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Tarot

de dwaas dwaalt en de magiër maakt
de priesteres is precies de prijs die daarvoor staat
de keizerin kiest aarde noch hemel
maar een keizer en dat is wijzer
de paus als hiërofant kent tijd noch afstand
maar zijn geliefde dieven maken zich van kant
wanneer de zegewagen alle vragen
oplost en evenwicht een antwoord geeft;
als kluizenaar zijn gezicht afsluit
en het wiel der waarheid door je hart heenwaait
kreunend en krachteloos mag je je macht
aan de wilgen hangen met je hoofd omlaag
tot de dood erop volgt en je je maar al te graag
wat matigt. des duivels is al wat je je aanmatigt
en je lazert van de toren om van voren
af aan je ster te laten stralen.
maanziek van verlangen naar de zon is
het laatste oordeel waar het al begon...
zo wordt de wereld toch je bron.
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Een woord van dank…
Eind tachtiger jaren van de vorige eeuw verscheen een artikelenreeks
over de Tarot door Hans Wesseling in het tijdschrift Paravisie.
Vanaf die tijd heeft Hans het plan opgevat de artikelen te bundelen,
van een uitgebreide inleiding te voorzien en als boekje door Unide te
laten uitgeven.
Nu is het dan zover. Helaas postuum, maar geheel volgens zijn wens
zijn de woorden van Hans opnieuw aan het papier toevertrouwd.
Dank gaat uit naar iedereen die betrokken is geweest bij de totstandkoming van dit boek, met name Martin Wijnkoop, Frans Perquin en
Edward Bos. Martin heeft de tekst digitaal omgezet, de inleiding samengesteld en samen met Frans de redactie gevoerd en de illustraties
bijeengezocht, Edward heeft het ontwerp en de opmaak verzorgd.
De door mij verrichte ‘finishing touch’ en eindredactie werd door de
computerkunde van Melissa vergemakkelijkt. Aldoende hebben we
willen bereiken dit boek in de geest van Hans te publiceren.
Moge deze reis door de Tarot voor ieder inspirerend zijn!
Elisabeth Wesseling
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Inleiding
De Tarot is een kaartspel bestaande uit achtenzeventig kaarten waarmee men iets kan doen: de kaart leggen bijvoorbeeld of de toekomst
voorspellen, of iemands karakter blootleggen. En nog andere leuke
gezelschapsspelletjes.
Maar de Tarot is nog veel meer. Het is een wijsheidsboek, dat je bij diepgaande bestudering laat zien en begrijpen wie je zelf bent, wat het is
dat je doet leven en wat je relatie inhoudt met het leven en het Gehele
Al waarin zich dat blijkt af te spelen. En dat is juist wat vele mensen
die de Tarot gaan hanteren vergeten. Of, wat ook vaak het geval is,
men vindt het te veel moeite om dat aspect van het ‘boek’ te gaan
bestuderen.
En juist dat gegeven is het belangrijkste van de Tarot. Het gaat er niet
in de eerste plaats om een stoomcursus kaartleggen te doen. Het gaat
erom, door middel van het inzicht in het heelal en alles wat zich daarin manifesteert, inzicht te verwerven in de spiegel die je medemens in
wezen is. Om dan ook zonder de kaarten een scherp beeld van die
ander, die dus geen ander blijkt te zijn, te kunnen schetsen.
Heden, verleden en toekomst blijken een en hetzelfde Nu te zijn, zodat ook het zogenaamde toekomstvoorspellen niets anders blijkt te
zijn dan een zich scherp afstellen op het Nu.
En juist dat scherp afstellen leer je door het bestuderen van alle diepere achtergronden, die door de achtenzeventig kaarten langzaam
maar zeker geopenbaard worden. Kaart voor kaart doordringen in
het wezen van de symboliek en gaan begrijpen dat wij zelf die symbolen zijn en leven, en dat, wat we als werkelijkheid buiten ons beleven, in wezen een in symbolen weergegeven schepping is van ons
eigen denken.
Door middel van de kaarten kun je je ook gaan verdiepen in allerlei
andere systemen en technieken, die sterk geassociëerd zijn met de
Tarot, zoals Magie, Kaballa, Numerologie, Mythologie, et cetera.
Het woord ‘geschiedenis’ laat ons direct al zien dat verleden heden en Geschiedenis
toekomst in wezen een (drie)eenheid vormen, namelijk ‘geschied-enis’. En dat wat gáát geschieden blijkt bij nadere bestudering het
spiegelbeeld te zijn van wat geschied ìs. Het ‘is’ is het brandpunt dat
nooit vaststaat, maar altijd in beweging is, net als bij het ‘nu’ dat nu al
geen nu meer is.
Als we de Tarot bestuderen maken we weliswaar gebruik van uit de
oudheid stammende archetypische beelden die wij allemaal in ons
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geheugen meedragen, maar omwille van de drie-eenheid van verleden, heden en toekomst zijn die beelden, en dus de Tarot, nog
steeds van toepassing op het intuïtieve bewustwordingsproces dat de
bestudeerder van de Tarot ondergaat en zal de ‘waarde’ ervan ook
nooit verloren gaan.
Atlantische
magiërs

Er gaat een verhaal dat de Tarot het geculmineerde of samengebalde
weten van de oude Atlantische adepten of magiërs is, die eigenlijk wel
voorzagen dat Atlantis zou verzinken. Zij legden dat weten daarom
neer in beelden, in de Tarot. Over Atlantis spreken is altijd een beetje
speculatief, maar we kunnen ons er wel een beeld van vormen. Er
zouden een aantal van de oude Atlantiërs in Egypte terecht zijn gekomen. Uit de overlevering blijkt dat de latere Egyptenaren de beelden, op koperen plaatjes gegraveerd, met zich mee droegen. Men
beschrijft dat wel eens als de ‘praktische Kaballa’, waarbij men die
beeldjes bestudeerde en bemediteerde, om tot inkeer te komen.

Egyptische
rituelen

Er is een aantal inwijdingsrituelen uit Egypte bekend, waarvan er enkele in het Nederlands vertaald zijn, waarin mogelijkheden zijn beschreven voor een neofiet (inwijdeling) om tot inzicht te komen. De
neofiet werd bijvoorbeeld door zeven hallen geleid, waar bij elke halingang drie wachters stonden. Vermenigvuldigend kom je dan op
3 x 7 = 21. Als je de beschrijving van die wachters volgt, dan herken je
daar Tarotachtige figuren in.
Een andere inwijdingsrite beschrijft hoe de neofiet in een soort meditatiehal komt, met aan de zijkanten ervan elf figuren die ook weer
herkenbaar zijn in de Tarot. Er is weinig van die beelden over. Er is
wel een Duitse auteur geweest, Von Ukskul, die geprobeerd heeft de
verhalen na te tekenen en waar duidelijk de Tarot in te herkennen is,
gebaseerd op de Egyptische mythologie, met onder andere de goden
Horus (ill.) en Osiris en de godinnen Isis en Nuït.
Het zijn vrij speculatieve verhalen, maar de beelden die ervan bestaan
spreken voor zich. Het zijn archetypische inwijdingsbeelden die bij
nadere bestudering, de mens in contact brengen met diepe, innerlijke, maar ook vergeten kosmische aspecten van zichzelf. Daarna zien
we een hele tijd geen Tarot en dan bedoeld in de vorm van kaarten of
afbeeldingen. Toch zien we dat de Tarot weer opduikt, maar dan in
een wat minder bekende vorm. Als we nu even het zichtbare en het
onzichtbare naast elkaar zetten, dan is hij bij de Egyptenaren
zichtbaar in de vorm van beelden. Onzichtbaar speelt hij een rol in de
mythologie.

Mythologische
systemen

In de historie van de mens is een periode geweest, dat er op verschillende plekken van de wereld heel essentiële, mythologische systemen
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werden ontwikkeld. We noemen de Egyptische, Griekse, Germaanse,
Hindu, et cetera. Ook in Midden-Amerika ontdekte men een Maya
mythologie met afbeeldingen die zeer sterk overeenkwamen met de
Tarotbeelden. Uit die Mayabeelden heeft men in de zeventiger jaren
een Maya Tarot samengesteld. Daarin vinden we diezelfde archetypische beelden terug. Ook vinden we dat in de verhalen van de
Maya overlevering terug. Namen van de Maya goden eindigen vaak
op ‘atl’, zoals de god die volgens de Maya’s het universum uitspreekt,
‘Quetzalcoatl’. ‘Atl’ betekent ‘water’, maar dan in de esoterische betekenis, het staat voor het onbewuste in de mens, de bekers in de Tarot.
Het is niet voor niets dat ‘atl-antis’ daar ook mee begint. Atlantis staat
voor ‘hetgeen wij ons niet beseffen, maar wel in ons meedragen’.
Later wordt door de komst van het christendom die hele mythologie In de ban
ondersteboven gegooid. In deze streken deed het christendom alles
wat met het echte esoterische Germaanse weten te maken had in de
ban. Denk aan de verhalen over Willibrordus en Bonifacius. De laatste
werd door de Friezen gedood. De Friezen waren de sterkste Germanen, ze noemden zichzelf ‘Frya’s kinderen’, daar komt de naam Fries
ook vandaan. Zij verzetten zich met hand en tand tegen het monotheïsme van het christendom. Zij hadden hun eigen godenwereld, die
we kunnen zien als kosmische spiegelbeelden van menselijke bewustzijnssituaties en niet zoals wij de godenwereld kennen. Wodan stond
voor de levenskracht in de mens zelf, vandaar dat het woord ‘Wodan’
etymologisch met onder andere het woord ‘adem’ te maken heeft. De
adem geeft levenskracht.
De mythologie duikt onder en het christendom overheerst. Toch
wordt de Tarot op een gegeven moment weer zichtbaar. Eén van de
eerste spelen werd in de veertiende eeuw ontworpen voor een Franse
koning, Karel vi, die volgens de geschiedenis een beetje malende was.
Karel vi gaf een schilder, Jacquemin de Gringonneur, opdracht een
Tarot voor hem te ontwerpen. Een Tarot die een soort gelijke waarde
had als de getijdenboeken uit die tijd. Het werd een Tarot met een
sterk meditatief karakter, een echt meditatieboekje, met vaak bijbelachtige figuren, want daar kon men in die tijd niet omheen. Van die
Tarot zijn niet alle kaarten bewaard gebleven.
Een eeuw later zien we dat voor de Italiaanse familie Visconti een Getijdenschitterende Tarot wordt ontworpen door de schilder Bonifacius boeken
Bembo. Een Tarot met achtenzeventig kaarten die ingelegd zijn met
bladgoud en waarin figuren te herkennen zijn, zoals we ze nu kennen. Van de Visconti’s zijn ook prachtige getijdenboeken bekend.
Men liep met zo’n boek in de hand in de tuin op een tekst te medite9

ren. Vandaar dat die boeken ook zo mooi versierd waren met symbolische Tarotachtige voorstellingen, waarin de kalligrafie heel belangrijk was.
Om de kerk een beetje te sussen waren die Tarotspellen vaak gebaseerd op kerkelijke voorstellingen, bijvoorbeeld Simson bij de De
Kracht, de Paus bij De Hiërophant, et cetera. De strekking blijft hetzelfde. Je kunt er volledig meditatief, vermomd als christelijk voorwerp mee omgaan, òf het hanteren als spel en zo leeft het met name
in Frankrijk, Duitsland, Italië en Oostenrijk nog steeds voort. Het heet
dan niet Tarot maar Tarock. In de Zuid-Franse kroegen kun je mensen
er nog mee zien spelen; achtenzeventig kaarten, waaronder tweeëntwintig troefkaarten die genummerd zijn met Romeinse cijfers. De afbeeldingen op de kaarten zijn in het Tarockspel gewone landschappen of iets dergelijks. Beide aspecten, meditatie en spel, zijn blijven
bestaan. Esoterici gebruiken de Tarock als meditatie-object en het
volk gebruikt het gewoon als spel.
Boek van Thoth

In de achttiende eeuw ‘ontdekt’ de Fransman Antoine Court de Gebelin dat de Tarot toegepast kan worden op de Egyptische mysteriën en
dat de Tarot het allang verloren gewaande ‘Boek van Thoth’ moet
zijn. Thoth is een Oud-Egyptisch archetypische god in de gedaante van een Ibis (ill.). Thoth is een symbool voor wijsheid, esoterische
kennis. Ons woord ‘dood’ komt er zelfs vandaan. Als je Thoth in jezelf
wil ontwikkelen, dan dien je je oude geprogrammeerde (schoolse)
kennis dood te verklaren.
In andere mythologieën bestaat er een equivalent van Thoth. Bij de
Grieken is dat Hermes Trismegistos, ‘driewerf Hermes’, bij de Romeinen is dat Mercurius en bij de Germanen Odin, allen staan ze voor
inzicht, wijsheid en intuïtie.

Hebreeuwse
alfabet

Een andere Fransman, Antoine Fabre d’Olivet, deed in dezelfde tijd
dat Court de Gebelin met de Tarot bezig was de ‘ontdekking’ (het
woord ‘ontdekken’ dien je letterlijk te nemen; ont-dekken) dat het Hebreeuwse schrift, zoals de Joden dat hanteren, in wezen een geabstraheerd hiëroglyphenschrift was en hij deed de hiëroglyphische waarde
ervan uit de doeken en liet zien dat de Bijbel totaal iets anders bevat
dan wij er op dit moment uit begrijpen.
Het is daarom niet verwonderlijk dat juist in Frankrijk in de negentiende eeuw die twee aspecten, het Hebreeuws en het verloren gewaande boek van Thoth in de Tarot bijeen gevoegd worden door
Eliphas Levi (Alphonse Louis Constant). Hij was het die ‘ontdekte’ dat
de tweeëntwintig kaarten, die gewoonlijk de Grote Arcana (Arcana is
het meervoud van Arcanum, hetgeen zoiets als ‘geheim’, of mooier
‘mysterie’ betekent) genoemd worden, prachtig pasten en aansloten
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op het Hebreeuwse alfabet, dat ook tweeëntwintig letters kent. Al die
letters bezitten een numerologische waarde, die niets met hoeveelheid, oftewel met kwantiteit te maken heeft maar juist met kwaliteit;
elke letter draagt een bepaald filosofisch idee in zich. En de ideeën,
de kwaliteiten van die letters, passen precies bij de ideeën van de
Tarot kaarten. Vandaar dat de Tarot vaak gezien wordt als een Kaballistisch instrument, dat de esoterie van de Kaballa illustreert en werkzaam maakt.
Eén van de eerste occultisten in Frankrijk die een officiële, medita- Franse
tieve Tarot ontwierp was de Zwitser Oswald Wirth. In die tijd was er occultisten
ook nog een zekere Alliette, een Franse pruikenmaker, die de zaak
een beetje verwarrend maakte met zijn paranormale gaven en een
eigen Tarot ontwierp; de ‘Grand Etteilla’ (zijn omgekeerde naam). Hij
legde onder andere voor keizerin Josephine de kaart over de veldslagen van Napoleon.
Dan was er behalve de voorgenoemde mensen een man, Papus genaamd, zijn eigenlijke naam was Gerard Encausse, en ook hij ontwierp een Tarot. Eliphas Levi, Oswald Wirth en Papus, de drie grote
Franse occultisten, wijdden hun hele leven aan het bestuderen van de
Tarot met alle correspondenties uit het Hebreeuws en het Egyptisch,
et cetera.
Op een gegeven moment reisde Eliphas Levi af naar Engeland om
kennis te maken met Bulwer Lytton, auteur van de occulte roman
‘Zanoni’. Deze Bulwer Lytton had connecties met het genootschap
‘The Golden Dawn’ (dat in 1888 in Engeland werd opgericht). Zij
waren sterk bezig met Kaballistiek en Eliphas Levi met zijn magie en
kennis van de Tarot is daar ook korte tijd bij betrokken geweest. Alles
wat daar tezamen kwam werd in The Golden Dawn verder uitgewerkt
en ontwikkeld. MacGregor Mathers, het hoofd van dat genootschap,
vertaalde voor het eerst oude Kaballistische geschriften en ontdekte
onder invloed van die Fransen dat de Tarot daar goed voor te gebruiken was. De Golden Dawn baseerde haar inwijdingsrituelen op
Kaballistiek en Tarot.
Later kwam als jonge neofiet Aleister Crowley (een dichter) in The Rider Waite
Golden Dawn en onder zijn invloed ontstonden eigen rituelen en een deck
eigen interpretatie van de Tarot. En je kunt zeggen dat daar de basis
zetelt van de huidige belangstelling voor de Tarot.
Eén van de Golden Dawn leden heette Arthur Edward Waite en hij
was het die een aantal dikke boeken schreef over gebieden waar de
Golden Dawn zich mee bezig hield, zoals Kaballa, Alchemie en de
Graal. Hij gaf Pamela Colman Smith opdracht om naar de Golden
Dawn gegevens een Tarot te ontwerpen, die wij hier in dit boek ge11

bruiken en die nog steeds de bekendste Tarot is: het ‘Rider Waite
deck’ (in 1910 uitgegeven door Rider and Company). Op alle kaarten
staat dit teken (ill.), de initialen van Pamela Colman Smith, die doen
denken aan een staf waaromheen een slang gekronkeld is, de Caduceus of Mercuriusstaf, zij het dat daar twee slangen omheen kronkelen. Aleister Crowley liet ook een Tarot ontwerpen door Lady Frieda
Harris; prachtige kaarten, vol met symbolische, magische betekenis,
samengesteld vanuit de Golden Dawn gegevens.
Dan is er een periode waarin de belangstelling kwijnende is. Er komen oorlogen, de eerste en tweede wereldoorlog, en het zijn crisistijden. Nu we in de overgangsperiode, ‘de new age’ genaamd, zitten
heb ik de indruk dat de belangstelling voor de Tarot weer enorm toeneemt. Enerzijds juich ik dat toe, anderzijds denk ik ‘mensen wees je
bewust waar je mee omgaat’, want in wezen is de Tarot een alche-
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mistisch prentenboek (ill.). Het alchemistische aspect van de Tarot wil
zeggen dat de bestudering van de Tarot je op een spoor zet van wat ik
de ‘Umwertung Aller Werten’ noem. Alles wordt ondersteboven gegooid en dat is nodig om iets nieuws in jezelf toe te kunnen laten. Alle
‘oude’ op een dualistische visie van de zogenaamde werkelijkheid
gestoelde kennis dient over boord gezet te worden om zo plaats te
maken voor ‘Inzicht’. Veel mensen zijn daar een beetje bang voor en
daaruit komt voort, dat we de Tarot gaan gebruiken om de toekomst
te voorspellen en waar te zeggen, zonder te beseffen wat dat in wezen
inhoudt. Wees voorzichtig met toekomst voorspellen, want er bestaat
geen toekomst. Je kunt niet voorspellen wat er niet is. Toekomst is
alleen maar het omgekeerd evenredige spiegelbeeld van je eigen
verleden, waarin je alle onbewuste oorzaken, die nu gevolg hebben of
straks zullen hebben, bewust kunt maken. Wij verwarren daarom ook
vaak het woord ‘waarzeggen’ met ‘toekomst voorspellen’. Waarzeggen betekent ‘het ware zeggen’, meer niet. Er is maar één waarheid
en dat is nù! De Tarot is een essentieel meditatieinstrument. Je kunt er
de kaart mee leggen en dat is dan een praktisch bezig zijn met
Kaballistiek om je eigen helderziendheid te ontwikkelen.
In verband met de letters van het Hebreeuwse alfabet is de term Kaballa
Kaballa al een paar keer tevoorschijn gekomen. Veel mensen zijn geneigd de Kaballa te zien als een Joods mystiek systeem. Mijns inziens
is de Kaballa meer. Er zijn bronnen die de Kaballa zien als een Egyptisch inwijdingssysteem, dat slechts van mond tot oor doorgegeven
werd aan hen, die daar rijp voor waren en daarvoor over de benodigde eigenschappen bleken te beschikken. Eén van de mogelijke vertalingen van het woord Kaballa is ‘overdracht van mond tot oor’,
maar het wordt ook wel met ‘ontvangst’ vertaald. In het woord
‘ontvangen’ blijkt nu juist de essentie te zitten van wat we onder
Kaballa dienen te verstaan. Ont-vangen betekent zoiets als vangen en
direct weer doorgeven, niets vast houden, maar juist ont-houden, in
de zin van niets houden terwijl alles tot je beschikking staat. Ik zeg
wel eens: ‘Je bent het Al’. Die realisatie is Kaballa.
Er zijn ook bronnen die de Egyptische Kaballa verbinden en zelfs af
doen stammen van de oude inzichten van de Keltische Druïden. Hieruit moge blijken dat de Kaballa toch meer is dan een nogal dogmatisch Joods geheel van engelen, aartsengelen, cherubijnen en
godennamen. Inderdaad is de Kaballa een universeel systeem van
symbolen en correspondenties, waar juist de hedendaagse mens iets
mee zou kunnen doen. Zelfs kunnen we al die begrippen die de laatste jaren, onder andere door een opleving van belangstelling voor
Oosterse filosofie en esoterie weer bekend geworden zijn (Kundalini,
Çakra’s, et cetera), erin terugvinden èn bewust worden. Misschien
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zelfs op een sprekender wijze dan de Oosterse methoden ons kunnen
doen begrijpen.
In de Kaballistiek kennen we een prachtig symbool, de Levensboom
(ill.) geheten, een schematische voorstelling van
alle aspecten van het universum, alle aspecten
van het leven. Die Levensboom bestaat uit tien
ballen die Sephiroth (het meervoud van
Sephira) heten en die, zoals de naam eigenlijk al
aangeeft, de verschillende sferen van het leven
aangeven. (Let op de verwantschap van de
woorden ‘Sephira’, ‘sfeer’ ‘cijfer’ en ‘Sepher’, Hebreeuws voor ‘boek’). Die Sephiroth geven dus
niet alleen de verschillende sferen, niveaus, van
het universum aan maar drukken tegelijkertijd
de numerologie van de verschillende sferen uit.
Het mooie van het Hebreeuws is dat het zowel
letters als cijfers zijn, wat inhoudt dat de namen
die je bij de verschillende Sephiroth aantreft
zowel klank (naam) als ritme (numerologie)
zijn.
De tien Sephiroth van de Kaballistische boom
worden verbonden door tweeëntwintig paden
en bij elk pad hoort een Hebreeuwse letter en
een kaart van de grote arcana van de Tarot. Dat
is wat ik zopas bedoelde met: ‘de Tarot is een
Kaballistisch instrument’; tezamen zijn Kaballa
en Tarot een sluitend geheel, een hermetisch
systeem.
Koppelde Eliphas Levi Tarot en Kaballa aan elkaar, zo maakte de
Golden Dawn, in zijn navolging, de Kaballistische levensboom en de
daaraan verbonden Tarot tot de basis voor haar leringen en inwijdingen. Sinds die tijd is de Tarot onverbrekelijk verbonden aan de Kaballistiek en is er op een bepaalde manier aan vast geklonken, zodat er
weinig ruimte overblijft om tot een eigen interpretatie van inzicht te
komen. Juist in de laatste jaren is het interessant om te zien dat er verschillende auteurs en Kaballisten pogingen ondernemen om van die
vaststaande Golden Dawn voorschriften af te komen en de Kaballa te
maken tot waar deze oorspronkelijk voor bedoeld was: een individueel toepasbaar, individueel te interpreteren en toe te passen
universeel geheel. En daarmee wordt de Tarot bevrijd van zijn (haar)
voorgeschreven plaats in de Kaballistiek. Welke letters en welke kaarten op welke paden van de Kaballistische levensboom geplaatst worden hangt derhalve af van het esoterisch inzicht van degene die
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ermee omgaat. Zo zul je bijvoorbeeld grote verschillen aantreffen met
name tussen Engelse en Franse interpretaties van Hebreeuws, Kaballa
en Tarot, iets wat vele mensen niet eens opvalt, omdat men zich
hoofdzakelijk op die vastgezette Golden Dawn-interpretatie richt.
De Tarot wordt ook wel eens het ‘duivels prentenboek’ genoemd. Een ‘Het duivels
satanisch instrument dus. Natuurlijk een rare vergelijking, maar toch prentenboek’
is het van belang dat we, wanneer we die betiteling horen of lezen,
ons eens gaan afvragen wat dat satanische nu wel te betekenen heeft.
Is dat een kracht buiten ons, die ons de ‘godganse’ dag in de greep
heeft, of is het iets dat in onszelf aanwezig is, dat ons er voortdurend
vanaf houdt ons met de essenties van het leven bezig te houden.
Als dat laatste het geval is, dan wordt het hoog tijd dat we er eens
achter komen wàt dat dan is. Wàt het is dat het wonderkind, dat toch
in ieder van ons schuilt, belemmert om zich te manifesteren. Wàt het
is dat ons belet om die spirituele bron, die in iedereen aanwezig is, te
laten wellen en te putten uit die altijd overal aanwezige bron van
inzicht, intuïtie en inspiratie.
Juist die aspecten van ons ‘zelf’ laat de Tarot in de eerste plaats zien.
Die duivelse aspecten die het zonde (met een kleine letter) maken, dat
we niet het genie zijn, dat achter iedere persona (masker) schuil gaat.
‘Des duivels prentenboek’, ja zeker. Juist de Tarot laat ons zien, hoe we
vastzitten in oude denkpatronen, hoe we als computers niets anders
doen dan de voorgekauwde programma’s afspelen, die er vanaf onze
geboorte ingeprent zijn en wellicht nog wel daarvoor. ‘Des duivels
prentenboek’, dat ons in kennis brengt van goed en kwaad en ons
daardoor ‘gelijk God maakt’, whatever that may be.
Precies zoals ons dat wordt verteld, symbolisch natuurlijk, in het eerste boek van de Bijbel. En dan blijkt die kennis van goed en kwaad, de
Boom van Kennis van Goed en Kwaad, ook de Levensboom te zijn, het
zo universele symbool van innerlijke groei, bewustwording en evolutie.
De achtenzeventig kaarten waaruit het Tarotspel bestaat, kunnen Drie - eenheid
verdeeld worden in drie afdelingen, waaruit in eerste instantie blijkt,
dat het spel inderdaad de basiswet, de wet van de drie-eenheid,
waarop het ganse universum stoelt, illustreert, bewust maakt en doet
werken.
1: De Dwaas (0), de kaart die in het gehele spel, zowel filosofisch als
esoterisch zo belangrijk is, dat het niet overdreven is te beweren dat,
wanneer je de dwaas niet begrijpt, je de hele Tarot niet kunt begrijpen.
2: De Grote Arcana, of Grote Geheimen (21 kaarten; zeven maal de
drie-eenheid), die een blauwdruk vormen van het gehele universum
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en de wetten volgens welke dat universum zich manifesteert en uitdrukt; alsmede een inwijdingsweg vormen die ieder mens kan (en
dient te) gaan wanneer in hem de behoefte ontstaan is, te weten wie
en wat hij is.
3: De Kleine Arcana, oftewel Kleine Geheimen (56 kaarten), die aangeven hoe die grote occulte wetten van de kosmos zich kenmerken en
uitwerken in het dagelijks leven, waarbij die kleine geheimen de interacties en vermengingen aangeven van wat in de meeste systemen
bekend staat als de vier elementen: Vuur, Water, Lucht en Aarde.
Het getal 64

De Tarot wordt vaak een spel genoemd. Nu zijn spellen juist instrumenten die het onbewuste, archetypische in de mens in de vorm van
spelletjes bewaard hebben. Men noemt dat wel eens ‘Memory
Systems’, systemen die de diepe, verborgen inzichten die ieder mens
in zijn geheugen draagt, in stand houden. Denk eens aan het ganzenbordspel, dat eeuwenlang is gespeeld en in wezen een soort Tarot is.
Je gooit met dobbelstenen en dan kun je stappen nemen en vakjes
volgen. Soms heb je meer geluk en dan mag je een paar hokjes overslaan. Als we echter de esoterische waarde ervan zouden kunnen begrijpen, dan kunnen we dat als instrument hanteren, om ons bepaalde situaties uit ons dagelijks leven duidelijk te maken. We zien
het helaas alleen als spel, als tijdverdrijf, en niet meer de werkelijke
waarde ervan. Zo zijn er nog talloze spelletjes. Neem het schaakspel,
een van de meest mystieke spelen die men kent; een vak van vierenzestig vierkanten. Misschien rinkelt er bij sommigen iets bij het zien
of horen van het getal vierenzestig, want ook in de I Tjing werkt men
met die vierenzestig; de vierenzestig hexagrammen. En, denk aan de
Indiase tempels met hun vierenzestig Yogini’s. Ook de basis van het
menselijk leven, het DNA-molecuul, heeft vierenzestig combinatie
mogelijkheden, die de uniciteit van de mens, zoals ieder van ons dat
is, bepaalt. Vierenzestig is dus het basisidee van het hele universum.
Het is ook 6 plus 4 is 10, is 1 plus 0 is 1. We zijn dus bezig met de
kosmische wet die in de ‘ene’, die ik zelf ben, werkt.

De Tarot en het
schaakspel

In het schaakspel wordt geschoven met witte en zwarte stukken. In de
Tarot kun je een aantal van de figuren, die in het schaakspel voorkomen, herkennen. De toren bijvoorbeeld en het paard, de ruiters op
de Kleine Arcana: de koning en de koningin. Die stukken hebben allemaal hun vaste baan over die vierenzestig velden. Als je goed kijkt
naar bepaalde sprongen die een stuk kan maken, herken je daar
Runeachtige tekens in. We spelen dat hele bewegen, waarin het ene
moment Yin, het andere moment Yang in het universum overheerst,
na met het schaakbord. Als we een open blik voor de esoterie zouden
hebben, dan zouden we door middel van een spelletje schaak de hele
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kosmische constellatie van het universum en van de mens en zijn
situatie in de wereld te weten kunnen komen. Dat klinkt misschien
wat overdreven in onze oren, maar wij zijn dat aspect jammer genoeg
vergeten, verloren.
Zo zijn er talloze spellen die dat esoterisch inzicht nog in zich dragen.
Het is dus niet gek bedacht van de oude esoterici om dat aan de hand
van een spel voort te laten bestaan. Als kind raken we spelenderwijs
in contact met die wetmatigheid en dragen we het onbewust in ons
leven mee. Dat geldt ook voor ons gewone kaartspel.
Achtenzeventig bestaat uit een 7 en een 8. ‘Zeven’ noemen we het hei- Het getal 7
lige getal. Als we de wet van de drie-eenheid gaan toepassen, dan
zien we dat deze wet zich alleen maar tot uitdrukking kan brengen in
de vier elementen, Vuur, Water, Lucht en Aarde. Het hele universum
is opgebouwd door middel van het getal 7. Denk aan de zeven bewustzijnsniveaus (in de Yoga Çakra’s genoemd), de zeven scheppingsstralen waarover mevrouw H.P. Blavatsky het heeft in de Stanza’s van
Dzyan of waarover mevrouw Alice Bailey het heeft in haar literatuur,
de zeven openingen in ons hoofd en de zeven kleuren van het licht.
Laten we eens kijken naar de substantie waarin wij het universum
maat geven: licht; waarnaar wij streven, om weer te worden: ver-licht,
hetgeen ‘weer licht worden’ betekent. Dat houdt in dat als wij weer
licht zijn, wij het maatgevende principe van het universum voortzetten, dat wij ‘alles altijd overal’ zijn. Als we licht door een prisma
laten schijnen (een prisma heeft een driehoekige vorm) valt het
uiteen in zeven hoofdkleuren, de zeven kleuren van de regenboog.
Het hele universum vibreert op de wet van zeven. ‘Zeven’ is wat dat
betreft het heelmakende idee.
Acht is het getal van het absolute inzicht. Men spreekt over een Het getal 8
bewust handelen, door ergens acht op te slaan. Je veronachtzaamt de
dingen dus niet. Als we de acht neerleggen, dan krijgen we het lemniscaat en dat drukt de oneindigheid uit van de kosmische vibratie
die we zouden kunnen benoemen als: ‘De echo van het heelal, die
zich buigt over zichzelf, ter nader onderzoek van zijn eigen tegengesteldheid’ (uitspraak van Saswitha). Als we géén acht slaan, dan
dichten we alles wat ons overkomt aan iets anders toe. Als we werkelijk acht slaan op wat ons overkomt, dan blijkt alles eigen schepping
te zijn.
Met andere woorden, 78 drukt uit dat wanneer we de heelheid van
Alles ervaren, we daar acht op dienen te slaan met nimmer aflatende
aandacht.
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0
De Dwaas
doet wat hij doet
en is wat hij is
hij dondert
de afgrond in
en vindt het universum
uit.
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0. De Dwaas
Als kaart duidt De Dwaas het idee aan van het onvoorstelbaar kleine.
Ik noem dat wel eens ‘het dimensieloze punt’. Elk punt dat je neerzet
kun je weer verdelen in miljarden andere punten en elke punt daarvan kun je wederom verdelen in miljarden punten en zo kun je doorgaan; het blijkt dimensieloos te zijn.
Het ‘Onvoorstelbaar Kleine’ is tegelijkertijd het ‘Onvoorstelbaar Grote’, datgene wat men in de Kaballistiek het ‘Oneindige Licht’ noemt.
Tegelijkertijd is het oneindige licht ‘De Diepste Duisternis’.
Het kenmerk van licht is dat het zich alleen maar kan manifesteren
binnen een begrenzing. Omdat het onvoorstelbaar groot en oneindig
is, is het identiek aan het onvoorstelbaar kleine, want het is allemaal
onvoorstelbaar. Daar zit hem de kneep van de hele Tarot; dat we ons
rekenschap gaan geven van het onvoorstelbare.
Het getal van De Dwaas is 0, het symbool van de eenheid. Als iets voor
ons rond is, zeggen we ‘Ooo...’, we hebben het dan gevat, begrepen.
Een 0 is dus niet niets, maar tegelijkertijd alles. Het onvoorstelbaar
grote.
Elk deel van het lichaam van de dwaas is symbolisch. Over zijn schou- Kundalini en de
der heeft hij een stok die als het symbool van de wervelkolom en alles zeven Çakra’s
wat daar mee samenhangt, zoals Kundalini en Çakra’s, gezien zou
kunnen worden. Hij dient er zijn schouders onder te zetten, met andere woorden zich te gaan realiseren wat Çakra’s zijn, wat Kundalini is
en hoe het werkt. Dat dient de dwaas te verwezenlijken. Dat is zijn
opdracht door de evolutie van de kaarten heen. De kosmische wil, in
de zin van Kundalini energie in zichzelf te doen ontwaken, er zich
rekenschap van te gaan geven en het ook te gaan gebruiken. Aan de
stok hangt een tas, waarmee hij door middel van die stok iets moet
doen. De plaats waar die tas aan de stok hangt is heel essentieel, als
we de symboliek van de wervelkolom ten aanzien van de stok blijven
hanteren. Dan zien we dat die tas op twee plekken aan de stok bevestigd is, die overeenkomen met de locaties van de zesde en zevende
Çakra. In de tas zit iets verborgen, met andere woorden gezegd: daar
is nog iets ‘occult’. Het woord ‘cul’ werd vroeger gebruikt voor tas of
zak. In die tas bevinden zich de occulte vermogens die bij de zesde en
zevende Çakra’s horen, namelijk Intuïtie en Inspiratie. Zonder deze
vermogens is het onmogelijk om het principe de stok, van het Kundalini in zichzelf bewust te maken door de hele reeks kaarten heen.
In die tas bevindt zich tevens de kennis van de vier elementen en hun
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samenwerking: vuur, water, lucht en aarde. Op de klep van de gesloten tas zit een oog. Het oog van Horus uit de Egyptische mythologie,
dat verwant is aan waar men in de Yoga over spreekt, het derde oog,
oftewel de intuïtie en inspiratie waar ik net over schreef.
In de andere hand houdt hij een witte roos. Wit is de kleur van het
zuivere, de onschuld. De witte roos is de zuiverheid van de erotische
kosmische energie, die gesymboliseerd wordt door de staf. Met andere woorden de Dwaas vertegenwoordigt zowel de mannelijke (de
staf) als de vrouwelijke (de roos) energie, die door de hele Tarot een
rol speelt om zich uiteindelijk met elkaar te verenigen.
De roos heeft twee zijtakjes en daaraan zitten twee maal drie blaadjes,
hetgeen het hexagram symboliseert. De zespuntige ster, oftewel het
zegel van Salomo (ill.), laat zien dat de drie-eenheid van micro- en
macrokosmos door middel van het geïncarneerd zijn, ineengeschoven dient te worden.
Hij draagt een groen gewaad en groen is de kleur van de natuur, van
de evolutie door alle rijken van de natuur. Hij zal bewust, het bovenlichaam en onderbewust, het onderlichaam door middel van de kennis van de wet van zeven bijeen dienen te brengen. Vandaar dat zijn
gordel bestaat uit zeven knopen of kralen (en ook daar kunnen we de
filosofie van de Çakra’s aan koppelen).
Het oneindige
Kosmische licht

Dan zie je op de Dwaaskaart een hondje, dat hem kennelijk op zijn
reis begeleidt. Oorspronkelijk is de hond een wild dier, een wolf. In de
loop van de evolutie hebben we de wolf zo getemd, gedomesticeerd,
dat we van het wilde dier een bruikbare huisvriend gemaakt hebben.
Dat is precies wat de dwaas door middel van de incarnatie in zichzelf
dient te doen. De veer op zijn hoofd is een antenne-achtige
verbinding met het oneindige kosmische licht, de zon op de kaart,
waar de dwaas vandaan loopt en zich in het onbekende van het
geïncarneerd-zijn stort.

In een legging

Wanneer we de kaart gaan leggen, is de interpretatie vooral afhankelijk van je eigen intuïtie. Zelfs de manier waarop je de kaarten legt
kan in een intuïtieve flits van inzicht ‘tot je komen’. Er bestaan natuurlijk allerlei ‘voorgeschreven’ methoden, maar je eigen manier
van de kaarten leggen is toch meestal de beste, omdat die door en uit
jezelf tot stand gekomen is.
Ondanks het feit dat interpreteren van kaarten een intuïtief gebeuren
is en er dus niets vast staat, geef ik toch enkele begrippen bij de diverse kaarten die behulpzaam kunnen zijn.
De Dwaas kan een toestand van ‘niet-weten’ betekenen (wat te doen
of waar te gaan). Lao-tse (de vermeend auteur van de Tao Teh Khing)
zegt: ‘Een reis van duizend kilometer begint met de eerste stap’. Soms
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betekent De Dwaas dat je niet in staat bent een nieuwe richting in je
leven aan te geven. Je bent niet echt bezig met materiële zaken en
laat alles teveel aan toeval en omstandigheden over, wellicht een aansporing wat practische richting te gaan geven aan je leven. Aan de
andere kant ben je ook niet dogmatisch bezig. Je komt daardoor wel
voor verrassingen te staan. Je gaat met het leven om met meer kinderlijke onschuld en spelenderwijs dan geïnspireerd door de relativering die wijsheid en inzicht met zich mee brengt, want dat moet zich
nog manifesteren door de inwijdingsreis door de andere kaarten van
de Grote Arcana.
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1
De Magiër
morrelt aan de morgen,
bouwt aan beweging,
bewerkt een
bewust Zijn
en betast
de toekomst.
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i. De Magiër
Van het woord magiër moet je niet schrikken, want allemaal zijn we
magiër. De Dwaas was het nog niet gevormde; De Magiër is er. Probeer je dit zo voor te stellen: In het idee van het ‘Oneindig Kleine’ en
het ‘Oneindig Grote’ maakt zich opeens een punt los uit het amorfe
niet-bewustzijn en zegt: ‘Ik ben er’. Dat geeft de mogelijkheid aan alle
andere punten die er zijn om te kunnen zeggen: ‘Dan ben ik er ook’.
En zo ontstaat de drie-eenheid van de eerste drie kaarten, die nu
chronologisch getoond wordt, maar in wezen zijn kaart i, ii en iii er
gelijktijdig. De Magiër heet zo, omdat hij maakt dat al het andere dat hij
eerst denkt niet-te-zijn, er ook is.
De stok van de dwaas is veranderd, er zijn aan de uiteinden twee Toverstaf
driehoeken, die we rustig kunnen vertalen als macro- en microkosmos, met daartussen het hele evolutie- en bewustwordingsproces
van Kundalini (de stok). In het hexagram is dat gebeurd en ineengeschoven (het zegel van Salomo).
Vandaar ook de toverstaf van de tovenaar of magiër, die hij altijd bij
zich draagt. Met de staf tovert hij en verricht wonderdaden, vergetend
dat de stok in de mens, zoals we die bij De Dwaas al tegenkwamen, de
grootste en machtigste toverstaf is; de wervelkolom, die natuurlijk
niet voor niets zo heet: de kolom die de romp ondersteunt, waarin en
waaromheen (kosmische) energie wervelt.
Boven zijn hoofd heeft hij een Lemniscaat (ill.), het teken van
oneindigheid. Hij weet het echter niet, want juist doordat hij zegt: ‘Ik
ben er’, heeft hij zichzelf losgekoppeld van het idee ‘Oneindigheid’. Hij zal dat door de evolutie weer bewust dienen te
maken in zichzelf. Bij xxi, de laatste kaart, zal hij dat als
het ware pas in zijn hoofd getrokken hebben, maar nu
hangt het boven zijn hoofd. Hij is wel een oneindig wezen,
alleen hij weet het niet en zal zich dat bewust dienen te
maken. En kijk, de bladerkrans die de dwaas om zijn hoofd heeft,
een lauwerkrans, is hier een nauw sluitende band geworden, die het
derde oog verblindt en dus afsluit. Het laat de scheiding tussen het
gewone denken en het intuïtieve denken zien en daarom heeft hij
geen contact meer met het ‘Oneindigheidsprincipe’ dat hij wel vertegenwoordigt. Hij draagt een rode mantel over een wit kleed. Wit is
weer die zuiverheid waarover we het bij De Dwaas hadden. Rood is de
kleur van vlees, van bloed, van Mars, denk aan marsmuziek en marcheren.
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Kundalini

Onder de mantel zien we de gordel weer, die de dwaas ook had, maar
hier in de vorm van een slang die in zijn eigen staart bijt. In de Alchemie noemt men dat de ‘Ouroboros’ (ill.). De slang symboliseert het
scheidende principe. Alles wordt bij deze kaart gescheiden in Yin en
Yang èn de derde factor, die daaruit tevoorschijn
komt; maar die blijft voorlopig verborgen.
Juist dat gescheiden zijn, geeft de mogelijkheid om je
af te gaan vragen, op het moment dat je beseft dàt er
een scheiding is: ‘Hoe kan ik dat weer verenigen?’
(denk bijvoorbeeld aan de slang in het paradijs).
De Magiër heeft datgene wat tot zijn beschikking
staat en eerst verborgen was in de tas van de dwaas,
nu tot zijn beschikking en heeft de tas uitgepakt. Der voorwerpen
liggen vóór hem op tafel en hij denkt: ‘Wat moet ik ermee?’ Het zijn
de symbolen van de vier elementen.
De stok voor het element Vuur, dat we in de mens kunnen vertalen als
het begrip inspiratie. De stok is weer het Kundalini-idee.
Het beeld van de beker staat voor het element Water. In de hele geschiedenis is de beker altijd een heel mystiek gegeven geweest. Denk
bijvoorbeeld aan de interpretaties en de verhalen over de Graal. De
beker (Water) heeft te maken met alle onbewuste aspecten in de
mens. We zijn ons niet bewust van onze gevoelens, emoties en begeerten, maar ook niet van ons Al-weten, dat onder die begeerten ligt
te wachten.
Het zwaard is het symbool van het element Lucht en Lucht heeft te
maken met het denken. Met dat denken kunnen we natuurlijk onbewust, eenzijdig bezig zijn: discussiëren, redeneren en dualiseren. Er is
echter ook een andere kant van het denken, namelijk transcenderen
en intuïtie worden. Dat zijn de twee kanten van het tweesnijdend
zwaard, het denkvermogen.
De munt of het pentagram is een van de mooiste symbolen van de
kaart. De eenheid die door middel van de vijfpuntige ster, de quintaessentia (‘quinta’ betekent vijf), de mens weer verbindt met zijn oorsprong. Het pentagram laat ook zien dat het besef van eenheid èn de
quintessence die daar uit voort kan komen, te vinden is in het element Aarde, het geïncarneerd zijn. Juist in de modder en in het geïncarneerd zijn, ligt onze kans om te begrijpen hoe het universum
werkt.
Dan zien we ook nog witte leliën en rode rozen. De rode rozen
drukken de puur stoffelijke liefde uit. De witte leliën symboliseren de
zuiverheid.

Macht

De Magiër is meestal de aanduiding van iets nieuws, een nieuw
begin, een nieuw inzicht, waarbij het er van afhangt of de persoon in
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kwestie dat met het echte inzicht van een magiër doet of als een persoon die volledig geïdentificeerd is met zijn obsessie tot macht om de
omstandigheden te manipuleren tot zijn doel bereikt is. Problemen
kunnen opgelost worden en er bestaat een mogelijkheid om kosmische energieën te gaan gebruiken, om het gewenste doel te bereiken.
Dat is wel afhankelijk van het inzicht dat de magiër heeft in zichzelf
en de wetten volgens welke de kosmos zich manifesteert.
Let op al te egocentrisch gebruik van die inzichten.
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2
De Hogepriesteres
is het heimwee,
dat bewolkt,
herinnert zich geheugen
en houdt
dat geheim.
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ii. De Hogepriesteres
De Hogepriesteres staat helemaal in het teken van de dualiteit, die De
Magiër, door-er-te-zijn, in het leven heeft geroepen. Als De Magiër dat
eerste idee van schepping, het er-zijn, gesymboliseerd door het
element Vuur is, dan symboliseert deze kaart het element Water. Het
dualiserende is te zien aan de twee zuilen van de Kaballistische
Levensboom, die we de Boom van Kennis van Goed en Kwaad genoemd hebben. De kleuren zijn zwart en wit, Boaz en Jachin in de
Kaballa. Door het zwart-wit denken blijft de essentie gesluierd. Het is
de Gesluierde Isis. Die zwart-wit situatie leidt nergens toe en geeft
geen inzicht of doorzicht.
Het wateraspect wordt benadrukt doordat die zuilen grote bekers Vruchtbaar
blijken te zijn. Op de sluier, die eigenlijk de voorhang van de tempel
is, vinden we het symbool van de Kaballistische Boom (ill.) in de vorm
van granaatappels. Derhalve is wat de sluier symboliseert de
sleutel tot opheffing van dualistisch denken. De granaatappels
staan voor het vruchtbaarheidsidee, omdat ze ontzettend veel zaadjes bevatten. Dat vruchtbare echter,
kan alleen maar geactiveerd worden door het mannelijke principe, gesymboliseerd door de palmboompjes. De sluier kan weggehaald worden door elke
onderscheiding van tegendelen, zoals vrouw/ man,
goed/kwaad, positief/negatief of welke tegenstelling
dan ook, in onszelf bewust te maken. De hogepriesteres is een vrouw, het principe van het Alwetende, dat nog gesluierd is in iedere mens, dus onbewust
aanwezig is; het is het ontvangend kunnen zijn.
Onder de Isiskroon heeft ze ook nog een sluier en als
ze omkijkt, ziet ze eerst deze sluier en dan pas zou ze die
sluier erachter kunnen zien, zij is dus dubbelgesluierd. Mevrouw H.P. Blavatsky schreef een standaardwerk, ‘Isis ontsluierd’
genaamd, waarin zij spreekt over de uit het oude Egypte stammende mythologie van ‘de zeven sluiers van Isis’. De zeven
sluiers van Isis zijn de zeven niveau’s waarop onze blik gesluierd
is. In vele culturen vinden we de Isiskroon terug; denk bijvoorbeeld
aan de helm van de Vikingen, met diezelfde symboliek. Tegendelen,
die zich verenigen en daardoor de eenheid in de vorm van de kosmos,
de bol, zichtbaar maken, hetgeen via het denken plaatsvindt. Vandaar
dat de kroon op het hoofd staat. De kroon of tiara is altijd een
uitdrukking van datgene wat plaatsvindt in het hoofd, denk hierbij
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aan de kroon of Kruinçakra. De hogepriesteres vertegenwoordigt dat
wel, maar ze weet het zelf nog niet. Het gewaad is blauw en dat is de
kleur van het onbewuste, van water. We zien zelfs dat het gewaad uit
de kaart loopt als een stroompje water, dat op de volgende kaart weer
terug komt, want juist in het onbewuste zit het bevruchtende van
alles. Het denken zal zich daarmee bezig moeten houden. Het denken
of bewustzijn dient er zich niet afzijdig van te houden en zich er niet
van af te scheiden.
De eenheid van
stof en geest

Er dient geen scheiding te zijn tussen denken en voelen, integendeel,
deze dienen verenigd te worden en dan heet het Intuïtie, aanvoelen.
Het is de kaart van De Maan en de maan weerspiegelt het licht van de
zon. De Hogepriesteres weerspiegelt het licht van het bewustzijn van
de eerste kaart, De Magiër. Het is ook de tweede kaart en juist in de
Romeinse cijfers vinden we het dualiserende aspect (ii) heel mooi
terug. Later zullen we dat ook weer in het getal elf zien. En elf is i plus
i en dat is ii.
Juist in het onbewuste bevindt zich de uiteenzetting van de kosmische
wet, die hier de Tora heet. De Tora is de kennis omtrent de kosmische
wetten. De Tora is altijd een rol, die de Hebreeuwse rabbi’s nog steeds
gebruiken. Juist het leven van de rol is essentieel, want je hebt twee
stokken waartussen zich de kosmische wet ontrolt. De twee zuilen, die
de twee tegengestelden zijn, die altijd nodig zijn om de derde factor
van de wet van de drie-eenheid zichtbaar, kenbaar en hanteerbaar te
maken. Ter hoogte van het hart van de hogepriesteres zien we een
gelijkbenig kruis. Juist dàt wat deze kaart symboliseert door middel
van het hart, Liefde (met een hoofdletter), dient de eenheid van geest
en stof in balans te brengen. Logisch dat haar gewaad onder dat
blauw ook weer wit is, de symboliek van het pure, van het zuivere.

Eigen verdienste

De Hogepriesteres kan betekenen dat iemand nogal onbewust, dus
dualiserend met de dingen omgaat. Dat zo iemand de neiging vertoont dingen buiten zich te plaatsen en derhalve wat er met hem of
haar gebeurt op anderen projecteert, zonder in de gaten te hebben
dat alles ‘eigen verdienste’ is (de wet van oorzaak en gevolg).
De kaart kan ook een aanduiding zijn dat iemand contact heeft met
zijn eigen alweten, dat onbewust in ieder mens sluimert en dat hij
daar maar op dient te vertrouwen. De kaart kan ook een interesse in
occulte zaken betekenen en laten zien dat men niet exact weet hoe
ermee om te gaan en hoe dit weten te realiseren. Het is een kaart die
aangeeft bewust te worden van maar al te gemakkelijk (dus onbewust)
omgaan met de dingen en die aandringt dat bewuster te gaan doen,
met inachtneming van de kosmische wet die aan alles ten grondslag
ligt.
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iii. De Keizerin
Denk er aan dat de kaarten i, ii en iii een gelijktijdige verwekking zijn
en op hetzelfde moment verschijnen als drie-éénheid. De Keizerin
staat voor de relatie tussen het principe i en ii; het is de derde factor.
Vuur en water zijn gelijkwaardige krachten, denken en voelen zijn
gelijkwaardige krachten en als dàt gerealiseerd is, ontstaat er iets heel
vruchtbaars, iets bewegends, het derde element, lucht, en pas dan
vinden we de mogelijkheid om verder te evolueren. De kaart is één
grote vruchtbaarheidsrite in symbolische betekenis.
Het water dat bij de tweede kaart wegstroomde, komt hier weer in
alle kracht tevoorschijn en maakt alles vruchtbaar. We zien
korenaren. De ‘Ar’ (ill.) is de tiende rune en symboliseert ook groei en
evolutie. Het water, het onbewuste principe, is nodig om alle groei in
de natuur zichtbaar te maken. We zien cypressen staan, die in de
esoterie een symbool voor het mannelijke zijn. En we zien een loofboom, die het vrouwelijke principe symboliseert. Op deze kaart wordt
dus het vrouwelijke en het mannelijke bijeen gebracht. De kaart staat
ook in het teken van de samenvoeging van De Magiër en De Hogepriesteres. Bij samengaan ontstaat er iets nieuws als resultaat, vandaar dat de vrouw het actieve, het scheppende van de man ìn zich
draagt, omdat ze zwanger is.
De Zodiac

Door de tiara op haar hoofd wordt de bewegende evolutie, die verder
gaat, uitgedrukt. De tiara bestaat uit twaalf zespuntige sterren of
hexagrammen, die, zoals eerder gezegd, de eenheid micro-macrokosmos volgens de wet van de drie-eenheid symboliseren. Het zijn er
twaalf, hetgeen wil zeggen dat als we niet tot bewustwording komen,
we door alle tekens van de zodiac zullen moeten gaan: we zullen ze
allemaal moeten leren kennen. In elk teken dienen we te incarneren
om de eenheid ervan te ontdekken en ons wellicht te realiseren zelf
het dertiende teken te zijn. We kunnen ons ook aan de hand van de
kaarten i, ii en iii, de eerste drie-eenheid die in de Tarot verschijnt,
bewust maken hoe de kosmische wet werkt, om dan in één klap tot
bewustwording of tot inzicht te komen. Aan ons de keuze hoeveel
incarnaties we daarvoor nodig hebben. Als je een incarnatie volledig
slapend, onbewust aflegt, is er weinig kans dat je in de volgende
wakker wordt. Dit laat men zien door de twaalf hexagrammen in de
tiara; daarvan is de bloei van de krans, onder de tiara afhankelijk. Ze
zal ook het denken dienen te ontwikkelen, vandaar dat ter hoogte
van de ‘Denk’çakra (de vijfde Çakra, ‘Vishuddha’ (ill.) een snoer hangt
met zeven kralen.
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Door het bewust hanteren van de wet van 7 zullen we tot inzicht Inzicht
kunnen komen en zal het denken zich transcenderen tot het intuïtieve denken of het eenheidsdenken.
In de hand houdt zij een soort scepter, die bestaat uit een maïskolf
met daarop een eenheidssymbool in de vorm van een bol. De essentie
is de maïskolf, enerzijds een fallisch symbool, anderzijds juist het voedende, verzorgende, vruchtbare dat vrouwelijk is. Beide principes
worden hierin getoond, met als bekroning van het bijeenbrengen van
die beide principes: ‘de bol’, als eenheid, de bekroning op het werk.
Dat bijeenbrengen kan door middel van Liefde tot stand worden gebracht, vandaar het Venussymbool dat hier op een hartvormig schild
zichtbaar wordt. Het Venussymbool is samengesteld uit een gelijkbenig kruis, de stof, de materie, de vier elementen, die als bekroning
de bol, die voor de eenheid staat, draagt. Dat is objectloze liefde.
Als we de Çakra’s erbij nemen, dan is liefde een eigenschap van de
derde Çakra, die te maken heeft met ego. De vierde Çakra kent Liefde
met een hoofdletter, die geen enkel object kent, zelfs niet de medemens. Op dat niveau is Liefde een aldoordringend, aldoorstralend
principe geworden en niet meer gericht op iets of iemand. Dit is het
idee van het Venusteken op het hartvormige schild. De hele kaart
straalt beweging, groei en evolutie uit, door het samenbrengen van
krachten die eerst tegengesteld waren: De Magiër en De Hogepriesteres.
Uit die drie ontstaat beweging, er is iets gegroeid, Vuur, Water, Lucht.
Lucht drukt zich uit in een nieuw element, dat helemaal gekend dient
te worden en dat is het element Aarde, materie. In het element Aarde
draait zich de luchtenergie volledig vast en dient daaruit weer bevrijd
te worden. Maar dat is de vierde kaart: De Keizer.
De Keizerin is een kaart van groei, bloei en evolutie. Een kaart die Toestanden
aangeeft dat er zaken in beweging komen en gaan rollen. Het is ook bestaan niet
de bewust-wording dat niets in dit universum stil staat. Toestanden
bestaan niet, hoe graag de mens een toestand die bevalt ook wil verstarren en handhaven. Alles is beweging. Alles stroomt, Panta Rhei.
Een kaart van verandering dus. Dat kan in dagelijkse of in psychische
situaties zijn. Op geestelijk niveau wil de kaart het volgende zeggen:
het leren meegaan met de intuïtief aangevoelde bewegingen, die in
de tweede kaart, De Hogepriesteres, nog vanuit een dualistisch standpunt ervaren werden. Stilstand en verstarring worden opgeheven en
een periode van in beweging zijn, op welk gebied dan ook, breekt nu
aan.
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iv. De Keizer
De Keizer toont hoe de beweging en groei die in de derde kaart, De
Keizerin, opbloeiden nu in het vierde element, Aarde, tot stilstand
komt en verstart. Aarde noemen we ook wel materie en daar zit het
woord ‘mater’ in, ‘moeder’. Door de evoluerende kracht van de 3
wordt de 4 (het vierde element) bevrucht en draait de energie zich als
het ware vast, om na zich van die verstarring bewust geworden te
zijn, daaruit weer vrij te komen.
Het woord ‘verstarring’ laat iets heel moois zien, dat ik wil illustreren Materie
aan de hand van een citaat. Aleister Crowley zei eens: ‘Every man and
every woman is a star’. Dat wil zeggen dat ieder van ons een volledig
vrij vibrerend hemellichaam is. ‘Ver-star-ring’ heeft dat in zich. We
dienen ons eerst helemaal vast te draaien in de materie om weer ‘ster’
te worden. In deze situatie bervinden zich momenteel zeer veel
mensen en daardoor opent zich de behoefte om daar weer uit los te
komen. De keizer zit helemaal vast in de materie en heeft geen oog
meer voor wat dan ook. Zelfs het water dat bij de derde kaart
bevruchtend naar voren stroomde, komt hier slechts summier terug
en loopt achter de troon ongezien verder. Toch biedt de kaart de
mogelijkheid om tot bewust-zijn te komen. Zelfs het woord ‘vier’ geeft
dat al aan. Vier is ook vuur, en die kracht van inzicht hebben we
nodig om te ‘vieren’. Een uitdrukking die we kennen, zoals ‘een touw
vieren’ en ‘een feest vieren’, laat zien dat we iets loslaten. Vieren heeft
ook iets van extase en dat betekent dat je het statische ‘ex’ (achter je)
laat.
Het beeld van de kaart drukt uit dat de mens in dit stadium beheerst Ongenaakbaar
wordt door de materie en daardoor de behoefte doet ontstaan de
materie met alles erop en erin te beheersen! Bijvoorbeeld het harnas
dat de keizer draagt maakt hem ongenaakbaar, je komt er niet
doorheen en hij zit er zèlf ook in gepantserd. Het harnas drukt een
sterke scheiding uit tussen ‘binnen en buiten’. Het kleed dat hij over
zijn harnas draagt is hard oranje, dat de gepantserde hardheid nog
eens benadrukt. Daarover draagt hij een paarsachtig gewaad; paars is
een combinatie van blauw en rood, de kleuren blauw en rood zijn wel
gecombineerd, maar hij heeft er geen contact mee. Deze kaart laat
zien dat de kosmische energie zich nu in de materie verder gaat
ontwikkelen. Hier begint het incarnatieproces. De rest van de Tarotkaarten laten het ‘weer ster worden’ zien. Dit wordt duidelijk gemaakt
door de opvallende aanwezigheid van het teken Ram uit de Zodiac. Er
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zijn vijf rammen te zien op de kaart, waarvan er één op de linkerschouder van de Keizer aangebracht is. ‘Ram’ is het eerste Zodiacteken; hier begint daarom het ‘weer ster worden’. Vijf rammen. Vijf is,
zoals we al eerder gezegd hebben, het getal van de quinta essentia en
laat ons zien dat we de essentie uit het geïncarneerd zijn dienen te
peuren. Dat wil zeggen dat hij, in het geïncarneerd zijn, zijn schouders er onder moet zetten om hetgeen door zijn verkeerde houding
en begrip uiteengescheurd is, weer bijeen te brengen.
De troon is een grote betonnen massa en de keizer zit er onwrikbaar
in, hij wil de materie beheersen. Horens worden vaak als een soort
kosmische antenne gezien die hier, bij de ram, naar beneden gericht
zijn. Dat houdt in dat hetgeen door de horens ontvangen wordt naar
de aarde, naar de materie gericht wordt. Daarom wordt de duivel ook
vaak met naar beneden gerichte horens afgebeeld.
In de linker hand houdt de keizer de rijksappel, het symbool van de
eenheid van het (innerlijke) rijk. De appel houdt de verleiding tot
macht in en het is een heel verleidelijke situatie als je macht over de
materie kunt uitoefenen. Dat zuigt sommige mensen ook naar het
occultisme, om macht over de materie uit te oefenen. Dat is ook de
reden waarom het nooit lukt, omdat het uitoefenen van macht altijd
terugkeert naar degene die het verkeerd gebruikt en dat wordt dan
‘zwarte magie’. Zwarte magie is onbewust, ik-gericht, gebruik maken
van occulte vermogens. Dat is ook een aspect van De Keizer.
Wijsheid

Het Ankhteken (ill.) met die lange steel in de rechterhand van de
keizer, laat zien dat zijn bewustzijn vooralsnog volledig in de stof verankerd is.
De kroon die hij op heeft omsluit zijn hoofd, waardoor alle inzicht,
intuïtie en inspiratie geblokkeerd wordt. De baard heeft een symbolische betekenis, die met het begrip ‘tijd’ te maken heeft. Hij kan
wijzen op wijsheid die in de loop der tijd ontstaan is. Van een oude
mop zeggen we: ‘Die heeft zo’n baard’. Hier betekent de baard dat het
proces om tot het juiste inzicht, tot wijsheid te komen, vrij langdurig
is.
Het landschap op de kaart heeft net als de keizer in het harnas, iets
ongenaakbaars. Het is dor en bergachtig. Wanneer we tot de ontdekking komen dat we verstard zijn in de materie, dan is het dieptepunt
daarvan een heel positief gegeven. Dan pogen we misschien om de
quintessence in de vier elementen tevoorschijn te brengen, en dat is
de vijfde kaart. We hebben dus Vuur, Water en Lucht. En Lucht drukt
zich uit in het element Aarde. Nu zijn er twee mogelijkheden. De ene
is dat we weer terug schieten in hetzelfde proces en dat telkens opnieuw dienen te realiseren, totdat er een moment komt dat we wakker
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(eigenlijk een beter woord dan bewust) worden. De andere mogelijkheid is dat we de tegenstelling Lucht-Aarde in een nieuwe drieeenheid oplossen en dat noemen we het vijfde element: Æther of de
Quintessence.
De Keizerkaart kan als volgt geïnterpreteerd worden: een situatie Materiële
waarin de persoon zich bewust wordt dat er actie ondernomen dient omstandigheden
te worden om een vastgelopen situatie weer op gang te brengen.
Afhankelijk van de andere kaarten die in een legging verschijnen,
betekent hij dus verstarring òf het opheffen daarvan en een bewerkstelligen van vrijheid, vrij van gebondenheid aan situaties en/of personen. De kaart kan met werk te maken hebben en dergelijke materiële
omstandigheden, die echter altijd een weerslag, een weerspiegeling
van geestelijke processen zijn.
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v. De Hiërophant
De quintessence, quinta essentia, waarover we het al meerdere keren
gehad hebben, drukt zich uit in de vijfde kaart, De Hiërophant. De
quintessence is de mogelijkheid om de wet van de drie-eenheid nu te
gaan hanteren en om de relaties tussen de dingen die zich meestal als
paren van tegenstelling manifesteren, te gaan onderscheiden, waardoor we dàt wat ongescheiden en één is, gaan begrijpen. Eénheid is
derhalve altijd drie-eenheid. En deze kaart staat in het teken van die
wet: ‘de wet van drie-eenheid’. Alle op deze kaart aanwezige symboliek toont dat aan.
De dualiteit die in de tweede kaart werd aangegeven door een zwarte Verinnerlijken
en een witte zuil, is op deze kaart niet meer zo scherp. Beide zuilen
zijn grijs. Er heeft een ineensijpeling plaatsgevonden die bewust,
maar ook onbewust gebeurd kan zijn, maar de scherpe kanten van
het dualiseren zijn eraf.
Alles op deze kaart zijn we zelf, vergeet dat niet. Dat geldt natuurlijk
voor alle kaarten. De zuilen als uitdrukking van een idee, zijn we zelf.
Ze drukken uit dat we geleerd hebben om niet meer die scherpe
onderscheidingen te maken, bijvoorbeeld te denken in òf goed, òf
kwaad. De figuren op de kaart zijn we ook zelf. Wij zijn de twee
monniken of geestelijken links- en rechtsonder, maar we zijn ook de
Hiërophant. En dat dienen we werkelijk te ver-inner-lijken.
Bij de monniken zijn we nog bezig met het zoeken naar inzicht (vandaar geestelijken) en dat kun je zien aan de tonsuur, het kaalgeschoren plekje op het hoofd. We zien zo’n kaalgeschoren plekje of
juist het bedekken ervan in vele culturen hetgeen een aanduiding is
van het zoeken naar het openen van de bovenste Çakra.
Mensen van de Hare-Krishna laten er juist een klein staartje (een
handvatje) groeien, de Indianen lieten dat zien door een kam op hun
hoofd te laten staan en Joden zetten een keppel op het hoofd.
De monniken drukken ons eigen zoeken uit via de twee wegen, die Twee wegen
één gemaakt dienen te worden. Het zijn de twee wegen die we bij De
Magiër ook al tegen kwamen, namelijk die van de rode rozen en die
van de witte leliën. Het drukt uit dat we vaak de neiging hebben heel
eenzijdig naar dat inzicht te zoeken: òf te kiezen voor een puur materialistisch beleven van liefde (stoffelijk) òf we vergeestelijken helemaal. Beide wegen zijn eenzijdig. We moeten ze bij elkaar brengen.
Er zijn dus twee sleutels tot de waarheid.
Het gewaad onder de rode mantel is groen/turquoise, groen en een
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beetje blauw door elkaar. De kleur van evolutie, de natuur èn het
onbewuste aspect van het groeien in de natuur. Een plant is zich er
niet van bewust dat hij een plant is, zoals een mens zich bewust kan
zijn dat hij mens is. Dat turquoise-achtige gewaad komt ter hoogte
van de Keelçakra terug. Het bewustwordingsproces gaat onder het
rode gewaad gewoon door en wordt ‘aan den lijve’ ondervonden.
Relativeren

Let ook op de drie kruisen op zijn borst. Van een getal kun je nooit
zeggen dat het actief of in-actief is, het heeft altijd twee kanten en dat
geldt ook voor elke kaart. Er zijn geen kaarten die alleen maar
negatief zijn. De Duivel- of de Torenkaart zien veel mensen als alleen
maar negatieve kaarten, maar als je ze bewust bent, zijn het heel
positieve kaarten. Dat geldt ook voor deze kaart. Je wordt gedwongen
om alles wat je tot nu toe als dualistisch ervoer, nu te gaan relativeren.
Ik merk vaak dat juist mensen die met ‘geestelijke zaken’ bezig zijn,
niets meer kunnen relativeren. Juist in spirituele bewegingen zie je
dat sterk gebeuren. Men neemt een nieuw geloofsysteem aan en gaat
dan alles alleen maar op die manier interpreteren. Dan wordt het
weer een vaststaand wereldbeeld, terwijl vast-staan in totale tegenspraak is met welke vorm van spiritualiteit dan ook. Het is juist het loslaten, het ‘meegaan met de beweging’. Zoals Herakleitos dat zo mooi
uitdrukte: ‘Panta Rhei’, alles stroomt, alles beweegt. De I Tjing, het
Boek van Verandering, drukt dat ook zo mooi uit. Alles is in beweging, het enig blijvende is de verandering. Mensen willen juist alles
vasthouden. Deze kaart kan dus inhouden dat we dienen te gaan
relativeren en velen kunnen dat niet. Ik zeg ook vaak: mensen luister
niet naar anderen, er is maar één persoon waarin je de waarheid kunt
ontdekken en dat ben je zelf.

Drie-eenheid

Met de rechterhand maakt de Hiërophant het gebaar van de drieeenheid, door drie vingers te strekken. Zo’n handgebaar noemt men
in het Oosten een ‘mudra’ (letterlijk: ‘zegel’). Met die drie-eenheid
dienen we te handelen. De staf in de andere hand (die de Paus tegenwoordig nog steeds draagt) heeft in zijn vorm ook de drie niveaus
waarop de mens zich bewust kan worden, namelijk lichaam, ziel en
geest. Ook aan de tiara op het hoofd van de Hiërophant kunnen we bij
herhaling de drie principes gewaar worden: drie lagen, drie bladachtige ornamenten en er steken zelfs drie antenne-achtige staafjes uit.
In het bovenste gedeelte van de kaart vinden we als symbool op de
zuilen een eikenblad met een eikel. Het is typisch een symbool van
Lingam en Yoni, Oosterse symbolen voor de mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen. Het mannelijke en het vrouwelijke aspect. Je
weet als je Asterix wel eens leest dat Panoramix de druïde, die
natuurlijk niet voor niets zo heet, in de eikenboom klimt om daar de
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maretak te snijden en dat doet hij met een maanvormig gouden
snoeimes (sikkel). Daar zit een prachtige symboliek in. Het is ook de
‘Wodans eik’, de god onder de bomen.
Kaart vijf heeft alles te maken met relativeren, relatie en religie, en Geen projecties
daarvan de essentie gaan inzien. Geen projecties meer van verwach- meer
tingspatronen naar je relatie, je geliefde, je leraar of guru. Nu begint
het je te dagen: alles ben je zelf en speelt zich in je eigen denken af.
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vi. De Geliefden
Evenals bij de andere kaarten zijn alle details op de kaart aspecten
van jezelf. Man, vrouw en engel zijn we zelf. Als we terug kijken naar
de vijfde kaart dan is de hiërophant nog mijn eigen denken in drieeenheid, waardoor ik mijn denken op een nog fijner niveau kan tillen.
Dan is het een engel in plaats van een hiërophant en dat is het bevrijde(nde) aspect van mijzelf, gesymboliseerd door een gevleugeld
wezen, de engel.
We kunnen dat alleen maar tot stand brengen wanneer we het idee Vrouw
van de monniken als dualiteit in onszelf opheffen en we ons tegelijkertijd gaan realiseren dat het mannelijke en het vrouwelijke aspect
in onszelf een belangrijke functie vervullen. Het kosmische hogere
principe of engel-aspect in onszelf, bevindt zich achter de wolken,
daar hebben we nog geen contact mee, dat is onzichtbaar. Op de
kaart zien we dat de vrouw omhoog kijkt en dat wèl ziet. Het ‘vrouwaspect’ in elk mens is het contact met het hogere, met het diepere
inzicht. Zij staat voor het ontvangend kunnen zijn. De man staat een
beetje verdwaasd naar de vrouw te kijken; hij ervaart of ziet dat
hogere of diepere inzicht niet. Hij is dus afhankelijk van het inzicht
van het vrouwelijke aspect in zichzelf. Deze kaart geeft veel vrouwen
een soort alibi om te zeggen: ‘Zie je wel vrouwelijke intuïtie’. Het
probleem is echter dat we in een tijd leven waarin zeer veel vrouwen
volledig onder invloed staan van de mannelijke programmering, die
sinds het patriarchaat in onze cultuur geslopen is. Zij zal dus evenveel
moeite moeten doen om het vrouw-aspect weer in zichzelf te ontdekken, als een man moet doen om er achter te komen wat het esoterisch
gezien inhoudt om een man te zijn. Beide aspecten geven de mogelijkheid om in een bewegend energiecircuit (de zon met stralen) dat
kosmische inzicht te veroveren. Het mannelijke zal afhankelijk zijn
van het vrouwelijke om dat te leren zien. De vrouw ziet de engel, de
man ziet de engel niet. We zien dus dat het een beweging is. Vandaar
ook de vleugels van de engel, die staan voor het vrijmakende opgaan
in het eenheidsbesef dat we kosmisch gezien in wezen zijn.
Achter de man staat de levensboom met daaraan twaalf driepuntige Eva
vlammetjes. De man vertegenwoordigt het denken. Hij zal geïnspireerd (vlammetjes, vuur) dienen te denken in die drie-eenheid, zodat
hij daardoor kan begrijpen wat het vrouwelijke (ontvangende) in hem
betekent. Achter de vrouw staat de Boom van Kennis van Goed en
Kwaad (ill. op blz. 42). Vandaar de slang, die enerzijds het scheidende
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aangeeft, maar op het moment de we tot inzicht komen, dat we ons
bewust worden, kunnen we dat wat gescheiden werd weer bijeen
brengen. Dan wordt het de slang die zijn eigen staart in de bek neemt
(de Ourobouros), de slang als Kundalini. Deze eenheid zullen we
bewust in onszelf tot stand dienen te brengen. Dat doen we door
middel van het vrouwelijke aspect; vandaar dat Eva ook ‘beschuldigd’
werd van de zondeval. Het verhaal rondom Eva is natuurlijk
flauwekul; er wordt het vrouwelijke aspect in onszelf mee bedoeld.
Dat heeft de mannen natuurlijk erg dwars gezeten, vandaar dat deze
wereld langzamerhand een mannenwereld geworden is. Mannen
staan dat simpelweg niet toe...
We leven in een tijd waarin het bewustzijn aan een enorme verande42

ring onderhevig is, denk maar aan de verandering van rollenpatronen. We moeten echter uitkijken, dat niet alleen maar op een
stoffelijke manier te gaan vertalen en bijvoorbeeld schoolkinderen op
te zadelen met een rollenpatroondoorbreking, die geen geestelijke
kant in zich draagt.
In de Boom van Kennis van Goed en Kwaad vinden we de appel, die
het getal van de quinta-essentia laat zien. Als we een appel overdwars
doorsnijden zien we in het klokhuis een pentagram. Door middel van
kennis van goed en kwaad (de dualiteit) kunnen we de quinta-essentia in onszelf tevoorschijn brengen en zoals staat geschreven: ‘Dan
zullen we worden gelijk God’.
De berg symboliseert de materie, die we kunnen beklimmen om zo
die materie te overstijgen, als het inzicht in ons doorbreekt. Een berg
is heel massief, vandaar dat bij de Keizerkaart veel bergen op de achtergrond staan.
We kunnen de materie overstijgen, niet overwinnen, want dat is
strijd. En ik maak onderscheid tussen ‘vechten tegen’ en ‘strijden met’.
Proef even dat verschil. Er zijn twee mogelijkheden: we laten dat
proces in onszelf toe, of we laten het niet toe en blijven in de afgescheidenheid, het hogere principe blijft dan verborgen, we blijven
ons dan verbergen (let op het woord).
De zesde kaart kan betekenen dat we in een stadium gekomen zijn, Innerlijke
waar tot ons doordringt dat we niet alles naar buiten kunnen projec- harmonie
teren (op de wereld, naar je partner, naar je ouders, et cetera), maar
ons dienen te gaan realiseren dat ‘alles eigen verdienste is’. Alles
speelt zich in onszelf af, zodat innerlijke harmonie zich naar buiten
zichtbaar en werkzaam maakt. En dat is een keuze die moeilijk is en
individueel gemaakt dient te worden. Wellicht is de juiste formulering: ‘Kiezen voor het niet-kiezen’. Want kiezen zoals wij het ervaren en
geleerd hebben, schept altijd dualiteit: dit òf dat. En het gaat om dit
èn dat.

43

7
De Zegewagen
zuivert het land
van elke leer,
verleden is verlies
en toekomst
telt niet meer.
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vii. De Zegewagen
‘Zege-wagen’ wil zeggen dat er een zege behaald is, we hebben geleerd niet meer alles naar buiten te projecteren (kaart zes). We hebben ontdekt dat er zoiets als heelheid is, en dat die heelheid door
middel van ons eigen denken bestendigd en gerealiseerd kan worden.
Het is aardig dat in de Nederlandse taal ‘zeven’ ook een werkwoord is,
dat houdt in dat veel waardeloos afval weggezeefd wordt en we de
essentie overhouden. Inzicht in de heelheid, heiligheid, aller dingen.
Niet meer vechten tegen... maar strijden met...
Het eerste dat we op de kaart aantreffen zijn twee sfinxen die de zege- In het teken van
wagen wegtrekken van een water met daarachter kastelen en burch- eenheid
ten. Een witte en een zwarte sfinx; goed-kwaad, positief-negatief. Een
sfinx is een synthese, de quintessence van vier dieren: een os/stier,
een leeuw, een adelaar en een mens. De vier elementen bijeengevoegd. We hebben nu de kern van positief en negatief ontdekt. Stel
je voor dat we ons alleen maar op het positieve zouden richten en het
negatieve uit zouden schakelen. De wagen zou dan slechts door de
positieve sfinx getrokken worden en zo weer terugkeren naar waar hij
net vandaan komt.
Dan komen we weer bij het water, het onbewuste. Hetzelfde geldt als
alleen maar de negatieve sfinx de kar zou trekken. We zouden dan
weer gedwongen zijn ons terug te trekken in die vaststaande burcht
waarin we ons misschien jaren vertrouwd gevoeld hebben en wat ons
zicht ook verduisterd heeft. Die burcht symboliseert ons vastzitten en
vasthouden aan oude programma’s en denkbeelden. De kaart staat
dus in het teken van eenheid. Let eens op het gevleugelde zonnetje
middenvoor, een Egyptisch symbool.
Tegenstellingen die als bevrijdende opheffing van de tegendelen, de
eenheid, het licht, de zon tevoorschijn brengen. Daaronder vind je het
symbool van de Lingam en de Yoni (ill.), de onverbrekelijke verbondenheid van die twee aspecten in de mens. Want zoals we al gezien
hebben zijn Lingam (fallus) en Yoni (vagina) veel gebruikte symbolen,
die de eenheid van alles wat als tegengesteld ervaren wordt, uitbeelden en aangeven dat hun samengaan een derde factor als eenheidsprincipe zichtbaar en werkbaar maakt. Denk bijvoorbeeld aan manvrouw-kind. Die symbolen vinden we op een wapenschild. Het symbool van de strijd die de mens voert in zichzelf.
Enerzijds suggereert deze kaart beweging naar de eenheid toe, anderzijds is er weinig actie. We zien dat de ‘charioteer’ geen benen heeft.
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het is een kwestie van hoe bewust we met die heelheid omgaan. Laten
we alles maar overschillig aan het noodlot over, of noodt de kaart ons
tot actie om bewust te gaan werken met die eenheid. Dat laat deze
kaart in het midden, we kunnen alle kanten op. We staan hier zelf
tussen de vier elementen (Vuur, Water, Lucht en Aarde) gesymboliseerd door de vier zuilen. We beseffen dat het hele universum
gebaseerd is en rust op de vier elementen; het baldakijn.
Alchemistische
tekens

We zijn nog wel sterk aan de dualiteit onderhevig, kijk naar de twee
verschillende maanvormen op de schouders. Die dualiteit is nodig om
daardoor de drie-eenheid van alles te gaan onderkennen. We zien de
krans om het hoofd waar een ster flikkert, dat wil zeggen dat er
inzicht is, maar het is nog niet volledig één. Er is wel geestelijke groei,
vandaar de krans.
Op het niveau van de Hartçakra staat een vierkantje wat wil zeggen
dat hij zich bewust is van de vier elementen en bereid is er iets mee te
doen. Hij maakt kennis met de heelheid die de mens in wezen is,
maar de actie om daarmee te gaan werken is er nog niet. Ook symboliseert dat vierkantje, juist op die plek, het leren aanvoelen van en
daardoor liefdevol inzicht krijgen in alles wat zich als materie manifesteert. Er is nog geen echte innerlijke actie mogelijk, want we zien
dat de armen gepanserd zijn. Armen en handen hebben altijd te maken met het doen, het handelen (van hand afgeleid), het (be)-grijpen
en (om)-grijpen.
In zijn rok zien we een aantal alchemistische tekens, waarmee hij laat
zien dat hij daarmee nog niet rond is, hij kent nog niet alle processen,
maar hij is op het spoor, hij weet dat hij als heilig wezen één is.
In de ceintuur vinden we vijf alchemistische symbolen, die weer met
de vijf als quintessence te maken hebben. Hij destilleert net als in de
alchemie, waar in de alchemistische ovens en kolven de retorten,
door middel van proeven processen plaatsvinden en waarin de essentie zich steeds meer verfijnt. Er bruisen nog allerlei onbewuste alchemistische processen in die mens die hij nog tot bewustzijn moet
brengen of dient te verenigen met zijn inzicht in de materie.

Occult getal

De Zegewagen kan in een ‘lay-out’ het volgende betekenen. In de
eerste plaats is zeven een heilig getal, dat wil zeggen: er is iets ‘heel’,
er is iets ‘af’ en (eventueel) ‘rond’, bijvoorbeeld een bepaalde levenssituatie. Daardoor ontstaat vaak ongemerkt een nieuwe fase.
Het ‘occulte’ getal van zeven is: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 en dat is 28. Dat
getal is 2 + 8, wat 10 is, en is dus 1 + 0 is 1. En 1 is altijd een nieuw
begin. De kaart laat ook zien dat er situaties zijn, waarvan de uitkomst
zich niet laat haasten. Processen spelen zich in eigen tempo af. Zie het
en laat het plaats vinden. Probeer niets te haasten of te forceren. Wees
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bewust van de veranderende situatie, waarin je leven zich op dit moment afspeelt, vecht niet tegen, strijd met! Doe door niet-te-doen, en
dat is iets anders dan niets doen. Blijf niet in oude denkpatronen en
programma’s hangen, omdat dat een bepaald gevoel van vertrouwdheid en dus veiligheid geeft! De beweging beweegt en jij gaat daar in
mee.

47

8
Gerechtigheid
geronnen uit het ooft
van oorzaak en gevolg,
blind vertrouwen
en bewust beleden
ongeloof
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viii. Gerechtigheid
In vele moderne Tarotspellen vinden we de Krachtkaart als achtste
kaart. De reden hiervan is dat Arthur Waite, in navolging van de instructies van het genootschap The Golden Dawn, de achtste en de
elfde kaart verwisseld heeft.
Inzicht in de heelheid, het besef ‘alles is in alles’, geeft de mens de
mogelijkheid te gaan handelen overeenkomstig de wet van oorzaak
en gevolg. En daar gaat de kaart De Gerechtigheid over. Wanneer wij
ons bewust worden van de heelheid die wij zelf zijn, komen wij er ook
achter dat àlles te wijten of te danken is aan het feit dat ik er ben. Wij
kunnen mopperen en schelden op de wereld om ons heen, maar als
we ons realiseren wat de wet van oorzaak en gevolg inhoudt, dan
betekent dit, dat alles wat ik waarneem en wat uit de buitenwereld
naar mij toegespiegeld wordt, het gevolg is van het feit dat ik ben. Ik
ben de veroorzaker van alles, positief en negatief. Natuurlijk is het
heel moeilijk ons te realiseren dat de wereld zoals hij is, het gevolg is
van onze onbewuste daden, alleen hebben wij, ergens in het verleden,
alle kijk daarop verloren.
We krijgen dan godsdienst in plaats van religie, gebaseerd op de zogenaamde ‘God der Wrake’, Jehova, Yod-He-Vau-He, waarbij de mens
in zijn onbewuste toestand alleen nog maar kan bedenken als hij op
z’n duvel krijgt, dat God zijn daden niet goedkeurt. We hebben alles
‘buiten’ ons geplaatst en als we naar het ‘nu’ kijken dan geven wij God
niet eens meer de schuld, maar alles ‘buiten’ ons; onze ouders, de
maatschappij, de regering, het buitenland, et cetera. We vertikken
het om naar onszelf te kijken.
In die totaal onbewuste toestand waarin de mens verkeert, reageert
hij op het noodlot, waarvan hij denkt er geen enkele greep op te hebben. Hij denkt dat hij er zelf niets mee te maken heeft, het overkomt
hem. Wanneer wij met die instelling zitten kunnen wij gerust zeggen
dat de mens in fatum gelooft, en daardoor een fatalistische houding
heeft aangekweekt. We zien dat om ons heen. Er zijn maar weinig
mensen die tot werkelijk inzicht komen. Er is zelfs in onze streken
strijd geweest over het begrip: ‘Is de mens goddelijk voorbestemd of
niet?’ Als bijvoorbeeld de strijd van de remonstranten en de contraremonstranten in de ‘Tachtigjarige oorlog’ vanuit de Tarot wordt bekeken, dan zien we rechts op de achtste kaart de ‘waag’ of ‘weegschaal’. In de Egyptische mythologie zien we dat Thoth of Anubis (ill.
op blz. 50) het hart van een overledene op één van de schalen legt en
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op de andere een veer. Zolang het hart zwaarder is
dan de veer moet die overledene terug in de wereld
van incarnatie. Om alles wat zijn hart bedrukt aan
onbewuste oorzaken, die ook een gevolg hebben,
rond te maken, om de wet van oorzaak en gevolg in
evenwicht te brengen. Het verhaal van de weegschaal die het lot van Johan van Oldenbarneveldt
moest bepalen, werd door Maurits beslecht, door er
een zwaard op te leggen.
We weten nu dat het zwaard het symbool van het
‘denkvermogen’ is, het element Lucht in de Tarot.
Maurits liet dus zien dat de mens niet gepredestineerd is, maar dat hij door middel van zijn denken
een mogelijkheid heeft om zelf tot actie over te
gaan. Je moet eens Tarotmatig naar de geschiedenis kijken en je zult het met heel andere ogen zien.
Op gerechtshoven zie je Vrouwe Justitia met een
weegschaal en een zwaard in de handen. Vaak is zij
geblinddoekt. Op deze kaart zit ze achter een sluier,
net als de hogepriesteres op de tweede kaart. Dat houdt in dat we
twee mogelijkheden hebben om ons bewust te worden van de wet van
oorzaak en gevolg, waardoor we niet meer het noodlot de schuld
geven, afhankelijk van onze visie op de heelheid van zeven in het
universum. De liggende acht of het lemniscaat laat dat zien. Onbewust laat ik oorzaken los en ze keren als gevolgen terug naar het punt
waar ze veroorzaakt zijn. Door geen acht te slaan op mijn daden en
alles te veronachtzamen creëer ik gevolgen en creëer ik, populair gezegd, negatief Karma. Als wij acht slaan, kan de blinddoek van onze
ogen en kunnen we de zaak zien, hetgeen niet wil zeggen dat dan de
sluier van de werkelijkheid ook wordt weggetrokken.
Polariteit

Ik vind dan ook dat Waite dat heel aardig heeft uitgedrukt door de
vrouw niet te blinddoeken en daarmee de mogelijkheid opent tot
volledig bewust zijn van de tegendelen en de ruimte van het verschil
tevoorschijn te brengen en te zien. De zuilen hebben dezelfde kleur,
maar het blijven tegendelen. Net als in de vijfde kaart is het zwart en
het wit grijs geworden. Omdat ze grijs zijn geworden, geeft het een
veel sterkere mogelijkheid om de eenheid die ze omsluiten, bewust te
maken. In de vorige kaart zagen we een zwarte en een witte sfinx. Eén
van de hermetische wetten luidt: ‘Het hele universum berust op het
principe van polariteit’. De tegenstellingen die de polariteit zichtbaar
maken zijn identiek. Vandaar het grijze van de zuilen.
Op de kaart zien we ook dat het bewustzijn van ‘de wet van oorzaak
en gevolg’ afhankelijk is van de wet van de drie-eenheid, vandaar dat
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de kroon drie kantelen heeft. Daarin zit een vierkantje dat je kunt
zien als de plek van het derde oog, de zesde Çakra, intuïtie of het
zesde zintuig. De groene mantel symboliseert de kleur van de natuur.
In alle systemen is de boom het vruchtbrengende, vormende principe. Groen is groei, bewustwording en geestelijke evolutie. Dit groen
bedekt de schouders en is daarom datgene, ook bij deze kaart, waar
de schouders onder gezet moeten worden.
We zien dat er maar een voetje zichtbaar is, hetgeen aangeeft dat hier
een voorzichtig begin gemaakt is tot de bewustwording, die de actie
is om eventueel ‘Karmisch’ (dat ‘bewust handelen’ betekent) te handelen. En dat is dié handeling die geen gevolg heeft en juist dàt is het
gevolg. Dat is wat Karma is.
Het rood van het kleed geeft actie in het vleselijke aan. Vlees, spieren Afwegen van je
en bloed zijn rood en door middel van spieren kan ik actie onder- ‘doen-en-laten’
nemen. Rood is de kleur van Mars en rood is ook de kleur van het
energetische gebruik van energie in de vorm van vuur. Dat wil zeggen: mens (die deze kaart bemediteert of legt) steek eens een voet
onder dat kleed uit en doe zelf ook eens iets, in plaats van anderen de
schuld te geven of alles aan het noodlot over te laten.
Misschien is dat ‘doen’ dan wel het ‘Niet-doen’ uit het Taoïsme, hetgeen totaal iets anders is dan ‘niets doen’. En daar hebben we dan
meteen de betekenis van deze kaart: Weeg je ‘doen-en-laten’ eens af.
Meestal geeft de kaart zo’n ‘karmische’ situatie aan, waarbij dat belangrijk is. Een kaart van verandering en acht gaan slaan op je handelen en de gevolgen daarvan.
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De Heremiet
verlicht
de verlaten oorden
van het oordeel:
wat hem geschiedt
dat dàt ook
ons geschiedt.
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ix. De Kluizenaar
Kaart negen, De Kluizenaar. Negen noemt men wel eens het volmaakte getal. Het is 3 + 3 + 3 : de wet van de drie-eenheid, toegepast op de
drie niveaus waarop de mens functioneert, lichaam, ziel en geest. In
de rekenkunde zijn talloze verbijsterende mogelijkheden bekend met
het getal 9, denk bijvoorbeeld aan de negenproef. In feite kunnen we
nooit verder tellen dan negen, want 10 is weer 1 + 0 en dat is 1 en
duidt daardoor op een nieuw begin.
Daarom kunnen we stellen dat, wanneer we de Tarot zien als inwijdingsweg, de negende kaart een (voorlopige) afronding is omdat er
een bepaald stadium van inzicht bereikt is waar we bij de tiende kaart
mee verder kunnen, waar we een nieuwe fase beginnen mèt de
ervaring die we tot nu toe hebben opgedaan. Na alle inwijdingsstadia
van de kaarten één tot en met acht doorlopen te hebben, zijn we tot
het inzicht gekomen zelf voor alles verantwoordelijk te zijn, zelfs in
die mate, dat ieder mens zijn eigen wereld(beeld) schept en derhalve
zijn eigen universum in het denken vorm geeft en in stand houdt. En
daarmee komen we tot het besef totaal alleen te zijn.
We hebben in feite met niemand iets te maken. Het woord ‘al-leen’
zegt dat al. We hebben het Al in leen. En daar slaat de titel van de
kaart op: De Kluizenaar. Alleen in eenzaamheid. Alleen kan ook gelezen worden als ‘al een’, all-one.
In het Engels heet de kaart ‘The Hermit’ en dat woord is verwant aan
de naam ‘Hermes’ (ill.), die in de Griekse mythologie onder andere de
boodschapper is tussen de goden- en de mensenwereld. De mens
(ieder van ons) als middel(aar) tussen boven en beneden, hemel en
aarde of hoe men dat ook wil noemen. Hoog en laag in een voortdurende energie(uit)wisseling met elkaar en de mens als al of niet
doorlatend kanaal voor die energie, die de beide tegendelen verbindt
en onlosmakelijk met elkaar verbonden houdt.
Maar zoals het zo vaak gaat willen we veelal wat we geleend hebben Kundalini
niet terug geven. Onbewust zijn we zo geïdentificeerd met de ‘persona’, het masker, dat we die energie-uitwisseling voortdurend èn op
diverse niveaus ‘vasthouden en blokkeren’, in plaats van deze vrij
door te laten stromen. Die energie is de Kundalini en ‘die niveaus van
vasthouden’ zijn de Çakra’s. De negende kaart als inwijdingsniveau
duidt op het feit dat we daar begrip voor en van gekregen hebben.
De kluizenaar staat alleen in een onbewolkt en onherbergzaam landschap. Zijn pij getuigt van het feit dat hij afstand heeft gedaan van
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alle identificaties. Geen leuke, bij de persoonlijkheid passende kleren,
maar een pij, waarvan de kap over zijn hoofd getrokken is als teken
dat hij niet meer hoeft om te kijken. Het verleden laat hij los. Zijn
binding met de wereld laat hij vallen: ‘Hij is wel in de wereld, maar
niet van de wereld’. Daardoor kan hij de energie, de Kundalini, gesymboliseerd door zijn stok, zijn staf, vrij door laten stromen. Die
energie wordt niet meer geblokkeerd op de diverse, aan de stof
gebonden niveaus, de Çakra’s. Kijk maar; hij houdt zijn staf tegen het
derde oog, de zesde Çakra. Hij is tot inzicht gekomen. Hij heeft het
zintuig van de intuïtie geactiveerd.
‘Gevangen Licht’

In zijn andere hand draagt hij een lamp. Er zijn boeken waarin
gezegd wordt dat de kluizenaar zijn pad bijlicht, maar er is geen pad.
Wellicht licht hij de nog niet verlichte mens bij, opdat hij ook zover
kan komen. In de lamp is het ‘licht’, dat is gevormd uit het hexagram,
een zespuntige ster. Hij heeft zich gerealiseerd dat hij zelf het centrum is van de drie-eenheid: macro- en microkosmos in elkaar geschoven. Hij is ver-licht, weer licht geworden.
In wezen is de mens niets anders dan ‘gevangen licht’. We ervaren
het universum alleen maar bij de gratie van licht en in wezen
functioneren al onze zintuigen op licht. Alleen als het wat minder
snel trilt noemen we het geluid. We meten het hele universum af aan
licht, denk aan de sterrenstelsels die miljarden lichtjaren van ons vandaan staan. De lantaarn laat zien dat wàt we geleend hebben teruggegeven is: het licht. We laten het door ons heen stromen en geven
het terug aan waar het vandaan komt.
Dat licht in mij heet Kundalini, het slangenvuur. Ik weet dat ik licht
ben. Stel je voor dat je helemaal licht bent. Er zou dan geen enkele
onderscheiding meer zijn waardoor je kunt zeggen: ‘Dat is licht’.
Verlichting is dus de absolute duisternis, wat in de Yoga de ‘droomloze slaap’ genoemd wordt, er is niets meer te onderscheiden. Je ziet
ook op de kaart dat de kluizenaar niet beweegt, hij staat en is licht.
Het is een eenzame positie, vandaar dat er ook niets om hem heen is.

Het eigen oordeel Zoals we bij De Keizer al zagen heeft de baard altijd met ‘tijd’ te
maken. Tijd die de mens zichzelf dient te gunnen om tot inzicht te
komen. Dan symboliseert de baard de wijsheid die men daardoor verkregen heeft. Kaart negen in een legging kan betekenen: ‘Vertrouw
eindelijk eens op het eigen oordeel, want je zit in een periode van je
leven dat je op jezelf wordt teruggeworpen’. Ga na wat je eigen wijsheid is en gebruik dat inzicht om geestelijk te groeien door de nu ontstane situatie. Wees onafhankelijk van anderen en de daarmee gepaard gaande conventies, want je zult het toch alleen moeten klaren.
Een-zaam en al-leen zul je je eigen waarheid dienen te ontdekken’.
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Het Wiel
dat waait en wentelt
wordt en was,
oneindig draait
en droomt en dorst
en drijft en buigt
en barst.
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x. Rad van Fortuin
De titel van de kaart doet denken aan roulette, gokken en toeval. Het
Engelse woord ‘for-tune’ geeft duidelijker aan waar het om gaat: het
in staat zijn vooraf te ‘tunen’, van te voren te kunnen overzien welke
energiespanningen zich uit het nu aan ons voor kunnen doen. Met
andere woorden door deze kaart wordt een dieper inzicht in de
werking van de kosmos gesymboliseerd. Het getal 10 geeft dat ook
aan. Het getal 1 staat, als teken, voor het ‘ik’ (een woord dat in vele
talen ook met die streep begint). De 0 is het symbool voor de eenheid,
alles, het universum. De tien geeft aan, dat nà alle inwijdingen door
de eerste negen kaarten, de mens zich gaat realiseren onverbrekelijk
verbonden te zijn met Alles, sterker nog, dat Al te zijn. Of, zoals dat wel
wordt uitgedrukt: ‘De mens is de verschijningsvorm van de kosmos’.
Niet ‘een’ maar ‘de’ verschijningsvorm.
De tiende kaart doet als inwijdingsfase de mens bewust worden dat
hij (en dat geldt voor elk van ons) in een eigen (geschapen) ruimte-tijd
continuüm leeft, nee, dat zelfs ìs! Hij vertegenwoordigt een volstrekt
eigen eenheid of universum en ieder van ons fungeert op een eigen
trillingsgetal, dat wil zeggen dat alle trillingen die uit het universum
naar ons toe komen, dan ook op een heel unieke wijze worden teruggekaatst. Dat kan niet anders. Wij denken wel dat we met elkaar
kunnen communiceren, maar in wezen berust dat op afspraken, die
eigenlijk het geconsolideerde eenzijdig denken zijn.
Zwart gat

In deze kaart wordt het individu zich bewust een energetisch proces
te zijn. Het wiel of rad draait en geeft daarmee aan dat het ‘Gehele Al’
slechts bewegende en veranderende energie is, de mens incluis. De
moderne wetenschap laat ons zien, dat alles wat we om ons heen als
materie gewaarworden, in wezen energie is. Atomen zijn deeltjes die
om een kern snorren en bestaan eigenlijk alleen maar uit ruimte. Nog
dieper de materie in, zijn er sub-atomaire deeltjes, energie, die ook
ruimte is. Als we alle ruimte uit de materie van de aarde weghalen,
houden we een mandarijntje over met het gewicht van de aarde. Als
we uit de sub-atomaire deeltjes óók nog de ruimte zouden wegnemen, houden we de punt van een speld over met het gewicht van
de aarde. Dat is wat men noemt een zwart gat, dat zo’n aantrekkingskracht heeft, dat zelfs het licht erin weggezogen wordt en dat is
een mooi beeld.
Bij de negende kaart hadden we het over de mens die al-(l)een is. Wij
zijn zelf een zwart gat waarin het licht is weggezogen, maar men zegt
ook in de wetenschap dat een zwart gat aan de andere kant een wit
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gat heeft. Alleen dat witte gat houden wij verstopt. We willen het licht
dat we geleend hebben niet teruggeven aan onszelf.
Bij deze kaart dringt het tot de mens door, als hij zelf de Tarot beme- Samsara is
diteerd heeft, dat hijzelf energie is. Datgene wat in het buddhisme zo Nirvana
mooi wordt uitgedrukt in het levensrad, zoals je dat ook op sommige
‘Tanka’s’ tegenkomt (Tibetaanse schilderingen). Deze zien er ongeveer zo uit als het rad op de tiende kaart, alleen bij de buddhisten zit
er op het rad een monster dat met de tanden in het rad bijt en de
klauwen eromheen klemt. Dat monster zijn wij zelf. Het symboliseert
ons onbewust zijn dat ons in zijn greep houdt. Als we dat monster, of
de duivel, in onszelf ontdekt hebben of hebben losgeweekt, dan is dat
rad beweging of ‘Samsara’, het altijd maar doorgaan van de beweging
van het universum. Het is de bewustwording van ‘niets staat stil’,
‘niets blijft in de oorspronkelijke staat’. Onderwees de Buddha niet dat
de bewustwording van ‘Samsara’ ‘Nirvana’ is?
Op de kaart zien we een achtspakig wiel, dat het achtvoudige pad van Sfinx en
de buddhisten is, maar ook het acht slaan op wat we nu ontdekt jakhalsgod
hebben. Ook wordt de drie-eenheid weer aangegeven door middel
van drie concentrische cirkels in het rad. Daarin zien we de alchemistische tekens die voor de vier elementen, Vuur, Water, Lucht en
Aarde staan: de drie-eenheid die zich door middel van de vier elementen als energie manifesteert. Dat wordt nog eens aangegeven
door de vier Hebreeuwse tekens ‘Yod-He-Vau-He’, die de naam Jehova
of Jahwe aanduiden. Het woord ‘Tarot’ staat, samen met die Hebreeuwse letters in een cirkelvorm op de buitenste rand van het rad.
Uit de letters die het woord ‘Tarot’ vormen, kunnen we vele begrippen samenstellen die tezamen de Tarot verduidelijken.
rota
tora
orat
(h)at(h)or
rato
taro

Rad, roteren.
Kosmische wet.
Oreren, orakelen.
Hathor, een van de aanzichten van Isis.
Kennis omtrent de evolutie van de mens.
Koninklijke weg.

De sfinx op het wiel heeft een zwaard in de poot, hetgeen wil zeggen
dat alleen met het denkvermogen tot inzicht gekomen kan worden,
door middel van het over-denken. De mens-jakhals figuur rechts onder het rad is rood (geassocieerd met de jakhalsgod Anubis in Egypte,
die het hart afweegt van de overledene).
De slang is van oudsher het symbool van het scheidende, scheurende
principe, vandaar die ‘s’. Juist de bewustwording van het verscheurd
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zijn is de mogelijkheid om er één van te maken. Dan krijgen we de
slang die zijn eigen staart in de bek neemt, de Ourobouros. De heelheid (heiligheid) die dan ontstaat, wordt gesymboliseerd door de
zeven kronkelingen van de slang.
Evangeliepredikers

In de vier hoeken van de kaart staan symbolen die de vier fijnstoffelijke elementen voorstellen, de vier oertoestanden waar dit hele universum om draait. Het zijn de symbolen van de vier evangeliepredikers: Johannes, Marcus, Lucas en Mattheus. Ze zijn achter wolkjes verborgen en dus niet voor eenieder zichtbaar. Verborgen wijsheid
en inzicht, hetgeen wordt aangegeven door de boeken die de vier
wezens bij zich hebben.
In een consult kan de tiende kaart veranderingen op zowel geestelijk
als stoffelijk gebied betekenen. Een eventueel vereist helder inzicht in
hoe je je toekomst zelf schept vanuit het ‘hier en nu’. Kortom, verandering, fluctuatie en dieper inzicht in wie en wat we zijn, waar vele
situaties in het leven om vragen.
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De Kracht
die je ontbreekt,
de Kracht die je opbreekt,
de Kracht die je opsteekt,
de Kracht die je beweegt,
spreekt.
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xi. Kracht
Bij kaart acht, De Gerechtigheid, heb ik er al op gewezen dat in vele
moderne Tarots een verwisseling van kaart acht en elf heeft plaatsgevonden, die ik bij deze ongedaan wil maken. Àls de Tarot een
inwijdingsweg is en uitbeeldt, is het logischer dat na ‘de bewustwording van de tiende kaart’ het beeld van Kracht tevoorschijn komt.
Immers, bij kaart tien werd de mens zich bewust meer te zijn dan het
persoonlijkheidje waarmee hij zich in zijn leven daarvoor volledig
geïdentificeerd had. Hij werd zichzelf (de 1) bewust één geheel (de 0)
te vormen met alles waarvan hij dacht het niet te zijn. Sterker nog, het
drong wellicht tot hem door zelf universum te zijn. Een energetisch
zelf dat zich vorm gaf in het lichaam en de persoonlijkheid (persona
betekent masker) waarmee hij volledig vergroeide.
Bij kaart elf ontstaat dan de noodzaak met dat besef iets te doen, er
naar te handelen, dat inzicht te verwerkelijken in zijn doen en zelfs in
zijn niet-doen. En daar is kracht voor nodig. Niet de spierkracht waarmee we gewichten heffen, zelfs niet de kracht om daar voortdurend
aan te denken (geestkracht) maar de kracht om door die wat gespleten toestand heen te geraken naar het volgende inzicht (van kaart
twaalf).
De dame en de
leeuw

Het getal 11 drukt dat zo mooi uit: twee enen tegenover elkaar. Laten
we ze even benoemen als Hoger- en Lager-zelf (ill.). De mens is zich
bewust van die twee aspecten vàn en ìn zichzelf. Zijn lagere (begeerte)
zelf tracht zich te handhaven en zijn oude gang te gaan, terwijl het
hogere zelf toekijkt en soms afkeurend denkt: ‘Daar moet ik vanaf’.
Omgekeerd heeft het lagere zelf last van het controlerende hogere,
want dat belemmert hem in zijn doen en laten. Kortom, een beetje
een schizofrene situatie. Het ene ik versus het andere ik. Tot we ons
gaan realiseren dat beide ikken slechts tegendelen zijn die op kunnen
lossen in hun verschil (ill.) (de 12). Vandaar dat in de Nederlandse taal

elf wel het gekkengetal genoemd wordt. En begint niet op de elfde
van de elfde maand om elf uur elf de voorbereiding op het carnaval?
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Het feest van geest en vlees (carne), dat eerst uiteengezet weer (drie)één blijkt te kunnen worden. Ook is 11, 1 plus 1 en dat is 2, het getal
van dualiteit. Nu echter niet meer de dualiteit waarmee we daarvoor
geheel onbewust vereenzelvigd waren, maar waar we thans, daadwerkelijk, iets mee kunnen gaan doen. Op de kaart wordt dat proces
krachtig weergegeven door de twee figuren van de dame en de
leeuw. De dame drukt het inzicht uit dat nu in de mens ontwaakt is,
het volmaakte ontvangende inzicht in wìe en wàt we zijn als kosmisch
wezen.
We kunnen haar vergelijken met Doornroosje. Als zij, na zich verwond te hebben aan het spinnewiel (het rad van kaart tien), in slaap
valt, slaapt alles en iedereen. Aan ieder van ons is de taak toebedeeld
het inzicht in ons-zelf wakker te laten kussen door ons bewuste zijn
(de prins). Ook in het verhaal van Sneeuwwitje (de zeven dwergen zijn
natuurlijk de zeven Çakra’s) ervaren we dat. Vandaar dat de dame in
het wit gekleed is en wit staat voor de zuiverheid en de ongereptheid
van dat wat diep verborgen in ieder mens te vinden is. De leeuw is
een verscheurend dier en drukt derhalve onder andere de verscheurdheid uit van de nog niet bewuste mens, die zijn wereldbeeld daarom
ook als verscheurd, gescheiden ervaart. Tegelijkertijd is de leeuw de
koning der dieren (koning Nobel in ‘Reinaert de Vos’) en denkt de
mens zichzelf niet als de ‘Crown of Creation’...
Op oudere Tarots wordt de elfde kaart ook wel geïllustreerd door een Kracht en macht
met een leeuw vechtende man. Denk aan het verhaal van Simson in
de Bijbel, dat een gelijke strekking heeft. Op de kaart die we hier zien
blijkt er geen sprake te zijn van een gevecht. Nee, de dame drukt liefdevol de leeuw de bek dicht, zo zacht dat hij haar hand likt in plaats
van te bijten. Ja, vroeger dacht men dat het lagere zelf met geweld
verscheurd diende te worden.
Om het hoofd van de dame zien we weer die krans die we al in de
kaarten nul, één en zeven zagen. Nu begint hij te bloeien als teken
van ontwakend inzicht dat gaat floreren. Ook de bloemenkransen om
haar lichaam geven dat aan. De scheiding tussen ‘bewust’ (het bovenlichaam) en ‘onbewust’ (het onderlichaam) wordt niet opgeheven,
maar werkend met een bewust geworden dualiteit werpt die bewustwording vruchten af. De berg op de achtergrond is weer symbool voor
de materie en onze gerichtheid daarop, die we kunnen overwinnen,
beklimmen, of waarvoor we ons kunnen ver-berg-en.
Deze kaart heet dus De Kracht, het idee van geestelijke kracht. Het is
niet de geestelijke kracht waarmee we het Lagere zelf de kop indrukken. Nee, het is de kracht waarmee we die twee (het Lager- en het
Hoger-zelf) in evenwicht brengen en dat is een veel grotere kracht dan
de kracht waarmee we iets onderdrukken, want dat is niet zo moei61

lijk, daar hebben we niet zozeer kracht voor nodig alswel macht.
Kracht wil zeggen dat we beide in hun gelijkwaardigheid in het
midden samenbrengen, en dàt bewustzijn komt tevoorschijn in de
volgende kaart.
Inzicht forceren

De elfde kaart kan derhalve op een proces duiden, waarin iemand
geconfronteerd wordt met de noodzaak zichzelf eens te gaan ‘waarnemen’. En dat betekent het ware van je zelf nemen, en daaruit conclusies trekken. Vaak duidt de kaart op een door de persoon zelf geschapen, nogal dualistische situatie, waar echter door bewust te zijn
ook zelf een oplossing voor te vinden is. Vertrouwen op jezelf en in je
Zelf lost op. Echter wel door middel van inzicht in de handeling, waardoor de situatie ontstaan is. Een negatief aspect is dat de kaart soms
laat zien dat de onderhavige persoon kunstmatige middelen en situaties de voorrang geeft om oplossingen te forceren, in plaats van dat
door middel van eigen verworven inzicht te doen. Desnoods met behulp van de Tarotlegger.
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12
Gehangen,
je huis huilt,
je voertuig geteugeld,
je kruis kruipt
de kuil uit die je zelf
gegraven hebt.
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xii. De Gehangene
De Gehangene is een kaart, die vele mensen, wanneer ze hem voor
het eerst zien, nogal negatief ondergaan. Tja, je zult maar zo hangen!
Toch valt dat negatieve wel mee. Bij de elfde kaart hebben we gezien
dat de 11 een proces uitdrukt van een door de mens langzamerhand
bewust gemaakte dualiteit, de twee aspecten van ‘ik’ (1 en 1). Welnu,
die bewustwording kan dan natuurlijk leiden tot een geheel nieuwe
visie op het ‘ik’ en zijn relatie met het wereldgebeuren oftewel het
universum, dat niet voor niets zo heet: uni-versum: ‘eenheid’. Niet
een eenheid in de hoeveelheidszin van het woord maar, zoals al regelmatig aangeduid, een drie-eenheid, als hoedanigheid van alles wat
verschijnt. Het zijn twee tegengestelden, die slechts dienen om de derde factor, het ertussen, het midden of hun verschillen, aan te geven.
Bij de twaalfde kaart wordt dat principe, waarop in wezen alles berust
tot inzicht gemaakt. Of niet natuurlijk. En in dat laatste geval missen
we ‘the point’, waar het om gaat.
We gaan ons realiseren, dat de tegendelen (1 en 1) niet het belangrijkste zijn, maar dat het gaat om datgene wat deze als derde factor
aangeven.
De derde factor

Een voorbeeld: vijftig gulden is het verschil van twee kapitalen, maar
welke dat zijn kan ons niet schelen. Deze kunnen we naar believen
aangeven, of niet, maar met die vijftig gulden kunnen we wat doen.
Zo ligt dat spiritueel ook. Met het verschil dat aangegeven wordt tussen stof en geest (‘ik’ en ‘het andere’, Yin en Yang, et cetera) kunnen
we handelen, maar wat die tegendelen zijn en doen is onbelangrijk.
Ze zijn zelfs onkenbaar. De ‘derde factor’ daar gaat het om.
Bij de inwijding van de twaalfde kaart gaan we ons realiseren dat,
waar we altijd subjectief en objectief belang aan hebben gehecht, het
‘ik’ en de ‘werkelijkheid’, in wezen inwisselbaar voor elkaar zijn en
dat de essentie van het aardse ‘zijn’, het opheffen van die dualiteit is
en ons daardoor te realiseren wàt we in wezen zijn. En dat is dat relativerende (in alle betekenissen van het woord) energiegebeuren tussen
beide kanten. Het nummer van de kaart geeft dat al aan: 1 plus 2. Ik
(1), die nu de dualiteit (2) opheft en de drie-eenheidsgedachte gaat
hanteren (1 + 2 is 3). Juist de wat onprettig aandoende situatie, gehangen, op z’n kop, gekluisterd in het materiële zijn, geeft de ontsnappingsmogelijkheid door inzicht. Kijk maar!

Het Taukruis

De ‘boom’ waaraan de figuur hangt, heette bij de Egyptenaren een
‘Taukruis’. Het drukt de ‘stoffelijke’ wereld uit, waarop we allemaal in
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de eerste instantie gericht zijn en waarvan we
denken erin gevangen te zijn. Dat Taukruis
maakte men af door het symbool van eenheid,
een cirkel, daarop te plaatsen en vormde zo het
‘Ankhteken’ (ill.) of het teken-van-eeuwig-leven.
Wij dienen dat ook te doen, van het Taukruis
een Ankh maken, door inzicht in deze kaart te
verkrijgen.
Gericht op de stof en geïdentificeerd met de
tijdelijke persoonlijkheid zijn wij mensen sterfelijk en tijdelijk. De
tegenstelling tussen geest en stof doorziende en de derde factor wordend, komen we tot het besef ‘eeuwigheidswezens’ te zijn. En dat kan
alleen maar door eerst volledig in de eenzijdigheid van het stofbestaan vast te lopen. Daardoor ontstaat de drang om inzicht te verwerven. Dat inzicht wordt uitgedrukt door de aurische straling om het
hoofd van de gehangene. Er gaat ons dan eindelijk een licht op; we
gaan ons denken veranderen. We realiseren ons in de stofwereld te
zijn maar niet er van!
Het getal 12 geeft altijd de mogelijkheid tot transcenderen aan: denk
aan de twaalf discipelen en Jezus als dertiende, de twaalf ridders van
de Ronde Tafel en Arthur als dertiende, de twaalf werken van Herculus, et cetera. Bij de twaalf gaan we ons losmaken van alle programma’s en identificaties en letterlijk vastgeroeste denkpatronen. De houding van de gehangene spreekt boekdelen: de benen in een kruis (de
vier elementen) en hoofd en armen in de vorm van een driehoek. Met
andere woorden het gehele zijn in de vier elementen steunt op de
essentie van de drie-eenheid en dat inzicht maakt vrij.
Daarvoor dienen we wel het een en ander op te offeren. Denk daarbij Het uiteindelijke
aan dat prachtige verhaal over Odin die ook zichzelf offerde aan inzicht
zichzelf en zich in dezelfde positie ophing aan de Germaanse levensboom de ‘Yggdrasil’. Je moet niet aan een ander offeren maar aan
jezelf. Jezelf aan jezelf wijden. Niet blijven vastzitten aan ‘lager ik’ en
‘Hoger Zelf’. Nee, alles is één, drie-één. De kleuren zeggen ook veel:
actief in de stoffelijke wereld van de vier elementen (rode maillot),
maar ontvangend in de geest (blauw bovenlijf) en zodoende door
niets te forceren in de geestelijke wereld (‘Wei-Wu-Wei’, ‘Doen-NietDoen’ ofwel ‘Doen-door-niet-te-doen’, noemen de Chinezen dat) je
openstellen voor het werkelijke inzicht dat je allang hebt, maar waarvan je nooit besefte dat het er al was.
Het voorgaande zegt al voldoende over de betekenis in een legging: al
of niet tot inzicht komen en daardoor een situatie kunnen transcenderen. Dat wil zeggen: zien dat alles (ook de ergste beproeving) je
in wezen verder helpt, een inwijding is, waaruit een dieper inzicht
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verkregen kan worden. De kaart duidt vooral op situaties, die in
wezen al rond en afgelopen zijn, maar waarvan je dat eigenlijk nog
niet beseft, want vaak ontlenen we toch zekerheid en status aan
situaties, ook al zijn deze onaangenaam. Een bepaalde reeks gebeurtenissen is rond, afgelopen en nu is het tijd ze los te laten en met een
volstrekt nieuw inzicht je geestelijke weg te vervolgen. Een negatief
aspect is natuurlijk het niet-aanvaarden van dat rond zijn en blijven
‘hangen’ in de kluisters van oude programma’s en omstandigheden.
En dat moeten we vooral niet doen, nietwaar!?
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De Dood
waarvan je denkt
dat hij dáár is
waar je hem verwacht:
bedenk: de denker is
de doder
van het werkelijke.
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xiii. De Dood
De titel van deze kaart suggereert nogal wat: ‘De Dood’. Wie wil er nu
dood? Maar juist de nogal aangrijpende naam geeft wellicht degene,
die hem op zijn inwijdingspad tegenkomt te denken. In de eerste
plaats moeten we de kaart niet interpreteren als de zogenaamde stoffelijke dood, die een einde maakt aan het aardse leven. Maar welke
dood dan?
Bij de vorige kaart, De Gehangene, hebben we geconstateerd dat die
een fase van de bewustwordingsreis van de mens aangeeft, waarin hij
zich gaat realiseren waaròm hij in de stofwereld geïncarneerd is. Bij
kaart twaalf begint het tot de mens door te dringen, dat het leven in
deze wereld wellicht tot doel heeft zijn identificatie met de wereld om
zich heen, en derhalve met dat wat hij altijd als ‘ik’ zag, te herzien.
Juist door zijn gebondenheid aan de aarde ging hem een ‘licht’ op. En
dat heeft gevolgen. Allereerst moet de mens alle bindingen, waardoor
hij de kern van het bestaan vertekend waarneemt, loslaten. In de
tweede plaats, daardoor dat wat hij ècht is gaan verwerkelijken.
De Doodkaart geeft dat laatste stadium aan. We zouden het zo
kunnen formuleren: ‘Alles waarmee men zich vereenzelvigd heeft en
alles waaraan de mens gebonden is, moet ‘dood’ verklaard worden’.
Of dat nu status is of dat het bindende en verstikkende familiebanden
zijn, of het vastzitten aan een of andere leer of religie, alles dient
losgelaten te worden.
Spiritueel
veranderingsproces

Daardoor kunnen de nieuwe inzichten, die rijp zijn, geactiveerd en
gerealiseerd worden. De kaart laat dat zo mooi zien. Aan de geharnaste dood, het skelet, gezeten op een wit paard dat zuiverheid en het
zuiveringsproces uitdrukt, ontkomt niets en niemand. Koningen, bisschoppen, jong en oud, alles en iedereen moet vroeg of laat door dat
proces heengaan.
Dìe dood, dàt spirituele veranderingsproces, is onontkoombaar en onaantastbaar. Vandaar dat harnas. Een paard noemen wij een edel
dier; het dierlijke dat we als mens òòk zijn, dient veredeld en gezuiverd (wit) te worden. De dood draagt zijn banier met de symboliek die
laat zien dat door dit proces nieuwe mogelijkheden en een nieuw
leven in het verschiet liggen. Die boodschap wordt door de wind,
bewegende lucht, als beweging in het denken en bewustworden doorgegeven.
Maar... het leven gaat door, de (levens)rivier op de kaart stroomt door,
houdt nooit op en is de uitdrukking van ‘de constante verandering
van alles wat is’. Zei de Griekse wijsgeer Herakleitos niet: ‘Je kunt
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nooit tweemaal in dezelfde rivier baden?’ En wanneer we dat beseffen kunnen we meevaren (niet willoos meedrijven!) met die stroom
van het eeuwige leven. Zonder identificaties, zonder de wil alles naar
onze persoonlijke wil te voegen en te schikken. Niet forceren maar
‘doen-door-niet-te-doen’. Dat is niet iets passiefs, nee, het is juist de
allerhoogste vorm van actief zijn.
We zijn dan niet meer gebonden aan vaste denkbeelden en vaste Paren van
denkpatronen, los van geprogrammeerde realiteitsbeleving, die ons tegenstellingen
door cultuur, opvoeding en opleiding opgelegd zijn. En juist dan zien
we aan de overkant, tussen de twee zuilen van het oude dualistische
denken door, de zon stralen. We doorzien de dualiteit. We kunnen de
zogenaamde ‘paren van tegenstellingen’ nu hanteren om permanent
en constant met de onderliggende waarheid die erdoor verborgen
was te handelen. Subject en object blijken niet los en apart van elkaar
te bestaan. Tegenstellingen blijken slechts spiegels te zijn, die de werkelijke essentie te-voor-schijn brengen. Er daagt inzicht en wijsheid.
Het oude zelf is dood, we zijn vanzelf van het (oude) zelf bevrijd.
Voorwaar een belangrijke kaart.
Dertien is dus geen ongeluksgetal. Vroeger was het zelfs een heilig
getal en deelde men het jaar in dertien maanden in (in de tijd van het
matriarchaat) en was ‘vrijdag de dertiende’ ‘een dag met magische
krachten’.
Het getal 13 betekent ook: wat doe ik (de 1) met de 3 (die beweging en Beweging en
evolutie uitdrukt). 1 + 3 is 4 en 4 is in dit geval het getal van bewust- evolutie
wording (vier – vieren). Wanneer deze kaart in een legging tevoorschijn komt, houdt dat grote veranderingen in. Of juist het tegenovergestelde. Dat iemand wel degelijk aan verandering(en) toe is, maar
die niet kan aanvaarden of bewerkstelligen. Deze veranderingen kunnen zich in het gewone dagelijkse leven manifesteren, in een verandering van werkkring, van woning of woonplaats, maar ook veranderingen in relatie(s). En dat laatste zeker als kaart dertien bijvoorbeeld
in combinatie met kaart vijf tevoorschijn komt. Echter al dit soort veranderingen zijn slechts wijzigingen die zich in de ‘stofwereld’ manifesteren, maar zich vooral in het ‘geestelijke’ ontwikkelingsproces van
de persoon afspelen. Want elk geestelijk proces weerspiegelt zich in
de stofwereld en omgekeerd.
Al deze bewegingen, wijzigingen en veranderingsprocessen zijn in
wezen onderdeel van een inwijdingsproces. Daarom is juist deze
kaart te zien als een spiegel van een bepaalde ontwikkeling, waarover
terdege gedacht dient te worden.
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Gematigdheid,
ja want maat is
tijd en ruimte:
leven dat zich leren laat
en laten
dat zich leven laat.
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xiv. De Gematigdheid
De veertiende kaart verbeeldt ook weer zo’n belangrijke bewustwording op ons inwijdingspad. Een nieuw inzicht breekt door en ons
uitzicht op wìe en wàt we zijn, verandert daardoor.
Bij de dertiende kaart drong het besef door in de wereld te zijn, maar
niet van de wereld. We lieten alle valse identificaties los en realiseerden ons dat we wat anders zijn dan we daarvoor dachten. De veertiende kaart drukt die realisatie uit. We hebben contact gemaakt met
wat we zouden kunnen noemen ‘een hoger denkprincipe in onszelf,
de engel’. Die wordt dan ook met vleugels afgebeeld. Niet omdat engelen vliegen, maar omdat daarmee gesymboliseerd wordt dat dat
andere, essentiëlere denkprincipe ons vrij maakt. Los van welke identificatie dan ook met het statische van de stoffelijke vorm.
Ik ga me realiseren de maat der dingen te zijn. Vandaar ge-matig-d- Derde
heid. En wat is maat anders dan een derde verschijningsvorm, die verschijningsaangegeven wordt door twee onbekende, imaginaire punten of vorm
vastigheden. Dit inzicht vinden we bij de Egyptenaren terug als de
‘godin’ ‘Ma-at’ (ill.) en in het buddhisme en hinduïsme als het principe ‘Mahat’, dat meestal vertaald wordt als ‘groot’. We zien als het
ware twee werelden en werken met de maat die door deze twee
werelden wordt aangegeven. Alles is maat, onze bewustwording van
wat dan ook is het werken met de maat die het verschil aangeeft
tussen twee niet te kennen vaste punten (en je er vooral niet mee te
identificeren). Dat is de quintessence die deze kaart aangeeft: 1 + 4 is
5. De één die voor de (Tarot) bestuderende mens (als ik) staat, die nu
door de vier elementen iets werkelijk essentieels ontdekt heeft.
Levend in twee realiteiten, de stoffelijke en de geestelijke, zonder zich
met één ervan te vereenzelvigen en werkend met het altijd fluctuerende, bewegende verschilsveld tussen die twee.
Veertien is ook 7 + 7: de volmaaktheid vindend van de twee polen die
nodig zijn om te zien wat we werkelijk zijn. De symboliek op de kaart
laat dat prachtig zien. Wij, als engel, met één voet op de aarde en de
andere in het water, gekleed in het wit dat ‘zuiverheid van doorbrekend inzicht’ betekent. In elke hand een bokaal en het levens- of
zielewater ‘schenkend’ van de ene vorm in de andere. Is het niet een
kenmerk van water dat het zich aanpast aan welke vorm dan ook,
waarin het gegoten wordt? Uiteraard kunnen we bij deze kaart ook
denken aan een doorbrekend inzicht in wat zo graag reïncarnatie
genoemd wordt, of zoals vaak vertaald wordt ‘zielsverhuizing’. Onze
visie op leven en dood wordt dus ruimer, er breekt een besef door
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eeuwigheidswezens te zijn. Hier is inderdaad sprake van een dieper
beleven van leven en dood en hun samenhang. Aardig is ook, hoe op
het lichaam van de engel de zeven Çakra’s aangegeven zijn: de onderste beker is de onderste Çakra, het water de tweede en de bovenste
bokaal de derde. De vierde Çakra wordt aangegeven op de plek van
het hart door een vierkant met daarin een driehoek: de materie (vier
elementen) waarvan altijd het idee van de drie-eenheid het geestelijke principe is, waaruit alles ont-staat en be-staat. Het werkelijke
weten is het weten van het hart. De vijfde Çakra is moeilijk te onderscheiden, maar wordt aangegeven bij de hals, door de vier letters uit
het Hebreeuwse alfabet: Yod-He-Vau-He. Het lijken plooien in het
kleed maar als we goed kijken onderscheiden we die vier tekens. De
Mantram Jehova of Jahwe, die op de juiste wijze uitgesproken alles
open-baart (de Keelçakra). En denk eens hoe belangrijk spreken is (het
scheppende woord, de Logos): ‘God sprak: er zij licht’.
Het begrijpen van deze kaart brengt ons in contact met de zeer esoterische gedachte: de mens schept, spreekt, zijn eigen wereld. De zesde
en zevende Çakra zijn aangegeven als een cirkel met een middelpunt
op het voorhoofd: een universeel symbool dat onder meer uitdrukt,
dat we nu onze intuïtie en inspiratie kunnen laten werken, waarmee
we de heelheid van alles ervaren.
De eenheid van
God en mens

De bloemen op de waterkant zijn irissen. In de Griekse mythologie is
Iris gelijk aan de regenboog, die een brug vormt tussen hemel en
aarde, tussen de goden en de mensen. Zij was bode tussen twee
gebieden, die heen en weer snelde en zo de constante beweging
uitdrukte van wat we zoëven ‘maat’ noemden. Natuurlijk drukt ze
derhalve ook het ‘zien’ uit, het ‘inzicht’ (de iris van ons oog) waarmee
we ons hebben losgemaakt van de materie: de berg op de achtergrond. De top van de berg is de ‘bekroning’ en daar leidt een weg
heen die ook weer uit drie stukken bestaat. Let dan vooral op die
kroon daar boven de berg. Als je goed kijkt, zie je dat het een kroon is
die geen vaste omtrek heeft, maar wordt aangegeven door stralen. Ik
vind dit het belangrijkste symbool van de kaart en misschien wel het
belangrijkste symbool van de hele Tarot. Dus ‘de bekroning’ is niet
het ding dat je op je hoofd zet, nee, dat is juist het loslaten van het
ding en de bekroning drukt zich niet uit in een vaste vorm! Alleen de
uit-straling of de in-straling komt tot uitdrukking. Deze kaart laat
zien dat door de waarneming (Iris), die berust op de eenheid van god
en mens in mij, plotseling de realiteit doordringt... De dingen staan
niet vast, hebben geen contouren, zijn niet vast omschreven, zijn alleen maar straling waarvan ik de eenheid door middel van die ‘trilling’ kan waarnemen.
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Wanneer je deze kaart aantreft in een Tarotlegging, kan dat be- Aansporing
tekenen dat de onderhavige persoon een fase van het leven ingaat
waarin alles zich, vooral ‘geestelijk’ gaat verdiepen. De dingen van
‘het zijn’ in evenwicht te brengen door aan zichzelf te werken. Dat
kan door bijvoorbeeld het rationele te verbinden met het intuïtieve, of
het artistieke met het praktische (en andersom). Nieuwe energie
breekt door en geeft inhoud. En die nieuwe energie kan ook oude
wonden en/of programma’s helen en/of ongedaan maken. Kortom:
een aansporing om met meer inzicht, wijsheid en creativiteit het
leven tegemoet te treden.
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15
De Duivel
doet wat jij niet doet
en is wat jij niet bent
en die opduikt
wanneer jou de twijfel
aan jezelf bekruipt.
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xv. De Duivel
De Duivelkaart is een van de belangrijkste kaarten van de Tarot.
Bijvoorbeeld numerologisch. De Tarot telt achtenzeventig kaarten en
7 + 8 is 15.
Zeven is het getal van heelheid, het heilige getal, en acht is het getal
van acht slaan op... Acht is ook het getal van oorzaak en gevolg. Als
we de acht neerleggen dan krijgen we het lemniscaat, teken van oneindigheid. Het getal achtenzeventig betekent derhalve; acht leren
slaan op... en je bewust leren worden van de heilige heelheid die het
universum is. (Is het toeval, dat men vroeger de Tarot ‘des duivels
prentenboek’ noemde?) 1 + 5: hetgeen wil zeggen, dat ik (de 1) mij nu
bewust dien te worden van wat ‘quintessentieel’ is. 1 + 5 is 6: Lees nog
eens wat we over de zesde kaart, De Geliefden, geschreven hebben.
Als je goed kijkt, zie je dat de zesde en de vijftiende kaart erg op el- Keuze maken
kaar lijken. Alleen is de engel nu een vervaarlijk wezen geworden, een
bokachtige demon en de man en de vrouw zijn geketend aan het
vierkante blok, waarop dat wezen zit. Ook bij deze kaart worden we
geconfronteerd met een keuze (de 6). Maar welke? Nogmaals: De
Duivel is een belangrijke kaart. Waarom?
Wel, bij de veertiende kaart hebben we geconstateerd, dat er een belangrijk nieuw inzicht doorgebroken is. Men is zich bewust geworden
van het geestelijke en van het feit dat het leven slechts geleefd kan
worden met in-acht-neming van de esoterische kant ervan die de
inzichten verdiept en de ervaring van leven completer maakt.
Ook heden ten dage zien we dat vele, vele mensen zich met esoterische zaken bezig gaan houden. Vaak vanuit een therapeutische benadering (alternatieve genezing bijvoorbeeld). Voor velen een hoopvolle
situatie, de ‘new-age’. We zien echter dat men toch erg oppervlakkig
met die nieuwe benaderingen omgaat. Velen gebruiken het verkeerd,
waardoor er meer een nieuw statussymbool van gemaakt wordt dan
dat het nieuwe denken leidt tot een egoloos worden. Juist na de
veertiende kaart is het zaak, als we dan gekozen hebben voor
spiritualiteit, dat ook zo consequent en diepgaand mogelijk te doen.
Zoniet, dan creëren we zelf de demon, die duivel genoemd wordt. Die
confronteert ons te zijner tijd met alle onbewustheden waarmee we
gehandeld hebben en die we noodgedwongen onder ogen dienen te
zien en eventueel op te ruimen.
Onbewust omgaan met spirituele energieën en technieken keert zich Zelfwaarneming
altijd tegen je: vroeg of laat, en dat noemt men wel eens zwarte
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magie. De Duivelkaart wordt dan ook wel eens de ‘Zwartmagiër’
genoemd. Zwarte magie is onbewust (of niet geheel bewust) handelen
met energieën die we oproepen, maar waar we niet voldoende weet
van hebben. Voor we werkelijk spiritueel zijn, dienen we heel wat
zelfwaarneming te verrichten, niet klakkeloos te volgen wat anderen
zeggen of doen en zeker niet met een natte vinger snoepen van de
nieuwe speeltjes, die tegenwoordig overal onder de noemer ‘esoterie’
worden aangeboden.
De duivel is niets anders dan de manifestatie van ons eigen
onbewuste handelen. Dat is zonde (met een kleine letter) van de tijd
en de energie. Iedereen op het spirituele pad zal vroeg of laat
geconfronteerd worden met de door zijn eigen handelen opgeroepen
duivel. De inwijding is dan om dàt te doorzien en te herstellen.
‘Horned God’

Het woord ‘duivel’ is interessant. In het Engels is het ‘devil’ en daar zit
het woord ‘evil’ in. In het Nederlands kennen we nog het oude woord
euvel. ‘Evil’ is ‘kwaad’. En dat berokkenen we onzelf. Tussen de horens
van de duivel zien we een omgekeerd pentagram (vijfpuntige ster).
Het beeld van de mens, maar omgekeerd, gericht op de materie. Het
symboliseert de mens, die de quintessence ontdekt heeft, maar die
gebruikt om zich materieel te verdikken in plaats van zich vrij te
maken van welke vaste ideeën of denkpatronen (dogma’s) dan ook. In
dit geval dus de aanduiding van verkeerd handelen, negatief.
De duivel als bok, is een christelijke (negatieve) interpretatie van de
‘Horned God’, zoals die als natuursymbool door onze voorouders
vereerd werd. We kennen nog het begrip ‘zondebok’. Zonde is alles
waarmee we geïdentificeerd zijn en dat onze vrijmaking in de weg
staat. De horens zelf staan voor onze contacten met de inspiraties van
het universum. (Denk aan taal- of wiskunde-‘knobbel’). Hier echter
zijn ze naar beneden gedraaid. Dus weer op de materie gericht.
De fakkel in een van de handen dient uiteraard om bij te lichten
(vuur) maar ook die wordt naar beneden gericht, waardoor iedereen
zal begrijpen, dat je zo op den duur je vingers brandt. Zittend op een
vierkant blok (de materiële wereld) klemt de duivel zich daaraaan
vast met zijn klauwen. De man en de vrouw zijn ook daaraan geketend, maar zodanig dat de ketenen gemakkelijk losgemaakt kunnen worden, zodra dat tot hen doorgedrongen is. Beiden hebben
horentjes en zijn in de ban van wat de duivel symboliseert. Ze hebben
een staart en dat duidt op hun nog steeds dierlijke, dus niet-bewust
gemaakte kluistering aan vervulling van egobehoeften.

Verworven
vrijheid

Toch geeft ook deze kaart weer de drie-eenheid aan waar alles op
gebaseerd is: man-vrouw-duivel, in dit geval. De vleermuisachtige
vleugels geven een idee van wel vrijheid verworven te hebben, maar
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die niet op de juiste manier te kunnen gebruiken en dus een soort
vampirisme ten opzichte van zichzelf toe te passen.
Komt de kaart in een legging tevoorschijn dan geeft dat altijd te ken- Aansporing tot
nen dat je op een verkeerde manier bezig bent. Je maakt onbewust transformatie
gebruik van energieën die je zelf hebt opgeroepen, maar je kunt ze
niet hanteren. Het negatieve van de kaart is een aansporing tot
transformatie. Het kan zelfs zijn, dat de kaart laat zien dat je je sterk
voelt in een bepaalde situatie, maar dat sterk voelen is tevens je
zwakte. Je kunt niet loslaten en meestromen met het gebeuren. De
kaart geeft een innerlijk conflict aan tussen vasthouden en loslaten.
Een proef in loslaten, ontspannen en tot werkelijk inzicht komen
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16
De Toren
die de troon is
van je boterham
tevredenheid
en die je niet meer
torsen kunt en trots
terneder stort.
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xvi. De Toren
We hebben voortdurend gesproken over het feit, dat we de Tarot
dienen te zien als een inwijdingsweg, zeker de tweeëntwintig grote
mysteriën, die hier aan bod komen en niet zozeer als een instrument
om even (gemakkelijk) de toekomst te voorspellen. De Tarot is geen
middel om onze (vaak ongezonde) nieuwsgierigheid naar wat naar
ons toekomt te bevredigen. Dàt feit komt in de kaarten, die we besproken hebben, sterk naar voren. Juist die persoonlijke nieuwsgierigheid naar wat we als persona te verwachten hebben, is met de
dertiende kaart, De Dood, (als alles goed begrepen is) gerelativeerd.
Waar het om bleek te gaan, was het verdiepen van het inzicht, het
verwerven van wijsheid, zoals de veertiende kaart, De Gematigdheid,
aangaf. De Duivel (kaart vijftien) gaf aan dat daarbij nog addertjes onder het gras van ons streven aanwezig waren, die we nog niet bewust
hadden uitgeroeid. Dus dat we toch nog dat inzicht en die wijsheid
proberen te bemachtigen ter meerdere eer en glorie van de persona,
dat kleine ‘ikje’, dat daardoor status (is statisch) en zelfvoldaanheid
dacht te verkrijgen. We dachten zo goed bezig te zijn op het spirituele
pad en daardoor anderen te overtuigen van ons inzicht, ze desnoods
daarmee te ‘healen’ en inderdaad ‘over te tuigen’ (een ander tuig), et
cetera. Vaak niet in de gaten hebbend, dat iedereen zijn eigen Karma
uit dient te werken, zijn eigen inzicht dient te verwerven en (meestal)
door schade en schande (eigen)wijs dient te worden. Zie daar waar de
zestiende kaart ons op wijst. De kaart wordt ook wel eens ‘The Tower
of Destruction’ genoemd, en in de Franse Tarots wel ‘La Maison de
Dieu’. Titels die op het eerste gezicht zeer tegenstrijdig lijken, maar
naast elkaar wel openbarend. Laten we eens kijken wat er vernietigd
dient te worden om het ‘Huis Gods’ binnen te treden.
In onze taal kent iedereen de uitdrukking ‘uit je ivoren toren komen’. Goddelijke kern
Maar wat is die ivoren toren? Dat is de ‘veilige’ en ongenaakbare
toren van je oude vertrouwde en vastigheid en zekerheid biedende
denkpatronen en ideeën. Dat is alles waaraan je ego (persona) zekerheid en identiteit ontleent. (Het woord ont-lenen zegt al genoeg, laat
los wat je geleend hebt en niet terug wilt geven!). En juist die ideeën
en denkpatronen, opgelegd door opvoeding, opleiding, cultuur, leermeesters en zelfs guru’s dienen we op te geven en los te laten, willen
we ooit onze Goddelijke kern, ons eigen universele weten en inzicht
ont-dekken. (En dat laatste woord graag met dat streepje ertussen).
Juist dààr in dat diepste punt, wanneer we alles wat in de weg staat en
dus overbodig is, weggegooid hebben, zijn we wie we werkelijk zijn.
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Het woord zegt het al: ‘ieder-een’. En daar is ieder-een elk-ander! Maar
dat destructieproces is zwaar, is moeilijk te verwerkelijken. Al die
zekerheden zomaar overboord gooien. Ga er maar eens aan staan.
Want zoeken niet zeer velen juist nu weer zekerheid en vastigheid in
al die mooie, nieuwe, spirituele technieken, die op de markt gegooid
worden? Denk aan reïncarnatie-theorieën (kaart veertien) waardoor
velen weer zekerheid en vastigheid hebben en zodoende (Karma) hun
toekomst ook zeker willen stellen. Denk aan alle therapieën om jezelf
te zijn of te worden in plaats van dat ‘zelf’ los te laten en het Godshuis
dat je in je draagt te betreden. Nee, het enige wat vast staat is, dat er
niets vast staat en ook niet vast hoort te staan.
Welnu, dat zware beproevende en hevige proces drukt de zestiende
kaart uit. Hij wordt in het occultisme wel eens vergeleken met een
alchemistisch proces. Een proces van destillatie, zuivering en reiniging, waarbij al wat overbodig is, al wat onzuiver is, doorzien wordt
en al experimenterend wordt afgescheiden van de essentie.
Een proces waarbij het vervuilde schuim uit de retorten wordt gewerkt. Waarbij wat zuiver en schoon en essentieel is, wordt gescheiden van het onreine, dat wordt afgestoten en verwijderd.
The Tower of
Destruction

Numerologisch is 16: 1 + 6. De 1 ben je weer zelf en dat wordt nu
geconfronteerd met de 6, het hexagram, met de vraag: ‘Hoe ga je
daar nu, na de voorgaande kaarten beleefd te hebben, mee om?’ Het
hexagram duidt op de eenheid van micro- en macrokosmos, de twee
driehoeken (drie-eenheden) (ill.) in elkaar geschoven. Hoe bewerkstellig jij dat? Wat heb je geleerd en hoe bereid ben je om nu dat
essentiële in jezelf vrij te maken, vrij van alles wat in de weg zat?
Lukt dat, dan ontdek je de heelheid, die er altijd al was, nooit verdwenen was, maar die je door alle rotzooi eromheen nooit bewust werd.
En die heelheid zit in de optelling: 1 + 6 is 7: wederom het heilige
(heelmakende) getal. Voorwaar een kaart die heel wat teweeg brengt.
Een stadium in de inwijding, die de Tarot is, waar maar een enkeling
doorheen komt: The Tower of Destruction is La Maison de Dieu.
Naar de afbeelding kijkend zien we het volgende. Hoog op de ongenaakbare rotspunt (het toppunt van materieel denken, ons eigen
onbewust (toch) materialistisch omgaan met spiritualiteit) staat de
toren, die we zelf gebouwd hebben. De vermeende overwinning op
onszelf. Symbool van onze hoogmoed, (de Toren van Babel) met daarop werkelijk een kroon, die illusie van er-te-zijn, het ‘allemaal-weldoor-te-hebben’. Lekker ‘zeker’ zijn van je zaak. Maar juist dat gevoel
van zekerheid roept soms die bliksemflits tevoorschijn, die ons doet
inzien hoe fragiel en hoe kwetsbaar juist die behoefte aan zekerheid
ons maakt en hoe daardoor de essentie wordt afgeschermd. Dat moment van inzicht slaat de kroon van de toren en doet hem verbrok80

kelen. Uit drie (!) vensters slaat het vuur van inzicht nu naar buiten en
alle ik-projectietjes, waarmee we ons vereenzelvigd hadden, worden
naar buiten geworpen. Die twee figuurtjes (het zijn er twee om het
oude dualistische denken aan te geven) symboliseren alles waar we
ons me vereenzelvigd hadden: mannetje, vrouwtje, positie (kroon), et
cetera. Weg ermee.
Alles vernietigd waarmee we ons zo lekker hadden ingedekt. Roem, Afbraakproces
eer, status, positie, beroep, of je vader bent of moeder, koning of
bedelaar, niets telt meer. En lees dat laatste nog eens over: Niets telt
Meer! De vlammetjes (Hebreeuwse Yod-jes) geven nog eens dat inzicht
weer, dat nu niet meer achter de wolken (dus onzichtbaar) vertoeft,
maar werkelijk hanteerbaar wordt. Hanteerbaar in het leven van
alledag. Nu of nooit. En dan op naar de werkelijke vrijheid, uitgebeeld
in kaart zeventien. Wel, uit bovenstaande is eigenlijk de betekenis van
de kaart in een legging wel duidelijk. Als de kaart tevoorschijn komt,
dan is dat de aanduiding dat de betreffende persoon in een proces zit,
dat behoorlijk zwaar kan zijn. Een proces van geconfronteerd worden
met zichzelf. Met een proces, waarin hij noodgedwongen de door
hemzelf (vaak onbewust) geschapen situatie dient te doorgronden en
los te laten. Een afbraakproces. Vaak ook hevig vanwege de emotionele weerstand, die iemand ondervindt wanneer geliefde en geliefkoosde situaties waarmee men zo vertrouwd is, blijken losgelaten te
moeten worden. En dat gaat niet zonder slag of stoot. Iets nieuws kan
alleen maar ontstaan na afbraak en vernietiging van het oude.
Derhalve een zeer ongemakkelijke situatie, overspannenheid (altijd
weerstand tegen het nieuwe) en een proces dat terdege begeleiding
(geen leiding) verdient. Zeker als deze kaart komt, gecombineerd met
De Dood, De Duivel of De Maan, is het motto: ‘Let op: blijf je bewust
van wat je doet en roep zonodig hulp in’. Maar wees wat dat betreft
ook zeer op je hoede. Want veel hulpverleners praten je ook weer
zekerheden aan, die je nu net begint te doorzien, zij het dan nog niet
ten volle bewust.
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17
De Ster
die dan gaat stralen
en verstopte stukken
stilte doorlicht,
is de stem van je
(ge)weten die
zich horen laat.
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xvii. De Ster
Al enkele keren heb ik benadrukt dat we de Tarot eigenlijk op twee
manieren kunnen beschouwen en hanteren, namelijk geestelijk en
stoffelijk.
Om met het laatste te beginnen: de Tarot ‘stoffelijk’ hanteren is wat
het meeste voorkomt; het gebruiken van de kaarten om te voorspellen, de sluier van de toekomst op te lichten en dergelijke. Velen zullen
het niet prettig vinden, dat ik dat zo stel, maar het is niet anders. Het
voorspellen van de toekomst, en eigenlijk ook het zogenaamde uit de
doeken doen van iemands problemen of karakterstructuur door middel van de Tarotkaarten, is stoffelijk ermee bezig zijn. Veelal gebeurt
dat ook door de kaarten te voorzien van vaste betekenissen, die men
in het hoofd stampt, of, nog erger vanuit een boek waarin die betekenissen worden voorgekauwd. Jammer, want de Tarot is natuurlijk meer.
Wanneer we ‘geestelijk’ met de Tarot bezig zijn, beschouwen we elke
kaart als een stap op een inwijdingsweg, die diep bestudeerd dient te
worden, bemediteerd zou ik haast zeggen, tot elk facet dat de kaart
oproept volledig verinnerlijkt is en leidt tot een bepaald stadium van
zelf-realisatie. Dat dááruit het (helderziende) vermogen voortkomt
om ‘de kaart te leggen’ is duidelijk. Echter men kan nooit de kaart
leggen voor een ander verder dan het niveau van inwijding dat men
zelf bereikt heeft. Een soort wet van communicerende vaten: hoe
hoog het inzicht bij jou staat, zo hoog kun je een ander ‘door-zien’.
Niet verder. En wat de toekomst betreft, is de nieuwsgierigheid daarnaar niet een zeer stoffelijke uiting van niet in het Hier en Nu te
leven? En dat laatste, daar gaat het om: ook het beleven van verleden,
heden en wat je toekomt is een nu-punt, waarin eenheid en volledigheid tijdloos ervaren worden. Juist het eenzijdig omgaan met de
Tarotkaarten is wat de vorige kaarten, vijftien en zestien, bewust
maken. Nu zijn we de ‘inwijdingsstap’ De Ster genaderd. En als ik even
persoonlijk mag worden: voor de zoveelste maal door het Grote Mysterie reizend heb ik wederom ‘aan den lijve’ ondervonden dat innerlijke en uiterlijke processen in dat gebeuren parallel lopen. Ook nu
weer zijn de gebeurtenissen in mijn leven behoorlijk op zijn kop gezet
bij de reis door de dertiende tot en met de zestiende kaart. Iedereen
die zelf wel eens een Tarot ontworpen en gecreëerd heeft zal dat meegemaakt hebben.
Welnu, de zeventiende kaart is de stap die we zetten na alle hevige Reïncarnatie of
ervaringen van de voorgaande. Hier treedt een bevrijding tevoor- eeuwige
schijn. Hier, zou men kunnen zeggen, komt de naakte waarheid van wederkeer
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het heldere inzicht aan het licht. Niet dè waarheid, die is er niet, maar
de waarheid, het ware, dat voor jou op dit moment het op deze plek
bereikbare ware is. Niet als eindpunt, maar als een nieuw begin in het
nimmer eindigende proces van verdiepen van inzicht en weten. Bij
kaart zeventien komen we los van alles wat we opzij dienden te
gooien in kaart zestien. Het bevrijdende en tegelijkertijd beklemmende inzicht: als mens ben ik compleet, vol-ledig en realiseer ik me mijn
eigen wereld te scheppen. Ik realiseer me er altijd geweest te zijn en
er altijd te zullen zijn. In het hoogste stadium van inzicht weet ik dat
reïncarnatie, zoals tegenwoordig vaak gehanteerd als ‘zielsverhuizing
van de ene persoonlijkheid naar de andere’, maar een zeer beperkte
visie is.
Ik realiseer mij nu dat er iets bestaat als eeuwige wederkeer, zoals onze
voorouders dat noemden. Ik ben een vonk van het heelal die was, is en
zal zijn! (Saswitha). Nog sterker: Ik ben alles en alles is mij. Want beste
lezer(es), probeer je voor te stellen dat je nièt bent. Voel je dat er dan
ook geen heelal is, geen zon, geen sterren? En denk nu niet: ‘Voor
mijn buurman is het er toch wel?’ Want als jij niet bent, is er ook geen
buurman voor wie... enzovoort. De wereld, het heelal bèn ‘jij’. Je kijkt
naar je eigen spiegelbeeld. De drie-eenheid: jij, de wereld en het
voortdurende en veranderende verschil tussen die twee, dat ons
steeds van beide uiteinden bewust doet zijn. Jij bent niet alleen je zelf
nee, jij bent ook de wereld en jij bent ook het inter-actie-proces tussen
die beide spiegels.
Dat ben je, dat is je heel-zijn en dat is wat de zeventiende kaart je
behoort te leren. 1 + 7: de 1 dat ben jij, 7 is heilig, geheel. Niet dat
afgescheiden zelf, maar een (om het maar eens plechtig te zeggen)
onderscheiden ongescheidenheid van drie gelijkwaardige componenten.
Alles is in alles. En dat reikt verder dan reïncarnatie. (Denk aan wat ik
daar over schreef bij de veertiende kaart, zoek het even op). Dat
maakt ons bewust van ons oneindige zijn: 1 + 7 is 8 en dat is het
lemniscaat (teken van het immer voortgaande van de beweging die
wij ‘universum’ noemen).
Naakte waarheid

Als we de kaart bekijken, is er enige overeenkomst met kaart veertien.
Alleen nu schenkt de ‘naakte waarheid’ (de dame: het inzicht of het
ontvangend en beschikbaar kunnen zijn voor de ‘hogere waarden’)
twee kruiken leeg. Het zijn niet meer de mooie bokalen van kaart
veertien. De vorm is onbelangrijk. Ook onbelangrijk is of dat levenswater zich in een vorm opnieuw tot verschijning brengt (reïncarnatie). Nee, de essentie die wij zijn, kosmische energie (het water) vloeit
terug in zichzelf, terug in de oceaan van kosmische energie, die wij
even lenen, in vorm neerzetten (ons lichaam, onze persona) om daarna weer op te gaan in het geheel. Inderdaad, wij ‘zijn al-leen’. Alles
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wat wij lenen willen we uit gehechtheid vaak niet meer loslaten en
teruggeven. Zelfs het water dat op het land geschonken wordt (de
stofwereld), stroomt via vijf stroompjes (de quinta essentia van werkelijk inzicht) terug in het meer.
Om dat te kunnen doen is ‘overgave’ nodig, géén actie en forceren.
Vandaar de geknielde figuur. Ook kan dat alleen plaats vinden door
diep inzicht in de wet van oorzaak en gevolg, die het universum
gaande houdt: de acht (1 + 7) en de achtpuntige sterren. (Zeven kleine
en één grote). Het blonde haar symboliseert het heldere inzicht in de
universele wetten. Aleister Crowley zei het zo mooi: ‘Every man and
every woman is a star’.
Na de ver-star-ring het ‘sterbewust zijn’, ‘Stardust’. Iedereen is elkander: Ieder Eén is Elk Ander. Dat besef werkt alleen maar als er sprake is
van liefde. En echte liefde is objectloos, is een energie die alles doordringt en alles omvat.
Achter de dame zien we een boom. Dat is de levensboom die in zovele
systemen gebruikt wordt om zowel de mens als het universum in
beeld te brengen: de Kaballistische boom is bekend, de Yggdrasil van
de Germanen ook, maar er zijn vele systemen die dat beeld gebruiken
als symbolische aanduiding van de weg die de mens dient te
bewandelen (te beklimmen) om de werkelijke bevrijding (Moksha) tot
stand te brengen (en ‘tot stand’ is een te statische uitdrukking!).
In de top van de boom vinden we een vogel. Zoals al eerder
aangestipt zijn vogels en alle gevleugelde wezens, symbool voor
het vrijgekomen geestelijke principe in de
mens. Denk aan de ‘Ba’, zielevogel (ill.) die we
vaak op Egyptische platen boven de mummie
zien vliegen. Denk aan de al-ba-tros van de oude
zeevarenden. Met andere woorden: door middel van
bestudering van deze kaart bevrijden we dat geestelijke in ons na
de inwijding van alle stadia van de Levensboom.
Geen wonder dat in een legging deze kaart dat vrijkomen van
(vervelende) situaties betekent. Of houdt het een aanwijzing in om
een situatie, die je niet bevalt eens goed te bekijken en je er dan los
van te maken, door inzicht in de onnodigheid aan wat dan ook vast te
houden.
Vrij zijn hoort bij de mens, innerlijk maar ook uiterlijk. Liefdevol knellende banden verbreken. Je bent een ‘ster’ en het staat je vrij je baan
te volgen en juist daardoor zul je anderen van dienst kunnen zijn om
ze (eventueel) hun eigen weg te wijzen. En misschien is dat wel de
groots(t)e taak die een mens zich kan wensen.
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De Maan
vermant zich,
de vrouw vouwt
zich open
en je emoties
emanciperen keer
op keer de omgekeerde
wereld.

86

xviii. De Maan
De achttiende kaart De Maan is een zoveel omvattende kaart, dat ik er
een heel boek over zou kunnen schrijven, denk ik terwijl ik de pen op
papier zet. Maar eigenlijk geldt dat voor alle inwijdingsstadia, zoals
die uitgebeeld worden door de tweeëntwintig kaarten van de Grote
Mysteriën van de Tarot.
Want in tegenstelling tot wat vele mensen tegenwoordig denken (te
kunnen doen), is die inwijdingsweg niet zomaar even te beschrijven
of te volvoeren. Nee, dat is iets waar je je leven aan dient te wijden.
Dat is geen hobby dat is werk, hard werk, waarbij niets overgeslagen
of achterwege gelaten kan worden, want je dacht er te zijn, maar
onherroeppelijk en onverbiddelijk dien je je te heroriënteren en wat
je oversloeg alsnog toe te voegen.
En wat dat betreft spreek ik uit ervaring en is dit geen los intro-tje om
deze pagina te vullen, want juist dáár gaat de Maankaart over.
Mijns inziens zouden eigenlijk de Grote Mysteriën van de Tarot hier
kunnen eindigen, bij wijze van spreken. De laatste grote stap op het
inwijdingspad kan hièr genomen worden of men faalt. In het laatste
geval zal men blijven hangen in wat de ‘spiegelsferen’ genoemd worden, de ‘illusiesferen’ (zoals die wel beschreven worden in verband met
de ‘maansferen’) en moet men vroeg of laat toch weer terug naar af.
(Dat wil zeggen opnieuw de weg afgaan die men reeds ten dele kent
maar nu ten volle bewust, dus ‘terug naar de eerste Tarotkaart, De
Magiër’.)
Na de grote bevrijding, aangegeven door de zeventiende kaart, De Maan en Zon
Ster, is er nog één beproeving, om te testen of de stap naar het ware
inzicht gemaakt kan worden. En alles wijst erop dat de Maankaart die
test is. Numerologisch: 1 + 8 wil al zeggen dat ik (1) nu acht ga slaan
op wat de acht ook is: de oneindige werking van de wet van oorzaak
en gevolg, waarop de beweging van dit universum stoelt. 1 + 8 is 9: bij
de negende kaart heb ik al aangegeven waarom negen het volmaakte
getal is en dat negen tevens het einde van een bepaalde numerologische reeks is, want bij tien ( 1 + 0 is 1) begint alles weer in die
nimmer eindigende beweging, die wij ‘energie’ noemen. 18 Is ook 9
plus 9, twee keer negen, dat wil zeggen de volmaakte bewustwording
op twee gebieden (stof en geest) om vanuit die twee de nu beschikbare derde factor te gaan hanteren (de laatste drie kaarten).
18 Is ook 6 plus 6 plus 6 (666), een getal waarover zeer veel gezegd en
geschreven is. Soms het getal ‘eens menschen’ genoemd, maar ook het
getal van ‘het beest’ (Openbaring van Johannes). En juist die twee
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benamingen geven aan dat het zo’n grensgebied is; òf we worden
mens (en dat woord betekent Denker!), òf we moeten de gehele dierlijke evolutie nog eens doorlopen om tot het zelfde stadium te geraken.
Ook de titel De Maan geeft mogelijkheden tot filosoferen te over.
Tegenwoordig wordt er mijns inziens nogal eenzijdig (kenmerk van
het huidige denken) gesproken over de maan als vrouwelijk en de zon
als mannelijk. Juist voor ons (in deze streek wonend bedoel ik) is dat
toch niet helemaal juist, wanneer we die termen altijd associëren met
passief en actief en dergelijke. In het Duits is de maan bijvoorbeeld
‘der Mond’ en spreekt men van ‘die Sonne’. Tekort aan ruimte dwingt
mij daaraan slechts kort te kunnen refereren, maar denk daar zelf ook
eens over. De maan heeft dus beide aspecten in zich verenigd (en dus
die derde ook). In sommige mythologieën ziet men de maan dan ook
als voortbreng(st)er van de zon (die zoon is).
Niet zo gek wanneer men beseft dat het ‘nachtbewustzijn’ waar de
maan het symbool van is, voor onze voorouders een belangrijk
bewustzijnsgebeuren was.
Nacht-bewustzijn

Wanneer we de taalontwikkeling nagaan, komt tot uiting, dat er een
veel minder scherpe scheiding bestond tussen nacht- en dagbewustzijn, dan wij kennen. Wij ervaren dat ieder van ons ’s nachts helemaal
bewusteloos is. Dromen zoals we dat nu doen, heeft niets te maken
met inzicht of bewust-worden. Als we ons in de oudheid verplaatsen,
dan legden onze voorouders ’s nachts wel het lichaam ‘ter ruste’ (in
een diepe ontspanning) maar in een ander bewustzijn (een astraal
bewustzijn) kwamen ze bijeen en voerden rituelen uit die men zich
overdag, als de zon opkwam, goed herinnerde. Een overblijfsel daarvan vinden we nog in de verhalen omtrent de heksensabbat. De heks
is sterk verbonden met de Maan. Voor de ouden was de maan de drieeenheid, die het matriarchaat bepaalde. De drie-eenheid werd onder
woorden gebracht in drie namen, onder andere:
Luna Het mysterieuze.
Diana De kuisheid, de ‘Grote Moeder’.
Hecate De Magie, bezwering, later tovenarij (heks) (ill.).
En nogmaals: de maan was meer een aanduiding van een
bewustzijnstoestand dan van het mannelijke en/of vrouwelijke. Vele
uitdrukkingen in de taal doen ons daaraan denken: ‘honey-moon’,
‘manie’, ‘maniak’, ‘luna-park’ (waar je in extase geraakt door draaien,
schommelen, et cetera) en zelfs de tijdsindeling van het jaar in dertien manen (maanfasen, menstruaties, 13 x 28 dagen is 365 dagen!).
Een bewustzijntoestand van òf vast blijven zitten in illusiesferen van
(astraal eventueel) geluk en genot en de illusies van geestelijk inzicht,
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zoals vaak voorkomt bij mediums, channelers, et cetera, òf de bewustzijnstoestand van alles vrij te geven, los te laten, de persona op te laten
lossen in het geheel van kosmische energie, die jij als universum bent.
Als we naar de symbolen kijken valt op dat vele (bijna) alle auteurs,
die over de Tarot schrijven, menen dat de kreeft uit het water kruipt,
en moet hij (zij?) de gehele weg, die daar loopt, afleggen. Nu heb ik
nog nooit een kreeft uit het water zien kruipen, en zeker niet recht
vooruit. De conclusie is dus: àls hij uit het water gaat, is dat
symbolisch voor wat ik hiervoor schreef. Weer de lange weg afleggen,
langs de hondachtige figuren en de twee zuilen (dualiteit) om inzicht
en uitzicht (de vensters) te verwerven en te laten wegvallen tegenover
elkaar.
Nee, als alles begrepen is, kruipt de kreeft terug in zijn element en
voor mij wil dat zeggen dat de ingewijde zich bewust (geworden nu)
weer in zijn eigen onbewuste, de oceaan van kosmische energie (het
water) schikt. In het eerste geval symboliseren de honden, waarlangs
de kreeft gaat, het dierlijke bewustzijn, dat hij opnieuw moet doorworstelen met alle gevolgen en consequenties vandien. In het tweede
geval zijn het de ‘wachters op de drempel’ die onderzoeken of de ziel
zo ver gezuiverd is om het eeuwige te betreden na de zogenaamde
tweede dood (een stadium van inwijding).
De vijftien ‘Yods’ die van de maan druppelen, behelzen juist in dit
stadium een ernstige waarschuwing (vijftiende kaart) niet te lichtzinnig om te gaan met bij de maansfeer behorende quasi bewustwordingen.
Uit het voorgaande is duidelijk dat, wanneer de achttiende kaart in Intuïtie
een ‘lay-out’ opduikt, het zaak is op te letten of de persoon in
questie(!) zich niet door allerlei illusionaire toestanden laat verblinden. Zeker is het bij deze kaart van belang de omringende kaarten
goed te bekijken. Maar de combinatie met bijvoorbeeld De Duivel of
De Dood geeft wel bedenkelijke situaties: let op!
Natuurlijk geeft de kaart ook, in wat positievere zin, een enorme
mogelijkheid aan nu de uiteindelijke stap, in welk opzicht dan ook, te
maken, aangezien een verandering van situatie gewenst is. Schakel
gevoel in (intuïtie), maar laat je niet teveel door gevoel (emotie)
meeslepen!
In combinatie met bijvoorbeeld kaart vijf, De Hiërophant, laat dat
zien dat er òf teveel emotie in een relatie speelt, òf de relatie wordt
gedragen door een intuïtief elkaar vervolmaken tot een geheel.
Terwijl ik dit schrijf, is er op de Engelse tv een reportage over de te
verwachten ‘struggle’ tussen wat men noemt ‘hippies’ en politie bij
Stonehenge (21 juni 1989). Een aardig voorbeeld van ‘maan’, hoe je
het ook bekijkt en interpreteert.
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En dan wast de Zon
je zonden en dat is
zonde van de wonden
die je weten van
weleer vergeten was
te keren
tot oud zeer.
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xix. De Zon
Om het maar eens zo te zeggen: ‘We hebben het ergste gehad. En zo
erg was het nou ook weer niet, hè?’. Wat ik bedoel is, dat we de Grote
Mysteriën doorgewerkt hebben tot en met kaart achttien. De Dwaas
was een zeer uitzonderlijke kaart die we dan ook afzonderlijk dienen
te bezien.
Blijft over zes keer drie is achttien (kaarten), die als een inwijdingsweg
ons allerhande duidelijk hebben gemaakt omtrent onszelf, de hinderpalen die in de weg stonden om dat zelf te ontdekken, de (soms
bizarre) situaties waar we doorheen moesten om een volgende stap te
kunnen maken. Zes maal een drie-eenheidsprincipe, oftewel (om dat
er maar weer eens bij te halen) een inwijdingsbewustwording op het
niveau van de zes Çakra’s. Ik liet al eens zien dat we door middel van
de Tarot, Çakra voor (of na) Çakra als bewustwording door konden
werken, ons bij elke Çakra een drie-eenheid bewustmaken. Welnu, we
zijn nu aan de laatste drie kaarten van die reis aangekomen. De
Maankaart was de ultieme inwijding.
Wat nu volgt, en dat lijkt eenvoudiger dan het is, is een spirituele toegift. En dat woord heeft ook betrekking op onze attitude ten aanzien
van die laatste inzichten die we deelachtig worden. Toegegeven: we
dienen nu werkelijk totaal ontvangend te zijn. Er is wel eens geschreven, dat we het werkelijke inzicht nooit zelf kunnen bewerkstelligen. We kunnen slechts onszelf zo leren kennen dat we dat zelf gereed maken zodat, wanneer het universum ons er rijp voor acht(!), die
kennis zich wel tot ons zal richten. Niets meer doen. Doen-niet-doen.
Wei-wu-wei, zegt de Tao Teh Khing. Alles wat we dan nog (strevend)
doen is teveel en stelt de ‘oplossing’ alleen maar uit.
Een totaal nieuwe attitude, schreef ik. Ja, 19 is 1 + 9. Ik (de 1), die nu Chaos, kosmos,
voor de vervolmaking (de 9) beschikbaar ben. Zonder doen. Zonder theos
streven. Laat maar komen. Een nieuw (en tegelijkertijd o zo oud) Zelf.
Want 1 + 9 is 10 en dat is 1 + 0 is 1. Een nieuw einde en een nieuw
begin. Een begin zonder einde en een einde zonder begin. We maken
de cirkel rond: dicht èn open.
We bereiken de vol-ledig-heid. Vol is ledig en ledig is vol. Dat voor de
vervolmaking ‘beschikbaar dienen te zijn’ wordt in deze kaart zo
prachtig uitgedrukt door de krans (daar is hij weer!) om het hoofd van
het kind. Het zijn zes uitgekomen bloemen, zes doorgewerkte Çakra’s
en een pluim daartussen (als zevende Çakra) die zichzelf omhoog
steekt als een antenne om alle energie in en uit de kosmos te kunnen
ontvangen. Daar hoef je zelf niets meer voor te doen. Wees klaar,
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wees beschikbaar, gelijk een kind. Wat opvalt op de kaart is die enorme zon, met twee soorten stralen. Ook weer een drie-eenheid, ook
wel eens beschreven als: zon, ‘sol’, de rechte stralen, ‘sal’ (van ‘sal-vation’) en de gekronkelde stralen, ‘Sig’ (van de ‘Zegerune’ ‘Sig’) (ill.). Sol,
sal en sig. Voorwaar een machtig symbool: Het gezicht van het licht
als een gedicht.
Het nieuwe licht, de zon als zoon van de maan, als voortbrengsel van
de laatste inwijding die ons in contact bracht met de Grote Moeder,
het oerprincipe waar Alles zijn ‘oer’-sprong vindt: ‘chaos’, ‘kosmos’ en
‘theos’; niet-zijn, zijn en als derde daaruit ontstane factor het (Goddelijk) denkvermogen, dat al wat leeft mani-festeert (‘mani’ – maan).
Eenheid, drie-eenheid. De stralen bestrijken hier de hele kaart en
gaan buiten de kaart gewoon door. Rechte en golvende stralen. In de
quantummechanica spreekt men over ‘waves’. Hier wordt verondersteld dat je tot de essentie bent doorgedrongen. 1 en 9: de één die
zich bewust is van het voleinden van de cyclus, dus 10. De mens is niet
meer statisch maar volstrekt mobiel geworden; hij is de energie van
de kosmos. Dat drukt zich uit in de zin van ‘het kind in onszelf
tevoorschijn brengen’. Een kind leeft in eenheid. In de bijbel staat
ook: ‘Gij zult het Rijk der Hemelen niet binnengaan zo Gij niet wordt
gelijk een kind’. Dat houdt niet in kinderachtig of kinds, nee: het
kind. Het is ontzettend moeilijk want het volwassen zijn betekent je
op een bepaalde ‘volwassen’ manier gedragen, vooral niet kinderlijk.
Nou, ik wil best kinderlijk zijn, af en toe, omdat ik soms moeite heb
met vastgeroeste patronen die men dan gewoon en volwassen vindt.
Het kind is eigenlijk: de essentie, de eenheid, in jezelf teruggevonden
hebben. Het kind is ook het derde principe tussen man en vrouw. Het
aardige is dat je, hiermee bezig zijnd, je steeds meer herinnert van
voor je derde levensjaar (hetgeen bij de meeste mensen volledig weg
is). Men kent de eenheid niet meer en daarom is men dat niet meer
bewust. Als kind leef je in eenheid en ben je gedurende de eerste
zeven jaren nog bezig met incarneren, je leeft in twee werelden
tegelijkertijd.
Omnipresent

Je gaat je realiseren hoe zinloos het kan zijn om je alleen maar met de
belemmering van de materie, de wereld bezig te houden. Het dierlijke, het lichaam, gebruik je, want dàt is wat je kent en waar stof en
geest elkaar ontmoeten. Het dierlijke is hier nu zo ‘veredeld’ dat het
een wit paard geworden is, een schimmel (denk aan de midwinterfeesten of Sinterklaas en Zwarte Piet met zijn zak, de tas van de
dwaas). Je bent in de zak gedoken, door de verschillende bewustzijnslagen heen en daar vind je het ‘presentje’. Proef even het woord
‘presentje’... Je bent present... We zijn bijna altijd afwezig of op de
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absentielijst, esoterisch gezien. Nu zijn we omnipresent. Hier en nu.
Het kind zit volledig vrij en onbevangen en ontvankelijk bloot op het
witte paard (het dierlijke dat is overwonnen). De muur wordt gezien
als een symbool van belemmering. Denk aan ons gezegde: ‘de muren
komen op me af’, en ‘we lopen tegen een muur op’. De processen die
we tot en met de achttiende kaart in onszelf teweeg gebracht hebben
doen ons realiseren, dat het geen enkele zin heeft om de muur, de
belemmering die we ervaren als de wereld, de maatschappij of de
mensheid te doorbreken. We kunnen ons ervan af keren en ergens
anders naar toe gaan. We kunnen toch niet de wereld verbeteren. Het
enige wat we kunnen doen is ons losmaken uit de wereld of de
materie en tot inzicht komen met de vrijgekomen vermogens en
andere bewustzijnstoestanden. In de tuin hebben we de zonnebloemen in onszelf ontwikkeld en daar gaan we dan vanaf met vlag en
wimpel.
Herinner je het verhaal bij de Doodkaart over de vlag of banier? De
vlag wordt bewogen door de lucht (het symbool van het denkvermogen). De Ouden zagen de wind als het denkvermogen van Moeder
Aarde waarmee boodschappen van de ene plek (of hersencel) naar de
andere werden gebracht. De Ridders op de Kleine Mysteriën (Arcana)
hebben ook een vlag met daarop hun wapen. Niet een wapen waarmee je iemand kunt doden maar een rune-achtig teken dat aangeeft:
‘Dit en dat ben ik en dit en dat heb ik in mijzelf verwerkelijkt, waardoor ik immuun ben geworden voor welke geestelijke of stoffelijke
aanvallen dan ook’. Als individu ben ik onkwetsbaar geworden, omdat ik nu besef dat ik er altijd ben geweest en er altijd zal zijn. Men gaf
dit op deze manier aan de hele wereld te kennen. Door dit teken of
bindrune met de magische kleuren, werd deze boodschap de ruimte
in gestuurd. De enorme wimpel wil zeggen dat er iets heel essentieels
is gebeurd en de hele wereld/kosmos zal dat ook merken. Als iemand
tot inzicht komt, dan weet iedereen dat en dan komen er vanzelf
mensen die er zich op de een of andere manier in willen spiegelen.
De Yogi Sri Aurobindo heeft zich altijd ingezet voor de bevrijding van Zonne-logos
India, enzovoort. Op het laatst van zijn leven hield hij zich alleen met
zijn eigen evolutie bezig en men verweet hem dat. Hij zei dan: ‘Als ik
het kan, kan iedereen het... Iemand moet laten zien dan iedereen het
kan’. Die boodschap wordt door die wimpel verspreid. Het Nederlandse woord ‘vaan’ is nog verwant aan ‘Nir-vana’. Uitwaaieren, in het
niets. De zonnebloem heeft een groot hart vol pitten in een bepaald
patroon dat een mandala is. Je kunt erin verdwijnen als je ernaar blijft
kijken. Door middel van die pittenstructuur komt een bepaald patroon naar voren en misschien zag je dat wel eens op de ‘Map of the
Universe’.
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Uit de Egyptische mythologie stamt de Godin Nuit (ill.) die zich over
het universum buigt en om de vruchtbaarheid aan te geven afgebeeld
wordt met borsten waaruit melk spuit. Dat vormt de witte
patronen, die op we op de kaart van het universum
zien en daarom heten die patronen melkwegstelsels, ‘Galaxies’, spiraalnevels. Dat wordt in de
zonnepitten (het patroon ervan) uitgedrukt. Zonnebloempitten zijn bovendien ook ‘gezond’.
Wanneer we deze inwijdingsweg hebben gevolgd, kunnen we contact maken met de in
esoterische systemen genoemde ‘Zonne-logos’.
Dit is het besef dat niet alleen de Aarde een
‘individu’ is met haar eigen organen, zenuwstelsel, spierenstelsel en denkvermogen als
symbool voor de planten, dieren en mensen maar dat de Aarde op zich weer een
onderdeel is van een groter ‘individu’ dat
we het ‘zonnestelsel’ noemen en waarvan
de Aarde een orgaan is. Het zonnestelsel is
weer een ‘orgaan’ van het Melkwegstelsel. De zon is dus een levend
orgaan, het hart van het zonnestelsel.
Op de kaart ‘zie ik de zon’, maar ‘de zon ziet mij net zo goed’ (vandaar
het gezicht erin).
We hebben nu contact gemaakt met de geleding die het hele
universum tot een levend organisme of denkvermogen maakt. Het
open handgebaar van het kind komt bij vele volkeren voor: niet alleen
als gebaar van vrede, maar in de Yoga is het de ‘Mudra’ die ‘zonder
vrees zijn’ betekent. In de lijnen van de hand drukt ons hele wezen
zich uit en het gebaar drukt onbevreesdheid uit: je mag alles van me
weten, ik heb niets te verbergen... Kijk zo ben ik.
Het witte paard is niet meer geteugeld of getuigd, het is veredeld. Het
is duidelijk dat in een legging deze kaart al dat nieuwe uitdrukt. Je
zult een nieuw mens worden met nieuwe inzichten. Een zon voor de
omgeving die inspireert, liefheeft en onderhoudt. Òf niet, en dàt is
dan afhankelijk van de andere kaarten en of de kaart omgekeerd
tevoorschijn komt.
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Oordeel niet
opdat gij niet
geoordeeld worde,
deel dat oor
en hoor hoe de bazuin
bezuinigt
op je onbegrip.
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xx. Het Oordeel
De vorige kaart De Zon, zouden we kunnen zien als een inwijdingsfase, waarin we kennis krijgen vàn en inzicht ìn het ‘kosmische licht’:
verlichting.
Alleen al de titel, maar ook de voorstelling van de onderhavige kaart,
maakt duidelijk dat we nu te maken krijgen met ‘geluid’. Geluid is het
meest essentiële aspect van contact maken met het gehele Al, het
universum. Oor-deel wil zeggen, ‘het oor delen’ en ons woord ‘oor’ is
een afleiding van ‘oer’, ‘ur’. Het ‘oer-idee’ van de kosmos deelachtig
worden, dat is één van de kanten van dat woord, de positieve. Maar
‘oordelen’ heeft natuurlijk ook een negatieve kant: iemand of iets ‘beoordelen’ op zijn/haar merites, nagaan of de juiste ‘toonhoogte’ wel
bereikt is, om in te gaan of op te gaan in het geheel aan geluid dat de
kosmos is.
Het universum ìs ‘mantram’, en mantram is een Sanskritwoord dat
zeer veel zegt over de aard en waarde van geluid. Mantram als begrip
is meer dan, wat vele mensen menen, een woord of spreuk die men
herhaalt in meditatie. Mantram is de ‘wetenschap’ van de magische
en rituele aspecten van taal, woord, geluid en trilling, waaruit het ons
bekende universum is gevormd. Teveel om hier te bespreken, hoewel
ik toch wil benadrukken dat de geestelijke waarde van muziek hieruit
volgt, (‘muze’ is inspiratie) waar wij al snel a-muse-ment van maken,
helaas.
De echo van het
heelal...

Het universum is geluid. Let wel; ‘geluid’ is een verleden deelwoord,
hetgeen al inhoudt dat wij als mens in wezen slechts een echo zijn
van het Geheel. Mijn leraar Saswitha heeft het eens zo uitgedrukt: ‘De
mens beluistert in zich de echo van het heelal die zich buigt over zichzelf
ter nader onderzoek van zijn eigen tegengesteldheid’. Voorwaar een
prachtige definitie van de mens als kosmisch wezen. En wordt niet in
vele spirituele boeken gesproken over de ‘schepping’ door middel van
geluid?
Een paar voorbeelden: God sprak: er zij licht; In den beginne was het
woord…; Het woord is vlees geworden. De Tao Teh Khing (een zeer belangrijk Chinees wijsheidsgeschrift) begint met: Tao dat gezegd kan
worden is niet het eeuwige Tao.
Kortom, het geluidsaspect dat deze kaart bewust maakt is een diepgaande studie waard, die onmisbaar is om de twintigste kaart als
inwijdingsfase te ondergaan.
De numerologie van 20 duidt ook op de belangrijke kant van tot
inzicht komen. Het getal koppelt de 2 aan de 0. De 2 kunnen we zien
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als niet-bewust, maar gekoppeld aan de 0 (cirkel, eenheid) betekent
het dat ‘niet-bewust bewust’ ook maar een term is. ‘Bewust’ is vaak tè
bewust en ook dat moeten we te zijner tijd maar weer loslaten om ons
bewust over te geven aan dàt waarvan we ons als persoon nooit en te
nimmer bewust kunnen zijn, welke mooie naam we daar ook voor
verzinnen. Wat moet ik me voorstellen bij ‘universeel bewustzijn’ of
‘Nirvana’ of desnoods ‘God’? Ik weet het niet en wellicht zit daar juist
de kern: het niet meer hoeven te weten. Niet meer haken naar: allesmaar-zo-bewùst-mogelijk-zijn. Daarin worden we geconfronteerd
met wat zo mooi ‘totale overgave’ heet. ‘Weten het niet weten dat is
hoog’ (Tao Teh Khing, hoofdstuk 71). In feite kùnnen we niet bewust
zijn. Wèl bewust worden, en het verschil zit hem in het feit, dat
bewust zijn een ‘statische’ toestand veronderstelt en bewust worden
een overgave inhoudt aan de ‘nimmer eindigende en bewegende
echo’, die het universum blijkt te zijn en waarin we ons maar dienen
te schikken en erin meegaan zonder de blokkade van de persona, het
ik, dat alles naar zijn hand wil zetten, dat voor- en afkeur kent, al naar
gelang het voor ons aangenaam of onaangenaam is.
Het is wel eens zo gezegd: ‘Maak je zelf rijp, breng jezelf op dat fijne
trillingsgetal waardoor de kosmos als geestelijk geluid zich naar jou
begeeft in plaats van andersom’. De 20 betekent derhalve dat je je op
een dergelijke fijne hoogte van inzicht dient te brengen in wat je in
wezen bent (geluid), waardoor wàt je bent daarmee contact kan
maken, en dat gaat buiten je bewuste willen en zijn om. En dat laatste
woordje, om, daar gaat het om. Ommmm, Aummm, (ill.) wat men in
het Oosten de mahamantram noemt, de ‘grote mantram’, de oergolf
van geluid die we deelachtig worden door ‘Om’ te zingen, om te
roepen (je eigen omroep) en mee te klinken met het geheel.
Op de kaart wordt dit alles zo mooi weergegeven door de zes ontklede
personen (dus ontdaan van wat niet essentieel is) die vanuit op water
drijvende doodkisten opstaan. Dat symboliseert de gang door zes
Çakra’s, waardoor we kennis hebben gekregen van en inzicht in alles
wat er te weten is. Daarvoor waren we (levend) dood (de kisten) en
onbewust (het water waarop ze drijven). Meer hoeven we niet te doen
(hoewel dat een heel karwei is!). En wanneer dàt gedaan is, dan, van
Zelf, breekt het zevende principe door. En dat is de engel (Gabriël).
Ons Hogere Zelf – om toch die term maar even te gebruiken – die zijn
bazuin door de wolken steekt, hetgeen symboliseert dat dàt aspect
eerst aan ons oog onttrokken was. We zijn nu rijp, we zijn nu toe aan
het werkelijk beluisteren van de echo van ons eigen heelal!
Denk bij het woord ‘bazuin’ ook eens aan dat prachtige verhaal over Zeven
de ‘muren van Jericho’, die daardoor geslecht werden, nadat men op geluidsstralen
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de zevende dag zeven keer om die stad had lopen ‘bazuinen’. Ook
onze muren bestaan niet meer. De engel (een wezen met vleugels)
symboliseert dàt totale vrije wat wij op het fijnere geluidsniveau zelf
zijn. De totale overgave aan dat zevende principe (het heilige geheel)
drukken de zes andere figuren in houding en gebaar uit. En is er een
essentiëler medium denkbaar om tot volledige overgave te komen
dan muziek? Kijk eens naar de zeven geluidsstralen die uit de bazuin
komen.
Het witte vaandel staat voor ‘zuiverheid’. Wit kaatst het licht terug,
zwart absorbeert het licht. Wit is de absolute zuiverheid waardoor we
ons bewust worden van het volledig in evenwicht zijn van stof en
geest, uitgedrukt door het gelijkbenige kruis op het vaandel. Op de
Doodkaart waaide het vaandel naar rechts, want daar moest nog een
heleboel gebeuren, of actie worden ondernomen om met de identificatie van de persona en de dood om te kunnen gaan. Hier waait het
vaandel naar links, de kant van het onbewuste, omdat we door het
hele bewustzijnsgebeuren zijn heengegaan. Hier voegen we ons weer
in de, niet van zich zelf bewust zijnde, massa of kosmische energie in
de meest fijnstoffelijke zin.
Deze kaart maakt je duidelijk dat ieder van ons leeft in een volledig
eigen universum, waarin we de illusie koesteren, dat we elkaar zien
en met elkaar communiceren, want in de verte zie je op deze mystieke kaart iets onherbergzaams, de ijsbergen. Je hoeft niet zonodig contact met anderen omdat je zelf het ‘universum’ bent. Je bent daaraan
voorbij!
Sommige personen op de kaart staan met de rug naar ons toe, ze hebben iets de rug toegekeerd. Tegelijkertijd zit daar iets weerloos in: de
gebaren die ze maken geven onschuld en weerloosheid aan en ook:
‘Kijk je mag alles van me weten...’. De Mudra van vrede (ill.), of zonder
vrees zijn, waar we al eerder over gesproken hebben.
Al-weten

Een goede oefening bij deze kaart is inderdaad eens de mantram
‘Om’ te ‘vibreren’. Kijken hoe diep je komt (tot in je stuitbeen) en of je
stem niet geblokkeerd wordt in het strottenhoofd of elders. Laat hem
op de diverse Çakra’s klinken en plaats de klank dan ‘boven’ je hoofd.
En studeer op het ‘fenomeen’ geluid in al zijn ‘vormen’, tot ook dat
vormloos wordt.
Bovenstaande maakt natuurlijk duidelijk dat, wanneer deze kaart in
een legging verschijnt er sprake is van een enorme opgave, namelijk
overgave aan... òf niet. Een beroep kunnen doen op je Al-weten,
intuïtie, òf niet. Het loslaten van (vervelende) situaties door inzicht, òf
niet. Beoordeeld worden òf het oer delen! Een essentiële keuze die je
nu maakt, namelijk ‘zogenaamd-bewustzijn’ (en daar weer status aan
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ontlenen, dus statisch blijven) òf na door dat proces heen gegaan te
zijn intuïtief te kiezen voor niet meer kiezen, want elke keuze is dualistisch, vòòr dit en tégen dat.
Alle kunstmatigheid dient nu weg te vallen en vanuit dat zuivere Zijn
beoordeel je nu je zelf en niet meer de ander. Een negatief aspect is
dat er nu een misbruik maken van je (bewuste) inzichten op de loer
kan liggen. Allemaal bewustwordingen die je nopen door te gaan op
de ingeslagen weg, want een weg terug is er niet meer. Misschien
kom je er achter dat zelfs de weg weg is...!
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21
Zo wordt dan de Wereld
het vol-ledig universum
terug.
zo onthult zich het
heel - Al in al zijn
Niet-igheid.
zo duikt de Dwaas
weer zijn verdomhoek
in.
Amen.
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xxi. De Wereld
Kaart eenentwintig, De Wereld. We kunnen deze kaart zien als de
apotheose van de Grote Mysteriën, die nu misschien wat minder
mysterieus (Arcaan, geheim), mystiek geworden zijn.
Hoewel natuurlijk over elke kaart als inwijdingsmysterie een heel
boek te schrijven is, wanneer we alle correspondenties en analogieën
uit de mythologie, de alchemie, het occultisme en de magie, de oude
Oosterse inwijdingswegen, de numerologie, de kleurenleer, de Kaballa, om maar enkele systemen te noemen, erbij zouden willen bestuderen.
Desondanks hebben we toch een niet onbelangrijk aspect van de
Tarot voortdurend naar voren proberen te brengen: de drie-eenheid,
die dan ook in alle genoemde en niet genoemde bewustwordingswegen een centrale rol speelt. Als we het getal 21 eens bekijken, zien
we al: 2 + 1 is 3. Interpreteren we dat, dan blijkt daaruit dat er nu iets
geheel anders uitgedrukt wordt dan bijvoorbeeld in het getal 12.
Stond daar de 1, het ik, nog voorop (in dubbele betekenis), nu staat
dat ik, die 1, in dienst van... het universum bijvoorbeeld. Of de wereld
met alles erop en erin. We hebben nu ‘als het ware’ het ikje weggecijferd (een aardig woord in dit verband!) en in dienst gesteld van wat
we in diepste wezen ook zijn, namelijk al het andere, waarvan we in
het dagelijks leven altijd denken dat het iets totaal anders is dan dat
ikje, soms zelfs vijandig aan dat ikje, die ‘persona’ die zo graag voor
zichzelf leeft met zijn voor- en afkeuren, zijn behoeftes en begeertes,
zelfs zijn behoefte om verlicht te worden en daardoor slachtoffer van
‘wijs-begeerte’. De 21 geeft ook 3 x 7 aan hetgeen wil zeggen dat we
het drie-eenheidsprincipe, de tegendelen ‘Ik’ en ‘Al Het Andere’ (aha)
en hun altijd moeten-verschillen-om-elkaar-gewaar-te-zijn als derde factor, nu hanteren om het geheel van de kosmos, zoals die zich manifesteert op zeven niveaus, de zeven scheppingsstralen, et cetera, als
zodanig te ervaren.
Ook is 21: 7 x 3 dat drie-eenheidsprincipe gehanteerd als bewust makend op de zeven niveaus in de mens zelf, ook wel geassocieerd met
de zeven Çakra’s, de zeven lichamen en hun zeven belevingswerkelijkheden (‘Loka’s’ in het Sanskrit).
Eenentwintig geeft de volledige mens aan, die weet dat ‘ik’ en het The Cosmic
‘universum’ tegendelen van één geheel zijn, spiegels tegenover elkaar Dancer
waartussen zich het werkelijke afspeelt. Noch het ‘ik’ is werkelijk,
noch ‘de wereld’, maar de interactie, het voortdurend in beweging
zijnde van de geen seconde aflatende weerspiegeling tussen die twee
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in feite nooit te kennen grootheden. ‘Ik’ en ‘wereld’ zijn ‘Maya’ illusie,
begoocheling. ‘Neti-neti’ zegt men in het Oosten: ‘noch dit noch dat’.
Wat wel is, is de beweging als derde principe, energie desnoods. ‘Alles beweegt en niets blijft in dezelfde staat’
(Buddha). Dansende schittering van energetische beweging. Vandaar dat ik deze kaart ook wel eens ‘The Cosmic
Dancer’ (ill.) noem. Een dansende figuur in exact dezelfde houding als de figuur in kaart twaalf, maar dan omgekeerd.
Lees de tekst bij kaart twaalf nog eens, ook dat was een
belangrijk moment in de inwijding. Op beide kaarten
vormen de benen een kruis: de vier elementen en vormen
armen en hoofd een driehoek. Denk daar eens over na.
Voordat we verder naar de figuur kijken bekijken we de titel van
de kaart nog even: De Wereld. Er zijn moderne Tarots, waar de
titel veranderd is in ‘Universum’ of ‘Kosmos’. Maar dat oude woord
wereld is toch beter, want als we de geschiedenis van het woord
natrekken, komen we tot het volgende: de letter ‘w’, bestaat uit twee
‘uu’s’, ‘double u’ in het Engels, en die wordt (werd) uitgesproken als
‘oe’. Wereld was vroeger ‘w.rald’, en nu zijn we een stuk verder, want
nu kunnen we het woord lezen als: ‘Oer-ald’ oftewel ‘Oer-oud’,
oftewel het oer-principe van wat wij universum zijn gaan noemen.
Niet de oor-sprong, maar de oer-sprong. Die energie waaruit alles
bestaat, die in wezen het enige essentiële is: Oerenergie, oermaterie
en ‘oer’ of ‘ôr’ betekende ‘licht’. (Denk bijvoorbeeld aan het woord
‘aura’). ‘God sprak: er zij ‘licht’, geluid (spreken) en energie (licht).
Voorwaar een interessante titel voor de kaart, die van mij mag blijven.
Kosmisch denken

Oerlicht, voortgebracht door twee zogenaamde tegengestelden: ‘hemel’ en ‘aarde’, Yang en Yin, waartussen al wat is te-voor-schijn komt.
En betekent het woord ‘scheppen’ ook niet slechts een beweging die
tussen twee punten plaatsvindt? En ik bedoel dan scheppen met een
spade! Deze kaart maakt duidelijk dat wij, schepper, schepping en
geschapene zijn! ‘Waarnemer’, ‘waargenomene’ èn het ‘waarnemen’.
Wij zijn het drie-ene, al beseffen we dat meestal niet, laat staan dat
we het toepassen. Als we nu naar het plaatje kijken wordt veel
duidelijk. Het eerste wat opvalt is die enorme krans. In feite hebben
we al vaker een krans gezien, maar dan steeds als hoofdtooi.
Bijvoorbeeld in de nulkaart, De Dwaas. Bij De Magiër werd hij een het
derde oog verblindende hoofdband. Op de zevende kaart zien we de
krans weer en op de elfde kaart zien we zelfs dat hij bloeit (inzicht).
Hetgeen in de Zonkaart (negentien) helemaal gebeurd is. Bij al die
symbolen schreef ik over de krans als symbool van het al of niet op102

gebloeide denkvermogen en inzicht. Op de onderhavige kaart danst
de vrouwelijke figuur, die het nu volledig open staan en ontvankelijk
zijn voor het al-weten symboliseert, in die krans.
Dat wil zeggen het denken is nu Kosmisch Denken geworden, het
bewustzijn Kosmisch Bewust-zijn, het weten Al-weten, het zijn Al-zijn.
Maar altijd is dat gebonden aan een vermeende dualiteit, die altijd
aanwezig is en moet zijn om de derde factor te manifesteren. Vandaar
die twee (rode) linten, onder en bovenin de krans, in de vorm van een
liggende acht, het lemniscaat, teken van ‘oneindig’ doorgaan. In de
hoeken de vier figuren die we al bij kaart tien zagen en die we kunnen interpreteren volgens alle aanduidingen in de numerologie van
het getal vier: de vier evangeliepredikers, de vier elementen, of ook
weten, willen, wagen en worden, om er slechts enkele te noemen. En
spreekt de moderne wetenschap niet over de vier oerprincipes, waarop de kosmos zich manifesteert? In feite zullen die altijd onkenbaar
zijn. Vandaar die wolkjes er omheen.
De dansende vrouw heeft in haar handen twee magische stokken
(soms twee spiralen), de twee tegendelen, Yang en Yin bijvoorbeeld en
zelf is zij de drie, gehuld in een sluier, die haar essentie verhult, aangezien dat onkenbaar is en dient te blijven. Soms wordt die figuur
beschreven als ‘androgyne’, maar vrouw lijkt mij beter: de Grote
Moeder, de Anima-Mundi, het verborgene, de oorzaakloze oorzaak
(oer-zaak), de gesluierde vrouw uit vele mystieke verhandelingen. The
Cosmic Danser die nooit hetzelfde is, want alles stroomt, ‘Panta Rhei’.
En dan denkt nu natuurlijk iedereen dat daarmee de Grote Mysteriën
‘rond’ zijn, af, klaar. Maar nee, dat is niet zo. Stel je maar voor dat we
opgegaan zijn in het geheel, in het Al, Nirvana, Niets dat alles is en
Alles dat niets is en dat er geen onderscheid meer is. Zelfs de drieeenheid heeft zich opgeheven. Welnu, dat kan niet. Wanneer dan
alles alles is, ik alles geworden ben en alles mij, is dat slechts een
nieuw begin wellicht met meer inzicht en bewustzijn dan daarvoor,
maar in de cirkel, die bol die de eenheid uitdrukt, ontstaat weer een
(middel)punt. Een punt van bewust Zijn dat alles opnieuw weer in
beweging zet.
Het niets wordt bol
en daarin een punt . Er ontstaat weer onderscheid in wat in wezen ongescheiden is
of (met beweging) (4) en
dan begint het weer, en zo volgt na de Wereldkaart weer De Dwaas,
De Magiër, De Hogepriesteres, et cetera. Alles beweegt, er is geen begin, geen einde. Er is slechts ‘worden’, en dat is de les die de Tarot ons
steeds dieper laat doorgronden…

○




Als kaart eenentwintig in een legging tevoorschijn komt, duidt dat op
een situatie, een werk, een fase, die je af dient te sluiten. Houd niet
vast aan oude zekerheden.
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Alles beweegt en ontvouwt zich volgens jouw kosmische plan, en
daarmee dien je in harmonie te komen. Neem alle tijd die je nodig
hebt om achter dat plan te komen. Zelfs als de kaart in een negatieve
positie of omgekeerd tevoorschijn komt, verandert de betekenis niet
echt.
Alleen kan tijd dan een rol spelen. Tijd die je je niet gunt, ‘haastdieren’ die we zijn. En hoewel ik er niet van houd te voorspellen: bij
deze kaart is ‘beweging’ belangrijk, dus reizen, verhuizen en dergelijke zijn mogelijk. Maar wie van binnen niet beweegt, beweegt
meestal ‘van buiten’ ook niet, of beweegt juist ‘buiten’ om de starre
stabiliteit ‘van binnen’ te compenseren. Denk maar eens aan al die
reislustige kennissen, die je vast wel hebt!
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de dwaas dwaalt en de magiër maakt
de priesteres is precies de prijs die daarvoor staat
de keizerin kiest aarde noch hemel
maar een keizer en dat is wijzer
de paus als hiërofant kent tijd noch afstand
maar zijn geliefde dieven maken zich van kant
wanneer de zegewagen alle vragen
oplost en evenwicht een antwoord geeft;
als kluizenaar zijn gezicht afsluit
en het wiel der waarheid door je hart heenwaait
kreunend en krachteloos mag je je macht
aan de wilgen hangen met je hoofd omlaag
tot de dood erop volgt en je je maar al te graag
wat matigt. des duivels is al wat je je aanmatigt
en je lazert van de toren om van voren
af aan je ster te laten stralen.
maanziek van verlangen naar de zon is
het laatste oordeel waar het al begon...
zo wordt de wereld toch je bron.
tarotaro tarotata tarotata tarotaat
aa tarotattatatatatatataa
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