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Inleiding
De ziel neemt niets mee naar de volgende wereld behalve haar opleiding en
haar cultuur. Aan het begin van de reis naar de volgende wereld kan iemands
opleiding en cultuur ofwel de grootste ondersteuning, ofwel de grootste last zijn
voor de persoon die net gestorven is.
Plato, De Republiek

LXXXI Quareia De Stok van de Magiër is uniek magisch gereedschap voor magiërs
van de eenentwintigste eeuw. De stok heeft eenentachtig kaarten, een mystiek getal dat
verband houdt met voltooiing, en hij is verdeeld in vier rijken: het Goddelijke Rijk (rood
omrand), het Innerlijke Rijk (blauw omrand), het Fysieke Rijk (groen omrand) en het Rijk
van de Dood en de Onderwereld (Zwart omrand). Kaarten die in twee rijken thuishoren, of
die een brug vormen tussen twee rijken, hebben randen met beide kleuren.
De Magische Stok is niet gebaseerd op een tarot systeem maar hij is ontleend aan de
mythische, mystieke en magische krachten, die de patronen vormen achter de magische
systemen waar de tarot uiteindelijk uit is voortgekomen. Hij is gebaseerd op echte
innerlijke rijken, echte innerlijke contacten en wezens en krachten waar de serieuze
beoefenaar van magie hoogstwaarschijnlijk zelf mee te maken gaat krijgen.
Vanwege deze aanpak functioneert de stok als een gecontacteerde stok, dat is, als de
beelden magisch gebruikt worden kunnen ze fungeren als toegangspoorten naar de
innerlijke rijken, innerlijke wezens en magische patronen. Het is geen stok voor terloopse
tarot leggers; het is een stok die specifiek is ontworpen voor studenten, beoefenaars en
adepten van magie die binnen het breder bereik van de Westerse magie werken. Hij kan
gebruikt worden voor magische divinatie of als een directe verbinding met de innerlijke
contacten voor meditatie, magisch visionair werk, het verkennen van de ziel of
gecontacteerd ritueel werk. Het is echter belangrijk dat de ambitieuze ingewijde niet te
afhankelijk wordt van dit type afbeeldingen als toegangspoorten: het is gereedschap, net
als veel andere gereedschappen waar de magiër gebruik van maakt op zijn pad naar
mystieke en magische ontwikkeling.
Om er zeker van te zijn dat de afbeeldingen niet vast komen te zitten in magische
misverstanden hebben we afgezien van het relatief moderne gebruik van bepaalde namen
voor de wezens in die afbeeldingen. In plaats daarvan zijn we teruggegaan naar de oude
manier waarop de innerlijke wezens werden aangeduid: we geven ze de naam van wat ze
doen. Op die manier is er geen onduidelijkheid over wat een wezen daadwerkelijk is.
Magiërs uit de meeste magische systemen zullen veel zo niet alle wezens in deze stok
herkennen; niet uit de afbeeldingen, maar uit wat ze doen, waar ze vandaan komen en via
wat voor kracht ze werken. Deze aanpak zorgt er voor dat magiërs en beoefenaars van vele
verschillende magische en spirituele tradities de krachten in deze stok herkennen en er
mee kunnen werken binnen hun eigen magische systeem.
Hetzelfde thema loopt door de twee hoofd legpatronen voor de stok, in de zin dat
elke positie zijn eigen verhaal vertelt en zijn eigen betekenis heeft. Door de kaart en de
positie op het legpatroon tegelijk te interpreteren kan de magiër een breed inzicht krijgen
in het antwoord op zijn of haar vraag.
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Inleiding bij de tweede editie
Toen LXXXI—Quareia de Stok van de Magiër voor het eerst werd gemaakt was hij
bedoeld voor Quareia studenten. In die tijd hadden we nooit gedacht dat mensen buiten
Quareia interesse zouden hebben in zo'n niche stok. Dat hadden we helemaal fout! Omdat
dit boek oorspronkelijk was bedoeld voor gebruik door Quareia Ingewijden en Adepten
werden veel dingen niet uitgelegd of besproken, omdat dat niet nodig was. We weten nu
echter wel beter. We waren blij verrast door de enorme belangstelling voor de Stok van de
Magiër en hebben ons zodoende gerealiseerd dat het boek niet geschikt was voor het doel.
Deze tweede editie is met veel details uitgebreid en bevat referentie informatie voor
breder gebruik in divinatie en magie.
De stok kan ook gebruikt worden met alle legpatronen die de lezer begrijpt en voor
zowel wereldse als magische leggingen: de tweede editie van dit boek is aangepast om dit
bredere gebruik weer te geven.
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De Vier Rijken
De Vier Rijken staan voor de vier stadia van schepping en vernietiging. In die zin kunnen
ze gebruikt worden om een kracht of een gebeurtenis magisch te volgen: is het zich nog aan
het vormen? Is het zich fysiek aan het openbaren? Is het fysiek actief? Is het op weg naar
verwijdering? Voor wereldse leggingen kunnen de rijken het volgende patroon weergeven:
een idee (Goddelijke Rijk), de ontwikkelingsfase (Innerlijke Rijk), voltooid en actief
(Fysieke Rijk), vertrekkend of afgestorven (Onderwereld Rijk). Naarmate we vorderen in
het boek bekijken we elk rijk op zijn beurt en onderzoeken we wie de spelers zijn, wat de
krachten zijn en wat ze doen.

Het uur is daar, en voor ons ligt de weg
— Vergilius
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Hoofdstuk I
Het Goddelijke Rijk

Het is juist omdat er niets is binnen dat Ene, dat alle dingen er uit ontstaan zijn.
— Plotinus

Het Goddelijke Rijk is de plaats die geen mens kan betreden, levend of dood, in
dromen of in visioenen, maar waar slechts de krachten van Goddelijkheid verblijven. Deze
Kracht stroomt over het uitspansel dat de magiërs kennen als de Afgrond en loopt over
naar de Innerlijke Rijken voordat hij zich uiteindelijk tot uitdrukking brengt in de fysieke
wereld.
Deze kaarten verschijnen wanneer een Goddelijke Kracht stroomt ter schepping of
vernietiging van iets. In wereldlijke duiding geven de kaarten uit dit rijk de diepe,
langdurige krachten weer achter de gebeurtenissen in de fysieke wereld en/of het leven van
een persoon
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De Sterrenvader I (Star Father I)
Wanneer De Sterrenvader verschijnt geeft hij aan dat een nieuw en op dit moment nog niet
gevormd potentieel aan Kracht zichzelf tot uitdrukking begint te brengen. De kaarten die
er omheen terecht komen geven iets aan over hoe dit potentieel zich zal openbaren. Het
kan een nieuw leven, een nieuw pad aangeven en kan zo groot zijn als een nieuwe
beschaving of zo subtiel als het zaadje voor een persoonlijke openbaring.
Het gebruik van het woord 'Vader' geeft geen geslacht aan; het verwijst eerder naar
een kracht die een 'uitlaatklep' zoekt. Het is de eerste adem die de scheiding overbrugt, die
in de longen van een pasgeborene stroomt, en het is de in het begin uitgesproken
scheppende energie.
De sleutel bij het begrijpen van deze kaart is dat de Kracht Goddelijk is: het is een
trilling die zich voortbeweegt naar een schepping die zich uiteindelijk gaat openbaren. Het
is de eerste vonk, een geluid, dat 'het Woord' wordt of het eerste straaltje licht in de
duisternis. De Sterrenvader is de Goddelijke intentie die op zoek is naar een nieuwe
uitdrukkingsvorm.
Wereldlijke Duiding: Het eerste begin van iets voordat het volledig gevormd is,
de eerste stap op een nieuw pad, de conceptie, een idee, de nieuwe richting, een nieuwe
fase van iets.
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De Schepper van Tijd II (Creator of Time II)
De Schepper van Tijd is de Goddelijke Kracht die vanuit de Sterrenvader stroomt aan het
begin van zijn reis naar openbaring. Het begint het patroon van leven vorm te geven door
de Goddelijke Vonk vanuit het pure licht tot leven/openbaring te brengen: "En het Licht
schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen." Het licht is het
Goddelijke bewustzijn dat vorm en een patroon begint te krijgen. Het is de eerste stap naar
het leven, naar het weefsel dat ons universum is, en die eerste stap is het scheppen van tijd.
De Schepper van Tijd laat zien dat er een tijdlijn voor iets nieuws gevormd wordt:
het scheppen van tijd wordt door de wever van schepping verweven in het patroon van
openbaring, en het zal uiteindelijk in handen komen van de Drie Schikgodinnen.
Deze kaart geeft aan dat iets nu ontstaat en vaste vorm aanneemt, hoewel het nog
steeds de potentie heeft om zich op een aantal verschillende manieren te openbaren. Het is
het patroon dat vorm geeft aan tijd en materie. Het is een krachtige kaart en haar
verschijning geeft aan dat er diepe en krachtige scheppende krachten aan het werk zijn en
dat er een nieuwe 'tijd' wordt gevormd voor het onderwerp van de legging. Deze nieuwe
tijd is de voorbode van de schepping van een nieuwe cyclus van het lot die uiteindelijk in
iemands leven tot uitdrukking zal komen. De kaart kan ook gelezen worden als het
letterlijk 'toevoegen van tijd' aan iets.
Wereldlijke Duiding: Uitbroeden, de vorming van grenzen voor een nieuw begin,
het ontstaan van een lotslijn, en nieuw pad van het lot dat zichzelf gevormd heeft, het begin
van een nieuwe reeks gebeurtenissen, meer tijd krijgen, een nieuwe tijdsperiode waarin
iets bereikt kan worden.
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De Houder van Licht III (Holder of Light III)
Deze Kracht is de tegenpool van de Schepper van Tijd. De Houder van Licht is het patroon
waarheen het licht terugkeert na de duisternis van het leven en de dichtheid van
openbaring. Als de ziel niet langer deel uitmaakt van de cyclus van openbaring keert zij
terug naar het licht, de vonk van Goddelijkheid.
Merk hierbij op dat de woorden 'duisternis' en 'licht' helemaal niets te maken
hebben met 'goed' en 'slecht'; integendeel, het zijn pure uitdrukkingsvormen van
Goddelijke Kracht en haar relatie met materie.
De kaart geeft aan dat iets zich volledig heeft teruggetrokken uit onze innerlijke en
uitwendige rijken en is teruggekeerd naar de Goddelijke Bron. Als deze kaart in een
magische legging verschijnt geeft zij aan dat iets voltooid is in de Goddelijke betekenis. Het
heeft niet langer een functie in de Fysieke wereld, de Onderwereld, of het Innerlijke rijk;
het is weer teruggekeerd naar zijn bron. Het is iets dat ten ruste gedragen is, iets dat
beschermd wordt. Het is het diepste Goddelijke Heiligdom waar de ziel zijn toevlucht
zoekt.
Wereldlijke Duiding: Iets dat terugkeert naar de bron nadat het voltooid is, een
winterslaap, zich terugtrekken in de diepste zin van het woord, voltooiing, je licht
verbergen, verborgen en veilig blijven.
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De Archon & Aion
De Archon en de Aion zijn de drempel-bewaarders van Goddelijkheid.
De twee krachten zijn tegengestelde wezens, een beetje zoals de positieve en
negatieve polen van een magneet. Ze zijn aartsengel achtig in hun structuur en staan
tussen Goddelijkheid en de geopenbaarde uitwendige en innerlijke werelden in.
Met z'n tweetjes scheppen ze een energetische spanning die een barrière vormt waar
niets doorheen komt, tenzij het daar waarlijk thuis hoort. De twee aartsengel wezens zijn
de bewakers van Goddelijkheid, de 'portiers'. De Archon is de opziener die uitsluitend
toegang verleent aan de zielen die terug willen keren naar de Houder van Licht. De Aion is
degene die de deur opendoet om het stromen van de Goddelijke Vonk door te laten op weg
om zichzelf tot uitdrukking te brengen in de innerlijke en uitwendige werelden.
De kaart toont ons de afbeeldingen van de twee aartsengelen. De ene houdt een
schild vast ter bescherming; de ander reikt een kelk aan. De kelk weegt het patroon van
tijd/licht uit, de schepping in. Het schild beschermt de drempel naar Goddelijkheid. Het
beschermt tevens de magiër tegen zijn acties door te voorkomen dat hij het Goddelijke Rijk
betreedt.
Als deze kaart verschijnt geeft dat aan dat er een gevaarlijke drempel is bereikt waar
je niet overheen mag gaan, omdat de kracht aan de andere kant van de drempel te groot is.
Hoewel de kracht achter deze drempel niet vernietigend is, is de pure macht ervan zo groot
dat het bedreigend is voor een eenvoudige sterveling.
Het negeren van de waarschuwing van deze kaart levert niet zo zeer een straf op,
maar het leidt mogelijk tot je eigen vernietiging of onherstelbare schade. Zij geeft aan dat
er iets voorbij deze drempel ligt dat te krachtig is voor ons, dat ons bewustzijn of ons
geopenbaarde lichaam niet kan verwerken. Als de kracht van deze barrière door de magiër
wordt getest, dan zal er een verdedigende dreun worden uitgedeeld.
Als deze kaart verschijnt in een magische legging, dan duidt zij er op dat de magiër
een drempel heeft bereikt, waarvan het nog niet veilig is om er overheen te stappen. Het
advies luidt om te stoppen en af te wachten.
Wereldlijke Duiding: Er ligt gevaar op de loer, wacht dus af. U bent op dit
moment aan de grens van iets en de tijdelijke barrière is er voor uw eigen bestwil; wacht af
en neem waar. De grens kan fysiek zijn, mentaal, energetisch, economisch, of een grens in
de zin van afstand.
Waar je ook een legging voor doet, als deze kaart verschijnt op een belangrijke
positie, of een positie die het 'pad voorwaarts' aangeeft, dan is de boodschap dat je rust
moet nemen en dingen moet overdenken, of op zijn minst even moet wachten.
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Hoofdstuk II Het Innerlijke Rijk:
Afgrond en Oer Krachten
Achter de sluier van alle hiëratische en mystieke allegorieën van de oude
doctrines, achter de duisternis en de vreemde beproevingen van alle
inwijdingen, onder het zegel van alle heilige geschriften, in de ruïnes van
Nineveh of Thebe, op de afbrokkelende stenen van oude tempels en op het
geblakerde gezicht van de Assyrische of Egyptische sfinx, in de monsterlijke en
sprookjesachtige schilderijen die voor de getrouwen in India de geïnspireerde
pagina's van de Veda’s weergeven, in de cryptische emblemen van onze oude
boeken over alchemie, in de ceremonies die bij de opname in alle geheime
genootschappen werden uitgevoerd, kun je aanwijzingen vinden naar een
doctrine die overal hetzelfde is en overal zorgvuldig verborgen gehouden wordt.
— Alphonse Louis Constant (Eliphas Levi)

Het Innerlijke Rijk is de 'kookpot' van het universum en het is de plek waar de
verschillende wezens en krachten zich bevinden die zich bezig houden met de schepping en
de vernietiging van leven en al het andere in de wereld van het leven. Het is tevens het rijk
waar we de bewaarders en innerlijke contacten aantreffen, en alle constructies waarmee de
mystiek-magische mens zich kan verbinden, zoals de innerlijke bibliotheek (Goddelijke
archieven), de innerlijke tempels en zo voort.
Het is gepast om hier te stellen dat het gebruik van het woord 'innerlijk' niet
betekent dat een en ander zich in je geest bevindt; het betekent dat het geen fysieke
uitdrukkingsvorm kent. We maken gebruik van onze geest om ons in visie en dromen met
deze plaats te verbinden, maar het is een rijk dat bestaat voorbij de menselijke geest, net
zoals het Fysieke Rijk buiten je lichaam bestaat.
In deze twee hoofdstukken over het Innerlijke Rijk gaan we, in aflopende volgorde,
de wezens, krachten en plaatsen onderzoeken die daar bij horen. We beginnen in dit
hoofdstuk met zes van de tien centrale oer krachten. Drie van die krachten verschijnen in
het Goddelijke Rijk en zes er van in het Innerlijke Rijk. De tiende kracht is het begin, en
tegelijk het totaal, van het fysieke Rijk. Dit hoofdstuk omvat tevens de Afgrond als de
snelweg van schepping en vernietiging, en het wezen dat de brug vormt over de Afgrond.
Het volgende hoofdstuk stelt je voor aan de vele andere krachten en contacten die werken
binnen de scheppende processen van de uitdrukking van leven, en velen daarvan werken
nauw samen met mensen.

Quareia – LXXXI De stok van de Magiër

21

Quareia – LXXXI De stok van de Magiër

22

De Afgrond (Abyss)
De Afgrond is een snelweg van kracht en tijd die stroomt van 'boven' naar 'beneden'.
Het zich vormende nieuwe leven valt van de hoogtes omlaag en ontmoet de
uiting/uitdrukking van het Goddelijke bij het oversteken van het niveau van de Afgrond,
die je in het Innerlijke Rijk kunt vinden. Op dit ontmoetingspunt staat de Bewaarder van
de Afgrond, een brug tussen het Goddelijke Rijk en het Innerlijke Rijk, en het is hier dat
het zich nieuw vormende leven zich samenvoegt met de uiting / het licht van het
Goddelijke. Van hieruit begint het de reis door het Innerlijke Rijk naar de uitdrukking
ervan in het leven in het Fysieke Rijk.
De Afgrond stroomt ook naar de diepste diepten van de Onderwereld, als een
schacht die alle werelden verbindt. Het is deze 'achterkamer' schacht van tijd en kracht die
het Goddelijke Rijk scheidt van alle andere rijken. Het Goddelijke Rijk is tijdloos, eeuwigkrachtig en eeuwig-bestaand, terwijl alle andere rijken, aan de andere kant van de Afgrond,
rijken zijn van schepping en vernietiging, en dientengevolge sterfelijk. Met een beperkte
tijdsspanne.
Hoewel de Afgrond wordt besproken onder het Innerlijke Rijk, is zijn randkleur
zwart, het zwart van de Onderwereld. Dit komt omdat, hoewel een magiër de Afgrond
vooral in visie via het Innerlijke Rijk benadert, en er mee werkt alsof het een plaats is aan
het begin van schepping, adepten de Afgrond ook benaderen vanuit de diepten van de
Onderwereld, terwijl ze werken ten dienste van het rijk van de dood. De Afgrond is tegelijk
het begin en het einde van het vormgeven/scheppen. Wij mensen denken in zeer
eenvoudige dimensies, maar de rijken zijn oneindig veel ingewikkelder dan dat wij ons
kunnen voorstellen.
Het verschijnen van deze kaart in een krachtige legging kan een keerpunt markeren
in het levenspad van een magiër. Het is een stap waarna geen terugkeer mogelijk is: een
mogelijk gevaarlijke stap, maar een stap waarmee de magiër vooruit kan bewegen in een
dieper begrijpen van magie, Kracht, Goddelijkheid en leven.
Aan jou de keuze om al dan niet die stap vooruit te zetten. Als je besluit dat niet te
doen wordt die mogelijkheid afgesloten; de keuze om vooruit te stappen is letterlijk de
keuze om van de klif af te stappen en je over te geven aan de Goddelijke Kracht. Deze
dynamiek, in zijn meest magische vorm, is de handeling in visie die het 'Oversteken van de
Afgrond' genoemd wordt. Hoewel de adept kandidaat dit soort beproevingen in visie moet
doorstaan, is het ook een natuurlijke dynamiek die zich afspeelt in het leven van
individuen, de maatschappij en ook in de natuur. Als deze kaart in een magische legging
verschijnt, kan zij aangeven dat de magiër een afslag in zijn leven heeft bereikt waar hij
moet besluiten om óf het diepe onbekende in te stappen en zijn leven aan de handen van
het Goddelijke toe te vertrouwen, óf om terug te treden, weg van vernietiging.
De afgrond kan ook opduiken in een magische legging om aan te geven dat er zich
openingen hebben gevormd tussen de Onderwereld en het Fysieke rijk, waardoor
vernietigende wezens naar boven kunnen komen. De afgrond reikt tot in de onderste lagen
van de Onderwereld en het is de lange termijn opslagruimte, de kelder, voor alle rijken.
Alle wezens die geen doel hebben in openbaring slapen diep in de Afgrond in grotten of
verzegelde plaatsen op de bodem van de Afgrond. Deze kaart kan verschijnen in tijden van
gevaar, ziekte, of wanneer er vernietigende krachten worden losgelaten op de wereld.
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Wereldlijke Duiding: Mogelijke vernietiging: er kan iets vernietigends worden
losgelaten als je niet oppast. Bij leggingen over gezondheid kan het duiden op pijn en
ziekte die uit de hand kan lopen. Het is een kaart die verhaalt van het volledig 'aan de
grond lopen' voordat het ochtendgloren aanbreekt. Als hij op een belangrijke plek in een
legging verschijnt, of aan het einde ervan, dan kan hij een waarschuwing zijn: maak in dat
geval gebruik van divinatie om de verschillende acties te onderzoeken die het toekomstige
pad kunnen veranderen.
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Sinds de aarde ook die generatie heeft geborgen, heten zij bij stervelingen
onderaardse zaligen; dat eerbewijs bezitten zij, al staan zij lager.
Van brons was het geslacht van sterfelijke mensen dat vader Zeus als derde
schiep. Het leek in niets op het geslacht van zilver, kwam uit essenbomen en was
gevaarlijk en gevreesd. Het treurige werk van Ares was hun lief en krenkend
onrecht doen. Zij aten ook geen brood, hun geest was ijzerhard, ja,
ongenaakbaar sterk, en fel hun brute kracht; hun stoere armen waren vast
vanuit hun schouders aan het stevige lijf gegroeid. Zij hadden bronzen wapens,
van brons ook was hun huis, bewerken deden zij met brons, want donker ijzer
was nog niet beschikbaar. Ook zij verdwenen, door elkanders hand gedood, in
ijselijke Hades’ schimmelige huis, en naamloos. Donkere Dood deed hen, met al
hun kracht, vergaan; het stralende zonlicht moesten zij verlaten.
— Hesiodus, Werken en dagen
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De Bewaarder van de Afgrond (Keeper of the Abyss)
De Bewaarder van de Afgrond is een aartsengel wezen dat soms wordt omschreven als
Metatron. Hoewel deze kracht die van een engel is, kent hij ook aspecten van de mensheid.
Het wezen werkt uitsluitend als een brug over en binnen de Afgrond en zorgt er voor dat
alles op zijn plek zit. Het zorgt er voor dat zij die diep in de Afgrond slapen daar ook blijven
en dat zij die weer uit de Afgrond moeten opstijgen dat doen. Ook staat het hen bij die de
Afgrond moeten oversteken.
De bewaarder vergemakkelijkt tevens de toekomstige mogelijke levens, die van
bovenaf naar beneden stromen en middelt ze naar de geopenbaarde wereld. Dit is een diep
en krachtig wezen op de drempel van Goddelijkheid, dat dient als een kruispunt.
Als deze kaart verschijnt geeft het de magiër aan dat er diepe, vormgevende
krachten een drempel naar openbaring aan het oversteken zijn en dat je, door samen met
dit wezen in je geest te mediteren, diepe inzichten in dit proces kunt krijgen. Het geeft een
belangrijk kruispunt aan en herinnert ons eraan dat we de richting die we nemen wijs
moeten kiezen. Het verschijnen van de Bewaarder van de Afgrond in een legging kan ook
aangeven dat de magiër voor zijn eigen bestwil wordt beschermd of dat hij gegidst wordt in
zake de Afgrond. Het kan ook wijzen op het bewaarderschap van de adept. De Bewaarder
van de Afgrond, als middelaar of brug, neemt ook een deel van de verantwoordelijkheid
voor dat wat er doorheen of overheen gaat. De werkzaamheden van dit wezen zijn
overbruggen en middelen, maar tevens bevatten, beschermen en bewaren.
Wereldlijke Duiding: Deze kaart kan in wereldlijke duidingen verschijnen
wanneer het onderwerp van de legging wordt beschermd tegen het op het verkeerde
moment vooruit stappen, wanneer zijn lot wordt beschermd.
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De Lichtdrager IV (Light Bearer IV)
De Lichtdrager is een aartsengel wezen dat helpt het pad te smeden voor de Goddelijke
Vonk op zijn weg naar uitdrukking in leven. Het is de eerste van de tien kern krachten die
zich uitdrukt in het Innerlijke Rijk: de eerdere drie zijn samen de krachten van het
Goddelijke Rijk. Het is een vastomlijnde kracht die een instinctieve aandrang heeft om zich
in een vat (een leven, een lichaam, de aarde) te openbaren. Het gidst het licht naar materie,
en het is tevens het licht binnenin de aarde.
Dit wezen heeft invloed op alles wat in zijn buurt komt; wanneer de Goddelijke
Vonk vanuit het patroon van Verborgen Kennis stroomt, werkt De Lichtdrager er op in, en
maakt en onderhoudt een pad voor haar overgang naar het leven. Het is een positieve
kracht, een kracht die streeft naar het uitdrukken van leven. Het is het pure licht dat zich
in alles bevindt.
Als deze kaart verschijnt wijst zij op de pure essentie van iets, of op een
oorspronkelijke impuls. Zij verhaalt van een nieuw pad dat met Goddelijke ondersteuning
gesmeed wordt, van het licht binnen de duisternis, het schijnsel aan het eind van een lange
tunnel. Het is een gevende en barmhartige kracht die de weg kan openen voor de magiër
om verder te gaan, maar het zal niet direct met de magiër samenwerken of hem
ondersteunen. De Lichtdrager bouwt het pad naar de toekomst waardoor het lotspatroon
zichzelf tot uiting kan brengen: hij is de Opener van de Weg.
Wereldlijke Duiding: Zich een weg banen op een nieuw pad. Er wordt een nieuw
pad voorbereid en van energie voorzien. Deze kaart kan ook wijzen op een kracht of een
persoon die een 'voortrekker' is of op een nieuw begin dat gevormd wordt. Zij is ook een
kracht die de ziel gidst door de duisternis op zoek naar licht.
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De Gevangennemer V (Imprisoner V)
Dit engelen krachtveld werkt als tegenhanger van De Lichtdrager. Waar de Lichtdrager een
pad smeedt naar voltooiing, sluit De Gevangennemer paden juist af. Hij houdt het licht
achter en vangt alles dat gevangen moet worden in zijn krachtveld.
Dit wezen kent verschillende functies binnen de innerlijke en buitenste rijken. Het is
in wezen een krachtveld van beperking. Als het De Lichtdrager tegen werkt vertraagt het de
scheppende impuls naar een lagere snelheid en een lagere frequentie, zodat de Goddelijke
Vonk vorm en vastheid kan gaan aannemen: het fungeert als een rem. Het is het andere
eind van de diepe innerlijke 'weegschalen', met de impuls van het leven aan de ene kant en
de impuls om terug te trekken aan de andere kant. Een ander sleutelwoord voor dit
krachtveld is 'Kracht'. Het is de Goddelijke kracht, de enige macht die de stroom van
leven/levenskracht/bestaan kan tegenhouden.
Dit is de kracht die het leven tegen houdt, een krachtveld dat wezens vasthoudt, die
niet langer in omloop mogen zijn. Het houdt ze vast totdat het tijd is om ze los te laten; of
totdat het tijd is dat het wezen of de ziel weer terug het leven in reist, of dieper in de armen
van de Beschermer van Zielen, of de diepte van de Afgrond in.
Het is zeer belangrijk dat magiërs deze dynamiek begrijpen. Deze innerlijke
dynamiek wordt ingeprent op alles dat bestaat en het is binnen het evenwicht tussen deze
twee krachten dat magie wordt geboren. Deze kaart is het negatieve/donkere voor het
positieve/lichte voor zijn evenknie, de Lichtdrager. Als deze kaart in een legging verschijnt,
kan zij aangeven dat het nodig is om iets terug te houden of in winterslaap te brengen; of
zij verschijnt wanneer de terughoudende kracht om een of andere reden actief is in je
magische leven. Zij kan ook wijzen op de aanwezigheid van sterke magische bindingen
waar je mee om moet gaan of die je moet verwijderen.
Wereldlijke Duiding: Beperking, terug houden of terug gehouden worden,
gevangenschap, onderdrukking, het verwijderen van tijd. Er wordt voorkomen dat iets
gebeurt.
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Puur Evenwicht VI (Pure Balance VI)
De Engel van Puur Evenwicht is de diepe weerspiegeling van de weegschalen van
evenwicht. Het is het draaipunt dat door alles heen loopt, het draaipunt van de schalen van
Ma'at, en het draaipunt tussen de Lichtdrager en de Gevangennemer Het is tevens de engel
aanwezigheid in het middelpunt van de krachten van het innerlijke rijk, met de patronen
van kennis achter zich, de Gevangennemer aan een kant, en de Lichtdrager aan de andere
kant. Het kijkt naar de toekomst: de geboorte van materie en de openbaring van het fysieke
rijk.
Dit engel wezen werkt niet direct samen met de mensheid; het zit meer in het
middelpunt van alle Kracht die naar openbaring stroomt en zorgt er voor dat de krachten
van schepping en vernietiging even sterk blijven. Het is het wezen dat het vaakst wordt
vereenzelvigd met de oergodheden, oude godheden die nog niet verder zijn onderverdeeld.
Als deze kaart in een legging verschijnt, wijst zij op het pure evenwicht of op de
kracht van een oergodheid. Afhankelijk van de gestelde vraag geeft zij aan waar het in het
leven van de magiër nodig is, om diep magisch evenwicht te scheppen tussen de krachten
waarmee gewerkt wordt, of zij geeft juist aan dat dit evenwicht in het werk is bereikt. Zij
kan ook aangeven dat de engel of oerkrachten waarmee de magiër werkt een verbinding
hebben gelegd met een diepe, resonerende kracht van volkomen evenwicht.
Dit zou een waarschuwing voor de magiër moeten zijn om voorzichtig verder te
gaan, omdat elke misstap of verkeerde beoordeling zo'n krachtig maar teer evenwicht kan
verstoren.
Als de magiër midden in een rondje magisch werk of een project zit, dan kan het
verschijnen van deze kaart aangeven waar het middelpunt van het evenwicht voor die
magie zit. Als er ook slechte kaarten bij verschijnen, dan kunnen ze deel uit maken van het
proces van in evenwicht brengen, zodat je er niet bang voor hoeft te zijn.
De magische kracht die door deze kaart wordt uitgedrukt, kun je in werking zien in
het Oude Egyptische Boek der Poorten, in het Vijfde Uur, Scene 33, waarin De Nobele, of
de Gerechtvaardigde Adept, voor Osiris staat in de Onderwereld1. De Nobele laat aan Osiris
zien dat hij of zij in staat is om als draaipunt van de weegschalen te fungeren door in de
weegschaal te stappen en de maat genomen te worden als draaipunt. In die zin is deze
kaart diep verbonden met de Bewaarder van Gerechtigheid.
Wereldlijke Duiding: wanneer deze kaart en een wereldlijke duiding verschijnt
kan zij wijzen op dingen die in evenwicht komen. Het is een kaart van harmonie en succes;
maar de kracht van evenwicht gaat vaak gepaard met zware verantwoordelijkheden. Het
ligt op jouw schouders om dit nieuw ontdekte evenwicht te bewaren en te verzorgen.

1.

1

Michael Sheppard en Josephine McCarthy. The Book of Gates: A Magical Translation.Met
illustraties van Stuart Littlejohn. Quareia Publishing UK, 2017, pp.132–135.
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Dag op dag is datgene wat je kiest, wat je denkt en wat je doet hetgeen wat je
wordt
Alles is in beweging en niets beklijft, alles gaat voorbij en niets ligt vast.
Geen mens stapt ooit twee maal in dezelfde rivier, want het is niet dezelfde
rivier en het is niet dezelfde mens
Heraclitus (535-475 v. chr.)
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De Maalsteen VII (Grindstone VII)
We komen nu bij de innerlijke krachten, die meer direct met de mensheid werken. De
Maalsteen is een lagere octaaf van De Lichtdrager en werkt nauw samen met mensen die
met zijn kracht aan de slag willen gaan. De Maalsteen is een engel wezen dat grenzen en
beperkingen instelt zodat een persoon wordt gedwongen om te presteren. Het is door
discipline en hard werken dat het ruwe materiaal wordt opgepoetst tot iets zeer speciaals.
Het is verbonden met de planetaire kracht van Saturnus. Het is ook de kracht achter het
magische zwaard en zelfbeperking.
Als De Maalsteen in een legging verschijnt, wijst hij op een periode van intensief
werk of mogelijk noodzakelijke moeilijkheden of noodzakelijke beperkingen. Hij is de
kracht die de magiër terug houdt, zodat hij nieuwe vaardigheden kan perfectioneren en
leren. Hij remt de voortgang van het werk van de magiër en helpt bij het vormen van het
vat of de begrenzing van het lichaam, de vorm, de afwerking en de glans. Hij wijst ook op
de noodzaak van zelfdiscipline. De magische adept leert om in gelijke mate met De
Maalsteen en De Ontrafelaar te werken om de weegschalen in evenwicht te houden en de
krachtstroom op gang te houden, maar wel op een gezonde, beheerste en volwassen wijze.
Dat betekent dat de magiër voortdurend op moet letten, niet alleen op zijn magische werk,
maar ook op zijn gezondheid, zijn huis, zijn hulpbronnen en hoe hij zichzelf in het
dagelijkse leven gedraagt.
Wereldlijke Duiding: Een periode van intensief werken, leren, of ontwikkelen.
Moeilijkheden die je niet kunt vermijden omdat ze met jouw ontwikkeling te maken
hebben.
Ontplooiing door hard werken; ontwikkeling door het inzicht dat emoties niet
leidend moeten zijn. Het ontwikkelen van scherpte, kracht, macht en
uithoudingsvermogen Het kan wijzen op een periode met moeilijkheden, maar het is iets
dat je aan kunt als je de lessen van deze strijd leert.
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De Ontrafelaar VIII (Unraveller VIII)
We krijgen deze engel kracht overal om ons heen in ons dagelijks leven in actie te zien. Het
is de kracht die ons uit elkaar rafelt, ons beproeft en die ons uiteindelijk kan vernietigen als
we zijn lessen niet leren en we ons niet voortdurend gewaar zijn van zijn invloed in ons
leven en de natuur.
De Ontrafelaar geeft ons lijn—net genoeg lijn om onszelf aan op te hangen. Waar De
Maalsteen boven ons staat en ons voortdurend onderwijst, intoomt en poetst, blijft de
Ontrafelaar juist wat op afstand en geeft ons alles waar we om vragen om te kijken of we
onszelf vernietigen door genotzucht of onszelf leren te beperken door dit soort vrijheid
(wat dan de kracht van de Maalsteen in ons leven brengt). De Ontrafelaar is kracht en
materie, zonder beperking. Het kan zich uiten door een letterlijke overproductie van cellen
(kanker) waar de zelf-beperkende/afsterf eigenschappen van de cellen is uitgeschakeld; of
het kan zich uiten als te veel weelde, te veel materie (zwaarlijvigheid, bijvoorbeeld),
overbevolking, gebrek aan zelfdiscipline of zelfbeperking of het gebruik van magie voor
overbodige zelfvoldoening of om alledaagse dingen te regelen. Alle uitingen van deze engel
kracht leiden tot vernietiging als we geen acht slaan op haar waarschuwingen en lessen.
Als De Ontrafelaar in een legging verschijnt geeft hij aan dat we genoeg lijn krijgen
om onszelf op te hangen, of dat we de mogelijkheid krijgen om uit te zoeken welke delen
van ons leven of onze magische praktijken niet onder onze controle zijn. Als we deze
gebieden niet weten te vinden — of die niet willen vinden — en we niet met De Maalsteen
aan de slag gaan, dan zullen we pas echt het pad naar volledige ontrafeling op gaan. Een
zachtere, meer positieve uitdrukking van de Ontrafelaar is het ontwarren of losser maken
van iets om evenwicht te bereiken. Als iets is vastgebonden, vast zit, te veel beperkt wordt
of te strak zit, dan kan De Ontrafelaar het losser maken, ontbinden of helemaal losmaken.
Als het evenwicht echter hersteld is en je de kracht van de Ontrafelaar zonder beperkingen
laat doorwerken, dan zal hij al het goede dat hij gedaan heeft weer ongedaan maken door
het volledig te ontrafelen en dat waar hij zich op gericht had volledig vernietigen.
Wereldlijke Duiding: Verlies van discipline, verlies van beheersing, genotzucht,
hebzucht, het loslaten van beperkingen, ontrafelen van iets dat in de knoop zit, losser
maken van te sterke beperkingen, iets dat zich in de eerste stadia van verval of ontbinding
bevindt.

Quareia – LXXXI De stok van de Magiër

39

Quareia – LXXXI De stok van de Magiër

40

Drempelbewaarder IX (Threshold Guardian IX)
De Drempelbewaarder is een enorm engel wezen op de drempel van schepping. Het is de
brug tussen de innerlijke werelden en het fysieke rijk. Deze engel overbrugt leven en
bewustzijn heen en weer tussen de Woestijn en de geopenbaarde wereld, waardoor rassen,
soorten en individuen het leven in kunnen stromen.
De Drempelbewaarder voorkomt ook dat menselijke geesten per ongeluk in hun
dromen de innerlijke werelden binnen wandelen. Het is deze engel waar magiërs langs
moeten als ze toegang tot de innerlijke werelden zoeken door hun verbeelding te
gebruiken. Zijn diepere kracht overbrugt de bouwstenen van het leven naar de zee en het
land, en brengt de verschillende bestanddelen bij elkaar waarmee een fysieke vorm
gemaakt kan worden. Hij overbrugt het weefsel van de wever naar de vorm waaruit een
mens gemaakt wordt, of een hond, een boom en zo verder. Het is een engel van alchemie in
de diepste betekenis. Op een ander niveau activeert de Drempelbewaarder onze
verbeelding en dromen, geeft ons visioenen en zorgt er voor dat onze geesten naar de diepe
innerlijke werelden kunnen oversteken. Hij is de scheppende kracht in werking, de
herstellende aantrekking van de maan, en de brug naar het ontstaan van iets.
Als deze kaart in een legging verschijnt wijst zij op een periode van scheppende,
verbeeldende en geestelijke alchemie. Zij kan ook wijzen op een bijzondere zwangerschap
of een nieuwe, scheppende, levende kracht die op het punt staat het leven in te stromen. Zij
is de brug waarover diepe en zeer oude kennis terug de wereld in stroomt, de brug die het
mogelijk maakt dat de enorme krachten van Goddelijkheid het land in stromen en het van
leven voorzien.
Wereldlijke Duiding: Deze kaart stelt de stroom voor van energie, ideeën en
creativiteit, en soms van nieuw leven, nieuwe geïnspireerde ervaringen en nieuw werk.
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Opmerking: De laatste kaart van de oerkrachten, Moeder Aarde X, vind je in het Fysieke
Rijk, omdat zij het geheel van de fysieke schepping van onze wereld voorstelt en de
voltooiing van de samengevoegde krachten van de innerlijke werelden.
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Hoofdstuk III Het Innerlijke Rijk: Andere
Krachten en Contacten

Ieder van ons maakt deel uit van de ziel van het universum.
— Plotinus
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De Beschermer van Zielen (Protector of Souls)
Wanneer zielen hun lichaam na de dood hebben losgelaten en hun reis terug zijn begonnen
door de dood heen, door de Onderwereld en de innerlijke rijken, dan is een van de plaatsen
waar ze terecht kunnen komen bij de Beschermer van Zielen. Deze vrouwelijke godinnen
kracht houdt zielen vast die moeten slapen in plaats van in leven te zijn. Zij beschermt hen
die in de Onderwereld of de sterren rusten terwijl ze wachten op de volgende stap in hun
ontwikkeling.
De boodschap van deze kaart is 'Wacht'. Zij geeft de noodzaak aan om even vrij te
nemen en te rusten en te herstellen voordat je de laatste stap zet, omdat het nu niet veilig is
om een stap vooruit te zetten. Het is een barmhartige barrière die ons tegen houdt totdat
we klaar zijn om verder te gaan op de manier die nodig is, wat dat ook moge zijn.
We kunnen ons ook tot deze kracht wenden als we verzwakt zijn en in de diepten
van volledige uitputting verkeren. Je kunt op een magische manier met haar werken door
op haar kracht te mediteren en haar om troost te vragen wanneer je bang bent dat alles
verloren is. Zij resoneert met de godin Isis en zij helpt en beschermt degenen die onder
haar hoede zijn.
Wereldlijke Duiding: Een veilige schuilplaats. Deze kaart geeft aan dat je wordt
afgeschermd van gebeurtenissen, dat er sprake is van rust en herstel en dat de geest troost
en rust zoekt. Dit is de Moeder die de voogdij over jou op zich neemt en voor je zorgt
wanneer je haar verzorging echt nodig hebt, die je in je bescherming neemt en troost.
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De Weefster van Schepping (Weaver of Creation)
De Weefster van Schepping bevindt zich ook vlakbij de Afgrond, tegenover De
Beschermer van Zielen. De eerste schept patronen waardoor het leven/de ziel zich kan
openbaren, terwijl de laatste de mantel is die datgene beschermt wat uitgeput is,
opgebruikt en rust nodig heeft. De Weefster van Schepping verzamelt de draden van licht,
van energie en kracht, en begint de fysieke wereld op haar weefgetouw vorm te geven. Zij
legt het patroon vast waarop de verschillende engelenwezens van het innerlijke rijk werken
aan het vormgeving aan de werelden. Dit patroon wordt dan de Grondslag van Kennis (zie
volgende kaart).
Wij kunnen als magiër niet direct met de kracht van de Weefster communiceren,
maar haar aanraking is in alles dat we om ons heen zien.
Door haar patroon in elke levend ding te begrijpen, krijgen we meer inzicht in het
bredere plaatje van schepping en hoe alles strak met elkaar verweven is.
Als deze kaart in een legging verschijnt geeft zij aan dat er complexe dynamiek
samen komt en vorm krijgt, en zij kan wijzen op de maker van iets. De Weefster, wiens
kracht door alle structuren stroomt die gebouwd zijn om lang mee te gaan, verschijnt
wanneer iemand besluit om een grootschalig project te starten, een kind te krijgen of een
magische loge te beginnen, die lang blijft bestaan.
De plek waar de Weefster in een legging opduikt geeft aan wat voor soort schepping
er plaats gaat vinden, of het magisch, fysiek, of persoonlijk is.
De plek geeft ook aan waar een lange termijn patroon gemaakt wordt, dat nog niet
zichtbaar is. Zij komt tot uitdrukking door de kracht van de Egyptische Godin Neith, en
door de Griekse Godin Ananke, de Weefster.
Wereldlijke Duiding: Deze kaart kan de scheppende kracht voorstellen, of de
grondslagen leggen voor een nieuw te scheppen project. In een gezondheidslegging geeft
deze kaart de mogelijkheid aan voor verwekking of wijst op zwangerschap. Het is een kaart
van creativiteit, van nieuwe projecten en nieuwe paden die in het leven ontstaan. Soms kan
de kaart ook verwijzen naar iemand die weeft.
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Verborgen Kennis (Hidden Knowledge)
Verborgen Kennis is een enorme, ingewikkelde engelenstructuur, die gemaakt is door De
Weefster van Schepping en die dient als filter waar het Goddelijke bewustzijn doorheen
stroomt.
Wanneer de Goddelijke Vonk de Afgrond over steekt op haar reis naar de fysieke
wereld, gaat zij door de engelenstructuur van Verborgen Kennis heen. Hier verandert zij
van puur licht met gerichte bedoeling naar adem, licht, uiting, en de aandrang om zich
fysiek te openbaren. Het is misschien goed om hier op te merken dat het gebruik van het
woord 'licht' met betrekking tot al die innerlijke krachten niet verwijst naar
'goed/gelukkig', het is meer dat dit licht de pure Kracht is, die een uitdrukkingsvorm zoekt.
De ingewikkelde patronen die in de mystiek namen hebben als 'De Bloem des
Levens 'of 'De Metatron Kubus' zijn weefsels van engelenbewustzijn, energie, kracht en
licht, die samen deze filter vormen die wij Verborgen Kennis noemen.
Als het Goddelijke bewustzijn eenmaal door deze filter heen is gegaan, begint hij
unieke vormen aan te nemen die uiteindelijk zullen worden tot vaten voor leven: een mens,
een boom, de zon, een oceaan en zo voort.
Als je de andere kant op werkt, zal een magiër, die dieper en dieper de innerlijke
werelden in vordert, uiteindelijk bij dit patroon uitkomen. Als ze zich er mee kunnen
verbinden, dan worden ze door zijn invloed gefilterd en verfijnd in voorbereiding tot de
toegang tot de diepste mysteriën. Dat kan een langdurig proces zijn, soms een leven lang,
en het opent de geest en het hart van de magiër voor de diepe aspecten van magische en
mystieke kennis.
Als deze kaart verschijnt kondigt zij een diepe mystieke openbaring aan die zich in
stilte zal ontvouwen of de magiër plotseling zal confronteren. Zij geeft de magiër aan dat
diepe kennis en begrip van de Mysteriën binnen bereik zijn.
Afhankelijk van de vraag kan deze kaart wijzen op de noodzaak, dat iets een
mysterie moet blijven en niet verder onderzocht mag worden, maar aanvaard moet worden
als iets dat onbekend moet blijven. Hij duikt vaak op in en legging waar sprake is van een
verborgen element een actieve invloed heeft, en nog niet begrepen kan worden. Je hoeft op
dit moment nog niet te weten wat het is, de wetenschap dat het er is, is voldoende. In haar
diepste vorm kan deze kaart een diepe en grondige kennis aangeven van het Goddelijke dat
in het hart van de zoekend ontwaakt.
Wereldlijke Duiding: Als deze kaart in een wereldlijke legging verschijnt kan zij
een onbekend element aangeven dat aanwezig moet zijn, maar verborgen blijft. Zij kan iets
aangeven dat je niet ziet, of de noodzaak om op iets te vertrouwen, of dat dat de echte
kennis van iets diep in jezelf verborgen ligt.
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De Innerlijke Tempel (Inner Temple)
De Innerlijke Tempel is de eerste kaart die een plaats met een menselijke verbinding
aangeeft in het innerlijke rijk. De Innerlijke Tempel staat voor alle innerlijke tempels, die
allemaal innerlijke weerspiegelingen zijn van alle gewijde heilige tempels, die er ooit in het
fysieke rijk bestaan hebben. Zij kan ook verwijzen naar 'De' Innerlijke Tempel die, als
onderdeel van hun magische stroming, door een groep adepten wordt opgebouwd en waar
zij in werken. Zij is de diepste, meest evenwichtige, uitdrukking van de Goddelijke
mystieke magie die een brug vormt tussen Goddelijkheid en de Mensheid.
De Innerlijke Tempel is waar we de diepe innerlijke contacten, innerlijke adepten,
de innerlijke priesterordes en de oude godheidskrachten ontmoeten. Magische adepten
werken in de innerlijke tempels als onderdeel van hun magische werk; ze verbinden zich er
met engelenwezens, godheden en contacten die ooit deelnamen aan het menselijk leven.
De Innerlijke Tempel duikt vaak op in magische leggingen wanneer er een verbinding is
tussen de innerlijke tempels en de magiër. Soms kan zo'n verbinding al jaren voordat de
magiër er zich bewust van wordt gemaakt zijn. De contacten van de innerlijke tempel
wachten totdat de magiër klaar is om ze te herkennen en met ze te werken.
Wanneer en waar deze kaart verschijnt in de legging van een magiër geeft aan welke
krachten en contacten van de innerlijke tempels er actief aan het werk zijn. Het kan ook
het begin aangeven van magisch werk met een oude godheid. Voordat zo'n godheid actief
wordt met een magiër, wordt er eerst een drempel voorbereid voor de samenwerking. De
kracht van de innerlijke tempel maakt deel uit van dat proces.
Het is ook een krachtige aanwijzing dat de magiër zich afwendt van alledaagse
magie naar de diepere, veel krachtigere mystieke magie.
Wereldlijke Duiding: Er is een diepere innerlijke dynamiek aan het werk, zelfs in
wereldlijke situaties. Het kan betekenen dat de innerlijke stemmen van intuïtie gevolgd
moeten worden, dat de persoon of situatie geleid wordt door iets dat groter is dan zijzelf.
Het geeft aan dat de uiterlijke gebeurtenissen in het leven worden aangestuurd door de
goden, en dat er een verborgen, diepere dynamiek aan het werk is.

Quareia – LXXXI De stok van de Magiër

51

Quareia – LXXXI De stok van de Magiër

52

De Innerlijke Bibliothecaris (Inner Librarian)
De Innerlijke Bibliothecaris is een belangrijk innerlijk contact voor veel verschillende
soorten magiërs, en hij bevindt zich uitsluitend in de Innerlijke Bibliotheek.
De Innerlijke Bibliotheek is een toegankelijker aspect van de Innerlijke Tempel en
het is meestal de eerste plek waar leerling en ingewijde magiërs werken aan het
ontwikkelen van hun innerlijke vaardigheden.
De Innerlijke Bibliothecaris is een bewustzijn dat zowel van de mensheid als van een
godheid is. Het wezen is de bewaarder van menselijke kennis en werkt uitsluitend voor het
bereiken en beschermen van kennis en wijsheid door de eeuwen heen.
Als deze kaart in een legging verschijnt geeft zij aan dat de magiër veel baat zou
hebben aan werken in de Innerlijke Bibliotheek, en het kan zijn dat hij wordt opgeroepen
om in de Innerlijke Bibliotheek te werken. Het kan ook een nieuwe fase van leren
aangeven, eentje waarbij hij wordt geholpen door innerlijk advies, als de magiër tenminste
oplet. Het is een kaart van diepgaande studie en van leren door de ervaring van de
generaties magiërs die ons zijn voorgegaan. Zij kan ook de komst van een nieuwe leraar in
het leven van de magiër aanduiden.
Wereldlijke Duiding: Een integere persoon die je zal leiden en les zal geven. Een
nieuwe periode van leren. Luister naar je hart en instinct, want er is een kracht die je leidt.
Deze kaart kan ook opduiken in wereldlijke leggingen om een daadwerkelijke studie aan te
duiden, weer naar school gaan, of een nieuwe vaardigheden gaan leren.
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De Innerlijke Metgezel (Inner Companion)
De Innerlijke Metgezel is een innerlijk contact dat werkt met mystici, zieners, priesters en
magiërs die toestemming hebben gekregen van de Bewaarders van de Woestijn om het
innerlijke rijk van de Woestijn te betreden. De Innerlijke Metgezel is meestal een
engelenwezen, maar in uitzonderlijke gevallen is het een Gerechtvaardigde Adept die niet
in leven is maar in de innerlijke rijken leeft om hen die de Mysteriën zoeken, te begeleiden
en te beschermen.
De rol van de Metgezel is om de zoekende te begeleiden en te adviseren bij het
aanvangen van het verkennen van de innerlijke werelden, om te kunnen leren en
dienstbaar te zijn. Dit contact wordt meestal tot stand gebracht door in magische visie te
werken om toegang te krijgen tot de innerlijke rijken, hoewel hij soms spontaan verschijnt
in dromen of visioenen. In de Kabbalah staat deze Metgezel bekend als Sandalphon, een
engelenbewustzijn met menselijke kenmerken, die met mensen samenwerkt in de
innerlijke en uitwendige werelden. De rol van dit contact is om de acties van de zoekende
te begeleiden, om hem te helpen om het innerlijke sjabloon van de buitenwereld te
begrijpen, en om de zoekende te helpen bij het begrijpen hoe de twee werelden binnen en
van elkaar zijn. Deze kaart geeft aan dat de persoon of situatie waar de legging om draait
deel uitmaakt van een groter proces van ontwikkeling en dat innerlijke begeleiding
beschikbaar is voor de zoekende: de Metgezel zal aan zijn zijde staan.
Dit contact zal je niet tegen jezelf beschermen. Het zal ook geen dingen voor je doen
of je dingen laten zien die je zelf uit moet vinden. Het leidt je naar je eigen pad en onthult
die delen van de Mysteriën die je op dit moment kunt begrijpen. Net als een echte vriend
doet hij geen dingen voor je, maar hij helpt je om te leren, te groeien en nuttig te zijn.
Wereldlijke Duiding: je staat er niet alleen voor: er is een kracht die groter is dan
jijzelf die over je waakt en je begeleidt.
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Bewakers van de Innerlijke woestijn (Guardians of the Inner
Desert)
Dit innerlijke wezen bewaakt de Mysteriën. Het blokkeert de toegang tot de diepere
innerlijke werelden en zorgt er voor dat de zoekende geen toegang krijgt tot innerlijke
krachten die hij nog niet in staat is te begrijpen en te respecteren.
Als de zoekende probeert om langs deze bewaarder te komen, wordt hij de innerlijke
werelden uitgegooid en een doodlopende straat ingestuurd. De bewaarder is er zowel om
de integriteit van de Innerlijke Mysteriën te beschermen als om jouzelf te beschermen
tegen je eigen stupiditeit. Als je een punt bereikt waar het veilig is om verder te gaan op je
pad, dan lost de muur op en stapt de bewaarder opzij om je toegang te verlenen tot de
diepere rijken. Negeer de bewaarder nooit: hij is er voor jouw eigen bescherming en
bestwil. Als we jong zijn, dan willen we dingen, en we willen ze NU. Dit wezen leert ons dat
'willen' zonder betekenis is. Naarmate we volwassener worden zien we de wijsheid van
beperking en het belang van het werken binnen onze mogelijkheden en binnen de
tijdsbeperking van de natuurlijke orde der dingen.
In een legging waarschuwt deze kaart ons om te stoppen en na te denken over waar
we mee bezig zijn en waarom. Zij geeft aan dat er een mogelijk gevaar is voor de legger en
dat hij langzaam en voorzichtig verder moet gaan. De kaart kan er, afhankelijk van de
plaats in de legging, ook op wijzen dat de magiër wordt beschermd door innerlijke
bewaarders en dat wat voor vernietiging of gevaar er ook rond hem stroomt niet tot hem
door zal dringen.
Wereldlijke Duiding: Je hebt een grens bereikt, of de weg die voor je ligt wordt
om een goede reden geblokkeerd, omdat alles wat voorbij de bewaarders ligt gevaarlijk is.
Als deze kaart in een wereldlijke legging verschijnt moet je opletten op wat er in je leven
geblokkeerd wordt. Probeer niet om voorbij die blokkering te komen, omdat die er voor je
eigen bestwil is.
Het is een beveiliging, een beschermende muur.
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De Uitspreker (Utterer)
De Uitspreker is de overbrenger van de kracht van het uiten. Het is tevens het
engelenwezen dat de woorden van God in de oren van de mensheid fluistert. Als de
Goddelijke Adem op aarde moet worden uitgesproken, fluistert de Uitspreker in de oren
van hen die kunnen horen.
Deze engel is de drempel van overdracht tussen mensheid en Goddelijkheid door
middel van de adem, van geluid. Het is de kracht die de Goddelijke Vonk in een vorm
blaast die leven wordt. Het is ook de kracht die de mensheid de gave van heilig geluid,
heilige alfabetten en de kennis van God geeft. Als deze kaart in een legging verschijnt is de
boodschap 'let op!'. Er wordt iets de wereld in gesproken dat direct invloed heeft op jou.
Let goed op, luister, leer en laat de engel door jou heen ademen en uitspreken, of dat nu
inhoudt dat je poëzie uitspreekt, wijsheid, heilige woorden of een storm. De Uitspreker in
zijn natuurlijke vorm op aarde is een uitdrukking van de wind van verandering. Het is de
kracht achter heilige uitingen, heilige zang, en de stemmen van mensen die zich uiten naar
het Goddelijke. De Uitspreker geeft niet alleen boodschappen door van het Goddelijke naar
de mensheid, maar het brengt ook de woorden van mensen over aan het Goddelijke en de
Goden.
De Uitspreker kan ook boodschappen brengen: als het in een legging verschijnt kan
het aangeven dat er een belangrijk bericht zit aan te komen. Het bericht kan zo subtiel zijn
als een fluistering, maar het zal van zeer grote kracht zijn in je leven. Het kan ook een
herinnering zijn om op je woorden te passen; denk dus goed na over wat je zegt, schrijft of
onderwijst. Woorden hebben kracht en woorden die door een magiër worden uitgesproken
hebben nog veel meer kracht.
Wereldlijke Duiding: er komt belangrijk nieuws of belangrijke informatie aan; of
het kan wijzen op een 'belangrijke toespraak' zoals onderwijs, lezingen, geschriften of op
een andere manier verspreide informatie is die belangrijk is.
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Bewaarder van Gerechtigheid (Keeper of Justice)
De Bewaarder van Gerechtigheid is waarschijnlijk een van de meest bekende beelden in de
Westerse wereld. De bewaarder van Gerechtigheid is een geblinddoekte engel.
Dit geeft aan dat zijn kracht geen onderscheid maakt: hij kan niet worden beïnvloed
door emoties, omdat hij niet kan zien. Hij houdt het heilige zwaard gereed voor actie, en de
weegschalen—en zoals je kunt zien is de engel zélf de weegschaal, niet zoals de godheid van
Gerechtigheid, die de weegschalen in zijn hand houdt. De engel vormt het draaipunt waar
de schalen op rusten en op die manier belichaamt hij de hoogste vorm van Ma'at. Een
draaipunt worden, is een van de hoogst bereikbare dingen in adepten magie: je bent dan
niet goed of slecht, maar je houdt alles eenvoudigweg in evenwicht. Het in stand houden
van evenwicht en het herstellen van evenwicht is een van de belangrijkste taken van een
Gerechtvaardigde Adept. Dit vermogen wordt beproefd in de Onderwereld wanneer je
wordt ingewijd, en nogmaals wanneer je door je eigen dood heen gaat in de Onderwereld.
De geest van een dode adept staat voor de godheid in de Onderwereld en toont zijn
vaardigheid in het worden van het draaipunt van de weegschalen van Ma'at, de
weegschalen van ware Gerechtigheid.
Heilige Gerechtigheid heeft niets te maken met goed of slecht in morele zin: het gaat
over oorzaak en gevolg. Als deze kaart in een legging verschijnt wijst zij op een handeling
van Gerechtigheid—het opnieuw in evenwicht brengen van de weegschalen of een periode
van evenwicht—dat zich op dit moment in het leven van de vrager ontvouwt of er aan zit te
komen. Het is onmogelijk om het evenwicht continu vast te houden en het er levend vanaf
te brengen, maar het streven om in alles wat je doet evenwicht te bewaren zorgt er voor dat
de Poorten van de Mysteriën zich voor je openen.
Wereldlijke Duiding: in een wereldlijke duiding kan deze kaart duiden op
evenwicht, het herstellen van evenwicht of letterlijk Gerechtigheid. De kaart kan de wet,
een rechtbank of het toepassen van Recht betekenen.
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Zegewagen (Chariot)
De Zegewagen ken verschillende betekenissen van het magisch wereldlijke tot het diepe
mystieke. In wereldse zin wijst de kaart op reizen, innerlijk of wereldlijk. Maar de
Zegewagen is tevens veel meer dan alleen dit.
De Zegewagen bestaat uit aartsengel wezens, die de mens optillen tot de drempel
van Heiligheid—het dichtste dat een mens bij het Goddelijke kan komen en het na kan
vertellen. Er komt in het leven van een magiër een moment dat dit soort contact mogelijk
is, en dat gebeurt vaak zonder waarschuwing. Het kan gebeuren terwijl je in visie werkt of
diep in een droom.
De engelenkracht, de Zegewagen, is diep verbonden met de kracht van Metatron, de
engel die op het kruispunt staat tussen Heiligheid in zijn meest krachtige vorm, en
menselijkheid.
Deze kaart kan aangeven dat de magiër op het punt staat om een krachtige arena in
te stappen waar de aartsengel krachten, Goddelijk bewustzijn en magische menselijkheid
allemaal bij elkaar komen in mystieke vereniging. De magiër wordt korte tijd door het
Goddelijke voertuig dat de Zegewagen is opgetild naar het innerlijke paradijs en hij kijkt
neer op de kracht van het Goddelijke rijk.
Het is de Bark van Re die de zonnegodheid door de sterren en de Onderwereld
voert, en de Zegewagen waarin de adept 'rijdt' als hij streeft naar het een worden met de
sterren. De Raderen van het Lot, engelenwezens die verbonden zijn met het land, rijden de
Zegewagen van het land af naar de sterren toe. De Zegewagen maakt deel uit van het
innerlijke rijk, maar hij rijst op vanuit het fysieke land. Hij is nauw verbonden met de
mystieke Mysteriën van ascensie.
Wereldlijke Duiding: In een wereldlijke duiding, verschijnt de Zegewagen
wanneer iemand aan een belangrijke reis begint, omdat de Zegewagen verbonden is met
het Rad van het Lot. Hij kan ook letterlijk verwijzen naar een 'auto' of een manier van
transport.
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Rad van het Lot (Wheel of Fate)
Wanneer het Rad van het Lot draait verbrandt het oude, verjaarde patronen en verlicht het
’t nieuwe pad dat voor je ligt. Deze kracht zit dicht bij de mensheid en openbaring, en heeft
te maken met de veranderende getijden van het lot van alle levende dingen. (Hij wordt
vaak verward met de Seraphim, wat een dieper, krachtiger engelenwezen is.) Wanneer de
kracht van verandering door de Innerlijke woestijn stroomt, dan draait het Rad en geeft de
verandering voldoende moment mee om de huidige staat van inactiviteit te doorbreken en
voor te bereiden voor wat voor nieuwe taken er ook door de Drie Lotsgodinnen op onze
weg gelegd worden.
Het Rad van het Lot is verbonden met de Zegewagen: zij zijn beiden krachten die uit
de aarde opstijgen en verandering te weeg brengen. Het Rad houdt zich bezig met de
patronen van het lot van levende mensen: het brengt verandering waardoor iemands lot
zich kan voltrekken.
Het verschijnen van deze kaart kondigt een zeer belangrijke verandering aan voor
de magiër of het onderwerp van de legging. Het gebied van het leven van deze persoon
waarin de verandering zal plaatsvinden wordt aangewezen door de plaats waar de kaart
zich in de legging bevindt. Je kunt hem ook duiden in combinatie met de Lotsgodinnen, als
een van hen in dezelfde legging opduikt.
Als deze kaart verschijnt moet je niet bang zijn voor de verandering of je ertegen
verzetten: het is een noodzakelijk onderdeel van je ontwikkeling en volwassen worden.
Omarm de verandering en zorg dat je je actief open stelt voor deze kracht om ervan te leren
en te groeien.
Wereldlijke Duiding: Er komt verandering aan. Het Rad kondigt verandering
aan, ten goede of ten kwade. Alles wat het Rad brengt zal een nieuw pad vrijmaken om te
volgen, een nieuwe fase die zich ontvouwt in iemands' leven.
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Gever van het Lot (Fate Giver)
De Gever van het Lot is een van de drie godinnen die het lot van elk levend wezen overzien
en beheersen. De Gever van het Lot bepaalt het exacte tijdstip en plaats van iemands
verwekking, weeft alle giften voor zijn bestaan samen met de mogelijke ontwikkelingen en
lotsvoltrekkingen in een leven. Zij is de opener, de godin die het pad van een nieuw leven
in beweging zet. Ze neemt het weefsel van schepping dat over de drempel heen tastbare
vorm heeft aangenomen en verandert het in een uniek persoonlijk patroon.
De Gever van het Lot brengt niet alleen nieuwe levens in beweging, maar ook
nieuwe naties, religies en patronen die het Goddelijke potentieel gaan uitdrukken in de
geopenbaarde wereld. Zij regelt niet alleen de verwekking en geboorte van mensen, maar
ook die van andere belangrijke levende wezens, zoals dieren waarvan de geboorte een
nieuw tijdperk aankondigt. Ze werkt evenwichtig samen met de sterren en de Goddelijke
Innerlijke Krachten om de golven die geschapen zijn in de innerlijke werelden volledig te
laten openbaren. Zij is voor magiërs een sleutel kracht waar je mee werkt als je wilt
begrijpen hoe het potentieel van leven zich openbaart via een lotspatroon, en ze ontsluiert
ook wat iemands leven in zich draagt. We krijgen allemaal bij onze geboorte een
voorraadpot—de giften van de goden—mee. Het is aan ons om deze giften wijs te gebruiken
en ze te leren gebruiken in dienst van het land, de mensheid en Goddelijkheid.
Als deze kaart in een legging verschijnt geeft ze aan dat er een beginpunt in de tijd is
vastgelegd en dat nu een lotspatroon actief geworden is, waarbinnen een persoon of proces
kan gaan werken. Er is iets in beweging gezet dat volgens een bepaald patroon werkt. Deze
kaart kan, afhankelijk van waar zij in een legging valt, ook aangeven wat de
oorspronkelijke mogelijkheden of het doel van het onderwerp van de legging was. Zij geeft
het begin van een nieuwe cyclus aan, een nieuw begin, of een nieuw leven.
Wereldlijke Duiding: Het begin van een nieuwe cyclus, of het nu een nieuw
levenspad is of een belangrijke verandering die opgestart is. Nieuwe richtingen, een
belangrijke nieuwe fase van het leven.
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Houdster van het Lot (Fate Holder)
De Houdster van het Lot staat ook bekend als de Waagmeester: Zij Die Datgene Afweegt
Wat Bevat Moet Worden. Zij neemt de Kracht van Beperking en past hem praktisch toe op
alle levende dingen.
Deze godin bepaalt de levensduur van iemand. Hoewel er vele 'doodsmomenten'
mogelijk zijn in iemands' leven—punten waarop de dood ontweken kan worden—kan
niemand voorbij de maat van de Waagmeester leven.
We kunnen haar aanroepen in tijden van gevaar en magisch met haar werken om
mogelijk dodelijk gevaar te vermijden, zo lang we nog niet aan het einde van onze maat
beland zijn. Haar maatvoering gaat alleen over het lot, en is zeer nauwkeurig: haar
volledige aandacht ligt bij het afstemmen van lotsgebeurtenissen in de tijd, ze zorgt er voor
dat alle draadjes van het lot, evenwichtig bij elkaar komen, samen met onze persoonlijke
keuzes en handelingen.
Onze toekomst ligt niet vast in steen; het is meer een ingewikkeld patroon, een
weefsel wat we kunnen ontdekken en waarlangs we onze reis door het leven kunnen
afleggen. Onze persoonlijke handelingen en keuzes hebben invloed op hoe we
samenwerken met dat weefsel van het lot. De Houdster van het Lot zorgt er voor, dat we
ons niet buiten ons lotspatroon begeven, dat we er binnen blijven; maar hoe we dat
bredere lot ervaren hangt af van onze eigen handelingen en keuzes.
Als deze kaart verschijnt geeft zij aan waar ons lot de maat wordt genomen en
bewaard wordt, de tijdsduur waarbinnen iets moet worden afgehandeld. zij kan ook
aangeven dat een levensduur beschermd wordt, of dat een periode van werken of leren aan
de gang is die nog niet voltooid is. Het is een kaart die wijst op voortduren, en de
bescherming van dat voortduren.
Wereldlijke Duiding: een cyclus die voortduurt, dingen die op hun plek
gehouden worden, alles is in orde.
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Nemer van het Lot (Fate Taker)
De Nemer van het Lot is de godinnenkracht van voltooiing: zij snijdt de levensdraad door.
Zij is het beëindigen van iets: een leven, een manier van leven, een cyclus van het lot en zo
voort. Als het einde van een bepaalde maat is aangebroken start de Nemer van het Lot de
diepere innerlijke krachten op die iets of iemand ontmantelen en ontbinden, omdat het
geen toekomst meer heeft in de geopenbaarde wereld.
Als zij het web van het lot aanraakt, valt het uiteen en is het niet meer.
Dit kan letterlijk het tijdstip van de dood aangeven, of het einde van iets dat niet
meer terug komt. Wat het ook is, het kent niet langer meer een lotspatroon, waardoorheen
het zich kan openbaren.
De plaats van deze kaart binnen een legging is zeer belangrijk voor de algemene
duiding van de legging. Als de kaart op een van de binnenste posities valt, of in de verre
toekomst, dan geeft het aan dat er een eindpunt in de tijd is vastgelegd, maar dat zich dat
nog niet heeft geopenbaard. Als zij verschijnt op een positie die te maken heeft met het
fysieke rijk, dan geeft die positie aan waar het einde tot uitdrukking zal komen.
Het verschijnen van deze kaart kan wijzen op het einde van een leven, een
organisatie, een cyclus van het lot of een activiteit die niet nogmaals gaat plaatsvinden.
Wereldlijke Duiding: Het einde van iets, voltooiing, het de weg vrijmaken voor
iets nieuws.
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Hoofdstuk IV Het Fysieke Rijk:
Tastbare Structuren en Natuurlijke Trekken

God heeft alle dingen zodanig in de wereld ingericht dat rekening met al het
andere werd gehouden.
— Hildegard von Bingen

De krachten van het Fysieke Rijk zijn eenvoudiger voor ons te begrijpen, dan die van het
innerlijke rijk, omdat zij zich om ons heen bevinden en deel van ons uitmaken. Deze
krachten stromen door onze wereld en openbaren zich als krachten, plaatsen, energetische
dynamiek en mensen. De krachten van het innerlijke rijk stromen door deze uitwendige
uitdrukkingen en hebben direct invloed op ons.
In een legging kunnen we vaak de kaarten van het innerlijke rijk waarnemen als oeroorzaken van een situatie en kaarten van het fysieke rijk als de tastbare uitingen daarvan.
Kaarten van het Fysieke Rijk zijn de kaarten die het meest in de Stok van de Magiër
voorkomen, en dat is niet verwonderlijk gezien de grote verscheidenheid die zich in de
geopenbaarde wereld voordoet.
In dit hoofdstuk, Tastbare Structuren en Natuurlijke Trekken, zullen we de groep
kaarten onderzoeken die verwijzen naar structuren die door mensen zijn gebouwd, en
natuurlijke trekken die binnen divinatie van groot belang zijn. Een aantal van deze kaarten
lijken op het eerste gezicht geen structuren te zijn: Uitdaging van de Goden en Middelen,
bijvoorbeeld, lijken meer op dynamiek. Maar als je wat beter kijkt en op de betekenis van
de kaart mediteert, dan zul je zien dat ook zij structuren zijn die direct volgen uit menselijk
handelen en magisch bouwen.
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Moeder Aarde X (Mother Earth X)
Moeder Aarde is het land, de geëxternaliseerde uitdrukking van Goddelijkheid in
substantie en het ware kanaal van schepping. Het land is de bevatter van de Goddelijke
Vonk, net zoals onze lichamen de bevatters zijn van de Goddelijke Vonk: alles wat
geopenbaard is, is naar buiten gebrachte Goddelijkheid. De Moeder Aarde kaart verwijst
naar het land, het land waar we leven of de grond of het gebied waar we leven.
Als deze kaart in een legging verschijnt duidt zij op een land, een natuurlijke ruimte,
en de relatie die jij daarmee hebt. Een deel van het werk van een magische adept is het
bijhouden van een voortdurend samenzijn met het land en de zorg voor wat het nodig
heeft, een samenzijn dat wordt ondersteund door te letten op de boodschappen die het
land geeft via visioenen, synchroniciteit en divinatie (zoals het leggen van de kaarten).
De kaart kan ook aangeven dat jouw magie meer behoefte heeft aan inbreng vanuit
de natuur, of dat het land je om hulp vraagt.
Als je een directe vraag hebt gesteld verschijnt deze kaart vaak als een 'alles is in
orde' kaart: Moeder Aarde is zoals ze moet zijn en er is evenwicht tussen lichaam en geest.
Het kan van een "ja" kaart zijn, of een kaart van voltooiing: Moeder Aarde is tevens het
Koninkrijk, Malkuth in de Kabbala, de uiteindelijke naar buiten gebrachte vorm van het
Goddelijke bewustzijn op zijn weg naar openbaring. Deze kaart zegt "werk voltooid". Iets is
voltooid, iets dat precies is zoals het moet zijn.
Wereldlijke Duiding: Een kaart van succes, een kaart van voltooiing.
Het kan ook letterlijk verwijzen naar land. Hoe je de kaart leest hangt af van de
vraag: als je een legging deed over verhuizen en je een mogelijke plaats wilde bekijken, dan
kan deze kaart aangeven dat je de goede plek gevonden hebt.
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Sol
Sol of de Zon is de bron van ons leven. Zonder haar kunnen we niet overleven en kan niets
groeien. De elementale kracht die vanuit de zon naar ons toe stroomt is krachtig en rauw,
en je kunt er op verschillende manieren magisch mee werken. Het magische bewustzijn
van de Zon is enorm en er stroomt een goddelijke oerkracht zonder menselijke filters of
opsmuk: het is gewoon pure kracht.
Bij het sterke moderne streven naar uiterlijke schijn binnen de magie wordt de
kracht van de Zon vaak over het hoofd gezien, maar dat is niet altijd het geval geweest.
Onze voorouders en de oude priesterklassen waren zich volledig bewust van de kracht die
vanuit de zon stroomt—niet alleen van het wereldlijke vermogen van de zon om
gezondheid, groei en herstel te bevorderen, maar ook van de innerlijke kracht die vanuit de
zon stroomt. Als Sol in een lezing verschijnt wijst hij op groot succes of toegang tot een
enorm reservoir aan kracht, afhankelijk van de vraag en waar de kaart valt.
In leggingen over gezondheid kan de kaart verwijzen naar verbranding—te veel
kracht geconcentreerd in een bepaald gebied—afhankelijk van de vraag en de plek waar de
kaart valt.
De kracht van de zon is groot en moet niet onderschat worden: hij kan branden,
vernietigen, straling uitspugen. Als je goed naar de mythen over Re , de Egyptische
zonnegod, kijkt dan krijg je een veel beter beeld van het bereik aan krachten dat door deze
kaart wordt weergegeven.
Wereldlijke Duiding: succes, energie, hitte en evolutie.
Als deze kaart valt, dan brengt zij verhalen van overwinningen mee, van grote
energie reserves en zichtbaar succes.
Opmerking vertaler: Sol in het Latijn is mannelijk. Zon in het Nederlands is
vrouwelijk…
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Luna
De magische kracht van Luna of de Maan doet haar magische persona gestand: een kracht
die moeilijk te bevatten is, in wiens verborgen diepten diegenen dreigen te verdrinken die
te diep in haar mysteriën afdalen. De magische kracht van de maan heerst over psychisch
innerlijk zicht, de getijden van de zee, de aantrekkingskracht van vruchtbaarheid en de
ritmes van de natuur. Wat oppervlakkiger is de maan de kracht van de nacht, het lommer,
de schaduwen, vruchtbaarheid en de aantrekkingskracht van voortplanting. De kracht van
de maan kan gebruikt worden om dingen te verbergen, om ongezien plaatsen binnen te
komen, seksuele krachten te gebruiken en verloren te raken in de schaduwen van het
maanlicht. Het is het zilver van het magische pad: de mensen zijn van 'Zilver' en de Goden
zijn van 'Goud'.
Op een dieper magisch niveau helpt de kracht van de maan ons om de giften en
krachten te begrijpen die door de voorouderlijke bloedlijnen stromen: het is een lagere
octaaf van de Drempelbewaarder IX.
Als deze kaart verschijnt komen we oog in oog te staan met de complexe energie van
Luna. Haar betekenis is als die van de natuur: wanneer we proberen om haar wijsheid te
doorgronden loopt het als zand door onze vingers. Zij is een veranderlijke kracht zoals de
getijden, en het moet ook in dit soort termen begrepen worden.
Lees deze kaart in relatie tot alles er omheen, en naar gelang de plaats waar zij in de
legging valt. Luna geeft in een legging niet zozeer iets specifieks aan, maar werpt meer een
schaduw van verwarring, diepte en illusie over haar medekaarten. Zij vertelt je dat je niet
het hele verhaal ziet, dat er iets wordt verborgen of versluierd, of dat er vreemde en
verstorende getijden aan het werk zijn.
De kaart kan ook wijzen op het verliezen van je verstand en waarschuwt de magiër
tegen het te ver drijven van hun geest en verbeelding. Zij kan verhalen van de timing en de
getijden van magie, en geeft de legging een bepaalde kwaliteit van onvoorspelbaarheid en
inspiratie.
Wereldlijke Duiding: In een wereldlijke legging kan deze kaart aangeven dat je
niet het hele plaatje ziet, dat er een verborgen element is, of dat iets zich nog niet
voldoende heeft ontwikkeld om duidelijk te kunnen zien. Het kan wijzen op mistig denken,
overmatig dramatisch gedrag, belogen worden en oneerlijk zijn naar jezelf.
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Plaats van Heling (Place of Healing)
Dit is het water dat verzacht en heelt, het water dat verfrist en herstelt. Het is de
natuurlijke koude bron die uit het land opspringt en alles op zijn pad voedt. Het is het
domein van de helende geesten, van barmhartige godinnen, en de belangrijke levenskracht
die door het water stroomt.
Als deze kaart verschijnt, wijst zij vaak naar het helen van een ziek lichaam, een
periode van rust en herstel na zwaar werk, of het pad naar evenwicht. Deze kaart gaat over
het je terugtrekken van de hectische wereld van macht en wijst op een plaats en ruimte om
te helen en te herstellen. Het is een toevluchtsoord voor herstel, en letterlijk het helen van
lichaam, geest en ziel.
Als de legging over een gebied of plaats gaat, dan kan de kaart letterlijk betekenen
dat er een helende bron op dat land is en dat er mee gewerkt moet worden. In een legging
over een persoon wijst zij op een periode van herstel. Als zij verschijnt in een legging over
magisch werk, dan kan zij wijzen naar de kracht van heling en herstel, of naar de noodzaak
om met water te werken in een van zijn helende capaciteiten.
Wereldlijke Duiding: als deze kaart in een wereldlijke legging verschijnt kan zij
verwijzen naar een geestelijk of lichamelijk helingsproces, of ze geeft simpelweg aan dat
het ergste achter de rug is. Het onderwerp van de legging bevindt zich in een 'helende
plaats'; letterlijk of figuurlijk.
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Inspiratie (Inspiration)
De Waterval is de dynamische stroom van inspiratie, scheppende uitdrukkingsvormen, en
innerlijke stemmen die klinken in de geopenbaarde wereld. Water is een krachtige
substantie, niet alleen om overduidelijke, wereldse, redenen, maar ook vanwege de
mogelijkheid om energetische informatie te dragen en over het land te verspreiden.
Het is belangrijk dat magiërs deze kracht gebruiken en het is van het allergrootste
belang voor alle magische mensen om er bewust mee om te gaan. Wat voor een kunstenaar
eenvoudigweg creatieve inspiratie is, wordt voor een magiër een doorgang naar de
innerlijke rijken.
In deze kaart wordt de waterval omhooggehouden door twee engelenwezens die
meehelpen om de diepere krachten van verbeelding door te geven, die op hun beurt de
toegang mogelijk maken tot de Innerlijke Rijken. De magiër schept via inspiratie en stapt
dan door zijn verbeelding heen de niet-fysieke rijken in.
Als deze kaart verschijnt geeft zij aan dat er een scheppende, inspirerende kracht
aanwezig is of aan zit te komen, een kracht die magisch kan worden doorgegeven via kunst,
poëzie, verhalen, beeldhouwwerk, enz.. Zij wijst op een scheppende impuls die vanuit een
veel diepere bron komt dan de eigen geest van de legger. Een stem of meerdere stemmen
diep vanuit de innerlijke werelden fluistert een ingeving die de magiër langs het pad kan
leiden waarop hij iets nieuws aan de wereld kan doorgeven.
Het kan ook wat het Boek der Poorten 'koude verfrissing' noemt voorstellen, de
innerlijke kracht die een vernietigend vuur uitdooft. (Sheppard and McCarthy, The Book of
Gates: A Magical Translation, p.33.) Deze verkoelende verfrissing is het product van het eigen
evenwicht en harmonie van de magiër. Het is een erg goede kaart en als zij in een legging
verschijnt kan ze wijzen op afkoelende energieën, herstellend, die de ziel laten evolueren.
Wereldlijke Duiding: Deze kaart is er een van koelte, water, inspiratie,
creativiteit, en een stap naar gezondheid. In een legging over gezondheid is het de stroom
van vloeistoffen in het lichaam die helen en herstellen. Het is het levens brengende water,
het heilige water, en de stroom van energie die productief, gezond en scheppend is.
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Tempel van de Voorouders (Temple of Ancestors)
Een cirkel van scherpe, rechtopstaande stenen vormt een voorouderlijke opstelling die in
het niet valt bij de enorme hoeveelheid water die er langs dondert. Op dezelfde manier zijn
wij slechts klein en onbelangrijk naast de krachten van de natuur. De rivier van de
voorouders valt met kracht langs de stenen, net zoals het bewustzijn van onze voorouders
en de bloedlijnen van onze landen voortdurend langs ons stromen. Deze kaart stelt de
collectieve kennis voor van allen die ons voorgegaan zijn. Voor magiërs is de plek die zij
voorstelt een brandpunt voor het leren van de ervaringen uit het verleden van anderen.
Het is een uiterlijke versie van de Innerlijke Bibliotheek en we kunnen er mee intappen op
het enorme reservoir van voorouderlijke wijsheid die ons verbindt met het land en de
krachten die er doorheen stromen.
Als deze kaart verschijnt geeft ze aan dat een bepaalde plaats of situatie toegang
geeft tot de voorouderlijke kennis en dat we er mee kunnen werken. Waar de kaart in een
legging verschijnt geeft aan waar in ons magische leven deze bron actief en beschikbaar is.
Als zij op de positie van Huis en Haard verschijnt, dan kan de wijsheid en kennis die we
zoeken gevonden worden binnen onze eigen familielijnen, ons land of onze leefomgeving.
Deze kaart kan ook aangeven dat er een voorouder is, die ons op een bepaalde manier
probeert te onderwijzen of te helpen. Dit type voorouderlijke begeleiding of lering kan
zowel goed zijn als een hindernis: voorouderlijke structuren en collectieven denken vaak
niet op dezelfde manier als moderne mensen, en de Tempel van de Voorouders kan soms
een moeilijk contact zijn om mee te werken omdat zijn doelen en bedoelingen volkomen
anders zijn dan onze moderne inzichten.
Wereldlijke Duiding: In een wereldlijke duiding kan de kaart verwijzen naar
traditionele vaardigheden, oude manieren en wijsheden, en familie voorouders, die een
oogje in het zeil houden en je proberen te helpen. Zij kan ook staan voor een zeer oude of
antieke organisatie waarvan de uiterlijke verschijningsvorm vervaagt is in de geest van de
meeste mensen, maar die desondanks nog actief is.
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Magische Tempel (Magical Temple)
Wanneer de Magische Tempel kaart verschijnt verwijst zij naar een magische structuur. De
Magische Tempel kaart stelt de structuur van de buitenhof van magie voor: training,
oefening, of een magische gemeenschap.
De Magische Tempel gaat over vorm en structuur. Het is het gebouw, de graden, de
kleding, de gereedschappen. De volledige buitenkant van de magie in het leven van een
magiër. Dit kan iets goeds of iets fouts zijn. Een bepaalde hoeveelheid structuur en vorm is
goed, omdat het magie binnen de perken houdt, en er voor zorgt dat de stijl, de inhoud of
het pad op lange termijn blijft voortbestaan.
Een echte Magische Tempel moet een precair evenwicht bewaren tussen vorm en
stroom, tussen identiteit en anonimiteit: een gezonde Magische Tempel zal alles hebben
dat nodig is om magie te laten stromen en bevat niets dat die stroom kan beperken,
verstikken of laten ontaarden.
Zoals alle kaarten moet ook deze kaart als zij verschijnt worden geduid in de context
van de vraag en de positie van de kaart. Op een goede plaats wijst zij op een magische
structuur waardoor magie door je leven kan stromen. Zij kan ook wijzen op magische
training of op de magische gemeenschap om je heen die je helpt om op te bloeien als
magiër.
Als de kaart op een moeilijke plaats landt, kan het betekenen dat de magiër vast
blijft houden aan verouderde vormen en onnodige opsmuk: de structuur beperkt je in je
ontwikkeling en moet losgelaten worden.
Het is erg makkelijk om vast te komen zitten in een mooie of interessante kooi, en
de valkuil van een tempel vol uiterlijke schijn is wel heel erg groot.
Als de vraag in verband gebracht kan worden met innerlijke visionaire magie, dan
kan de kaart ook de innerlijke structuur van de magische tempel weergeven, de tempel die
hoort bij dat specifieke magische systeem en de bijbehorende patronen.
Waar de kaart belandt en wat de vraag was bepaalt hoe de kaart begrepen moet
worden.
Wereldlijke Duiding: In een wereldlijke legging geeft deze kaart een organisatie
weer met vaardigheden die invloed hebben op de persoon die de legging doet. De kaart kan
bijvoorbeeld staan voor een ziekenhuis waar vaardigheden op een bepaalde manier
gebruikt worden, of een overheidsinstantie die gevolgen voor of invloed heeft op de legger.
Het is een kaart van georganiseerde structuren en vaardigheden, zoals een universiteit, de
overheid, een medische organisatie en zo voort.
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Rivier van Dromen (River of Dreams)
Slaap kent vele soorten en kwaliteiten, maar voor een magiër kan het dromenrijk zeer
belangrijk zijn. Maar soms zijn dromen gewoon dromen. En soms wordt de droomstaat
een overgangsplaats waar we werk verrichten, samenwerken of beelden doorkrijgen van
wat er om ons heen is en wat er gaat gebeuren.
De magische droomstaat wordt weergegeven door de kaart Rivier van Dromen. De
Rivier van Dromen is zelf een innerlijke stroom van energie die we waarnemen als een
rivier die vanuit de Onderwereld stroomt—uit dezelfde bron als de Rivier van de Dood. De
rivier draagt in zich oude herinneringen en vormt ook een bron van energetische
verbinding tussen feeachtige wezens, voorouders, de pas gestorvenen, innerlijke contacten
en mensen. Wanneer we dromen trekt onze bewuste aansturing van wat we doen en wat
we 'zien' zich terug in de schaduwen en komen onze diepere zelven, instincten en ware
reacties bovendrijven. Omdat die vervelende beperking van onze bewuste geest nu
ontspannen is, kunnen de innerlijke contacten ons soms wat makkelijker bereiken, en
worden onze mogelijkheden voor noodzakelijk innerlijk zicht sterker.
Als deze kaart in een magische legging verschijnt kan zij er op wijzen dat je magisch
in je slaap aan het werk bent, of dat je je lichaam meer slaap moet gunnen voor
noodzakelijke contacten, werk of voorspellende inzichten. De kaart kan ook wijzen op de
noodzaak van om in visie te werken, of zelfs om letterlijk in je werk door de rivieren van de
Onderwereld te lopen.
Wereldlijke Duiding: Deze kaart staat voor de droomstaat, slaap, meditaties en
diepe scheppoende uitdrukking. Als de kaart in een legging verschijnt dan wijst zij
afhankelijk van de vraag en de context op de noodzaak om meer tijd slapend door te
brengen, of dat je een dromendagboek moet bijhouden om de boodschappen die je diepere
zelf je doorgeeft te ontdekken.
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Poort van het Verleden (Gate of the Past)
Deze kaart stelt het verleden voor dat we achter ons gelaten hebben. Als deze kaart in een
legging verschijnt geeft zij aan dat iets nu tot het verleden behoort of dat iets uit het
verleden invloed heeft op het nu of op de toekomst. Deze kaart is een doorgang en niet
zozeer een wezen of persoon, en verwijst naar dingen die achtergelaten zijn.
Als deze kaart op een moeilijke positie valt, dan kan zij aangeven dat we ons
misschien proberen vast te klampen aan het verleden of dat we achteruit kijken: het is een
waarschuwing dat we in beweging moeten komen en dat we een pad vooruit moeten
kiezen, niet achteruit.
De kaart kan ook, voor magiërs, aangeven dat er in de Onderwereld gewerkt moet
worden omdat deze poort ook verwijst naar de poorten van de Onderwereld.
Wereldlijke Duiding: Iets beweegt zich naar het verleden of iets uit het verleden
heeft invloed op het heden of de mogelijke toekomst. Als deze kaart op een moeilijke
positie verschijnt kan zij aangeven dat de oplossing van het probleem te maken heeft met
het verleden: ofwel door iets af te sluiten ofwel door het verleden los te laten.
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Huis en Haard (Home & Hearth)
Dit waarschijnlijk een van de eenvoudigste kaarten in de stok. De kaart stelt het huis,
familie en het huiselijk leven voor. Deze kaart gaat over je huiselijke
verantwoordelijkheden, je leven thuis, je familie en je 'stam'. De kaart kan ook een
waarschuwing zijn voor het je te zeer op je gemak voelen, voor ontspannen en nooit meer
vooruit gaan op je queeste van leren en dienstbaarheid.
Op een dieper niveau is Huis en Haard een stadium van magische inwijding waar de
zoeker wordt verleid naar de knusse veiligheid van het gezinsleven toe. We geven toe aan
het comfort en de veiligheid van Huis en Haard en gaan niet verder op een queeste naar
het Goddelijke, of we kijken door het raam naar buiten en zien de tempel verderop aan de
horizon—de altijd aanwezige herinnering aan het feit dat een mystieke of magische
zoekende nooit echt met pensioen gaat. We kunnen uitrusten, bijkomen en herstellen,
maar we kunnen nooit echt blijven. Het pad van de zoekende blijft altijd roepen en de roep
beantwoorden betekent dat je de warmte en zachtheid van de haard verlaat en altijd weer
verder gaat.
Als deze kaart in een magische legging verschijnt kan zij op een periode van rust en
ontspanning wijzen, of zij verwijst naar een groep, stam of gemeenschap waarvan de
magiër voelt dat het zijn of haar familie is.
Wereldlijke Duiding: Dit is de kaart van thuis en familie en zij verschijnt
wanneer zoiets belangrijk is op dat moment in je leven. Zij kan ook, afhankelijk van het
legpatroon en de positie, aangeven dat er iets belangrijks verbonden is met je thuis of je
familie. Het kan letterlijk over je huis gaan, je familie, of waar je je het meeste thuis voelt.
Zij kan ook verwijzen naar het meer tijd thuis doorbrengen voor wereldse zaken, om te
rusten en te herstellen.
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Pad van Hercules (Path of Hercules)
Het Pad van Hercules is het pad dat leidt naar de korte termijn toekomst: het is de weg
vooruit. Het heet het Pad van Hercules omdat het ook een magisch pad is, het pad
waardoor de magiër gesmeed wordt wanneer hij of zij de toekomst in stapt: het is een
Herculestaak om zo'n pad met alle beproevingen en uitdagingen te bewandelen.
Magisch gezien verdwijnt dit pad in de magische richting van het zuiden, de richting
van mogelijkheden en vorm krijgen. Als deze kaart in een legging verschijnt wijst zij op de
weg die voor ons ligt. Zij wordt geduid samen met de positie waar ze ligt en kan de beste
weg voorwaarts aangeven voor een bepaalde handeling of beslissing; of zij geeft aan dat er
een nieuw pad voor de magiër geopend is dat leidt naar een nieuwe cyclus van het lot. Het
is een kaart vol nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen, en het is het pad dat leidt naar
magisch adeptschap.
Wereldlijke Duiding: Het Pad van Hercules geeft in een wereldlijke legging aan
wanneer er een nieuw pad geopend wordt, of wanneer het pad vooruit is vrijgemaakt, klaar
om betreden te worden. Zij geeft nieuwe mogelijkheden aan en letterlijk het pad vooruit.
Zij is een positieve kaart en kan het licht aan het einde van de tunnel aangeven voor
mensen die uit een worsteling komen.
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Uitdaging van de Goden (Challenge of the Gods)
Dit is een beetje een 'jokerkaart' en de kaart wijst naar een pad van het lot dat direct wordt
beïnvloed door de goden en de wezens die werken binnen de menselijke patronen van het
lot. De kaart duikt op in leggingen waar sprake is van iets veel groters, iets dat vaak niet
opgemerkt wordt door degenen op wie dit lotspatroon van toepassing is.
Als deze kaart in een legging verschijnt kan ze duiden op een strijd om iets te
presteren en de beproevingen die een magiër moet ondergaan om te groeien. Het is een
positieve maar zware kaart: het is het type situatie waar de magiër het hoofd moet bieden
aan zwaar werk of moeilijke levensomstandigheden zodat ze kunnen leren en sterker
kunnen worden. De kaart is sterk verbonden met het lot, en met de magische verbindingen
tussen de innerlijke werelden, de godheden en de magiër zelf.
Het is het schaakbord waarop de godheden de magiër verplaatsen naar situaties
waar alles wat nodig is kan gebeuren. Hoe moeilijk de situatie ook is, als je weet dat het een
opstapje is op het pad van het lot, dan kan je dat helpen om vooruit te gaan. Het geheim
van deze kaart is dat hoe moeilijk je strijd ook is, het je lot is en dat de magiër er niet alleen
voor staat, omdat de goden over hem waken.
Wereldlijke Duiding: In wereldlijke leggingen kan de kaart betekenen dat er
tegenslag in het verschiet ligt, maar het belooft een goede afloop. Het is de strijd voor het
succes, het licht voor de zonsopgang. Het is de uitdaging van het leven waardoor je sterker
wordt. Als de kaart verschijnt in een legging over gezondheid dan moet de persoon goed in
de gaten gehouden worden: soms is de strijd het waard, en soms ook niet. Als deze kaart
verschijnt en de andere mogelijkheden zien er nog slechter uit, dan zal het pad dat deze
kaart aangeeft een strijd zijn, maar uiteindelijk succesvol zijn.
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Innerlijke Heiligdom (Inner Sanctum)
Het Innerlijke Heiligdom is het vat dat de pure vonk van Goddelijkheid in zich draagt. Het
is een plek die heilig is—waarlijk heilig—en die de kracht van Goddelijkheid doorgeeft aan
de mensheid en de wereld als geheel. Voor ons openbaart zich dat meestal als een tempel,
een kerk of zoiets.
De kaart verwijst naar een plek waar het Goddelijke sterk aanwezig is, waar we
kunnen baden in het licht en de kracht van Goddelijkheid onafhankelijk van de religie of
het geloof dat met deze plaats verbonden is. Het kan ook wijzen op een Goddelijke plaats
'binnenin' - het naar binnen gaan, naar stilheid en stilte. Als deze kaart in een legging
verschijnt verwijst zij naar zo'n heilige plek, of de noodzaak om naar zo'n plek toe te gaan
als veilige haven of voor een verbinding en samenzijn met Goddelijk Wezen. Deze kaart
kan vooral behulpzaam zijn voor een magiër die iets probeert uit te zoeken over een oude
locatie of grondgebied. Als deze kaart in een legging over een persoon opduikt en niet over
een locatie, dan kan ze wijzen op de noodzaak dat die persoon zich moet terugtrekken en
op een heilige plek moet mediteren. Deze plaatsen, onafhankelijk van de cultuur of religie
waar ze mee verbonden zijn, kunnen een toevluchtsoord zijn, waar een overwerkte magiër
er even tussenuit kan gaan en kracht en rust kan vinden. Ze kunnen ook helpen om de
magiër te verbinden met de diepere, meer mystieke aspecten van magie.
De kaart kan ook verwijzen naar de stilheid in iemand, of dat Goddelijke
bescherming je in een meer geïsoleerde situatie heeft geplaatst. Het is de aanwezigheid van
het Goddelijke in je, het toevluchtsoord waarin je beschermd bent, en de heiligheid om je
heen.
Wereldlijke Duiding: Als deze kaart in een wereldlijke legging verschijnt kan zij
verwijzen naar de noodzaak om naar binnen te keren en stil te zijn, de noodzaak om er
even tussenuit te gaan en rust te nemen, of naar een speciale veilige plaats.
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Middelen (Resources)
Deze kaart weerspiegelt de magische dynamiek van persoonlijke innerlijke en wereldlijke
middelen. Onze gezondheid, levenskracht, weelde, innerlijk zicht, vruchtbaarheid en zo
voort zijn allemaal beperkte middelen binnen ons lotspatroon. Iedereen heeft zijn eigen
persoonlijke middelen afhankelijk van wat ze in hun leven moeten bereiken
Als deze kaart in een legging verschijnt geeft zij aan waar de middelen van een
persoon het meest gebruikt worden, zodat de magiër die middelen zo goed mogelijk kan
beschermen.
Als deze kaart op een moeilijke positie verschijnt, zoals de Poort van het Verleden of
een Onderwereld positie, dan kan ze aangeven dat bepaalde middelen voor een bepaalde
cyclus zijn opgebruikt, of dat je middelen een tijdje diep in de Onderwereld aan het werk
zijn, en je nu voorzichtig moet zijn.
Als er nieuwe middelen aan zitten te komen zal deze kaart op een positie in de
toekomst verschijnen. De kaart kan aangeven waar de middelen worden aangeboden of
wat voor soort middelen er beschikbaar zijn voor wat je wilt bereiken.
Als de kaart op een achter gehouden positie verschijnt dan kan de kaart een
waarschuwing zijn dat je voorzichtig moet zijn omdat je niet voldoende middelen hebt voor
wat je op dit moment probeert te bereiken.
Wereldlijke Duiding: Afhankelijk van de positie van de kaart kan zij aangeven
dat er geld, voedsel, energie of een andere vorm van hulp voor je beschikbaar is om iets te
bereiken. Als de kaart op een achtergehouden positie ligt, dan is het een waarschuwing dat
je weinig middelen hebt, of minder dan je denkt en dat je voorzichtig moet zijn.
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Hoofdstuk V Het Fysieke Rijk:
Wezens en Krachten
Het is waarlijk gezegd dat er niets nieuws is onder de zon, want kennis wordt
onthuld en weer verborgen, zelfs als een natie oprijst en weer vervalt. Hier is
een systeem, door de eeuwen heen getest, maar keer op keer verloren gegaan
door onwetendheid en vooroordelen, op dezelfde manier als waarop naties zijn
opgerezen en vervallen zijn en verloren zijn gegaan onder het zand van de
woestijn en in de dieptes van de oceaan.
— Paracelsus

Dit korte hoofdstuk schetst een aantal innerlijke krachten van het land die tot uitdrukking
kunnen komen in het fysieke rijk en invloed op mensen kunnen hebben, direct zowel als
indirect. Het zijn krachten die huizen kunnen bewonen en een magiër kunnen helpen of
lastig kunnen vallen. Ze hebben hun eigen hoofdstuk, omdat deze krachten sterk kunnen
zijn en ze kunnen op een aantal manieren een zeer kenmerkend effect hebben op het leven
van een magiër. Dit zijn duidelijk te onderscheiden krachten en wezens die in het land
leven, en mocht je er een activeren, dan heb je een betere kans om veilig met ze samen te
werken als je een goed beeld hebt van hun aard.
De kaarten kunnen ook verwijzen naar mensen die hun kwaliteiten bezitten, of die
de persoonlijkheden achter deze krachten al dan niet bewust doorgeven. Dit is vaak het
geval in wereldlijke leggingen of leggingen waar het gaat om mensen met bepaalde, sterke
persoonlijkheden.
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Geestesgids (Spirit Guide)
Deze kaart gaat over een krachtig en zeer oud innerlijk contact of 'geestelijk wezen' dat
werkt met zieners, sjamanen, magiërs en mystici. Het is een metgezel die er uit ziet als een
wit paard dat uit het landschap stroomt en dat mensen begeleidt, gidst en beschermt als ze
de innerlijke werelden, het rijk van de feeën en het innerlijke landschap van het land
beginnen te verkennen.
Het witte paard fungeert als gids totdat iemand vrij en zelfstandig van de ene wereld
naar de andere wereld kan stromen, en draagt soms iemand op zijn rug mee zodat de
magiër leert hoe je plaatsen kunt betreden en verkennen waarvan je het bestaan niet
kende.
Hoe meer je werk te maken heeft met de aarde en de natuur, hoe vaker deze
metgezel verschijnt, totdat je hebt geleerd waar dingen zijn en hoe je ze zelf kunt betreden.
Veel mythen, van over de hele wereld, verhalen over een magisch wit paard, vaak
verbonden met de zon of de 'andere wereld', dat koningen, koninginnen, zieners en
magiërs bijstaat. De kaart verwijst niet altijd naar het 'Witte Paard': het kan ook gaan om
een geest die met je wil werken als innerlijk contact, gids of bewaarder, of zelfs om het
begin van een nieuwe ronde van magisch leren waar je in een ander rijk van de innerlijke
werelden aan gaat beginnen.
Wereldlijke Duiding: Deze kaart geeft in een wereldlijke legging aan wanneer
een gids of bewaarder actief is in het leven van iemand of van een plaats Het kan staan
voor advies dat je in een droom wordt gegeven of een kort geleden overleden vriend of
familielid die een oogje in het zeil houdt om je te helpen. De kaart kan ook aangeven dat er
een natuurgeest over je waakt.
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Kabouterkoningin (Goblin Queen)
De kracht van de Kabouterkoningin bestond al in de wereld voordat de mens bestond en
zal er nog steeds zijn als de mensheid weer verdwenen is.
Haar beeltenis staat meer voor de tribale feeënwezens of de vastgelegde lijnen van
landwezens dan voor een letterlijk contact. Haar kracht gaat over het vastleggen van
gebied, over generaties van beheer, en over totaal vertrouwen in de stabiliteit van haar
kracht.
Als deze kaart in een legging verschijnt staat zij voor de magische verbinding met
lijnen van feeën of land wezens die stevig in het land verankerd zijn.
Het is belangrijk om te begrijpen dat wanneer deze kaart verschijnt dat niets te
maken heeft met de eigenaardige, romantische of new-age ideeën over elfjes. Deze kaart
vertelt ons iets over de zeer reële kracht die deze pre-menselijke wezens hebben en
waarschuwt ons dat we tegen een oude verblijfplaats van feeën of land krachten zijn
opgelopen, die zeer diep is ingebed en die met zeer veel kracht verdedigd zal worden.
De kabouterkoningin is zonder vrees, krachtig en staat niet boven het spelen met
een mens voor haar eigen vermaak. Deze diepe en bewuste kracht van het land is
uitsluitend geïnteresseerd in het voortbestaan van haar kracht en territorium. Als je een
van beiden bedreigt zul je een tegenstander treffen die ver buiten jouw bereik ligt. Betoon
haar kracht eer en bied het land jouw diensten als magiër aan en het kan zo maar zijn dat
je er achter komt dat je je in het gezelschap van een uitgestrekte, zeer oude en
beschermende familie bevindt.
Als de kabouterkoningin in een magische legging verschijnt geeft ze aan dat er een
krachtig feeën of land contact is dat te maken heeft met, beïnvloed wordt door of op zijn
minst zich bewust is van de situatie waar de legging betrekking op heeft.
De magiër kan dan besluiten of ze direct contact willen leggen met die land kracht
om er mee te werken. Als deze kaart verschijnt in een agressieve of gevaarlijke legging, dan
is het zeer goed mogelijk dat de handelingen van de magiër zeer aanstootgevend of
verstorend zijn geweest voor de feeën lijnen waar deze kaart naar verwijst. In dat geval
wordt de magiër sterk aangeraden om een manier te vinden om dit zo snel mogelijk te
verhelpen.
Deze wezens zijn niet snoezig, ze zijn niet voor rede vatbaar en ze zijn niet
ongevaarlijk. Land wezens en feeën kunnen het leven, het huis, de familie en het werk van
iemand volledig ten gronde richten als ze dat willen.
Ze zijn het meest te vinden in de buurt van gebieden met natuurlijke bronnen of
groepen rotsen. Als de kaart van de kabouterkoningin verschijnt moet je goed nadenken
over je magische acties en de gevolgen die ze gehad kunnen hebben op het land om je heen.
Deze kaart staat soms ook voor het type vrouwelijke kracht dat voorbij de
menselijke grenzen ligt en kan wijzen op een zeer oude vrouwelijke godheid kracht met
dezelfde eigenschappen als de Kabouterkoningin. Het kan ook wijzen op dit type
kenmerken die door een menselijke vrouw stromen die, vaak zonder dat zij dat weet, en
diepe en oude bloed- of geestelijke verbinding heeft met de feeën wezens, een vrouw met
zeer diepe reserves waar ze gebruik van kan maken. Dit soort vrouwen kan zich als een
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roofdier gedragen door al die kracht, totdat ze geleerd hebben om het te temmen en te
richten.
Wereldlijke Duiding: Een vrouw die veel sterker is dan ze lijkt, complex, vaardig
en niet boven het vernietigen van iemand of iets om datgene wat voor haar waardevol is te
beschermen. Deze kaart staat voor een vrouw die meestal niet gebonden is aan sociale of
culturele normen en die vaak mensen in de war zal brengen of zal confronteren, maar die
altijd trouw is aan de wetten van de natuur. Zij is de menselijke belichaming van de natuur,
compleet met tanden en klauwen.
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Toen was het dat de Morrigan, dochter van Ernmas, uit de de woningen van de
feeën kwam, in de vorm van een oude heks, die bezig was om een tengere
melkkoe met drie tepels te melken. En om deze reden kwam zij op deze manier,
opdat zij het weer goed zou maken met Cuchulain. want niemand die ooit door
Cuchulain verwond was, is ooit zonder zijn hulp weer hersteld.
Cuchulain, gek van de dorst, smeekte haar om melk. Zij gaf hem wat melk van
een van de tepels.
“Moge dit een tijdige genezing voor mij zijn , oude wijze vrouw”, zei Cuchulain
en een van de ogen van de koningin werd daarbij geheeld.
Hij vroeg om wat melk van een andere tepel. Ze molk de tweede tepel van de koe
en gaf het aan hem, en hij zei: "Moge zij die het gaf dadelijk weer heel zijn". En
haar hoofd werd geheeld zodat ze weer heel was.
Hij smeekte de heks om een derde dronk. Zij gaf hem de melk van de tepel. "Een
zegening voor jou van de goden en niet-goden, O vrouw!" en haar been werd
weer heel.
Dit nu waren hun goden, het machtige volk: en dit waren de niet-goden, het
volk van landbouwers. En de koningin was vanaf nu volledig geheeld.
— Táin Bó Cúalnge (The Cattle Raid of Cooley, from the Ulster Cycle)
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De Feeënkoning (Faerie King)
De Feeënkoning is de tegenhanger van de Kabouterkoningin, maar waar zij een krachtige
verdediger is van haar territorium, is hij meer iemand die je voor de gek houdt. Dit is het
mannelijke aspect van het feeën bewustzijn, en deze kaart staat voor het type wezen dat
een menselijke nederzetting of een persoon volledig de vernieling in helpt, niet vanwege
zijn territorium, maar gewoon voor zijn eigen lol.
Net zoals de wezens waar de Kabouterkoningin voor staat, kennen ook deze wezens
geen menselijke waarden of emoties: het zijn de natuurlijke geesten van het land. Het zijn
de geesten van de wouden, de valleien en de moerasgebieden. Ze kunnen een mens
vervullen van waanzin of eenvoudigweg iedereen die op hun land komt lastigvallen.
Als deze kaart in een legging verschijnt, kan zij ofwel waarschuwen voor dit type
feeën inmenging in een mensenleven, of zij kan, voor een magiër, aangeven dat er een
feeënwezen is dat met de mens wil samenwerken. Als dat het geval is kijk dan heel goed uit
wat je doet: deze wezens kunnen heel moeilijk doen als je niet op de goede manier met ze
omgaat.
De kaart kan ook staan voor de krachten van de natuur en het land om je heen,
wanneer deze krachten een bepaalde invloed op je hebben. Als deze kaart in een magische
legging opduikt moet je er voor zorgen dat je magisch op een manier werkt die in dienst
staat van het land, de planten, de bomen en de wezens om je heen en dat je niet per
ongeluk conflicten veroorzaakt met je werk.
Wereldlijke Duiding: Een onbetrouwbaar iemand die problemen kan
veroorzaken of die leidt aan psychische stoornissen. De kaart kan ook duiden op een
periode van ongemak of onevenwichtigheid voor de mentale of fysieke gezondheid van het
onderwerp.
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Bloedvoorouder (Blood Ancestor)
De Bloedvoorouder is de oer-voorouder en vormt de schouders waarop wij als menselijke
wezens staan. Deze kaart verbindt ons met de basis van alles waar we vandaan zijn
gekomen, de basis waar we ons nog steeds mee kunnen verbinden.
Deze kaart kan ook duiden op een Slaper, een zeer oud mens die bij zijn dood er
voor gekozen heeft—meestal na ritueel te zijn gedood—om niet meer terug te keren naar de
cyclus van leven en dood, en in het land te blijven en te slapen. Door in het land te blijven,
dromen zij de toekomst en ze hebben omgang met het land, de wezens en de mensen. Over
de hele wereld kennen culturen deze oude rituele slapers. Zij vormen een integraal
onderdeel van de levende wereld, de belangrijkste wortel van alles wat menselijk is.
Wees je er echter van bewust dat een aantal van de latere slapers in sommige
culturen tegen hun wil in die rol zijn gedwongen, en als slaper geofferd zijn, en dat is een
volledig andere dynamiek.
Als deze kaart in een legging valt, bij wat voor onderwerp dan ook, dan geeft zij aan
de magiër aan dat er nog een oude voorouder slaapt in het land en actief is, of dat een ver
verwijderde bloedvoorouder in de periferie van de magiër werkt, meestal ter bescherming
en om te gidsen, maar soms om te storen. Zij zullen via het land spreken en via de dromen
en visioenen van de magiër.
Ga er niet van uit dat zo'n verschijning altijd in het voordeel van de magiër is: soms
gebeurt zo’n ontwaking wanneer het land ernstig gevaar loopt, of wanneer er een
ingrijpende verandering aan zit te komen, of wanneer de lijn van vaardigheden of de
bloedlijn waar de voorouders de basis van vormen in gevaar is. De magiër kan dan slechts
een pion zijn in een veel groter spel: onthoud dat het niet altijd om jou draait! Maar let
altijd goed op de positie van deze kaart als hij verschijnt, en wees je er van bewust dat er
iets belangrijks aan het gebeuren is.
De kaart kan ook, afhankelijk van de positie en de vraag, aangeven dat een bepaalde
geërfde dynamiek of een fysieke trek van de magiër zijn oorzaak diep in hun voorouderlijke
of magische lijn kent. De Bloedvoorouder is ook verbonden met de 'Zich Ontwikkelenden'
die in de Egyptische begrafenis teksten slapen in de grotten van de Duat. De kaart staat
voor een wezen die een bepaalde spirituele en/of energetische aanwezigheid in het land
van de levenden in stand houdt, terwijl het in de Onderwereld slaapt. De kaart gaat over
diepe wortels, geërfde patronen en die zeer ouden die jou voorgingen.
Wereldlijke Duiding: Geërfde dynamiek, vaardigheden of genetische zaken.

Quareia – LXXXI De stok van de Magiër

113

Quareia – LXXXI De stok van de Magiër

114

Spook (Ghost)
Het Spook gaat over mensen die gestorven zijn maar wiens geest nog doorgaat met dwalen
binnen en buiten onze wereld. Ze slapen niet als voorouder in het land en hebben niet de
weg bewandeld door de dood naar wedergeboorte. Het zijn mensen die om allerlei redenen
vast zitten of afwachten, en die voortdurend proberen in contact te komen met de
levenden.
De kaart toont een gesluierde vrouw die baadt in het maanlicht.
Niet in staat om helder te zien, handelt deze schaduw steeds meer in het rijk van de
verbeelding en emoties. Het is een kaart van illusies, spoken en verbroken zicht.
Als iemand sterft wordt van hem verwacht dat hij nog korte tijd contact probeert te
houden met de levenden, maar onder normale omstandigheden gaat de geest binnen een
paar weken verder. Als iemand echter vast zit of om een andere reden weigert om verder te
gaan, dan blijven ze zich vastklampen aan de wereld van de levenden. Hoe langer ze zich
vastklampen, hoe meer ze het gevoel kwijtraken van wie ze zijn: ze worden langzaam lege
omhulsels van zichzelf. Deze omhulsels vormen perfect kanalen voor parasiterende wezens
die er in stappen en via het spook werken door emotionele reacties op te roepen in mensen
en zich te voeden met de energie van die emotionele reacties.
Deze kaart kan ook in een legging verschijnen wanneer iemand die nu dood is
probeert om aan het werk van de magiër deel te nemen, of om zich te koesteren in de
energie en het pad die voor het werk van de magiër in het verschiet liggen. Dit soort
situaties moeten altijd worden aangepakt, maar ze moeten met aandacht en evenwicht
worden benaderd: er is hier geen plaats voor aanvallende magie en de magiër moet er
zachtjes maar nadrukkelijk op staan dat zij verder gaan op hun eigen pad.
De kaart kan ook verschijnen wanneer een magiër of priester op een cruciaal
moment in je levenspatroon is opgedoken om je te bewaken en te gidsen. Het is belangrijk
dat je je eigen pad bewandelt, maar soms is er hulp nodig. Zorg er wel voor dat je niet
afhankelijk van ze wordt of ze erkentelijk wordt: doe je eigen werk en laat hen hun eigen
werk doen. Door met hen samen te werken open je een weg waardoor energie heen en weer
kan stromen, en dat trekt parasieten aan.
Deze kaart kan letterlijk duiden op een Spook, maar verwijst vaker naar illusies,
wezens of geesten die zich voordoen als iets wat ze niet zijn, of op het iemand niet zien voor
wie ze in werkelijkheid zijn. Waar de Luna kaart duidt op onze eigen illusies, verwijst de
Spook kaart naar wezens die niet zijn wat ze lijken te zijn. Vat deze kaart op als een
waarschuwing om een stap terug te doen er opnieuw over na te denken: je ziet iets over het
hoofd en ziet iemand of een wezen niet zoals ze zijn.
Wereldlijke Duiding: Iemand is niet wie hij lijkt te zijn, of er is een verborgen
persoon in je leven die je vanuit de schaduwen beïnvloedt. Het kan ook letterlijk duiden op
spoken.
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Parasiet (Parasite)
Een Parasiet is een wezen dat teert op de energie en emoties van anderen. Deze orde van
wezens is vaak een probleem voor magiërs, omdat parasieten zich kunnen verkleden en
voordoen als iets dat ze niet zijn, om zo een mens aan zich te binden.
Parasieten proberen vaak om mensen zich te laten gedragen op manieren die niet bij
hun karakter horen. De parasiet kan een of andere verstorende emotie uitvergroten of
fysieke, seksuele of agressieve impulsen opwekken. De kaart kan ook verschijnen wanneer
er een kans is op een ziekte die in principe parasitair is: een besmetting met wormen, een
virus (die leven in een gastheer voor de hele levensduur van die gastheer), of in principe
elk soort parasitair insect of ongedierte dat het lichaam kan binnendringen.
Deze kaart kan ook staan voor een persoon die van nature parasitair is, een
energetische vampier. Vaak zijn deze mensen zich er niet van bewust dat ze energie van
anderen opzuigen. Ze verlaten elke sociale bijeenkomst met een prettig gevoel, terwijl alle
anderen uitgeput en leeggezogen achterblijven.
Deze kaart moet gelezen worden in combinatie met de vraag en de positie in de
legging, als je de kaart volledig wilt begrijpen.
Als deze kaart verschijnt is het ofwel een waarschuwing dat iets of iemand jouw
energie aftapt of beïnvloedt, of het is een waarschuwing dat een wezen probeert om je iets
te laten doen of op een bepaalde manier te laten gedragen die er voor zorgt dat hij gevoed
blijft. Als de magiër heeft uitgezocht wat de voedingsbron is (haat, woede, angst, seksuele
opwinding, illusies) dan kan hij van zijn eigen emotionele discipline gebruik maken om de
parasiet uit te hongeren. Als de legging om een gebouw of plaats gaat, kan het er op wijzen
dat de plaats zelf geparasiteerd is en moet worden schoongemaakt.
Wereldlijke Duiding: De kaart kan een gezondheidswaarschuwing zijn:
misschien trekt iets je leeg. Of iemand gebruikt je om iets dat hij nodig heeft te krijgen. Het
kan duiden op 'plakkers', mensen die doen alsof ze je vriend zijn maar die alleen maar van
je willen nemen; of het kan wijzen op mensen of plaatsen die je leeg trekken. Dit soort
parasitaire situaties zijn niet gevaarlijk, maar ze kunnen vermoeiend zijn en veel tijd
kosten om af te handelen.
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Hoofdstuk VI Het Fysieke Rijk:
Krachten en Dynamiek die door de
mensheid stroomt.

Wij zijn niet afgescheiden van geest, we zijn er midden in.
— Plotinus

De kaarten in dit hoofdstuk gaan over menselijke persoonlijkheden, menselijke krachten
zoals voorgevoelens en vaardigheden, en menselijke gedragspatronen. Hoewel deze zich
via ons uiten, kunnen ze toch af en toe hun oorsprong vinden in de innerlijke werelden en
de dynamiek van het lot.
De kaarten in deze sectie kunnen direct naar een persoon of een type persoon
verwijzen, maar ze kunnen ook een kwaliteit of dynamiek van een individu of een groep
aangeven. Ze kunnen dingen voorstellen die invloed hebben op ons verstand en ons
lichaam, maar ook een bepaalde magische dynamiek die gebruikt wordt om een persoon of
een groep te beïnvloeden.
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Voorgevoel (Premonition)
Deze kaart is een afbeelding van een oude Keltische magische figuur die Bean-Sidhe (feeën
vrouw, banshee) genoemd wordt en die ook bekend staat als de Wasvrouw Bij de Voorde
(doorwaadbare plaats). In de Ierse mythologie verschijnt de Bean-Sidhe op de ochtend van
een veldslag en wast ze de kleren van de mannen die gaan sterven. Zij geeft aan ieder aan
wie ze verschijnt een waarschuwing over naderend onheil.
Magiërs trainen in verschillende vaardigheden. Een daarvan is divinatie en een
andere is het gebruik van magie om verandering te bewerkstelligen. Als deze kaart
verschijnt in een legging is het een waarschuwing voor een naderende ramp die afgewend
kan worden. De positie van de kaart in een legging kan de bron van de mogelijke ramp
aanduiden, en deze informatie kan de magiër helpen om het naderende probleem de pas af
te snijden en de gevolgen ervan te omzeilen.
Kijk eerst naar de positie van deze kaart binnen de legging. Begin daarna te duiden
om de mogelijke oorzaak van het probleem te bepalen, het gebied in het leven waar het zal
toeslaan en de opties die je hebt om het te vermijden.
Soms gaan deze waarschuwingen letterlijk over de dood van iemand. Er zijn twee
redenen waarom een magiër de dood van iemand anders getoond wordt. De eerste is als
waarschuwing dat die dood vermeden kan worden en dat het aan de magiër is om uit te
zoeken hoe dit omzeild kan worden. De tweede is wanneer de dood onvermijdelijk is en de
magiër actief moet werken met de persoon wiens lot het is om te sterven, en wel voor,
tijdens of na diens dood.
De kaart kan ook verschijnen wanneer bepaald magisch werk niet in evenwicht is en
kan leiden tot een ramp of ziekte, of wanneer er een destructieve situatie aan de horizon
opdoemt die je moet opmerken en vermijden. Als deze kaart in een legging verschijnt dan
geeft zij aan dat zich waarschijnlijk, als je geen actie onderneemt, een ziekte of zwakheid
zal openbaren. De kaart kan ook opduiken in leggingen over gezondheid en magische
leggingen wanneer de persoon depressief is en gevoelens kent van naderend onheil. Als de
rest van de legging (en de leggingen in de volgende twaalf maanden) er goed uit ziet dan
verwijst de kaart naar een puur emotionele situatie en kan het zijn dat je medische of
psychologische hulp nodig hebt. De kaart kan ook verschijnen wanneer een persoon
overwerkt is, te veel hooi op zijn vork genomen heeft en een stap terug moet doen, moet
rusten en herstellen.
Wereldlijke Duiding: Er zit iets dat mogelijk onplezierig is, een bepaalde situatie
in je leven, een gebeurtenis, of een ziekte, aan te komen en je moet uitzoeken wat dat is en
er mee aan de slag gaan om het te vermijden. De kaart kan ook wijzen op een persoon die
'helderziend' is, die flitsen van toekomstige gebeurtenissen kan zien — meestal rampzalige
gebeurtenissen. Over het algemeen is het een waarschuwende kaart, die een dreiging
aangeeft die vermeden kan worden als je je instinct en boerenverstand gebruikt.
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Schone Schijn (Glamour)
Een van de grote problemen voor magiërs is door de Schone Schijn te worden opgeslurpt.
Dit dient zich in vele vormen aan: de grootste gemene deler is dat je verleid wordt door iets
dat niet echt is, waar inhoudelijk geen kracht in zit. De basis betekenis van deze kaart is
'niet alles is wat het lijkt'. Voor magiërs kan deze valkuil zich op verschillende manieren
tonen: de jacht op graden, de zucht naar allerlei modieuze magische speeltjes, de
aantrekkingskracht van het belangrijk gevonden te worden, of het gevoel dat rituele
kostuums, status en een altaar vol met aangeschafte magische objecten je pas een echte
magiër maken.
Al die dingen zijn hordes die de magiër moet nemen om toegang te krijgen tot echte
Kracht. Er is op zich niets mis met die dingen, als je maar begrijpt dat niets er van
daadwerkelijk magie is. (en als je er gewoon lol in hebt, dan heeft het geen effect op jouw
magie.) Vaak duikt deze kaart echter op wanneer iemand nog in de eerste stadia van
opwinding verkeert over de vreemde symbolen in de magie, het obscure taalgebruik, en de
geheime tekens, en een gevoel heeft ontwikkeld dat hij zélf belangrijk is.
Als deze kaart in een legging verschijnt waarschuwt zij dat je jezelf voor de gek aan
het houden bent en dat je verleid wordt door een of andere schone schijn, die je
uiteindelijk ten gronde zal richten als je het niet herkent voor wat het is.
Een groot deel van de ontwikkeling van een magiër is het 'ken uzelve', wat ook
inhoudt dat je niet valt voor schone schijn en weet wat je zwakke punten zijn en er niet,
met een hoofd vol uitvluchten, in blijft zwelgen. Let op de positie van deze kaart in een
legging: het geeft een aanwijzing over welk type schone schijn het is waardoor je wordt
misleid of verleid.
De kaart wijst ook op leugens—het vertellen van leugens maar ook dat er tegen je
gelogen wordt. Het is een kaart van illusies, van het geen aandacht schenken aan iets dat
van cruciaal belang kan zijn.
Wereldlijke Duiding: Als deze kaart verschijnt word je door iets of iemand voor
de gek gehouden, of je houdt jezelf voor de gek. Door voor de schone schijn te vallen, word
je afgeleid van het zien van de waarheid van bepaalde situaties, of je aandacht wordt
weggevoerd van datgene waar hij op gericht moet zijn.
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Verzoeking (Temptation)
Magie houdt ons ware zelf een spiegel voor, waardoor we ons gewaar worden van onze
zwakheden zodat we ze aan kunnen pakken. We hebben allemaal zwakke punten, en een
deel van het proces in magie is om je daarvan bewust te worden, uit te zoeken waarom ze
zoveel grip op ons hebben, en dan iets met die inzichten te doen zodat je er sterker van
wordt. Verzoeking kent net zo veel gezichten als de mensheid zelf. Een deel van het proces
van magische ontwikkeling is dat je deze dingen oppakt, niet via therapie, maar door
eerlijk naar jezelf te zijn. Dit zorgt er dan weer voor dat we onze eigen grenzen kunnen
bepalen, grenzen waarvan we weten dat we ze nodig hebben, en ook binnen deze grenzen
leven. Zoals bij alle magie gaat het hier niet over moraliteit of sociale aanvaardbaarheid,
maar over het kennen van je eigen zwakheden en deze binnen je eigen perken houden. Als
je tot over je oren in diepe innerlijke magie zit, kan elk zwak punt mogelijk gemanipuleerd
worden en door de innerlijke wezens gebruikt worden om ons ten gronde te richten.
Als deze kaart in een legging verschijnt zal haar positie aangeven aan wat voor type
verzoeking we worden onderworpen en de kaarten er omheen, of aan het einde van de
legging, geven aan wat er gebeurt als we er niets mee doen. Deze kaart waarschuwt je voor
een bepaalde zwakheid van jezelf waar je aan moet werken. Zoek uit wat het is, waarom het
er is en hoe het ontstaan is, en wees eerlijk tegen jezelf over de beste manier om het aan te
pakken.
Het kan ook wijzen op een zwak punt in je gezondheid waardoor de magiër risico's
loopt als hij zwaar werk doet. Als je helder voor je geest hebt dat je je eigen zwakke punten
kent en goed voorbereid bent op zware magie, en de kaart duikt nog steeds op, kijk dan via
divinatie of er sprake is van een fysiek zwak punt, of zelfs van een zwak punt in de
magische patronen of structuur waar je op dat moment mee werkt. Een gewaarschuwd
mens telt voor twee en als je weet dat er ergens een zwak punt zit en je hebt uitgezocht wat
het is, dan sta je er beter voor om er rekening mee te houden wanneer je magisch werkt.
Wereldlijke Duiding: Vergelijkbaar met de magische duiding van de kaart geeft
de wereldlijke duiding aan dat er een zwak punt zit in de persoon of de situatie waar de
legging over gaat. Dat kan een emotionele, fysieke of energetische zwakheid zijn, of
eenvoudigweg het nemen van een foute beslissing.
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Zondebok (Scapegoat)
De Zondebok verschijnt wanneer iemand of iets probeert om de gevolgen van een
handeling op iemand anders af te schuiven. Dit kan magisch gezien op een zeer gemene en
krachtige manier gebruikt worden, en mocht deze kaart in een legging verschijnen, dan
kan dit duiden op het ontwijken van gevolgen, of het overzetten van een vernietigend lot op
een ander persoon. De Zondebok verschijnt ook wanneer iemand zijn les niet geleerd heeft
en geprobeerd heeft om de gevolgen opzij te schuiven of de schuld van een onevenwichtige
handeling op iemand anders af te schuiven. Op een wereldlijk niveau lijkt dit misschien
iets kleins, maar voor een magiër kan het iemand tot zondebok maken extreem krachtige
gevolgen hebben.
Magie werkt via evenwicht en het in harmonie stromen van kracht. Als de magiër
deze stroom per ongeluk verstoort, dan dienen de gevolgen—of ze nou groot zijn of klein—
ervoor om de magiër iets te leren. Het gaat niet om het leren van morele lessen, maar over
het leren van de eenvoudige dynamiek van oorzaak en gevolg.
Deze kaart kan in leggingen verschijnen wanneer de magiër bewust de resultaten
van zijn handelen ontwijkt, of bewust probeert om de gevolgen op iemand anders af te
schuiven. Het kan ook wijzen op magisch tot zondebok maken en waarschuwt er voor dat
iemand een last draagt die niet van hem is.
De kaart kan ook duiden op het delen van een last, dat je energie door iemand
anders wordt opgenomen, of door een plaats of gebeurtenis. Misschien is de magiër wel
van nature empathisch en ondersteunt hij met zijn energie een kind, partner, familielid
enz.. Dit soort delen van lasten houdt vanzelf op als het niet meer nodig is. Als een magiër
bezig is met lange termijn magische projecten of projecten met ver strekkende gevolgen,
dan kan zijn energie ook opgenomen en gebruikt worden door het magische patroon.
(In wezen stroomt je magische werk altijd door je heen en dit kan elke keer dat het
geactiveerd wordt invloed op je hebben.) Dit openbaart zich als een tijdelijk verlies van
energie telkens wanneer het patroon actief is.
Als je dit soort energieverlies ervaart en deze kaart verschijnt, dan kan het
verstandig zijn om via divinatie na te gaan of je energie je werk ondersteunt dan wel je
dierbaren, of dat je energie misschien een gebeurtenis in de wereld ondersteunt. In dat
soort gevallen lost het tijdelijke energieverlies zich op zijn eigen tempo op.
Wereldlijke Duiding: In een situatie tot zondebok gemaakt worden, of een last of
schuld dragen voor een ander. Het kan ook wijzen op het positief dragen van lasten om het
leed van anderen te verlichten. De context geeft aan of deze kaart positief of negatief moet
worden geïnterpreteerd.
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Ziekte (Disease)
Dit is een natuurlijke, bewuste, destructieve kracht die door het fysieke rijk stroomt en
letterlijk ziekte veroorzaakt. Ziekte verschijnt wanneer er een bepaald gebrek aan
evenwicht is dat degeneratie en vernietiging kan activeren. We worden allemaal ziek en
meestal worden we met wat tijd en hulp weer beter. Maar de Ziekte kaart kan ook
waarschuwen voor diepere onevenwichtigheden, zoals in een genetische lijn, een persoon
of een levensstijl.
Als deze kaart in een legging verschijnt kan zij er eenvoudigweg op wijzen dat de
magiër ziek wordt. Als de rest van de legging goed verloopt, dan zal zo'n ziekte op zijn
eigen tijd verdwijnen en waarschijnlijk geen lange termijn gevolgen hebben. Als de kaart
echter op een sterke positie verschijnt en gevolgd wordt door problematische of
vernietigende kaarten, dan kan zij er op wijzen dat de magiër opnieuw moet bekijken hoe
hij werkt of hoe hij zijn leven heeft ingericht, en hij moet er ook voor zorgen dat hij
medisch goed begeleid wordt.
De kaart geeft aan dat er ergens iets niet in evenwicht is voor deze persoon en dat hij
de kans loopt om ziek te worden. Dit gebrek aan evenwicht kan van alles zijn: te veel
intensief magisch werk, leven op een plek die niet in evenwicht is, of het verkeerde voedsel
eten. Als deze kaart verschijnt moet je goed nadenken over de verschillende aspecten van je
leven en kijken of er iets is dat kan worden bijgesteld om je gezondheid te ondersteunen in
plaats van te bedreigen.
De kaart kan ook wijzen op een magische ziekte. Dat is vaak een moeilijke ziekte die
niet dodelijk is, maar die problemen kan veroorzaken en die lange termijn strategieën
nodig heeft om het lichaam en de energie op peil te houden. De 'magische ziekte' is al
duizenden jaren bekend. Het is vaak een lange periode van beproeving in het leven van een
magiër waarin hij tegelijk wordt voort gejaagd en wordt tegengehouden, zodat hij tot iets
heel speciaals wordt gepolijst: zijn gezondheid wordt minder zodat het als een van de
middelen voor extreme magische ontwikkeling beschikbaar komt. Magiërs die leiden aan
magische ziekte moeten leren om zichzelf beperkingen op te leggen, om te zorgen voor hun
lichaam en hun innerlijke energie, en om zich zo veel mogelijk in afzondering terug te
trekken. Door middel van dit soort zelf-beperkingen zal hij leren om te gaan met het tekort
in zijn gezondheidsenergie en om zijn ruim aanwezige magische energie goed te beheren.
Het gaat allemaal om het leren om een goed evenwicht te bewaren.
Wereldlijke Duiding: Als deze kaart verschijnt kan zij wijzen op een periode van
ziekte, of waarschuwen voor een naderende ziekte. Meestal gaat het over kleinere ziektes
van kortere duur, en het is een waarschuwing om goed voor jezelf te zorgen en je lichaam
te laten herstellen.

Quareia – LXXXI De stok van de Magiër

129

Quareia – LXXXI De stok van de Magiër

130

Magische Aanval (Magical Attack)
Deze kaart kan wijzen op een magische aanval gericht op een persoon, plaats, ding of
groep. Het kan ook wijzen op vijandigheid van natuurgeesten, godheden of vijandige
energieën.
Als deze kaart verschijnt in verband met een daadwerkelijke magische aanval, dan
heeft de magiër hier op een of andere manier mee te maken, of is het op hem gericht. Deze
kaart waarschuwt specifiek voor de dwaasheid dat je in de val trapt van het opzetten van
een tegenaanval tegen de oorspronkelijke aanvaller: dit opent—en houdt open—een lijn
van energie die dan heen en weer kan stromen. Zo'n verbinding zal de vijandelijkheden
energetisch gezien op gang houden en zal parasieten aantrekken, die er belang bij hebben
dat de 'oorlog' voortduurt. Deze kaart duikt vaak in leggingen op in combinatie met de
Parasiet kaart, omdat die twee vaak hetzelfde bed delen.
Als deze kaart verschijnt is het ofwel een waarschuwing voor de magiër om bepaalde
vijandige handelingen te stoppen, omdat ze er voor zorgen dat hij in een energetische
knoop terecht komt, of het is een aanwijzing dat het onderwerp van de legging onder
magische aanval staat. De beste actie voor een magiër die onder aanval ligt is om zich
emotioneel van de situatie los te koppelen, de magie er af te schrapen en te lozen en te
negeren waar de energie vandaan is gekomen. Dit activeert de diepere dynamiek van de
Maalsteen en de Ontrafelaar: de magiër groeit in kracht en leert erg veel van het continu
verwijderen van wat naar hem toe is gegooid en de aanvaller rafelt langzaam uit elkaar
terwijl hij zijn energie verspilt met onsuccesvol aanvallen.
Als deze kaart in een legging verschijnt moet je goed naar de positie kijken (waar
komt de aanval vandaan). Welke kaarten er omheen liggen en wat de toekomst gaat
brengen. Kijk naar de uitkomst via een tweede legging om te zien wat er zou gebeuren als je
een eenvoudige, langdurige maar effectieve strategie volgt waarin je eenvoudigweg de
magie verwijdert elke keer wanneer het naar je toe gegooid wordt.
We willen allemaal gerechtigheid, maar door naar menselijke gerechtigheid te
streven kunnen we en aantal diepere evenwichten verstoren waar we ons niet van bewust
zijn. Door de magie eenvoudigweg elke keer te verwijderen, zal de aangevallen magiër tiptop in orde blijven; en er is geen grotere straf voor een arrogante, aanvallende magiër dan
zich te realiseren dat ze niet effectief zijn en in wezen geen echte kracht bezitten.
Als deze kaart daarentegen voor vijandelijk geweld van natuurgeesten, voorouders,
godheden enzovoort staat, dan is het verstandig om divinatie te gebruiken om uit te zoeken
wat je gedaan hebt (als je al iets gedaan hebt) om zo'n reactie op te roepen en actie te
ondernemen om het te verhelpen of te vermijden. In dit soort omstandigheden bestaat er
geen bescherming in magie die sterk genoeg is om dit soort vijandigheid direct tegen te
gaan: het is beter en wijzer om uit te zoeken wat het probleem is en het probleem zelf op te
lossen. De kaart kan opduiken wanneer je 'ruzie' hebt met je omgeving of als er simpelweg
een vijandige energie is die zichzelf uit vanuit het land.
Als de kaart verschijnt in een legging over gezondheid dan kan dit aangeven dat er
een 'gevecht' gaande is in je lichaam tussen je immuunsysteem en een indringer, of tussen
je immuunsysteem en je eigen lichaam. Het wijst op ontstekingen, een reactie van het
immuunsysteem die zorgt voor pijn en lijden, of dat je lichaam/energie/geest tegen iets

Quareia – LXXXI De stok van de Magiër

131

vecht. Gebruik divinatie om nader te bepalen wat de oorzaak is en onderneem de
noodzakelijke actie: medicijnen etc..
Wereldlijke Duiding: Vijandelijkheden, verhitte gesprekken en aanvallen die
zowel fysiek als energetisch kunnen zijn. Gebruik ja/nee legpatronen (De Levensboom is
een goede die in het hoofdstuk over legpatronen te vinden is) om nader te bepalen wat
voor effect de aanval op je heeft en wat de beste aanpak is die je kunt volgen.
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Op Goede Vrijdga vond die gebeurtenis plaats in Caithness dat een man wiens
naam Daurrud was naar buiten ging. Hij zag mensen rijden met z’n twaalven
naar een verblijf en daar waren ze buiten zijn zicht. Hij ging naar dat verblijf en
keek door een spleet in het raam naar binnen, en zag dat er vrouwen binnen
waren, en dat ze een weefgetouw hadden opgezet. Hoofden van mannen waren
de gewichten maar de darmen van mannen waren de schering en de inslag, een
zwaard was de spoel en de haspels waren pijlen. Zij zongen deze gezangen en
hij leerde ze uit zijn hoofd:
Zie! Schering s gerekt
Want strijders geval’n,
Kijk, inslag ’t getouw
’t is nat van ‘t bloed
Vecht nu ’t gevoel
met vriends vlugge vingers
ons grijs weef gewaxed
met tekens van oorlog
Ons schering bloedrood
Ons inslag lijkblauw
Het weefsel geweven
Met darm van de mens
De schering gewichtig
Met schedels des doods
Speren met bloed
Als spillen gebruikt
“t getouw is van ijzer
En pijlen ons haspel
Met zwaarden als spoel
Dit weefsel van oorlog
wordt door ons geweefd
wij zusters van ’t lot
Ons winnend geweef.
— Darraðarljoð (The Battle Song of the Valkyries) (Extract van de Ijslandse
Njal’s Saga) 83
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Gever van giften (Giver of Gifts)
Dit is een kleine kaart die staat voor het geven en ontvangen van giften. De giften kunnen
afkomstig zijn van mede mensen, wezens of godheden in de buurt van de magiër. De kaart
kan aangeven dat de beste aanpak is om iets te geven of dat de magiër zich met een
bepaald wezen, godheid of persoon moet bezig houden en er voor moet zorgen dat die
krijgt wat hij nodig heeft.
Het diepere aspect van deze kaart is dat er gedaan wordt wat noodzakelijk is, en niet
wat gewenst wordt, zodat iedereen weer verder kan. Als kleine kaart wordt zij vaak geduid
in combinatie met de vraag en de andere kaarten die er omheen liggen. Het is een kaart die
aangeeft dat je boekhouding op orde moet zijn, dat je er voor zorgt dat de weegschaal van
energie en substantie in evenwicht is. Het verschijnen van deze kaart geeft aan dat je krijgt
wat je nodig hebt. Als je niets nodig hebt dan kan het aangeven dat je iemand moet helpen.
Wereldlijke Duiding: Het geven of ontvangen van iets dat nodig is. Dat kan gaan
over middelen zoals voedsel of geld, of eigendommen, of een gift die het verschil maakt in
je leven. In een legging over gezondheid kan het ook aangeven dat er medicijnen nodig
zijn: wat je nodig hebt om beter te worden, wordt dan aan je gegeven.
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Baljuw (Bailiff)
Deze kaart is de tegenpool van de Gever van Giften: de Baljuw neemt wat verschuldigd is,
wat nodig is om afgenomen te worden. Als deze kaart in een legging verschijnt kan het
eenvoudig op verlies wijzen, het betalen van wat je nog schuldig bent of op dat er iets
gestolen wordt. Over het algemeen geeft het aan dat het verlies het evenwicht herstelt, hoe
kostbaar of pijnlijk dat verlies ook is.
Het kan ook wijzen op een lotspatroon dat van je is weggenomen omdat het niet
langer een doel dient. In sommige magische leggingen kan het wijzen op de engel des
doods—de engel die in actie komt als het lot van een persoon, een plaats of een gebeurtenis
ten einde is gekomen. De kaart kan ook verschijnen in een legging over gezondheid
wanneer iemand ziek is en niet de juiste behandeling krijgt, of als de ziekte de verkeerde
kant op dreigt te gaan: de engel des doods begint om het lot van de persoon heen te
cirkelen.
Als deze kaart opduikt in een legging over gezondheid en de persoon is ziek, terwijl
de kaart gelegd wordt bij De Dood of de Brug van de Dood, dan is het een waarschuwing
dat je de behandeling opnieuw moet beoordelen. Als de aanpassing van de richting van de
behandeling correct is, dan zal deze kaart ofwel uit de legging verdwijnen, of naar een
gezondere plek gaan, waardoor de Baljuw de ziekte kan weghalen en niet de persoon.
Wereldlijke Duiding: Het betalen van schulden, boetes, noodzakelijk of
onvermijdelijk verlies.
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Wijze Leraar (Wise Teacher)
Deze kaart geeft aan dat er iemand in het leven van de magiër komt die een wijze en
eerwaardige leraar, helper en vriend zal zijn.
Vaak duiken wijze leraren in ons leven op in ongebruikelijke vormen en wanneer we
ze het minst verwachten. Het zijn geen overduidelijke leraren; meestal verschijnen ze in de
vorm van een aardig iemand die jou wil helpen. Maar door je te helpen leren ze je erg veel
over jezelf.
Wijze leraren lopen vaak onopgemerkt door het leven van een Magiër heen en
brengen subtiele maar belangrijke veranderingen. De stemmen van de goden spreken soms
via hen en als we goed naar ze luisteren kunnen we erg veel over onszelf en over de diepere
aspecten van magie leren.
Als deze kaart in een legging verschijnt geeft zij aan dat iemand dichtbij het
onderwerp van de legging een mogelijke gids of leraar is en werkt ten bate van de magiër.
Het kan ook op een leraar in het algemeen wijzen. Er zijn gevallen, afhankelijk van de
vraag van de legging, waar deze kaart kan wijzen op ouderdom of op het groeien naar een
volwassener fase, vooral wanneer je naar een compleet leven kijkt.
Het kan ook verwijzen naar je eigen wijsheid die gegrond is in ervaring. Ware
wijsheid komt voort uit de ontberingen van het leren, en via dat leren doe je ervaring op en
dus wijsheid.
Wereldlijke Duiding: Een oudere leraar, of wijsheid die met de jaren komt. Het
kan ook wijzen op een ouder iemand in een familie of groep.
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Genootschap (Fellowship)
Deze kaart geeft gezelschap aan en kan verwijzen naar een groep waar de magiër bij hoort.
Het staat voor een samenwerkende groep van gelijkgezinde mensen. Soms ben je je niet
bewust van het genootschap om je heen; soms is een groep verspreid over de aarde maar
blijft hij verbonden via de stroom van magie.
Als deze kaart verschijnt kan dat er op wijzen dat de magiër ofwel werkt met een
genootschap van magiërs of gelijkgestemde mensen, of daar binnenkort mee in contact
komt. De diepere betekenis in een magische legging is dat, hoewel de legger zich alleen
voelt, hij dat niet is: ze worden deel van een groter genootschap van magiërs of magische
mensen. Naarmate de tijd verstrijkt wordt de afstand tussen de genoten kleiner en de
banden tussen hen hechter. De kaart geeft de geboorte aan van een magische familie, de
vriendschapsbanden en de krachten van genootschap.
De kaart kan ook wijzen op een innerlijk genootschap, een groep van innerlijke
contacten of geesten die je gidsen, beschermen en met je werken. Als deze kaart in een
magische legging verschijnt moet je er extra aandacht aan schenken en je bewust zijn van
de manieren waarop innerlijke contacten met je communiceren. Wees je bewust van hun
aanwezigheid in je buurt, en respecteer hun bereidwilligheid om je te gidsen en te
beschermen.
Deze kaart kan ook staan voor een groep mensen die gezamenlijk werkt tegen jouw
belangen in, en in het ergste geval een aanval tegen je aan het opzetten zijn. Dit kan
aangegeven worden wanneer de kaart, slecht geplaatst, opduikt in een legging die je
waarschuwt dat je in gevaar bent of deel uitmaakt van een of ander conflict.
Wereldlijke Duiding: Als deze kaart verschijnt in een wereldlijke legging kan hij
duiden op vrienden en familie die je in stilte ondersteunen of over je waken. Hij wijst op
vriendschap, metgezellen, familie en een groep van gelijkgezinde mensen die het beste met
je voor hebben. Als deze kaart slecht geplaatst is dan kan dat wijzen op een groep mensen
die bij elkaar komt om je kwaad te doen of op een ander manier hinder veroorzaken. Lees
deze kaart in haar context.
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Communicatie (Communication)
Deze kaart gaat over schrijven, het overzetten van kennis, en het archiveren daarvan. Als
deze kaart in een legging verschijnt geeft dat aan dat er geschreven moet worden,
gestudeerd, en dat er gewerkt moet worden met geschreven communicatie. Dat kan gaan
over magisch schrijven of over het belang van het opschrijven van iemands kennis en
ervaring om er zeker van te zijn dat die in de toekomst blijft leven.
Het kan ook wijzen op iemand die als 'secretaris' werkt. Over het algemeen verwijst
het echter naar het geschreven woord en het belang daarvan in magie.
Soms verwijst het naar communicatie met innerlijke contacten.
De kaart kan samen met de Orakel kaart verschijnen als er een sterke noodzaak
bestaat dat je je bewust wordt van dit soort pogingen tot communicatie, en dat je daar actie
op moet ondernemen.
Wereldlijke Duiding: Brieven, telefoongesprekken, belangrijke communicaties,
leren, schrijven, studeren. Als deze kaart in een wereldlijke legging verschijnt kan dat er op
wijzen dat er een belangrijke communicatie is die je volledige aandacht nodig heeft—vaak
een die subtiel is en gemakkelijk over het hoofd gezien wordt. Het verschijnen van deze
kaart geeft aan dat je op moet letten op de communicaties om je heen, of dat er een vorm
van communicatie om je heen is die belangrijker is dan je op het eerste gezicht ziet.
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Afzondering (Seclusion)
Afzondering is een recht voor zijn raap kaart met een eenvoudige maar belangrijke
boodschap: Je moet je terugtrekken. Wat het onderwerp van de legging ook is, deze kaart
geeft aan dat iemand of iets zich moet terugtrekken, moet wachten, een tijdje vrij moet
nemen en moet rusten Het geeft aan dat het nodig is om af te wachten en stil te zijn. Het
kan er op wijzen dat jij je een tijdje terug moet trekken om te helen en te herstellen van
iets, of de noodzaak om weg te blijven van het tumult van het dagelijkse leven.
Soms moet een magiër zich terugtrekken uit zijn dagelijkse verbindingen met het
leven van alledag, zoals sociale bijeenkomsten, drukke steden bezoeken en zo verder. Er
zijn tijden dat bepaalde energieën die schadelijk zijn voor een magiër zich verzamelen en
door een gebied heen razen: de magiër moet dan thuis blijven, weg van iedereen, een onder
duiken totdat de verstorende energie is gaan liggen.
Wereldlijke Duiding: De noodzaak voor afzondering, terugtrekken en
zelfonderzoek.
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Hoofdstuk VII Het Fysieke Rijk:
De Elementale Magische Gereedschappen

De mens die verstoken is van de kracht van spirituele waarneming is niet in
staat om iets te herkennen wat niet van buiten kan worden waargenomen.
—Paracelsus

Dit korte hoofdstuk introduceert de vier magische gereedschappen en hun
elementen, en laat zien hoe deze gereedschappen via divinatie tot ons kunnen spreken. De
kaarten leren ons iets over de krachten en de dynamiek van de gereedschappen en de
bijbehorende elementen. Als ze in leggingen verschijnen kunnen ze ofwel letterlijk het
gebruik of de actie van het gereedschap aangeven, of ze verwijzen naar de bijbehorende
kracht die het leven van de magiër binnen stroomt. Soms stroomt de kracht van de
gereedschappen van nature om ons heen en soms worden de bijbehorende elementen en
contacten belangrijke spelers in ons leven en ons lot.
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Beperker: Lucht, Oost (Limiter)
Het verschijnen van het zwaard, de Beperker, in een magische legging kan goed of slecht
zijn. Het zwaard kent geen eigen moraal of emotionele kwaliteit: het is eenvoudigweg de
uitdrukking van een puur magisch element. Het is een kling; het is tevens een adem en een
uiting. Het is de magische kracht van lucht.
De Beperker is het magische zwaard dat kracht inperkt, vertraagt, zodat de kracht
door een mens gehanteerd kan worden. De Beperker is de lagere octaaf van de Maalsteen,
een van de engelen van scheppende openbaring. Hij is verbonden met de magische richting
van het oosten, de kracht van magische uitingen en het element lucht. Als deze kaart in een
legging verschijnt gaat het over bewaken, beperken of grenzen. Het kan ook aangeven dat
er met het magische zwaard gewerkt moet worden om een bepaalde kracht te bevatten, om
iets in toom te houden, of iets te beperken. Als de magische vraag gaat over richtingen en
elementen, dan geeft deze kaart de krachten aan van het oosten, lucht en uiting. Als de
legging over een magische aanval gaat, dan kan het er op wijzen dat iemand gebruik maakt
van vijandige beperkende krachten of uitingen tegen de magiër om hem zo te beperken.
Het kan ook wijzen op een actieve beperkende dynamiek in de situatie, iets dat
beperkt wordt uit noodzaak of door acties. In een legging over gezondheid geeft het ook
aan dat er iets beperkt wordt: het kan hier wijzen op iets simpels als een persoon die te
weinig slaap of voedsel krijgt. Maar waar de kaart ook valt, er is altijd sprake van de kracht
van beperking en het kan een duidelijke aanwijzing zijn dat er iets niet stroomt.
Wereldlijke Duiding: Beperking, onderdrukking, terughouden, iets vertragen.
Misschien een natuurlijke beperking in reactie op iets, zoals een van je ledematen die
beperkt wordt vanwege een verwonding of ziekte, of een levenspad dat beperkt wordt. Dit
kan voor iemands eigen bestwil zijn, of het kan iemand onnodig tegen houden: de kaart
moet geduid worden binnen de context van de vraag en het legpatroon.
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Staf van de Goden: Vuur, Zuid (Staff of the Gods)
De magische staf of stok is een passief gereedschap dat door de magiër wordt gehanteerd
om te verbinden met de kracht van vuur, van mogelijkheden, het zuiden en de toekomst.
Het wordt de Staf van de Goden genoemd omdat zijn kracht nooit actief door de magiër
gebruikt mag worden: de kracht behoort uitsluitend de goden toe.
Wij mensen hebben een zeer beperkt begrip van dat wat voor ons ligt in de
toekomst. Zelfs met het vermogen van profetie is er veel dat we verkeerd kunnen begrijpen.
We zien vaak niet het volledige plaatje. Voor een onervaren magiër kan het actief hanteren
van de Staf van de Goden meer ellende opleveren dan het waard is. Later, als adept, leert
de magiër met de staf te werken. Zelfs dan wordt het niet als gereedschap gebruikt; de
magiër ontwikkelt meer een relatie met de bijbehorende geest die door de staf of stok heen
werkt. Samen werken ze als een team en de adept leert over de slangenkracht die door de
staf stroomt en die als een bewaarder en Opener van de Wegen fungeert.
Het verschijnen van deze kaart in een magische legging wijst op het scheppende
vuur van de mogelijke toekomst, en op de goden die actief met de magiër werken om een
weg vooruit te openen naar een mogelijke toekomst. Deze kaart verlangt dat je op de goden
vertrouwt. De kaart zegt, "de toekomst wordt gevormd: jij doet jouw deel en wij doen ons
deel. "De kaart kan ook wijzen op het pure element vuur en kan zo de magiër waarschuwen
dat vuur magie gebruikt wordt die de magiër of het onderwerp van de legging kan
beschadigen. De kracht waar deze kaart naar verwijst is erg vluchtig. Hij moet
gerespecteerd worden en kan voor of tegen de magiër werken. Als deze kaart slecht in een
legging geplaatst is, dan kan het een waarschuwing zijn dat er te veel vuur kracht in een
situatie binnen stroomt en dat je je werk opnieuw in evenwicht moet brengen of actie moet
ondernemen om het 'vuur' in en situatie in evenwicht moet brengen.
Waar de kaart in een legging belandt geeft aan waar de kracht die zij voorstelt het
meest actief is of hoe ver in de toekomst zij werkt. Als de kaart in een onderwereld positie
valt, dan geeft dat aan dat de kracht weggehaald wordt uit het leven of de situatie waar de
legging over gaat.
Wereldlijke Duiding: Er stroomt een heleboel vuur een situatie binnen. Het lot is
sterk geactiveerd. Het is nodig om stevig maar kalm stelling te nemen. Kracht, actie, een
opening naar een toekomstig pad voorwaarts.
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Hernieuwer: Water, West (Regenerator)
De Hernieuwer is het magische vat dat vernieuwing in zich draagt—zijn natuurlijke
kracht—en die uitdeelt waar dat nodig is. Het verschijnen van deze kaart duidt op
vernieuwing, groei, regeneratie en wedergeboorte. De kaart kan ook duiden op het element
water en de magische handeling van uitdelen; of het kan wijzen op de noodzaak om
magisch met water te werken of met het magische vat, hetzij voor het lichaam of voor het
land. De magische richting is het westen, en de bijbehorende kracht is uiteindelijk die van
voltooiing.
Het verschijnen van deze kaart kan het einde aangeven van een lange periode van
ziekte, zwakte, onverdiende spanning of lasten. Het belooft een verandering van zo'n cyclus
en een naderende tijd waarin weer energie, levenskracht en vernieuwing beschikbaar zijn
voor een situatie of een persoon.
Wereldlijke Duiding: Gezondheid, energie, hernieuwing, en herstel zijn de
sleutelwoorden die je op een persoon, plaats of situatie kunt toepassen. Het markeert het
einde van een strijd en het begin van groei, de lente aan het einde van een lange winter.
Het is de magische ketel van regeneratie die de giften uitdeelt van leven, gezondheid en blij
geluk.
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Fundament: Aarde, Noord (Foundation)
Fundament is de aarde kracht waar we op staan, de kracht die ons wortelt in het leven en
het land Als een fundament houdt het ons overeind, geeft ons kracht en zorgt dat we
kunnen terugvallen op oude kennis en wijsheid. Fundament heeft zijn wortels diep in de
Onderwereld en het verleden. Het is dit fundament dat ons voortstuwt de toekomst in.
Het verschijnen van Fundament in een magische legging wijst op aarde magie, land
geesten of het magisch werken met steen/rots. Het kan als een schild fungeren, als een vat
(rotsen, vooral erg grote rotsen, zijn zeer geschikt om wezens in te stoppen als je geen
ruimte meer hebt om ze te bewaren), of als bewaarder.
Afhankelijk van waar deze kaart landt en wat de vraag is, kan deze kaart de
noodzaak aangeven om op te passen voor aarde magie of land geesten, of de noodzaak om
steen/rots te gebruiken als magisch gereedschap, een vat of een bewaarder. Het kan ook
aangeven dat de magie waar het over gaat in een fundament moet worden geworteld en
verankerd om stabiel te kunnen zijn.
Het kan ook aangeven dat iets diepe wortels heeft in het verleden, waardoor het in
de toekomst kan overleven. Het kan het fundament van een nieuw systeem aangeven, van
een nieuwe cultuur, een nieuw levenspad, wat allemaal uit het verleden is voortgekomen.
Het kan de wortel zijn van iets, het anker, de ouder en zelfs een letterlijke funderingssteen
die geplaatst wordt voor een magisch of fysiek bouwwerk: de rots waarop de tempel is
gebouwd.
Wereldlijke Duiding: Het begin van een lange termijn project, letterlijk het
'funderen' van iets. De fundamenten van een gebouw, de oorsprong van een stam, de
wortels van een berg, een stuk land dat het brandpunt is van iets. In een persoonlijke of
gezondheidslegging kan het aangeven waar de kracht van een persoon of situatie vandaan
komt, of dat iemand naar een stabielere fase van zijn leven gaat. De sleutelwoorden zijn:
anker, stabiliteit, bron, wortels, en een vaste plek krijgen.
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Hoofdstuk VIII De Fysieke Rijken:
De kaarten van de Mensheid
Ik begrijp dat het woord 'occult' verborgen betekent, maar het is zeker niet de
bedoeling dat dit de uiteindelijke staat van al deze informatie is, voor altijd
verborgen. Ik zie niet waarom het nodig is dat dingen verder verduisterd
worden die in werkelijkheid helder en stralend zij.
—Alan Moore

De Kaarten van de Mensheid kijken breed en diep naar verschillende archetypische
karakters die ons pad als magiër kunnen kruisen. Het geslacht van een kaart in deze groep
drukt de biologische sekse uit waar de persoonlijkheid of kwaliteit over het algemeen—
maar niet exclusief—uit voortkomt: het ligt niet echt vast.
Deze kunnen ook staan voor verschillende types magiër en ook aangeven waar je je
op dit moment op je eigen magische en mystieke pad bevindt. Al deze archetypes zijn in
ieder van ons aanwezig: het ontdekken van hoe en waar ze opduiken kan iemands
zelfontwikkeling, zelfreflectie en persoonlijke evolutie stimuleren.
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Hiërofant (Hierophant)
De Hiërofant vormt binnen de mensheid de brug tussen de uitwendige en innerlijke
werelden. Hiërofanten kunnen zowel mannelijk als vrouwelijk zijn en zijn niet
noodzakelijk religieus, maar wel altijd mystiek en magisch.
We zien een Hiërofant vaak als het hoofd van een magische orde. Dat is een
verkeerde aanname. De rol van een Hiërofant is om een brug te zijn tussen de Innerlijke
Mysteriën en anderen te gidsen bij hun zoektocht naar dieper begrip van de krachten van
Goddelijkheid en de innerlijke werelden. Zo'n functie kan niet door een religie, een
magisch pad of een cultuur worden bepaald: het werk van een Hiërofant overstijgt alle
grenzen en structuren die door de mens zijn opgebouwd.
De Hiërofant kaart geeft aan dat zo'n persoon of kracht dynamiek dichter bij de
persoon of situatie aan het komen is waar de legging betrekking op heeft. De kaart kan ook
aangeven dat een menselijk innerlijk contact met behoorlijk veel kracht en leerstof op het
punt staat om een leerperiode te starten in het leven en magische werk van het onderwerp.
Deze kaart kan er ook op wijzen dat de magiër binnenkort een periode zal
doormaken van zeer belangrijke ontwikkeling in zijn magische en spirituele inzichten.
Een magiër die het pad naar de kracht van de Hiërofant bewandelt, laat alle
comfortabele, veilige en betrouwbare structuren achter zich. Zo'n magiër kan niet langer
terugvallen op de stabiliteit van een magische loge of groep, of op de veiligheid van een
religie: al die structuren zijn beperkt in hun begrip van de Innerlijke Mysteriën; de
Hiërofant moet afstand nemen van dit soort steun.
Het verschijnen van deze kaart kan dus wijzen op het afstand nemen van
comfortabele, vertrouwde uitdrukkingen van spiritualiteit. Het leven van de Hiërofant
stopt met het leven van een individu te zijn en wordt in plaats daarvan een baken binnen
de Mysteriën, een leven van dienstbaarheid en hard werken in de constante magische en
spirituele evolutie van de mensen. Het is een kaart van verantwoordelijkheid,
dienstbaarheid, onderwijzen, en het in stand houden van de Mysteriën.
Wereldlijke Duiding: Een religieuze leider, belangrijke leraar of professor.
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Verbond (Union)
Deze archetypische tarot kaart toont de verbinding tussen twee mensen. Dit kan een
verbinding zijn tussen lichamen, geesten, zielen of al deze dingen tegelijk. Deze kaart gaat
over relaties en hoe we ons verhouden met iedereen om ons heen. De kaart kan duiden op
een relatie of een magische samenwerking. De plaats waar deze kaart opduikt geeft aan hoe
dit verbond het leven of de situatie van het onderwerp zal beïnvloeden.
De kaart kan ook een overeenkomst aangeven tussen twee mensen die naar een
gezamenlijk doel streven, of een periode van magische samenwerking tussen twee mensen
die als een eenheid werken. Het kan ook zijn dat twee krachten in een verbond
samenwerken om iets te laten opbloeien.
Wereldlijke Duiding: Partnerschap, verbond, huwelijk, contracten,
overeenkomsten.
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Kind (Child)
Het kind is een eenvoudige kaart die vaak letterlijk naar een kind verwijst. Zoals alle
kinderen zit de kaart vol mogelijkheden maar is het nog niet tot een volledige
persoonlijkheid gevormd. Als deze kaart in een magische legging verschijnt dan geeft zij
aan dat er een kind in de wereld van de magiër zal verschijnen. Waar de kaart opduikt
maakt duidelijk welke rol het kind in de context van de legging zal spelen. De kaart kan ook
op een volwassene wijzen die op dit moment nog te weinig ervaring heeft in het leven of in
magie: iemand die nog een kind is.
Het kind kan ook gelezen worden als je jong voelen, een nieuwe fase in je leven,
jeugdige energie hebben, of aan iets nieuws beginnen dat zal groeien en volwassen wordt,
als het op de goede manier wordt gevoed.
Wereldlijke Duiding: Een kind, een jeugdige energie, een nieuw project.
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Ouderling (Elder)
Deze kaart geeft aan dat een oude persoon, of iemand met de wijsheid en inzichten van een
ouder persoon—sommige zielen zijn oude zielen—invloed heeft op de situatie. Zoals met
alle mensen kaarten het geval is, moet ook deze kaart geduid worden in relatie met de plek
waar zij in de legging verschijnt en de kaarten die er omheen liggen.
We denken vaak dat wij het beter weten dan onze ouderlingen—en dat kan in veel
gevallen waar zijn. Maar er is geen vervanging voor ervaring, en wijsheid kent vele
gezichten. Deze kaart verschijnt wanneer je je bezig houdt met je eigen diepe wijsheid en
kennis, of wanneer er iemand in de buurt is met deze kwaliteiten.
In leggingen over gezondheid kan de kaart wijzen op het proces van ouder worden,
symptomen van een ziekte die te maken hebben met veroudering of die leeftijd gerelateerd
zijn, of dat iemand zich oud en vermoeid voelt. De kaart gaat over wijsheid die volgt uit
langdurige ervaring en de lasten van leeftijd. Als je geest eenmaal diep volwassen begint te
worden, begint je lichaam zwakker te worden en te slijten.
In leggingen over het lot kan de kaart wijzen op een langdurig leven tot op hoge
leeftijd, samen met de verantwoordelijkheden die bij die leeftijd horen.
Wereldlijke Duiding: Een ouderling of een ouder iemand; de tand des tijds.
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Idioot (Idiot)
Deze kaart staat voor volstrekte stompzinnigheid en leegheid.
De Maan schijnt op een leerling magiër die slechts door zijn boeken overeind wordt
gehouden, en die geen acht slaat op de waarschuwing van de kat die wanhopig probeert om
ze te redden. Er brandt een vuur om hen heen, onopgemerkt en genegeerd.
Als deze kaart in een legging verschijnt waarschuwt zij voor stompzinnigheid die een
ramp kan veroorzaken. De kaart kan aangeven dat je iets stompzinnigs aan het doen bent
of van plan bent te gaan doen, of dat een bepaalde handeling een stompzinnig resultaat zal
hebben. Het zegt dat je geen idioot moet zijn! De kaart kan ook staan voor het antwoord
'nee', of 'nul', 'niets' en 'leeg''.
Wereldlijke Duiding: De Gek, dwaasheid, leegte, niets. Iets is niet langer nodig of
heeft geen gevolgen meer.
De legging is niet nodig of de vraag zelf is dwaasheid. Dit is geen luchthartige kaart:
De Idioot waarschuwt je dat je een pad van dwaasheid bewandelt dat kan leiden tot
vernietiging of moeilijke uitkomsten.
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Mannelijke Krachten en Kwaliteiten
Opmerking: de volgende vijf kaarten verwijzen naar overwegend mannelijke
magische krachten en kwaliteiten. Maar geslacht is niet zo rechtlijnig als we denken, en we
bezitten allemaal mannelijke en vrouwelijke krachten, je moet dus flexibel zijn bij je
duidingen.
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Occultist (Occultist)
De Occultist wijst op een mannelijke of vrouwelijke magiër wiens werk te maken heeft met
macht en manipulatie, en die vaak een groot gebrek aan ethisch en volwassen denken
heeft. De kaart kan in een legging zowel goed als slecht zijn, afhankelijk van hoe deze
persoon de dynamiek toepast. Dit stadium in het leven van een magiër wijst op het
duizelingwekkende gevoel van macht dat de magiër krijgt wanneer hij met een
aansturende dynamiek werkt. Maar dit kan een valse macht zijn als hij niet op de juiste
manier wordt benaderd en hij kan de magische horizon van iedereen die zo'n pad
bewandelt ernstig beperken.
Als deze kaart verschijnt wijst hij er op dat de betrokken magiër nog in de vroege
stadia van zijn ontwikkeling is. Hoe de dingen zich gaan ontvouwen kun je zien aan de
plaatsen in het legpatroon die verwijzen naar de toekomst. Afhankelijk van het legpatroon
kan deze kaart ook wijzen op een strijd met een magiër van dat niveau.
De Occultist staat vaak voor jongere en onvolwassen magiërs die nog niet door de
molen van de diepere magie heen zijn gegaan. Zij neigen meer naar theorie dan naar
praktijk en gebruiken hun magie om te manipuleren.
Wereldlijke Duiding: Deze kaart kan iemand aangeven die manipulatief is, die
wel gezag heeft maar nog niet bepaald wijs of volwassen is. De kaart kan ook staan voor
manipulatie, machtsspelletjes, passief agressief gedrag of eenvoudigweg de wens om een
situatie onder controle te hebben. Het kan een waarschuwing zijn om beter op je gedrag te
letten, of om goed op iemand in je leven te letten die situaties achter de schermen probeert
te manipuleren. Het is niet altijd een 'slechte' kaart; het kan simpelweg aangeven dat
iemand probeert grip op de wereld te krijgen die nog niet volwassen is. Het kan ook wijzen
op bureaucratische, onzinnige regeltjes waar je je aan moet houden, of mensen die
machtsspelletjes met je spelen. Laat je niet beetnemen door dit soort mensen: wees
standvastig, eerlijk en geef ze een kans om een betere kant van hun persoonlijkheid te laten
zien.
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De Leider (Leader)
Naarmate de magiër verder leert gaan en zijn neiging om dingen onder controle te houden
los laat, komt er een andere, meer volwassen, kracht naar ze toe. De Leider is een man die
stevig gegrond is in magie en die geleerd heeft om die magie te gebruiken ten dienste van
het land en het volk. De Leider rijdt op het Witte Paard, de geest die mensen tussen de
werelden vervoert, en hij heeft de Beperker aan zijn zijde gegespt.
Voor hem ligt de berg: de uitdagingen van het overstijgen van dogma, vastgeroest
denken en overdreven gestructureerde religie en magie. Al deze barrières op weg naar
Goddelijkheid leiden tot wat wij in innerlijke visie zien als bergen.
Hoewel de Leider een uitermate vaardige magische adept is, rijdt hij nog steeds op
het Witte Paard en wandelt nog niet zelfstandig door de Innerlijke Rijken. De Leider
begrijpt dat hij zowel in de innerlijke als de uitwendige werelden moet dienen, en dat hij
stevig in beide werelden geworteld moet zijn om dat te kunnen. Dat betekent dat hij zijn
eigen energetische magische middelen (de Voorraad-Potten) vrijwillig binnen de perken
moet houden zodat de meer praktijkgerichte energetische middelen tot zijn beschikking
blijven staan.
Hoewel hij rijk gekleed gaat geeft dat toch niet aan dat hij erg rijk is of een
verkwistende smaak heeft: het geeft aan dat hij zijn energetische voorraad-potten
zorgvuldig in evenwicht houdt. De zelfbeperking van zijn magische kracht zorgt er ook voor
dat hij tastbare krachten kan gebruiken: die twee worden in evenwicht gehouden en in
toom gehouden door de Beperker.
Als deze kaart in een magische legging verschijnt dan wijst dat op een adept,
mannelijk of vrouwelijk, die werkt met dit evenwicht tussen kracht en dienstbaarheid, en
die in beide werelden gelijkelijk werkt. Bij deze status horen zware lasten en grote
verantwoordelijkheid: het is de Leider die de grootste last draagt en de Beperker staat
voortdurend klaar om hem neer te slaan als hij misbruik maakt van zijn gaven, zijn kracht
of zijn mensen. Deze kaart wijst op een leider of iemand, een man of een vrouw, die dit
soort verantwoordelijkheid draagt.
Wereldlijke Duiding: Deze kaart kan duiden op een persoon met gezag in het
leven van de legger, iemand die macht heeft over de legger, of iemand die als het nodig is
echt advies, hulp of middelen kan bieden. De persoon kan mannelijk of vrouwelijk zijn, en
het kan ook een kwaliteit in de legger zijn die ze met wijsheid tot uitdrukking moeten laten
komen.
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De Man van Natuur (Man of Nature)
De Man van Natuur is een magische fase, een beetje zoals de Occultist, waar veel magiërs
doorheen gaan en van leren. De Man van Natuur staat dichtbij alles dat wild is en verwerpt
de structuren van de beschavingen, en richt zijn aandacht in plaats daarvan op het in stand
houden van het land, de dieren en de geesten van het land.
In deze fase leert de magiër veel over het ingewikkelde evenwicht van de natuur;
niet in theorie, maar in de praktische termen. De natuur is niet lief, grillig of romantisch:
het is een harde evenwichtskunst die zich niet bezig houdt met wat je hart zegt. Het gaat
over roofdier en prooi, en de scheppende en vernietigende krachten van de elementen. En
het heeft geen tijd voor wensdenken: de natuur eist begrip en respect.
Het is erg belangrijk dat een magiër zich volledig met de natuurlijke wereld om zich
heen verbindt en die begrijpt, omdat het een van de taken van een Adept is om 'de Tuin' te
overzien en te leren hoe hij samen met de natuur kan werken, en er niet tegen in. Dit geeft
de magiër ook een dieper inzicht in de dynamiek van de innerlijke werelden, en hoe wij
mensen op deze planeet handelen.
Deze fase van verbinding met de natuur is van vitaal belang in een magische
training, en het is een belangrijk onderdeel van het begrijpen van de dynamiek van kracht.
Maar het kan ook een romantische valkuil zijn. De media hebben ons gevoerd met vele
verhalen over 'Merlijn' en Sjamanen die in harmonie met de natuur leven: dit zijn
verwrongen fantasieën waar stadsbewoners zich vaak toe aangetrokken voelen in hun
pogingen om weer in contact te komen met een belangrijk gedeelte van zichzelf. Zoals alle
goede verhalen bevatten ook deze elementen van de waarheid, maar die waarheid wordt
ondergesneeuwd door sentiment en onwetendheid.
De ontaarde kant van De Man van Natuur is dit falen in het onder ogen komen van
de harde werkelijkheid van de natuur. Integendeel, de magiër verliest zichzelf in een
fantasiewereld die is opgebouwd uit fragmenten van de waarheid en die wordt opgetuigd
op een skelet van wensdenken. Net zoals de Occultist werkt vanuit een positie van controle,
zo functioneert De Man van Natuur vanuit een plaats zonder controle en zonder richting,
en geeft zich daarentegen over aan wild, impulsief gedrag dat snel kan ontaarden in
krankzinnigheid.
Deze kaart moet geduid worden binnen de context van de positie in het legpatroon
en de gestelde vraag. De kaart kan wijzen op een gezonde periode waarin je leert over de
natuur en de magische verbinding met het land, of zij kan wijzen op het dwaze vasthouden
aan het 'wilde pad' dat bestaat uit zelfbedrog.
De kaart kan ook verschijnen in leggingen waar het natuurlijke land en de geesten
van de dieren proberen contact te leggen met de magiër, of hem omringen. Het kan een tijd
aankondigen van diepe innerlijke verbinding met de geesten van het land, mar het is
tevens een waarschuwing om jezelf niet in die verbinding te verliezen.
Wereldlijke Duiding: Deze kaart kan een man voorstellen die dicht bij de natuur
staat of met het land dan wel met dieren werkt. De kaart kan ook verschijnen wanneer de
legger zich beter met de natuur moet verbinden en het beter moet begrijpen. Het is de
kaart die staat voor onze diepe verbinding met het land en de dieren om ons heen en die
ons er aan herinnert dat wij daar deel van uit maken, en dat we dat niet moeten vergeten.
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Merlijn riep zijn metgezellen uit de strijd en vroeg ze om de broeders te
begraven in een rijk gekleurde kapel; en hij bejammerde de mannen en hield
niet op met het uiten van geweeklaag, en hij gooide stof op zijn haar en scheurde
zijn kleding, gooide zich op de grond en rolde heen en weer. Peredur probeerde
hem te troosten en ook de Nobelen en de prinses, maar hij liet zich niet troosten
en nam hun smekende woorden niet aan Hij had nu drie dagen geweeklaagd en
had voedsel geweigerd, zo groot was het leed dat hem verteerde.
Toen nadat hij de lucht met zovele en zo grote klachten had gevuld, werd hij
door een nieuwe furie overmand en verdween hij in stilte en vluchtte naar het
woud en wilde niet gezien worden bij zijn vlucht. Hij ging het woud binnen en
verheugde zich onder de essenbomen te liggen; hij verwonderde zich over de
wilde beesten die zich voedden met het gras van het laar; hij joeg nu achter ze
aan en vloog opnieuw langs hen, hij leefde op de wortels van grassen en het
gras zelf, op het fruit van de bomen op de moerbeien uit de struiken. Hij werd
een man van het bos alsof hij was toegewijd aan het bos. Voor een hele zomer
Hierna, verborgen als een wild dier, bleef hij begraven in het woud, door
niemand gevonden en zichzelf en zijn soort vergetend, maar toen de winter
kwam en al het gras en fruit van de bomen nam en hij niets had om van te
leven, uitte hij de volgende weeklacht met een ellendige stem.
— Geoffrey of Monmouth, Vita Merlini
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De Mysticus (Mystic)
De Mysticus is een magiër die door de fase van de Occultist heen is gegaan en meestal ook
door aspecten van De Man van Natuur, en die op een drempel heeft gestaan waar hij een
weloverwogen keuze kon maken. In plaats van het opnemen van de mantel van De Leider
heeft de adept Mysticus er voor gekozen om al zijn energetische middelen te wijden aan
een eenzame ontdekkingstocht.
De Mysticus leeft vaak teruggetrokken van de maatschappij, werkt diep in de
innerlijke werelden, en draagt energetische lasten die verband houden met
wereldomvattende veranderingen waarin de scheppende patronen van de innerlijke
werelden beginnen vorm te krijgen in de uitwendige wereld. De Mysticus komt steeds
dichter bij het persoonlijke verbond met het Goddelijke en zijn magische werk
vergemakkelijkt dit.
Deze kaart wijst op een periode van introspectie, meditatie en diep innerlijk werk
dat het inzicht van de magiër in de werelden, krachten en het Goddelijke zelf zal verbreden.
Het is een eenzame periode voor de magiër omdat hij zich zal beginnen te realiseren dat
erg weinig mensen om hem heen dit niveau van inzicht met hem kunnen delen. Hun
wijsheid kan ook niet echt onderwezen of gedeeld worden: mensen moeten het voor
zichzelf ervaren.
Deze kaart kan ook verwijzen naar een man of vrouw die diep nadenkt, helderziend
is, in zichzelf gekeerd en magisch gevoelig.
Wereldlijke Duiding: Een nadenkend mens die een beetje introvert is. Zij zijn op
hun best als ze op zichzelf mogen zijn en met hun leven kunnen doorgaan, en ze zijn vaak
op zoek naar iets in hun eigen leven. De kaart kan opduiken als het nodig is om je terug te
trekken en diep in jezelf te zoeken, naar binnen te gaan, je af te wenden van het lawaai van
het dagelijkse leven en uit te zoeken wat echt van belang is.
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Mannelijke Strijder (Male Warrior)
Het beeld van de Mannelijke Strijder staat voor de bloeddorst die in de strijd kan
voorkomen. Vanuit het perspectief van de magiër geeft deze kaart aan dat deze mannelijke
vernietigende kracht iemand, die zelf een man of vrouw kan zijn, volledig heeft
overgenomen en dat die persoon niet zal stoppen met die heerschappij van vernietiging
totdat alles is behaald wat hij wilde bereiken. Deze kracht is redeloos en er kan niet mee
gepraat worden: het is een rauw, dodelijk instinct dat alles op zijn pad vernietigt.
Deze kaart verschijnt als een waarschuwing: de magiër loopt ofwel het gevaar dat hij
door zo iemand vernietigd wordt, of de mogelijkheid bestaat dat deze kwaliteit in de
mannelijke magiër komt bovendrijven en hem overneemt. Het is een waarschuwing om de
rauwe gevoelens van woede, de zucht naar wraak of de wens om magisch te doden te
onderdrukken.
Bloeddorst, een fenomeen dat zeer bekend is in de strijd, kan ook in magie worden
losgelaten, en de magiër zal dan alles op zijn pad vernietigen als ze het niet onder controle
weten te houden. Dit type krachtspotentieel is normaal voor een mens; het is wat we er
mee doen dat het kan omvormen tot iets abnormaals.
Deze kaart kan er ook op wijzen dat er voor de magiër iets aan kan komen dat zijn
woede opwekt, maar dat hij toch zijn gevoelens in toom moet houden: er is een andere
manier om met het probleem om te gaan die niet zo vernietigend voor iedereen is—en dat
geldt ook voor hemzelf.
Deze kaart kan ook wijzen op een vernietigend vuur, en dat kan alles zijn van
letterlijk een brand in huis tot een zware koortsaanval die dodelijk kan zijn. Het kan een
vernietigende ontsteking zijn, een vurige vernietigende kracht, of een oorlog die alles op
zijn pad vernietigt Deze kaart moet geduid worden in relatie met de vraag. Als de vraag
over gezondheid gaat, dan wijst zij op een woedende infectie of ontsteking. Als de vraag
over innerlijke energie getijden gaat dan is het een waarschuwing voor conflicten, chaos en
vernietiging. Hoe vernietigend deze kracht precies is hangt af van het bereik van de
legging: als je een legging doet over de gebeurtenissen in de wereld, dan kan deze kaart
verwoestend zijn. Als je een legging doet over een rituele handeling, dan is het een
waarschuwing dat er een kracht is doorgekomen die je leven, je gezondheid en je magie op
zijn kop kan zetten.
Wereldlijke Duiding: Een vurige ziekte, een verhit argument, relletjes,
vernietigende woede die op het punt staat om losgelaten te worden.
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Vrouwelijke Krachten en Kwaliteiten
Opmerking: De volgende vijf kaarten verwijzen naar magische krachten en kwaliteiten die
over het algemeen vrouwelijk zijn. Maar net als bij het volgende hoofdstuk en om dezelfde
redenen moet je flexibel en vloeiend blijven in je divinatie en duiding ervan.
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Het Orakel (Oracle)
Het Orakel is een vrouwelijke occultist die een magiër is, vaak met goede helderziende
vermogens. Veel vrouwen vinden hun weg naar magie via hun eigen natuurlijke
helderziende vermogens, meestal door met de tarot of andere vormen van divinatie te
werken. De kaart kan ook verwijzen naar een man met sterke vrouwelijke intuïtieve
kwaliteiten die van zijn diepe helderziende vaardigheden gebruik kan maken.
De vrouwen (en mannen) die het Orakel voorstelt zijn degenen die binnen magie of
het occulte studeren of werken en veel op hun intuïtie vertrouwen. Deze kaart stelt vaak
jongere vrouwelijke magiërs voor in de begindagen van hun magische leven. De kaart kan
ook wijzen op een vrouwelijke magiër die te veel vertrouwt op haar natuurlijke instincten
en helderziende vaardigheden, ten nadele van het leren van de magische kunst zelf.
Het Orakel kan ook verschijnen als een innerlijke kracht, een innerlijk contact dat
de magiër aanzet om via divinatie naar iets te kijken. Wanneer de innerlijke geesten en
krachten je voor iets moeten waarschuwen of je iets via divinatie willen vertellen, dan kan
het Orakel in een legging verschijnen. Deze verschijning zegt 'je kijkt niet echt in de goede
richting: je moet andere vragen stellen". Als de kaart regelmatig in leggingen verschijnt,
dan geeft dat aan dat een innerlijk contact met je probeert te verbinden en met je wil
spreken, maar dat jullie de juiste manier om te communiceren nog niet gevonden hebben.
Het Orakel wil je altijd iets vertellen dat je moet weten.
Wereldlijke Duiding: Deze kaart kan in een legging duiden op een helderziend
persoon. De kaart kan ook wijzen op een bericht dat die persoon moet horen.
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Priesteres Magiër (Priestess Magician)
De Priesteres Magiër is een vrouwelijke occultist met adept niveau vaardigheden die ze
echter via een vooral mannelijk georiënteerd magisch systeem tot uitdrukking brengt.
Vrouwelijke adepten worden vaak meegenomen in de 'mannelijke' controlerende
mentaliteit die zo gebruikelijk is in Westerse magie, of ze worden in de rol van 'Hoer van
Babylon" gedrukt in plaats van gewoon zichzelf te blijven als vrouwelijke magiër. Dat zijn
beiden klassieke vergissingen.
Deze kaart kan een vrouwelijke adept of ingewijde aangeven die gevaar loopt om in
een bepaalde magische rol of denkraam gedwongen te worden, waardoor haar magische
ontwikkeling uiteindelijk wordt afgestopt. In een aantal van de magische systemen en
groepen in de wereld, als een vrouw eenmaal een bepaald niveau van magische kracht
heeft bereikt, dan constateren ze dat ze geremd worden door die verouderde systemen, die
oorspronkelijk door en voor mannen zijn ontworpen. Deze systemen zijn vaak niet bewust
ontworpen om vrouwen te onderdrukken; het is gewoon hoe magie zich in het Westen
heeft ontwikkeld. Deze kaart kan dus een waarschuwing zijn voor een vrouwelijke magiër
om trouw te blijven aan haar eigen kracht.
Deze kaart kan ook verwijzen naar een vrouwelijke magiër die een natuurlijk Leider
is maar die nog de diepere stap moet zetten om in de schoenen van de Hiërofant te kunnen
staan. Als ze eenmaal haar neiging tot controle weet los te laten, opent het pad naar de
Hiërofant zich en kan ze haar nieuwe rol innemen.
Deze kaart kan natuurlijk voor zowel mannen als vrouwen verschijnen, net zoals alle
menselijke kaarten: we hebben alle elementen in ons, en ze kunnen boven komen als we
besluiten om dat toe te staan. Als je mannelijk bent en deze kaart verschijnt, en het is
duidelijk dat het over jou gaat en niet over en vrouw, dan moet je diep in jezelf kijken naar
hoe jij je magie aanpakt en er voor zorgen dat alle elementen van je persoonlijkheid op een
evenwichtige manier in je leven en werk tot uitdrukking komen.
Wereldlijke Duiding: Deze kaart stelt een sterke en krachtige vrouw voor, of een
man met krachtige vrouwelijke kwaliteiten, of het kan gaan om een aspect van jezelf. Als de
kaart in jouw legging verschijnt. Dan kan het ofwel een waarschuwing zijn dat je zo'n
persoonlijkheidstrek niet uit de hand moet laten lopen, of het is juist nodig dat die
kwaliteit in je levenspad of je handelingen tot uiting komt.
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Vrouwelijke Strijder (Female Warrior)
De Vrouwelijke Strijder is een ingewikkelde kracht die soms moeilijk te begrijpen is,
afhankelijk van iemands culturele programmering. We zien vaak duisternis en vernietiging
als slechte dingen, maar ze zijn nodig voor het voortbestaan van het leven en maken deel
uit van het evenwicht in de natuur.
De Vrouwelijke Strijder is het licht dat schijnt vanuit de intense duisternis: zij is de
kracht van herstellende vernietiging en tevens de strijder-kracht die aftakeling tegen
houdt, en de priesteres die de Onderwereld bewaakt.
Haar kracht komt voort uit het diepe duister en haar geest is vrij van emoties, snijdt
diep en is gericht. Als deze kaart verschijnt duidt zij op een krachtige priesteres of magiër
die de kracht van de Beperker hanteert en die gaat waar veel anderen niet durven te gaan.
De kracht van de Beperker, haar zwaard, houdt haar bloeddorst in toom, en dat is
maar goed ook: want zonder dat kan haar kracht waarlijk ontstellend zijn.
De kaart stelt een vrouwelijke magiër voor in deze kwaliteit van strijder. Zij is op
haar best als ze bewaakt en verdedigt, en op haar slechtst als ze wordt losgelaten voor een
aanval. Zij geeft de kracht door van de vernietigende godinnen, en haar magie zal
evenwicht brengen waar geen evenwicht is—maak vaak tegen een hoge prijs. Als zij in een
legging verschijnt geeft dat aan dat deze vrouwelijke kwaliteit in de buurt is van de situatie,
of dat een vrouwelijke magiër op het punt staat om door de fase van de vrouwelijke strijder
magiër te gaan. Het kan ook duiden op een tijd van strijd, waar de kwaliteiten van de
Vrouwelijke Strijder nodig zijn, onafhankelijk van het geslacht van de legger. Zij verschijnt
wanneer de magiër verdedigend moet vechten binnen zijn eigen grenzen in plaats van te
vechten om te veroveren. Ze helpt om te verdedigen, bestrijdt onrecht en ze vernietigt
chaos.
Wereldlijke Duiding: Deze kaart verschijnt wanneer iemand moet vechten, of dat
nu is tegen een ziekte of tegen onrecht, of om hen te verdedigen die dat zelf niet kunnen.
Als zij verschijnt in een legging, let dan goed op waar ze verschijnt: het kan zijn dat ze
verwijst naar iemand binnen de situatie, een godinnenkracht die nadert om je te helpen, of
een aspect van jezelf dan naar buiten moet komen en vechten.
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Heler (Healer)
De Heler is een vrouwelijke natuurlijke magiër en heler die de dieptes van de zee, een zeer
oude kracht, in haar omgeving brengt. Haar natuurlijke element is water, en onafhankelijk
van de magie waar ze zich mee bezig houdt liggen haar vaardigheden in heling en herstel.
De Heler is zowel gelukkig als depressief, sterk en toch behoeftig: de aard van haar
kracht is water en net zoals water stroomt zij door alle aanwezige mazen. Zij is op haar best
wanneer haar kracht en vaardigheden hun eigen weg mogen kiezen; maar deze krachten
lopen het risico dat ze per ongeluk worden ingedamd. Net als de oceaan zijn haar diepten
onmetelijk en haar oppervlakte kan kalm en stil zijn. Zo'n vrouw zal niet opbloeien onder
een van de meer beperkende magische systemen, maar als ze niet belemmerd wordt, kan
ze alles om zich heen voeden.
Voor de magiër kan deze kaart in een legging ook duiden op godinnen krachten die
uit de zee opstijgen, een godin van het water Zij is de godin van de zeeën en rivieren, een
vorm van Yemaya die een Moeder is voor ons allemaal. Zij kan verschijnen in leggingen om
een persoon of kracht aan te duiden, of een invloed of emotionele staat. Ze kan verschijnen
wanneer heling wordt geactiveerd en door deze kaart naast je bed neer te leggen wordt
haar kracht naar je toe getrokken.
Wereldlijke Duiding: Deze kaart verschijnt wanneer een persoon aan een
helingsproces is begonnen of daar binnenkort aan gaat beginnen. Ze brengt bescherming,
heling, liefde, herstel en een dieper inzicht in welke emotionele paden je het beste kunt
bewandelen.
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Sjamane (Shamaness)
De Sjamane is een vrouwelijke natuur magiër, de heks die voor het land zorgt, de vrouw die
naar de bomen en de vogels luistert, die haar magie weeft via instinct. Haar vaardigheden
liggen in de wind, de rivieren, de schepsels en het onmetelijke bereik van land en feeën
wezens.
Zij staat meestal niet in verbinding met de meer formele vormen van magie, maar
bezit de overblijfselen van de volks en feeën magie die bij het land zelf horen.
Zij kan evenwicht brengen in magische systemen die te veel beperkingen hebben
gekregen of die hun verbinding zijn kwijtgeraakt met de wereld om hen heen; maar haar
volledige toewijding aan zo'n systeem zou haar te veel beperken. Deze kaart kan ook
verwijzen naar deze aspecten van natuur magie in een vrouwelijke magiër als ze haar
aandacht richt op de natuurlijke magie van het land.
Deze kaart herinnert vrouwelijke magiërs er aan dat ze het contact met de oudere
krachten van magie niet moeten verliezen die door het land stromen, en dat hun kracht
direct vanuit het land onder hun voeten kan worden gehaald.
De Sjamane is ook een Mystica: ze hoort de uitingen van Goddelijkheid in de wind,
en het is via de natuur en magie dat zij haar weg vindt naar de diepere innerlijke werelden.
Vaak staat deze kaart voor een oudere vrouwelijke magiër die de natuur in haar magische
wereld heeft geïntegreerd, die zich op haar gemak voelt met haar kracht en een goede
leraar is. Zo'n persoon wordt vaak over het hoofd gezien omdat ze niet vaak krachtig
overkomen, maar hun kracht is verborgen. Als deze kaart verschijnt is er in deze situatie
sprake van een vrouw met deze kwaliteiten of is die in de buurt. Het kan er ook op wijzen
dat een vrouw dit stadium van haar magische ontwikkeling bereikt.
Wereldlijke Duiding: Deze kaart kan een vrouw voorstellen die een natuurkracht
is, die aan niemand iets verplicht is en die in contact staat met haar natuurlijke omgeving.
Het kan ook wijzen op de geest van een wilde natuur vrouw die is opgesloten in het
lichaam van een man, of een man met zowel mannelijke als vrouwelijke krachten diep in
zichzelf ingebed, die deze krachten volledig heeft geïntegreerd. De Sjamane is de wilde
vrouw die niet makkelijk begrepen wordt, die leeft volgens de regels van de natuur en niet
die van een bepaalde cultuur.
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Hoofdstuk IX Het Rijk van de Dood en de
Onderwereld
Terwijl ik dacht dat ik leerde hoe ik moest leven, leerde ik hoe ik moest sterven.
— Leonardo da Vinci

Het Rijk van de Dood en de Onderwereld reikt tot diep in het land, de Ondieptes van de
Onderwereld en het rijk van de Rivieren en de Bruggen van de Dood. Voorbij deze
ondieptes liggen de diepere aspecten van de Onderwereld die, hoewel ze interessant zijn,
geen echt doel hebben in divinatie.
De kaarten van dit rijk stellen de gebieden voor waar veel magiërs opereren wanneer
ze werk doen in de Onderwereld. Ze geven ook aanwijzingen voor die adepten die dieper
willen afdalen in de Mysteriën van de Gerechtvaardigde Doden, zeer oude goden en de
goden die vaak worden afgebeeld op de oude begrafenis teksten.
In divinatie wordt dit rijk vaak gezien in termen van dood en beëindiging, diepere
land contacten uit het oude verleden en de ultieme functie van de Onderwereld: de
vernietiging van datgene wat geen doel meer kent in de wereld van de levenden, wat in
opslag terecht moet komen. De kaarten van dit rijk moeten zowel gelezen worden in relatie
tot het werk van de magiër dat zij ondergaan, als ook in de context van de gestelde vraag.
Dit rijk wordt vaak genegeerd in divinatie, maar dat doen we dan wel op ons eigen risico:
als we niet begrijpen waar de wortels van onze magie en levens zitten, dan is ons leven en
onze magie niet verankerd in het oude en krachtige land en in de krachten die onder ons
liggen.
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Onderwereld Woud (Underworld Forest)
Het enorme Onderwereld Woud omvat de innerlijke overblijfselen van ons prehistorische
landschap. Het is tevens het rijk dat de verbinding legt tussen rijken van de voorouders en
de feeën en de Innerlijke woestijn, en met het Rijk van de Dood.
Deze kaart stelt het aspect van de Onderwereld voor dat het verbindingspunt vormt
tussen het verleden, de dood, de droomwerelden en de plaats waar de oude krachten van
de natuur en de voorouders elkaar ontmoeten. Voorbij het Onderwereld Woud en zijn
rivieren ligt de diepere Onderwereld, die bij de oude Egyptenaren bekend staat als de Duat,
waar de levende magiër de beproevingen van de Uren en de Poorten ondergaat: de
beproevingen waarin je door de Onderwereld heen gaat en met de opgaande zon weer
tevoorschijn komt.
De wateren die rond deze oude bomen stromen zijn de bron van zowel de Rivier van
de Dood als de Rivier van Dromen. Het is een plek waar de geesten van de doden, de
voorouders, de feeën wezens en de oude bewustzijnen van de oerbossen gezamenlijk door
elkaar heen stromen. In die zin is het een plek in de Onderwereld waar mensen,
voorouders en land wezens bij elkaar kunnen komen om te werken in grotere
dienstbaarheid voor de werelden om ons heen.
Het Onderwereld Woud is in de natuur het equivalent van de Innerlijke Bibliotheek.
Alle wijsheid en kennis van het woud, van de feeën en land wezens, planten en water
bevindt zich op deze uitgestrekte, oude plek. Als je iets over deze onderwerpen moet leren,
dan is dit de plek waar je heen gaat. In ruil voor dat leren, is het slim om je diensten aan
deze plek aan te bieden, waarmee je dingen helpt om tot rust te komen in deze plaats van
overwintering.
Als deze kaart verschijnt geeft zij aan dat wat voor magisch proces je nu ook mee
bezig bent, diepe, niet zichtbare wortels heeft in het verleden en in het land. Als deze kaart
verschijnt biedt zij jou een kans om in diepe visie met deze plek te werken, om diep te
verbinden met de geesten en wezens die er doorheen stromen zodat je kunt leren, groeien
en helpen. Het kan ook aangeven dat er een of andere magie of kracht van de oppervlakte
wereld het land in begint te zinken ter voorbereiding op een diepe slaap.
Het verschijnen van deze kaart kan ook duiden op iets dat het verleden in gaat, in
opslag of winterslaap gaat, en verdwijnt van de oppervlakte wereld. Dit is geen permanente
staat, maar een 'station' dat de kracht en de wezens langzaam kunnen passeren op hun weg
naar de Onderwereld. In het bijzonder voor magiërs kan deze kaart wijzen op de noodzaak
dat ze in visie naar deze plek in de Onderwereld moeten gaan om te werken, of dat ze
dieper de Onderwereld in moeten gaan om te werken met dat deel van de Onderwereld dat
te maken heeft met de ontwikkeling van de ziel: de Uren en de Poorten, de Onderwereld
Beproeving voor de adept.
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Wereldlijke Duiding: Als deze kaart in een wereldlijke legging verschijnt kan dit
er op duiden dat er een ongezonde invloed op een situatie is. Het kan duiden op verborgen
agenda's of oude onevenwichtigheden die weer opduiken, en in leggingen over gezondheid
kan het aangeven dat het lichaam iets probeert te verwerken dat uit evenwicht of zelfs
pijnlijk is.
Het kan duiden op een ontsteking, verborgen agenda's, geestesziektes of
onopgeloste problemen die een verborgen rol spelen in de huidige situatie. De kaart moet
geduid worden in relatie tot de vraag en de situatie, omdat de betekenis erg gevarieerd kan
zijn.
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Veertig dagen en nachten waadde hij
tot zijn knieën in rood bloed
en hij zag noch de zon noch de maan,
maar hij hoorde het razen van de zee.
O’ ze reden voort en verder totdat
ze kwamen bij een groene gaard
‘stap af, stap af, gij vrouw, laat wat van dat fruit los,
laat me het voor je plukken’.
‘O nee, o nee, ware Thomas’, zei ze tegen me
‘dat fruit mag niet door u worden aangeraakt:
want alle plagen uit de hel liggen
op het fruit van dit land’.
Maar ik heb een brood op mijn schoot
en ook een fles wijn, en nu,
hoewel we verder gaan,
rusten we een wijl en mag u eten.
Toen hij genoeg had gegeten en gedronken
‘Leg neer uw hoofd op mijne knie’
sprak de dame ‘voordat we die boom daar in klimmen
En ik zal je feeën tonen drie’.
O zie je niet die smalle weg daar,
zo dik begroeid met doornen en brier?
Dat is het pad van rechtschapenheid.
Maar ernaar vragen doen er maar weinig.
En zie je niet die brede, brede weg
die ligt voorbij de lelies?
Dat is het pad van verdorvenheid,
dat sommigen het pad naar de hemel noemen.
En zie je niet die mooie weg,
die draait rondom de Varenstruik?
Dat is de weg naar het schone Elvenland,
war jij en ik van denken dat de nacht heen moet gaan.
Maar Thomas, je moet je mond houden,
wat je ook hoort of ziet,
want geen enkel woord bijkans gesproken
en je zult nooit meer terugkeren naar je eigen land’
Hij heeft een jas van elvenstof gekregen
en een paar schoenen van groen fluweel
en voordat zeven jaren voorbij waren gegaan
werd Thomas nooit weer gezien op aarde.
Thomas de Rijmer,
Ware Thomas en de Koningin van Elvenland
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Brug van de Dood (Bridge of Death)
Deze kaart vertelt over een plek en een kracht in het Innerlijke Rijk van de Dood.
De Brug van de Dood zelf is een engelenwezen dat we waarnemen in visie als een
structuur. Het helpt ons de drempel van de ene wereld naar de andere over te steken, of
dat nu naar het Rijk van de Dood is, de innerlijke werelden of de dieptes van
Goddelijkheid.
Die kracht wordt bewaakt door twee engelenwezens. Zij zorgen er voor dat niemand
onvoorbereid een voet op de brug zet en dat zij die deze stap zetten gaan naar waar ze
naartoe moeten gaan.
De brug overspant de Rivier van de Dood en voorbij de brug bevindt zich de
Innerlijke Woestijn en de ingang van het Rijk van de Dood en de Onderwereld. Voordat we
vooruit stappen om de brug over te steken worden we door de dienstdoende engelwezens
aangeraden om even stil te houden en te overdenken. Wij worden aangemoedigd om over
ons leven na te denken, om onze acties in het volle licht van de waarheid te beschouwen en
van onze daden te willen leren.
De doden steken deze brug over. En soms kunnen levende magiërs dat die in het
Rijk van de Onderwereld of de Dood willen werken. Dit is de brug die leidt naar het rijk dat
wordt beschreven in het Egyptische Boek van Poorten.
Als de kaart in de legging van een magiër verschijnt dan kan dat een aantal
mogelijke betekenissen hebben. De eerste is letterlijk en geeft, afhankelijk van de positie,
aan dat de legger als magiër op de drempel van de dood in dienstbaarheid zal werken. Dat
kan duiden op het begeleiden van iemand door het stervensproces, of aanwezig zijn bij de
brug ten tijde van een ramp wanneer er veel doden zijn. Maar de magiër zal zich vaak,
meer dan dit type werk te plannen, tot slaap geroepen voelen of tot diepe meditatie om er
achter te komen dat hij zelf aan de rand van de dood aan het werk is.
Het andere dat deze kaart kan aangeven is haar meer abstracte, overkoepelende
dynamiek: een tijd van diepe reflectie, innerlijk onderzoek en eigen waarheid. De magiër of
het onderwerp van de legging is op een bepaalde drempel aangeland en terugtrekken is
onmogelijk. Zij moeten daarom zorgvuldig nadenken over hoe ze verder moeten gaan. Het
geeft aan dat het nodig is om iemands houding en acties te beoordelen en om boete te doen
voor fouten uit het verleden, stomme acties en onvolwassen gedrag.
Het verschijnen van deze kaart geeft ook aan dat de magiër op een drempel in zijn
magische wereld is aangeland en ze hebben de keuze om vooruit te stappen, diep onbekend
gebied in. Maar eerst moeten ze er zeker van zijn dat ze zich volledige bewust zijn van wie
en wat ze zijn—vandaar de noodzaak voor zelfonderzoek. Als dit bewustzijn eenmaal is
bereikt dan is het tijd om van de klif af te stappen, het nog niet betreden magische gebied
in. Zo'n stap is een vroege voorbereiding op het overstekken van de Afgrond.
Deze kaart kan er ook op wijzen dat het onderwerp van de legging aan het einde is
gekomen van iets belangrijks in zijn leven, dat ze een stap gaan zetten die hen naar
krachtig, onbekend gebied gaat brengen. Het kan er ook op wijzen dat een oud iemand zich
aan het voorbereiden is op de dood.
Wereldlijke Duiding: Het verschijnen van deze kaart, buiten de bovenstaande
beschrijvingen, kan ook betekenen dat een bepaalde serie acties, als die doorgezet worden,
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het permanente einde van iets teweeg zal brengen. Het is een drempel waarvan je je kunt
terugtrekken als de weg vooruit vernietigend is, of het kondigt het einde aan van een
slechte situatie. Vaak duidt het op de weg vooruit voor zo'n einde, afhankelijk van waar de
kaart in een legging valt, en het geeft de legger de keuze om door te gaan met zijn acties, of
zich terug te trekken.
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Door het gebouw heen struinend merk ik dat ik zelf word aangetrokken door de
hoofdingang, voorbijgaand aan de prachtige kunstwerken aan de muren van de
hal—afbeeldingen en patronen die deel van mij lijken te zijn en mijn verhaal
vertellen. Hoe vreemd dat ze mij zo bekend voorkomen, zo op mij lijken, en zo
van mij zijn.
Iets is geland in mij en ik kan het einde van de tunnel voelen. Ik dank de hemel
waarlijk voor Aaron, dat ik de kans gekregen heb om hulp te vinden, om een
toevluchtsoord te vinden van de strijd die overal in mij en om mij heen woedt. Ik
weet dat ik mezelf op een bepaald moment bij elkaar zal moeten rapen en dit
wonderbaarlijke toevluchtsoord zal moeten verlaten, maar het voelt alsof het
mijn thuis geworden is, mijn leven en mijn hele werkelijkheid: hoe veel kan er
veranderen in een paar dagen.
Ik open de deur om de middagzon te begroeten en ik voel haar warme wind op
mijn gezicht. Maar de deur is open en voor me is mist—niets behalve een dikke
stille en lege nevel die het niets verduistert dat er achter verscholen ligt. Mijn
hart bevriest van afgrijzen: ik weet, in een diep oud magisch weten, dat er niets
is voorbij die deur. De wereld daar voorbij is verdwenen en heeft geen plaats
meer voor mij, geen betekenis, geen pad en geen toekomst. De angst grijpt me
naar de keel, als een strop, een strop die hard wordt aangetrokken. Ik sluit de
deur, maar niet als in een nederlaag, maar met grimmige vastberadenheid.
— Josephine McCarthy, The Last Scabbard
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De Dood (Death)
Deze kaart geeft het definitieve einde van iets aan. Het kan de dood zijn van een persoon,
een levenscyclus of een tijdperk of het einde van iets wat niet meer bezocht gaat worden.
Behalve de letterlijke uitdrukking van deze kaart in de vorm van de dood van iemand, kan
deze kaart ook duiden op het inleveren van iets dat niet langer in de fysieke wereld
thuishoort.
Het is het einde van substantie, het kapotslaan van het vat, en het loslaten van de
eeuwige geest of energie; en het is het accepteren van een einde, van een voltooiing. We
vermijden en vrezen de dood vaak in al zijn vormen, maar het is een normaal proces voor
een geest om de oude huid los te laten en in een nieuwe te stappen.
Dingen worden voortdurend om ons heen beëindigd en dat nemen we niet waar als
'dood'; maar als we met de kaart van de dood worden geconfronteerd kan dit een bijna
primaire angst opwekken. Dat is een normaal en natuurlijk overlevingsmechanisme. Deze
kaart kan bij een magiër verschijnen als ze permanent een oud systeem van werken achter
zich laten dat niet meer opnieuw gebruikt gaat worden, of als ze een gebied verlaten waar
ze nooit meer zullen terugkeren. Het is het laatste einde, alles van een fysieke dood tot het
onherstelbaar defect raken van een auto. Als de legger dit eenmaal inziet, dan kan de kaart
gebruikt worden om de levensspanne te meten van een toekomstige gebeurtenis, of om te
zien wanneer het einde van een cyclus zal komen.
Wereldlijke Duiding: Een einde, het volledig tot stilstand komen van iets,
onafhankelijk van wat het is. Deze kaart kan desnoods, als de legging gaat over de
seizoenen of de fases in de tijd, staan voor de winter, wanneer de planten afsterven.
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Vernietiging (Destruction)
Deze kaart staat voor de krachten en wezens die door en met vernietiging stromen. In een
Tarot stok stelt de Toren vernietiging voor. In deze stok kijken we naar de wezens en
krachten achter de vernietiging, en ook naar de vernietiging zelf.
Deze kaart laat ons meer zien over de energieën en wezens die de vernietiging in al
zijn glorieuze vormen kunnen starten. Als de kaart in een legging verschijnt, waarschuwt
zij dat de magiër zich in de baan van een of andere vernietigende kracht bevindt, of dat zijn
huidige pad hem naar vernietiging zal leiden en dat hij opnieuw naar zijn handelingen
moet kijken.
Vernietiging is natuurlijk en haar lessen zijn belangrijk om te leren, maar onnodige
vernietiging is iets dat magiërs kunnen vermijden waar ze maar kunnen—en dat ook
doen—.
Het niveau van vernietiging waar het over gaat hangt af van de vraag en de positie
van de kaart. De kaart kan van alles betekenen, van volledige vernietiging, het vrijmaken
van de weg voor iets nieuws en beters (verlies van een baan of huis, de auto aan puin rijden
maar wel zelf in orde zijn), tot een grote golf van vernietigende kracht die een vat zoekt om
te vullen, of een catastrofe. Als deze kaart verschijnt moet de magiër controleren of er
zwakke plekken zitten in zijn werk of handelingen die tot een vernietigende gebeurtenis
kunnen leiden. Daarna kan hij kijken of er een magische actie nodig is om een golf van
vernietiging te vermijden
Deze kaart moet je nooit negeren: als je dat wel doet levert dat waarschijnlijk een
vernietigende gebeurtenis in je leven op. Als de kaart op een belangrijke verschijnt, doe
dan een ja/nee legging om precies te bepalen waar de vernietiging zich in jouw leven zal
openbaren.
Wereldlijke Duiding: Een moeilijke gebeurtenis of energie kan een einde van een
situatie veroorzaken. Het kan ook wijzen op een grote hoeveelheid pijn, een vernietigende
gebeurtenis of een ernstige fase in een ziekte. Het kan een beangstigende kaart zijn, maar
zij moet ook in haar context geduid worden. Het is altijd wijs om te onthouden dat
vernietiging vaak plaats moet hebben voordat er nieuwe grond betreden kan worden. Onze
levens zijn vaak en reeks van 'mini-overlijdens' en vernietigende gebeurtenissen, die ons
voortduwen langs het pad van evolutie en groei. Als deze kaart in een wereldlijke duiding
verschijnt, vraag je dan af wat je motieven en keuzes zijn: Het kan beter zijn om andere
plannen te maken, je plan van aanpak aan te passen of je voor te bereiden op zware tijden
die in het verschiet liggen.
Soms—meestal—kan vernietiging voorkomen worden als je verstandige beslissingen
neemt. Maar soms moet je gewoon diep ademhalen en het over je heen laten komen, er
stapje voor stapje door heen lopen. Als je er eenmaal aan de andere kant van zo'n
vernietigende fase uit komt zal de Sterrenvader verschijnen, die nieuwe zaadjes brengt,
nieuwe doorgangen, nieuwe mogelijkheden en nieuwe beginnen.
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Hoofdstuk X Legpatronen

De meeste mensen, waaronder wijzelf, leven in een wereld van relatieve
onwetendheid. We voelen ons zelfs op ons gemak in die onwetendheid, omdat
het alles is dat we kennen. Als we voor het eerst beginnen om de waarheid
onder ogen te komen, dan kan dat proces beangstigend zijn, en veel mensen
rennen dan terug naar hun oude levens. Maar als je doorgaat met het zoeken
van de waarheid, dan zul je er uiteindelijk beter mee om kunnen gaan. En je
wilt eigenlijk meer! Het is waar dat veel mensen om je heen nu wel zullen
denken dat je vreemd bent of zelfs een gevaar voor de maatschappij, maar daar
trek jij je niets van aan. Als je eenmaal de waarheid geproefd hebt, zul je nooit
meer terug willen naar die staat van onwetendheid.
—Socrates
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Het Kiezen van een Legpatroon en het Duiden van Leggingen
De juiste keuze en gebruik van een legpatroon is cruciaal voor de nauwkeurigheid van een
legging, vooral als het een magische legging is waar je meer details nodig hebt. Je moet erg
specifiek zijn met de betekenis van elke positie in een legpatroon, omdat dit erg veel
opbrengt bij het duiden van de samengestelde betekenis van elke positie en de kaart die
daar op valt. Als de positie de 'thuishaven' is van een bepaalde kaart, dan moet je de positie
kaart en de kaart die op die positie valt gezamenlijk duiden. Als een legpatroon positie
kaart op een andere plek in het legpatroon valt, dan kun je de twee posities en de twee
werk kaarten die op deze posities vallen, gezamenlijk duiden. Als je in staat bent om dit
soort 'grammatica' te gebruiken, dan kan de stok meer diepgaand tot je spreken.
Nogmaals, de betekenissen van de legpatroon posities moeten specifiek zijn om
nauwkeurige resultaten te boeken. Als je deze manier van leggen eenmaal onder de knie
hebt, dan zul je langzaam je eigen legpatronen leren ontwerpen, zodat je leggingen kunt
doen die specifiek zijn afgestemd op jouw eigen interessegebieden.
In dit hoofdstuk bekijken we vier legpatronen die je een bepaalde manier geven om
naar een situatie te kijken. Elk legpatroon heeft een bepaalde functie en je kunt er eentje of
ze allemaal gebruiken, afhankelijk van wat voor informatie je wilt hebben. De vier
legpatronen zijn Het fundament/De Mystieke Plattegrond, Het Landschap Legpatroon
(wat een korte versie is van de Mystieke Plattegrond), het Levensboom legpatroon en het
Richtingen Legpatroon.
Het is verstandig om een dagboek bij te houden voor belangrijke of specifieke
leggingen, zodat je ze achteraf opnieuw kunt bekijken en nog diepere inzichten uit de
kaarten kunt halen. Inzicht achteraf is bij divinatie de beste leraar. Naarmate de tijd
verstrijkt zul je bepaalde patronen in de kaarten herkennen en waar bepaalde kaarten
vallen bij bepaalde betekenissen en situaties. Als je de leggingen na een gebeurtenis
bekijkt, zul je zien wat de stemmen je, op hun eigen wijze, vertelden over wat er aan zat te
komen. Dan zul je echte kennis van de kaarten ontwikkelen, kennis die veel meer waarde
heeft dan het simpelweg leren uit een boek, vooral als dat boeken zijn die de kaarten vanuit
ene psychologisch perspectief benaderen. De kaarten zijn de woordenschat van je eigen
innerlijke stem, en ook die van de stemmen van de contacten om je heen.
Wees echter gewaarschuwd—en die waarschuwing geldt vooral voor volledig
magische leggingen— Als je emotioneel verbonden bent met een bepaalde legging, dan
loop je het risico dat je innerlijke parasieten aantrekt die met je proberen te spelen en je
valse leggingen geven. Het is iets dat de meeste magische leggers wel een keer mee zullen
maken, en als je dat herkent dan is het tijd om de kaarten te reinigen (gebruik daarvoor
wierook of droog zout) en ze een tijdje opzij te leggen. Daarmee zorg je er voor dat de
verbindingen met de parasieten afsterven: het hongert ze letterlijk uit.
Het is een waardevolle les, en hij leert je dat je leggingen altijd zonder emoties in
moet gaan, omdat emoties het voedsel van deze wezens vormen.

Fundament/Mystieke Plattegrond legpatroon
Het Fundament/Mystieke Plattegrond legpatroon is precies wat de naam aangeeft: het is
een uitgebreid legpatroon dat de legger inzicht geeft in de diepere krachten die door het
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hele leven en dood van de magiër lopen. Het laat de diepe fundamentele krachten,
dynamiek, lot en diepere redenen zien waarom jij er voor gekozen hebt om in je huidige
leven te stappen.
Het is alles waar je leven en werk om draait in termen van de evolutie van je ziel,
zijn dienstbaarheid en jouw unieke uitdrukking in dit leven. Het is niet een legpatroon dat
je vaak gebruikt, maar het kan je sterke inzichten geven in de krachtstromen die,
verborgen, onder de oppervlakte van het dagelijkse leven door lopen. Het gaat niet over
met wie je trouwt, waar je werkt of iets in die geest: Het gaat over de lotspatronen van
schepping en vernietiging die door jouw hele leven heen lopen terwijl jouw diepere geest
zichzelf tot uitdrukking probeert te brengen.
Voor een niet-magisch persoon kan dit legpatroon angstaanjagend zijn, omdat deze
stok niets achter houdt: het is zeer specifiek en zakelijk. Maar voor een magiër die zich er
van bewust is dat de dynamiek van schepping en vernietiging in gelijke mate door het leven
van een aankomend adept, kan dit legpatroon grote inzichten geven in waarom de bochten
en wendingen in jouw lot zich uitdrukken zoals ze doen, zowel in het magische als
dagelijkse leven. Het verkrijgen van inzicht in de diepere stromen die er om je heen zijn
kan een magiër helpen om door de vernietigende aspecten van zijn leven heen te gaan,
omdat hij weet waarom ze er zijn en wat voor doel ze hebben. Het kan ook helpen om ze te
begrijpen en directer met de scheppende aspecten van hun leven te werken, door de
wezens en krachten zichtbaar te maken die tot uitdrukking willen komen en vervolgens
met hen in verbinding te komen.
Als je dus niet op een magisch of mystiek pad bent, dan kan het een goed idee zijn
om dit fundament legpatroon te vermijden, tenzij je jezelf de stuipen op het lijf wilt jagen.
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DUIDING FUNDAMENT/MYSTIEKE PLATTEGROND LEGPATROON
I Moeder Aarde
Dit is het middelpunt, het startpunt van de legging. Het kan een menselijk lichaam
voorstellen als de legging over een persoon gaat, of het land onder de plek waar iemand
leeft, of het land waar de legging over gaat. Moeder Aarde is het vat, het lichaam, de
voltooiing van schepping. Het is de 'nu' positie: het geeft aan wat het centrale punt is van
de legging op dit moment in de tijd. De positie gaat over de energie, gezondheid en de staat
van het ‘vat’ in het middelpunt van de legging.
II Verbond
Dit gaat over de relaties met het onderwerp of de persoon die van belang zijn. Als de
legging op een persoon betrekking heeft dan verwijst hij naar de sterkste interactie die de
persoon heeft en die invloed op hem heeft, goed of slecht. De positie kan een persoon
aangeven met wie er een sterke relatie is, hij kan wijzen op overeenkomsten of contracten
waar ze sterk mee te maken hebben, of hij kan wijzen op een kracht of een wezen waarmee
ze te maken hebben.
III Sterrenvader
Deze positie gaat over de lange termijn toekomst. Hij geeft aan wat er binnen een
bepaald lotspatroon aan het vormen is en het geeft het lange termijn patroon weer dat
voorbij gaat komen, als de weg die gelopen wordt door gaat. Het is een zeer belangrijke
positie voor magiërs om naar te kijken als ze dit legpatroon gebruiken. Hij komt overeen
met de magische richting van het zuiden/toekomst/omhoog, en laat de lange afstand,
lange termijn toekomstige gevolgen zien, ten goede of ten kwade, van het pad dat op dit
moment gevolgd wordt.
IV De Afgrond
Dit is de positie die aangeeft wat er diep in de Onderwereld zit dat voorbij is en nooit
meer terugkomt. Het is het verleden, de magische richting van het noorden/naar beneden.
Als de legging over een plaats gaat dan kan hij wijzen op datgene wat er diep onder
begraven ligt. De kaart die op de positie van de Afgrond valt zit diep en het verleden en kan
niet meer opgewekt worden. Hij houdt verband met de Onderwereld.
V De Poort van het Verleden
Dingen die op deze positie verschijnen vallen weg van een persoon of van een
situatie. Maar een poort is altijd iets met twee richtingen: Wat hier wordt aangegeven kan
weer terugkeren, op de drempel wachten of zijn reis naar het verleden doorzetten
(waardoor het in de Onderwereld uitkomt).
VI Tempel van de Voorouders
Deze positie wijst naar de invloeden of contacten die vanuit de diepe voorouder
lijnen van de legger lopen, of van de lokale voorouders van het land, of van de
voorouderlijke priesters. Dit is de positie in het legpatroon waar de voorouders tot ons
spreken, of zichzelf kenbaar maken. Deze positie kan ook wijzen op geërfde vaardigheden
en gaven. De positie houdt verband met de Bloedvoorouder, het Fundament en de Rivier
van Dromen.
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VII Innerlijke Tempel
De kaart die op deze positie verschijnt laat ons de diepere, meer diepzinnige
magische of innerlijke aspecten die invloed hebben op een persoon of het onderwerp. De
positie kan ook wijzen op de diepere mystieke aspecten van een persoon, plaats of ding.
Het is tevens de positie van innerlijke contacten, engelenwezens en godheden. De
Innerlijke Tempel is ver weg van het merendeel van de mensheid, en kan alleen gevonden
worden via magische of mystieke ontwikkeling. Het is het anker en de wortel achter
mystieke aspecten van religie, achter mystieke magische lijnen en systemen; en het is van
hieruit dat de magische en religieuze tempels hun innerlijke, meest pure vorm aannemen.
Wat op deze positie verschijnt moet binnen deze context geduid worden. De positie houdt
verband met De Innerlijke Metgezel, De Innerlijke Bibliothecaris, Verborgen Kennis en de
Geestesgids.
VIII Bloedvoorouder
Net zoals De Innerlijke Tempel de diepe drempel is voor de innerlijke rijken, zo
verwijst de Bloedvoorouder positie naar de diepste voorouderlijke verbinding die het
onderwerp heeft in de Onderwereld. De kaart die op deze positie landt zegt alles over een
oude of oer Bloedvoorouder, wat de gaven en problemen zijn die ze direct aan jou hebben
doorgegeven, en wat voor relevantie de bloedlijn voor je heeft. De kaart die op deze positie
valt kan ook aangeven of er een voorouderlijke lijn is die bijzonder actief of problematisch
is, afhankelijk van de vraag. Hij kan ook wijzen op magisch werk in de diepe Onderwereld
met de assistentie van je voorouders.
IX Fundament
Deze positie geeft het diepe anker weer van een persoon of onderwerp. Het is dat
wat in het verleden is gebeurd en wat van diepe invloed is op de toekomst wat op deze
positie verschijnt is alles dat een persoon kan tegenhouden vanwege de gebeurtenissen of
invloeden van de voorouders. Op dezelfde manier kan ook alles dat het fundament heeft
gelegd van een lotspatroon binnen het onderwerp, en dat nu actief is, op deze positie
verschijnen Het zijn de diepe wortels van het heden die zullen bepalen hoe de toekomst
zich ontvouwt. Wat er ook op deze positie verschijnt kan niet veranderd worden, maar
moet in de toekomst worden meegenomen, of de kaart die hier valt nu goed of slecht is.
Het is het fundament waar je op staat; en als het een zwak fundament is, dan kan de
wetenschap daarvan je helpen om te compenseren, tegenwicht te bieden en die zwakte om
te vromen tot een sterk punt.
X De Weefster van Schepping
Deze positie gaat over de lotspatronen van het onderwerp. Het is de positie van het
lotspatroon waarin we op dit moment zijn ondergedompeld, en dat kan een lange termijn
of een korte termijn patroon zijn. Het kan aangeven of we al dan niet in harmonie zijn met
ons huidige lotspatroon, en de kaart die hier landt geeft aan wat het overkoepelende thema
is van dat lotspatroon. De kaart die op deze positie valt heeft een directe relatie met de
kaart die op de positie Fundament valt: Wat er in het verleden is gebeurd, bepaalt hoe we
met ons huidige lotspatroon om gaan, en beide posities kunnen samen geduid worden om
zo veel mogelijk informatie uit de legging te halen. De positie houdt verband met de Drie
Schikgodinnen, het Rad van het Lot en de Zegewagen.
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XI Maalsteen
Deze positie gaat over datgene wat ons beperkt en wat te boven moet worden
gekomen. Deze beperkingen en moeilijkheden malen ons en polijsten ons, zodat we sterker
worden. Het is een positie van hard werk dat grote successen oplevert, een positie van
leren, en dat kan moeilijk zijn, maar het zal het uiteindelijk waard blijken te zijn. Deze
positie houdt verband met de Bewaarder van Gerechtigheid en de Uitdaging van de Goden.
XII Magische Tempel
Deze positie laat zien wat er gaande is in onze magische levens. De positie laat zien
welke krachten zich openbaren in ons magische werk en kan ook wijzen op belemmeringen
of problemen voor ons magische pad of onze magische handelingen. De positie wijst ook
op magische tempels waar de magiër omheen cirkelt, en de kaart die op deze positie valt,
laat zien wat er vanuit die magische tempels naar het onderwerp toe stroomt. Als het
onderwerp van de legging zich met een bepaalde religie bezig houdt, dan kan het ook de
positie zijn voor de energetische egregore van die religie, dat is wat er energetisch vanuit
deze religie naar het onderwerp stroomt. Deze positie houdt verband met de
Drempelbewaarder
XIII Huis en Haard
Dit is de positie van huis en haard. Het is de familie, de stam, de lokale
gemeenschap, het huis waar je woont. Het hangt allemaal af van het onderwerp en de
vraag, maar deze positie gaat altijd over de buitenwereld om het onderwerp heen. Het is
het wereldlijke, dagelijkse leven en de omgeving waarin het dagelijkse leven plaatsvindt.
XIV De Ontrafelaar
Deze positie geeft iets aan dat uit elkaar wordt gerafeld en voorbereid wordt om het
verleden in te gaan, door de Poort heen te gaan. Elke situatie die zijn hoogtepunt heeft
bereikt en nu ontrafelt om uiteen te vallen en te composteren zal op deze positie
verschijnen. Wat er ook op deze positie landt verwijdert zich van het onderwerp en heeft
niet langer een belangrijke plaats in het leven van het onderwerp. Deze positie houdt
verband met de Onderwereld.
XV Rivier van Dromen
Dit is de plek van slaap en dromen, van visioenen en nachtelijke tijden. Wat er zich
ook in de slaap, de dromen of visioenen van iemand afspeelt, het zal hier verschijnen. Als
hier iets krachtigs verschijnt, kijk dan naar wat er op de posities van De Weefster van
Schepping, de Tempel van de Voorouders of De Innerlijke Tempel ligt. Dat zal aangeven
waar de kracht van de droom vandaan komt en dat geeft weer informatie over wat er aan
de hand is. Deze positie houdt verband met De Uitspreker, de Onderwereld en Voorgevoel.
XVI Het Pad van Hercules
Dit is het pad voorwaarts: Het Pad van Hercules. Het geeft aan wat de korte termijn
toekomst is en ligt in de lijn van de richtingen oost en zuid. Waar zuid/omhoog een lange
termijn vorm is, wijst oost stromend naar het zuiden de toekomst aan die al onderweg is,
die al gevormd is en die zichzelf nu uitrolt voor actie. Dit geeft ook aan waar het onderwerp
naartoe gaat in termen van wat er nu gaat gebeuren als een direct gevolg van de acties in de
rest van de legging. Bij het leggen van de mystieke plattegrond zal het wijzen op het
toekomstige leven van het onderwerp.
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Alleen heilige divinatie in verbinding met de goden maakt ons waarlijk
deelgenoot van het goddelijke leven, laat ons deelnemen aan voorkennis en
goddelijke gedachten, en maakt ons werkelijk goddelijk.
— Iamblichus (c. a.d. ( 250-330 na christus)
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Landschap Legpatroon
Het landschap legpatroon is een verkorte versie van het Mystieke Plattegrond legpatroon
en kan vaker gebruikt worden en op verschillende manieren. Het kan voor wereldlijke
duidingen gebruikt worden om een overzicht te krijgen van een situatie, of het kan
gebruikt worden voor specifieke magische vragen die naar situaties, mogelijkheden,
mensen, plaatsen en dingen kijken. Het geeft aan welke patronen er in het spel zijn, zowel
in de innerlijke wereld als in de fysieke wereld en het zal ook laten zien hoe het lotspad zich
zal ontvouwen als gevolg van een beslissing. Vanwege het bereik van dit legpatroon, kan
het ook gebruikt worden om naar variabelen en alternatieven te kijken en te zien hoe
kracht en magie zich in de toekomst zullen ontvouwen als een bepaalde actie wordt
ondernomen. Het kan ook laten zien welke krachten en invloeden er rond een bepaal stuk
land zijn, of een gebouw, persoon of magisch object. Het kan worden gebruikt om,
bijvoorbeeld, een vraag te beantwoorden die de volgende vorm heeft: "Als ik X doe, wat
gebeurt er dan zowel op de korte termijn als op de lange termijn?" Dit kan voor een magiër
van belang zijn omdat soms de korte termijn effecten van een actie er goed uit zien, maar
er sprake kan zijn van rampzalige lange termijn gevolgen. Dit legpatroon zorgt dat je beide
einden van het spectrum tegelijk kunt bekijken.
Het is ook een plattegrond van iemands innerlijke landschap. Als een magiër dieper
vordert in zijn training, dan wordt hij zich bewust van een innerlijk sjabloon van kracht dat
zijn leven voedt en tevens dingen uit zijn leven composteert. Dit legpatroon traceert de
beweging in en uit deze dynamiek in het innerlijke landschap, wat uiteindelijk hun
uitwendige leven zal voeden.
Zoals je uit het voorbeeld van dit legpatroon zult zien, gebruikt een aantal van de
posities een andere basiskaart dan de Mystieke Plattegrond. Dit is om het legpatroon
geschikter te maken voor vaker gebruik en om er voor te zorgen dat je beide betekenissen
van een positie kunt combineren. En als het voor jou beter voelt om de kaart te duiden
vanuit de positie van de Mystieke Plattegrond, dan kun je dat gerust doen: Het zijn allebei
geldige mogelijkheden.
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DUIDING LANDSCHAP LEGPATROON
I Moeder Aarde
Het lichaam, land, onderwerp van de legging.
II Verbond
Waar het onderwerp een relatie mee heeft. Dit kan een persoon zijn, een kracht,
substantie, energie of een object, afhankelijk van de gestelde vraag.
III Sterrenvader
De lange termijn toekomst van het onderwerp als ze voortgaan op hun huidige gekozen
pad. Deze kaart, en hoe zij verandert naar gelang de vraag, zal aangeven wat het lange
termijn resultaat zal zijn van wat er in de vraag gesteld is.
IV Afgrond
Wat zich in het dieper verleden bevindt en wat nu weg is.
V De Poort van het Verleden
Wat in het verleden is en nog gevolgen kan hebben voor de toekomst, of dat wat weg gaat
om uiteindelijk in de Afgrond af te dalen.
VI Rad van het Lot
In dit legpatroon is dit de positie van de Weefster van het Lot, zij die de draden van de
toekomst weeft. Het Rad van het Lot is de innerlijke kracht die verschillende
veranderingen brengt in korte termijn patronen en ze verschuift afhankelijk van de
handelingen en keuzes door het onderwerp. Doordat het Rad in deze positie ligt kan je de
huidige patronen en fases, waar het onderwerp doorheen gaat, makkelijker waarnemen.
Keuzes kunnen het patroon veranderen en de kaart die op deze positie landt kan
bijvoorbeeld aangeven, of het onderwerp stomme of onverstandige keuzes maakt.
VII De Maalsteen
Deze positie en de kaart die er op terecht komt, gaat over de moeilijkheden die je moet
overkomen op je huidige lotspad.
VIII Innerlijke Tempel
In dit legpatroon kan deze positie voor zowel de Magische Tempel als voor de Innerlijke
Tempel staan. Het geeft aan wat er vanuit de innerlijke werelden de fysieke wereld van het
onderwerp in stroomt.
IX Huis en Haard
Net zoals in het Mystieke Plattegrond legpatroon staat Huis en Haard voor het thuisfront,
je familie of stam.
X Ontrafelaar
Dat wat er in het onderwerp wordt ontrafeld of van het onderwerp weg valt. Wat er op deze
positie landt wordt ontmanteld zodat het weg kan vallen uit het leven van het onderwerp.
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XI Rivier van Dromen
Dit is de positie van de slaap, de dromen van het onderwerp, maar ook van visioenen en
visionair werk.
XII Pad van Hercules
Het Pad van Hercules is de korte termijn toekomst van het onderwerp en het pad
voorwaarts als ze doorgaan op het door hun gekozen pad.
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Levensboom Legpatroon
Het Levensboom legpatroon kan op verschillende manieren worden gebruikt, en het is een
ongelooflijk flexibel legpatroon om mee te werken. Er zijn twee basis manieren waarop je
er mee kunt werken. De eerste manier, die vertrouwt op de diepere aspecten van het
legpatroon, is om met de posities te werken op dezelfde wijze als bij het Mystieke
Plattegrond legpatroon of het Landschap legpatroon, waar elke positie zijn eigen 'thuis'
kaart kent.
De tweede manier gebruikt een meer wereldse aanpak, en die kan gebruikt worden
om ja-nee antwoorden te krijgen, maar ook om een meer gerichte kijk op wat er gebeurt of
gaat gebeuren met een situatie, plaats of persoon.
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DE DIEPERE AANPAK
Deze manier om het levensboom legpatroon aan te pakken zul je gebruiken voor
magische of mystieke leggingen. Elke positie kent een oer kracht identiteit en de kaarten
die op die posities vallen moeten worden geduid in combinatie met de betekenis van die
oer kracht. Dit legpatroon kan worden gebruikt om naar een bepaalde persoon of situatie
te kijken en te zien welke diepere krachten er aan het werk zijn, zonder dat je te veel
informatie krijgt die de legging in een moeras verandert.
Als je bijvoorbeeld wilt weten of een gebouw of stuk land geschikt is voor het
bouwen van een magische tempel. Door de diepere aanpak van het Levensboom
legpatroon te gebruiken, kun je precies zien wat de diepere krachten zijn die door de
ruimte stromen: de diepere krachten veranderen niet veel gedurende de tijd. De meer
oppervlakkige energieën, die vaak kunnen veranderen, kunnen dan worden bepaald met de
tweede aanpak van het Levensboom legpatroon.
Je kunt deze aanpak ook gebruiken om de diepere krachten te bekijken die door je
leven stromen en je huidige pad door het lot heen, of de actieve en lange termijn magische
patronen. Het is niet echt nuttig voor een wereldlijke duiding, waar je beter de tweede,
meer wereldse, methode voor kunt gebruiken.
Sleutelwoorden
Dit zijn de sleutelwoorden die de magiër kan gebruiken bij het diepere Levensboom
legpatroon:
Sterrenvader I Beginselen, conceptie, het Woord, wat uit het magische oosten
stroomt, wat vanuit de innerlijke werelden stroomt en zich gaat openbaren.
Schepper van Tijd II Vorm geven, een tijdsduur bepalen, het meegeven van tijd
en het lot. Welke diepe kracht het lot heeft opgestart om zichzelf tot uitdrukking te
brengen.
Houder van Licht III Wat er wordt achter gehouden, in winterslaap verkeert, of
is teruggetrokken.
Lichtdrager IV De paden bouwer, de Opener van de weg.
Gevangennemer V Noodzakelijke beperking, wat terug wordt gehouden, zodat de
weg open kan blijven.
Puur Evenwicht VI Het draaipunt, de kracht die het evenwicht in stand houdt,
waardoor het lot tot uitdrukking kan komen.
Maalsteen VII Moeilijkheid die er voor zorgt dat het onderwerp zich verder
ontwikkelt, tegenslag waarvan je sterker wordt, grenzen, controle, fysieke problemen,
fysieke lotspatronen.
Ontrafelaar VIII Gemak dat een onderwerp te niet kan doen, losheid die mogelijk
verzwakt, verlies van grenzen, gebrek aan controle, mentale of magische moeilijkheden.
Drempelbewaarder IX Creativiteit, innerlijke visie, innerlijk landschap, wat is de
innerlijke brug waarmee de innerlijke krachten naar het uiterlijke, fysieke onderwerp
kunnen stromen.
Moeder Aarde X Het lichaam, het land, de uitkomst, de voltooiing, vruchten gaan
dragen.
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De posities een, twee en drie moeten als een geheel gelezen worden als een overzicht
van de vraag of situatie. Vier, vijf en zes moeten gelezen worden als de diepere krachten die
in het verhaal aan het werk zijn. Positie vijf en positie zeven zijn aan elkaar verbonden: de
kracht die positie vier aan het onderwerp toevoegt, wordt door positie zeven verwerkt (de
zevende positie en het getal zeven zijn altijd belangrijke magische aanwijzingen).
Positie vijf en positie acht zijn ook met elkaar verbonden: als de lessen op positie
acht niet geleerd worden, dan zal de kracht van positie vijf actief worden om iets uit
roulatie te nemen.
Positie een, zes, negen en tien zijn als een snelweg waarlangs kracht naar boven en
beneden kan stromen. In divinatie kijken we meestal naar de stroom omlaag van conceptie
(1) naar voltooiing (10). Het is de middelste zuil of de as van kracht en de posities aan
beide zijden van deze as zorgen voor spanningen en tegenstellingen die er voor zorgen dat
de kracht kan blijven stromen.
Zoals je kunt zien, zijn de betekenissen van de posities diep en magisch, en kun je
veel halen uit en legging via deze methode, zolang je de tijd neemt om er op te mediteren;
maar het is niet zo geschikt voor wereldse of eenvoudige vragen.
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DE EENVOUDIGERE AANPAK
Deze methode van duiden is eenvoudiger en vanzelfsprekend (gebruik de
sleutelwoorden voor elke kaart in de illustratie op de volgende pagina) en veel beter voor
wereldlijke duidingen of eenvoudige ja-nee vragen. De laatste positie, positie tien, is het
antwoord op de vraag, en de voorafgaande kaarten geven aan hoe dat antwoord tot stand is
gekomen., De illustratie van dit legpatroon geeft de genummerde volgorde van de kaarten
aan en geeft aan wat elke positie betekent.
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Legpatroon van de Vier Richtingen
Dit legpatroon met zes kaarten kijkt naar het onderwerp, naar de invloeden die
vanuit de vier richtingen stromen en uiteindelijk naar wat er op het onderwerp in werkt.
Het is een erg veelzijdig legpatroon dat gebruikt kan worden om te kijken naar een
persoon, een situatie of een plats, afhankelijk van de vraag en hoe je de sleutelwoorden
gebruikt.
De sleutelwoorden in elke richting hebben met elkaar te maken en je werkt met de
sleutelwoorden die het meest toepasselijk zijn voor het onderwerp van de legging en de
vraag. We gaan eerst kijken naar het legpatroon zelf en de sleutelwoorden voor elke positie
en bekijken daarna hoe die in een legging moeten worden geduid.
I. Centrum: Het lichaam, een plaats, het land, een persoon, een object. Deze
positie geeft iets aan over het onderwerp van de legging
II. Oost: wat het bestaan in komt, mogelijkheden, lucht, uitingen, lente,
binnenkomend, leren.
III. Zuid: Het pad voorwaarts, de toekomst, vuur, zomer, werk
IV. West: Familie, thuis, ouder worden, water, herfst, wegvallen, erfenis.
V. Noord: Voorouders, dood, verleden, winter aarde.
VI. Verbond: de grootste invloed op het onderwerp, relaties, wat binnenkomt.
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VERSCHILLENDE MANIEREN OM DIT LEGPATROON TE GEBRUIKEN
Hoe je de posities en sleutelwoorden aanpakt hangt sterk af van wat voor soort vraag je
stelt. Dit is een eenvoudig legpatroon en is daardoor goed voor eenvoudige magische en
wereldlijke leggingen; en het kan gebruikt worden om het tijdstip van een gebeurtenis
nauwkeurig te bepalen, of de invloed van iets, of de energieën van een ruimte in de
verschillende richtingen. Het kan gebruikt worden om te zien wat voor invloeden van
buiten er het leven van iemand binnenstromen, maar ook welke innerlijke of magische
energieën er invloed op hem hebben. Hier volgen een aantal voorbeelden van hoe je de
legging en de sleutelwoorden kunt gebruiken:
Het inspecteren van een ruimte:
Door de richtingsattributen te gebruiken kun je een duiding doen van een huis of
bezit, en naar de verschillende energieën kijken die er in en omheen stromen. Je maakt
daarbij geen gebruik van de sleutelwoorden; gebruik alleen de richtingen en de kaarten die
op de richtingen vallen. De centrale kaart is het overkoepelende aspect, en de laatste kaart
geeft aan wat de gevolgen zijn voor de mensen die zich er in bevinden.
Als een negatieve of vernietigende kaart in het zuiden valt dan moet je de zuidkant
van het bezit nader bekijken. Je wilt eerst weten of het gevaar van binnen of van buiten
komt, wat je met de volgende vraag kunt achterhalen: "toon me de innerlijke energieën in
het zuiden van dit bezit." Met hetzelfde legpatroon kun je dan de sleutelwoorden gebruiken
om te kijken wat er via het zuiden binnenkomt, wat het pad voorwaarts is, wat er wegvalt
en zo voort. Je kunt dan hetzelfde doen voor het fysieke aspect van het gebouw
Het controleren van energieën en magie die rond een persoon stroomt:
Je gebruikt de richtingen op een magische manier door de sleutelwoorden te
gebruiken die met tijd te maken hebben. Positie twee gebruikt bijvoorbeeld de
sleutelwoorden 'oost' (magische uiting of het magische systeem van lucht) en
'binnenkomend'. De kaart die op deze positie valt geeft je aan wat de gezondheid (of iets
anders) is van de energie van het 'oosten', 'uitingen' en 'beginselen' rond de persoon Het
zuiden gaat over vuur energieën, magie en het pad van de toekomst, het westen over
emotionele of water energieën en datgene wat verdwijnt in het verleden, enzovoort.
Het bekijken van het mogelijke succes van iets:
Bijvoorbeeld: "Als ik X doe, zal mijn project dan slagen?" Hier staat positie twee
voor het idee dat zich vormt, positie drie is de toekomst, positie vier is de 'oogst' (welke
erfenis laat het achter?), positie vijf geeft aan wat zich al in het verleden bevindt en met de
vraag te maken heeft, en de laatste kaart geeft de mensen of krachten aan waar je mee te
maken kracht of waar je anderszins in je project moet samenwerken.
Zoals je kunt zien, is het legpatroon van de Vier Richtingen erg veelzijdig en het
wordt in principe aangestuurd door waar je naar kijkt, hoe je de vraag stelt en waar je
aandacht op is gericht. Ieder kaartlegger kan zijn eigen unieke manier ontwikkelen om met
dit legpatroon te werken. Om met dit legpatroon aan de slag te gaan kun je eerst beginnen
met het basispatroon van oost/begin, zuid/toekomst, west/verdwijnend en
noord/verleden. Je kunt dan stap voor stap andere attributen en betekenissen toevoegen
naarmate je het legpatroon beter leert kennen.
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Afsluitend Advies
Datgene wat een legging succesvol maakt, en duidelijk om te duiden, is het gekozen
legpatroon en jouw aandacht en intentie wanneer je de vraag stelt. Als je niet helder voor je
geest hebt wat je wilt vragen, dan zal het antwoord net zo vaag en verward zijn. Zorg dat je
het legpatroon dat je gebruikt kent, was de kaarten goed (nee, niet met water, vert.), en
houdt je aandacht op de specifieke vraag gericht.
Zorg dat de vraag die je stelt begrensd is. Als je bijvoorbeeld iets vaags vraagt als
'Laat me mijn toekomst zien, dan tonen de kaarten ofwel de eerstvolgende grote
gebeurtenis in je leven— en dat kan morgen zijn, volgend jaar of over tien jaar—of ze laten
je simpelweg je dood zien: de uiteindelijke toekomst voor ons allemaal.
Het is beter om duidelijk en specifiek te zijn, en dat zal ook helpen om je aandacht te
richten op wat je voelt dat je moet weten. Probeer nooit om verder te vragen dan wat je
nodig hebt; richt je aandacht op de taak die voor je ligt.
Om weer naar ons voorbeeld terug te keren, als je moet weten wat er over zes
maanden gebeurt, zodat je aan de hand daarvan plannen kunt maken, wees daar dan
duidelijk over. Je vraag zou dan zijn: "Laat me mijn leven in de komende zes maanden
zien." Als je niet het overkoepelende plaatje van je leven wilt weten maar er een bepaald
deel van wilt weten, definieer dat dan ook duidelijk. "Laat mij mijn magische leven van de
komende zes maanden zien", "Laat me mijn werk situatie voor de komende zes maanden
zien", en zo voort.
Veel mensen kunnen zich, als ze niet oppassen, als een kind in een snoepwinkel
gedragen wanneer ze beginnen met divinatie. Je moet divinatie wijs gebruiken, om naar
dingen te kijken als dat echt nodig is.
Het is ook mogelijk om een situatie te veel te duiden. Als je voor het eerst een
legging ergens over doet, dan krijg je een vrij breed, lange termijn, overzicht van de
gebeurtenis of het onderwerp. Als je daarna voortdurend leggingen doet over hetzelfde
onderwerp dan kan het er op uitdraaien dat je de tijdslijn van waar je naar kijkt verkort:
hoe meer je naar een situatie kijkt, hoe dichter en dichter bij die komt. Maak dus gebruik
van je boerenverstand.
In termen van energetische hygiëne kun je het beste je handen met zeep en wat
droog zout wassen nadat je een aantal leggingen hebt gedaan.
Dat verwijdert alle restjes energie van je handen. Dit is vooral belangrijk als het een
moeilijke legging betrof. Als de stok energetisch vervuild of plakkerig aanvoelt na een
slechte legging, spreid de kaarten dan uit op een theedoek, strooi er wat droog zout
overheen en hussel ze goed door elkaar. Verpak ze daarna in de theedoek met zout en laat
ze een uurtje of zo liggen. Daarna schud je het zout van de kaarten af.
Een ander manier is om de kaarten met wierook te smudgen.
En boven alles: Geniet van het spelen met de stok en het er van leren, ermee te
experimenteren en het leren kennen van de individuele krachten en persoonlijkheden!
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Engelstalige Index van de Kaarten

Abyss, 23
Archon & Aion, 19
Bailiff, 137
Blood Ancestor, 113
Bridge of Death, 201
Challenge of the Gods, 97
Chariot, 63
Child, 163
Communication, 143
Creator of Time II, 15
Death, 205
Destruction, 207
Disease, 129
Elder, 165
Faerie King, 111
Fate Giver, 67
Fate Holder, 69
Fate Taker, 71
Fellowship, 141
Female Warrior, 189
Foundation, 155
Gate of the Past, 91
Ghost, 115
Giver of Gifts, 135
Glamour, 123
Goblin Queen, 107
Grindstone VII, 37
Guardians of the Inner Desert, 57
Healer, 191
Hidden Knowledge, 49
Hierophant, 159
Holder of Light III, 17
Home & Hearth, 93
Idiot, 167
Imprisoner V, 31
Inner Companion, 55
Inner Librarian, 53
Inner Sanctum, 99
Inner Temple, 51
Inspiration, 83
Keeper of Justice, 61
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Keeper of the Abyss, 27
Leader, 173
Light Bearer IV, 29
Limiter, 149
Luna, 79
Magical Attack, 131
Magical Temple, 87
Male Warrior, 181
Man of Nature, 175
Mother Earth X, 75
Mystic, 179
Occultist, 171
Oracle, 185
Parasite, 117
Path of Hercules, 95
Place of Healing, 81
Premonition, 121
Priestess Magician, 187
Protector of Souls, 45
Pure Balance VI, 33
Regenerator, 153
Resources, 101
River of Dreams, 89
Scapegoat, 127
Seclusion, 145
Shamaness, 193
Sol, 77
Spirit Guide, 105
Staff of the Gods, 151
Star Father I, 13
Temple of Ancestors, 85
Temptation, 125
Threshold Guardian IX, 41
Underworld Forest, 197
Union, 161
Unraveller VIII, 39
Utterer, 59
Weaver of Creation, 47
Wheel of Fate, 65
Wise Teacher, 139
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