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Verantwoording 
 
Toen ik de ouderlijke religie verliet bleef de ervaring in contact te staan met het mysterie overeind. 
Het badwater had ik weggegooid, maar dit kind erin behouden. Heilige boeken bestonden niet meer 
voor mij. Dogma’s, vaste vormen en uiterlijkheden hadden afgedaan. Ze vervormden de 
natuurlijkheid en puurheid van mijn zijn. Vanaf dat moment wantrouwde ik alle vormen van 
autoriteit buiten mij.  
 
Wantrouwend was ik ook naar dit ‘kind’ toe, want hoe kon ik zeker weten dat ik mijzelf geen rad voor 
ogen draaide? Drie jaar innerlijke strijd met mijzelf en dat kind was het resultaat. In die jaren deed ik 
onderzoek naar andere religies en bevond ze, net als de ouderlijke religie, te licht. Ik besloot alleen 
nog te vertrouwen op mijn eigen ervaringen met het mysterie en in contact daarmee te ontdekken 
wat waar is. Zo begon een gerichte innerlijke zoektocht. Vasten en retraites werden belangrijke 
terugkerende momenten in mijn leven. Mijn Indische schoonvader speelde in deze ontwikkeling een 
grote rol. Van hem leerde ik de zachte innerlijke stem waar te nemen en te onderscheiden of die uit 
het mysterie afkomstig was of uit mijn eigen duisternis, wat dieptepsycholoog C.G. Jung de Schaduw 
noemt. 
 
Jung werd mijn tweede leermeester. Zijn dieptepsychologie hiep me mijn ervaringen met het 
mysterie en wat er in mijn psyche plaatsvond te begrijpen. In die tijd verschenen veel Grote Dromen, 
vol archetypische symboliek. In die tijd onderzocht ik nog immer wantrouwend de I Tjing, de Tarot en 
de Runen. Ze toonden dezelfde inhouden als mijn dromen. Hierdoor wist ik dat het klopte wat ik als 
antwoord om mijn vragen kreeg. Ook maakte ik veel wetenschappelijk onverklaarbare zaken mee. Zo 
kreeg ik waarschuwingen wanneer er zich rampen in de persoonlijke sfeer gingen voordoen en 
ervoer ik zo nu en dan de aanwezigheid van wat ik in die tijd geesten noemde. Niet altijd fijn, maar ik 
leerde ermee omgaan. Eén zo’n gebeurtenis deed me een massagraf vinden.  
 
Na Jung werd vergelijkend mytholoog Campbell mijn leermeester. Het liet me zien hoe religies en 
mythologieën net als dromen dezelfde beeldentaal spreken. Daardoor leerde ik algemene patronen 
herkennen van de universele ontwikkelingsreis van de mens. Jung noemt die reis Individuatie. 
Campbell noemt het ‘de reis van de held’. Alle religies en mythologieën gaan hierover en net als 
iedereen die die reis maakt had ik dezelfde beelden in dromen en visioenen. Ze begeleidden me in 
mijn persoonlijke route op die universele reis. Op den duur kreeg ik naast dromen, visioenen en 
ingevingen in woord en beeld ook helderziende, helderhorende, heldervoelende en helderwetende 
ervaringen. Ik leerde ermee omgaan en begrijpen wat ze me te zeggen hadden. Al deze 
orakelvormen wezen me de weg, wezen me op fouten, risico´s en gevaren, vertelden me wat me te 
wachten stond en spoorden me aan de reis te vervolgen. In die tijd deed ik zelfsessies, een vorm van 
contemplatie waarbij ik antwoorden op mijn vragen ontving. Zo heb ik heel wat werk aan mezelf 
verricht. Via trance en hypnotherapie kreeg dit nog een extra verdieping.  
 
Op basis van eigen ervaring maak ik in dit boekje onderscheid tussen interne en externe 
orakelvormen, tussen het ontvangen aan deze zijde en het ophalen van gene zijde. Interne 
orakelvormen zijn energetische, psychische en fysieke gewaarwordingen. Externe orakelvormen zijn 
de Tarot, de I Tjing, de Runen, Pendelen, e.d. Het mysterie spreekt constant en uit het zich al naar 
gelang je eigen ontwikkeling van fijn tot grof en van intern tot extern.  
 
Hoofdstuk 1 - 5 zijn geschreven vanuit eigen ervaren en kennis. Hoofdstuk 6 komt voort uit de 
bestudeerde literatuur. 
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1 Algemeen 
 
De term ‘Orakel’ is afkomstig uit de Griekse mythologie en uit de religieuze praktijk van de oude 
Grieken. Het was bij uitstek het communicatiepunt tussen de Grieken en hun goden. Oraculum 
betekent ‘Goddelijke aankondiging’. Het orakel zou de wil van een of meer goden weergeven en 
uiteindelijk ook altijd uitkomen. Maar het werd niet altijd correct begrepen en velen trachtten zich 
eraan te onttrekken. (Voorpagina: Orakel van Delphi)  
 
De term Orakel verwijst naar meerdere zaken: een bepaald persoon, de boodschap, een middel dat 
gebruikt wordt, de plaats waar de boodschap wordt ontvangen. Is het een persoon dan is het iemand 
die ‘ongekende’ informatie vanuit een andere realiteit ontvangt (helderhorend, helderziend, 
helderwetend, e.d.). Dat kan over het verleden, het heden of de toekomst gaan. Het betreft o.a. 
voorspellingen, mogelijkheden, adviezen, bevestiging en afwijzing, inzicht, kennis, terugvinden van 
wat weg is. Die andere realiteit kent vele namen: geesten, zielen, gidsen, god of goden en demonen, 
engelen, of het onbewuste bijvoorbeeld.  
 
Het orakel is van alle tijden en plaatsen en kent vele vormen. Niet zo vreemd ook, want er zijn altijd 
mensen die verbondenheid ervaren met iets diepers of hogers dan het vlakke leven en spontaan of 
via oefening toegang hebben tot het mysterie. De methoden en middelen verschilden maar altijd is 
er sprake van een verlaagde bewustzijnsdrempel en/of een overweldigende inhoud die je overvalt. 
Drempeloverschrijdingen kunnen je overvallen in bepaalde situaties waar sprake is van een zwak ik-
bewustzijn, zoals in tijden van grote psychische stress, koortsijlen, ziekte, bijna-dood-ervaringen 
(BDE), dromen en nachtmerries, bij geestesziekte, dementie, e.d. Je kunt drempeloverschrijdingen 
ook initiëren door psychedelica in te nemen of drugs te gebruikend, door een initiatieritueel te 
ondergaan, te vasten, in trance te gaan, te mediteren, comtempleren, vision quests, e.d.  
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2 Over de drempel  
 
Psychedelica 
Ayahuasca is tegenwoordig in de mode als orakeldrug. Het wordt bereid uit een bepaalde tropische 
boombast en tijdens rituelen onder begeleiding van ervaren gidsen gedronken om in een trance-
achtige staat te komen. Hierbij openbaren psychische en fysieke energieën die gekend willen worden 
zich in reële, dramatische beelden aan je. Je beleeft het als een werkelijkheid die in de dagelijkse 
werkelijkheid verscholen maar actief is. Een goede begeleiding van de gidsen is voorwaardelijk. In het 
proces dat je als echt ondergaat kun je makkelijk verdwalen, overweldigd worden of uit angst 
vluchten in diepere psychische lagen waaruit je maar moeilijk zelf terug kunt keren (psychose 
bijvoorbeeld).  
Peyote, een cactussoort uit Mexico, werd en wordt door de oorspronkelijke bewoners vanwege het 
psychedelisch effect ook zo ingezet. De naam betekent: goddelijke boodschapper.  
Elke tijd en cultuur kent zo de eigen middelen. Ze zijn allen bedoeld om antwoorden op en 
oplossingen voor problemen te vinden. Het gebruik van drugs om te trippen, de werkelijkheid te 
ontvluchten, is vooral in het Westen bekend, maar ook het opium roken in het China van begin 20e 
eeuw kennen we.  
Pado’s worden zowel gebruikt om te trippen en als orakelmiddel. 
 

 
 
Psychedelica, natuurlijke of chemische, kunnen je door het onbewuste laten reizen. Niet alles daar is 

prachtig. Ook gruwelijke dingen kun je daar tegenkomen. 
 
 
Bijzonder personen 
Gewoonlijk maakte men gebruik van de aangeboren en ontwikkelde gaven, vaardigheden en 
diensten van speciale mensen die de drempel tussen bewustzijn en het onbewuste kunnen passeren, 
al of niet met behulp van psychedelica, rituelen en hulpmiddelen. Doekoens in Indonesië, Winti-
priester en Wisimannen in Suriname en de Antillen, medicijnmannen, sjamanen of heiligen. 
Hieronder vallen ook helderzienden, paragnosten, kaartlezers, handlijnkundigen, astrologen,  
pendelaars en ja, ook hypnotherapeuten. De meeste van hen gaan ook daadwerkelijk over de 
drempel. Een deel van hen blijft in het hier en nu en past technieken toe waardoor het onbewuste de 
kans krijgt je informatie over de drempel aan te reiken. Je hoeft geen sjamaan, heilige of 
medicijnman te zijn om kaarten te kunnen lezen, aan handlijnkunde te doen, astrologie te bedrijven 
of welke orakelmethode dan ook toe te kunnen passen. Afstemming is wel van belang, om in de stilte 
van jezelf de zachte stem van je intuïtie te kunnen waarnemen. “Hoor je het kabbelen van de beek”, 
zei een Zen meester op de vraag van een monnik hoe je Satori bereikt, “dáár is de ingang”.  
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Plaatsen 
Speciale mensen, rituelen, psychedelica, middelen, maar ook bijzonder plaatsen helpen de drempel 
verlagen. Dit zijn plaatsen waar iets heftigs is gebeurd of plaatsen waar gedurende langere tijd vanuit 
een bepaalde energie is gehandeld. Vooral plaatsen van religieuze verering en verbinding zoals 
kerken, kathedralen, Stonehenge, oeroude eiken of tempels dragen nog de energie die daar beleefd 
is. Alsof zo’n plek als een batterij is opgeladen met dezelfde energie. Dat kan zowel positieve als 
negatieve energie zijn. Denk maar eens aan Auschwitz of the Killing Fields in Cambodja. Dichter bij 
huis voel je het ook op een oorlogsbegraafplaats als Margraten en in het voormalig Kamp 
Westerbork. Gevoelige mensen pikken het direct op en voelen wat hier is. Minder gevoelige mensen 
merken het vooral aan hun lichaam of energieniveau dat hierop reageert. Misselijkheid, duizeligheid, 
euforie, helderheid, verhevenheid, dodelijke vermoeidheid, verdriet en blijmoedigheid zijn een paar 
indicatoren voor wat je hier kan overvallen en je al of niet bewust oppikt. Je kunt zelf ook zo’n plek 
creëren door een altaar te maken in je huis, een speciale plaats waar je belangrijke voorwerpen 
neerzet die als brug dienen en je helpen verbinden met het mysterie.    
 

  
 
Monoliet in de staatsbossen tussen Rolde en Borger op de plek van mijn eerste en derde vasten. Hier 
beeldhouwde ik het symbool van de universele ontwikkelingsreis van de mens in op nadat deze in mij 
ontstond. Voorop staat mijn verhaal. Deze plek is onderhand een bedevaartsoord voor mij geworden. 
Hier heeft zoveel dieps en hoogs in mij plaatsgevonden. Alleen al de rit en wandeling hier naartoe 
doet de drempel tussen het mysterie en mijzelf verlagen. Telkens weer is het thuiskomen in mijzelf 
wanneer ik hier plaatsneem.  
 
Voertuigen – Rituelen, symbolen, objecten 
Elke symbolische handeling die een dieper psychologisch proces begeleidt of weergeeft is een rituele 
handeling. Een aaneenschakeling van zulke handelingen noemen we een ritueel. Wanneer je die met 
aandacht en intentie uitvoert werkt het als een voertuig die je over de drempel brengt. Er zijn 
rituelen die je heen brengen, je helpen te vinden en je uiteindelijk weer terug brengen. De functie 
van zulke rituelen en symbolen is dat ze je helpen, begeleiden, beschermen. Je kunt je eigen rituelen 
ontwikkelen en je eigen symbolen nemen, of bestaande adopteren. Bestaande zijn beproefde 
middelen die net als heilige plaatsen al een zekere lading dragen waarop je mee kunt liften. 
Mantra’s, Yantra’s, Soetra’s, Mudra’s, de sjamanendrum, reciteren, zang, trancedans, tekenen, 
schilderen, dichten, ze werken allemaal. Wanneer je je eigen manier ontwikkelt zal je merken dat ze 
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op een andere wijze zeer krachtig zijn. Ze zijn namelijk toegesneden op jou zelf. Maatwerk dus, maar 
niet altijd zo ‘safe’ als de beproefde oude. Het gaan zitten op je meditatiekussentje is al een ritueel 
dat je voorbereidt op de afdaling in jezelf en de ontmoeting met het mysterie. Zo ook de kerkgang 
van een christen en de wandeling over de begraafplaats naar het graf van een dierbare. 
 

  
 
Mudra’s: handposities met   Gebedsketting: elke kraal staat voor een gebed. 
een symbolische betekenis. 
 
Symbolen dragen een lading die je je al of niet bewust bent. Archetypische symbolen zijn van grote 
waarde omdat ze indrukwekkend zijn en van universele grootsheid. Persoonlijke symbolen zijn weer 
krachtig vanwege hun maatwerk. Symbool en ritueel samen vormen een krachtige combinatie.  
Ook objecten kunnen een symbolische waarde hebben en in een ritueel plaats krijgen. Vooral oude 
symbolische objecten die al veel en breed ingeburgerd zijn, zoals bijvoorbeeld het kruis, een ring, de 
ankh, de dorje en de bel, een gebedssnoer en dergelijk. Veel objecten zijn archetypisch en dragen al 
een bovenpersoonlijke lading in zich. Andere zijn door veelvuldig gebruik energetisch opgeladen. Pas 
op voor storende en negatieve ladingen van bepaalde voorwerpen. Neem een object in je hand. Keer 
in jezelf en tast af wat je voelt. Zo kun je wegen of het schoon is of niet en of je het wilt gebruiken.  
 

 
 

Gebedsmolens: er wordt vanuit gegaan dat elke rondgang  
van de molen het gebed uitzendt dat erop staat. 
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Helpers 
Gidsen, engelen, totemdieren, djinns, ze kunnen allemaal als helper aan gene zijde van de drempel 
verschijnen. Aan deze zijde heb je dan meesters, priesteressen, leraren, monniken, heiligen, e.d. 
Maar ook gewoon een huisdier, een kind, de mens die je op straat tegenkomt. Hoe dichter je bij 
jezelf bent, des te meer fungeren de gewone zaken in je leven als drempelverlager. Hoe verder je er 
van af staat en hoe moeilijker je het vindt, des te sterker is het middel dat je nodig hebt. Dat kan een 
engel zijn, een verlichtend visioen, een meester of heilige, maar ook een ramp of ongeluk, de 
ontmoeting met je geliefde of de geboorte van je kind, maar ook de moordenaar van je dochter, je 
martelaar of verkrachter. We zijn geneigd alleen in de fijne zaken een helper op het levenspad te 
zien, maar alles kan je helpen. Naarmate je verder komt op je pad neemt je gevoeligheid en 
helderheid toe en ervaar je meer en meer hoe alles je verder helpt.  
 
Helpers van ‘gene zijde’ kun je aanroepen. Welke energie je verlangen oproept is van jou afhankelijk. 
Van je intentie en eigen energie. Heb je hulp en bescherming nodig dan is dat wat je tegemoet komt. 
Wil je kwaad, dan trek je die energie aan. De energie trekt een voor jou passend beeld als jasje aan. 
Ben je een christen dan zie je waarschijnlijk een engel, Maria of Jezus verschijnen voor hulp en 
bescherming. Ben je een hindoe dan zie je goden en demonen verschijnen al of niet in hun 
schrikwekkende gedaante. Een boeddhist ervaart mogelijk de gelukzalige leegte of Boeddha en een 
sjamaan meestal kracht- of totemdieren die psychische eigenschappen verbeelden die hij nodig heeft 
op dat moment. 
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3 Media en Boodschappen 
 
Berichten 
Boodschappen vanuit het mysterie zijn gewoonlijk verhelderend, zo niet direct dan later. Zijn ze 
onduidelijk dan schuilt daarin hun werking. Zulke berichten drijven je proces van zelfontplooiing aan 
en openen je voor wat het mysterie je te zeggen heeft. Boodschappen geven gewoonlijk inzicht en 
passen naadloos bij je situatie. Je ervaart ook vaak een schok van herkenning. Een boodschap kan in 
zoveel vormen komen als er mensen zijn. De één krijgt een ingeving, een gevoel of ervaart een 
intuïtief weten. De ander loopt tegen allerlei barrières op of merkt dat bij een bepaalde keuze alles 
als vanzelf gaat. Weer een ander krijgt dromen of ingevingen, krijgt automatisch schrift, ziet beelden, 
fragmenten, of hoort stemmen. Via alle zintuigen kan het binnenkomen. Hoe, is afhankelijk van je 
eigen gevoeligheid en je dominante representiesysteem. De meeste mensen zijn visueel ingesteld, 
maar ben je bijvoorbeeld een musicus en heb je een ontwikkeld gehoor, dan is dat een prachtig 
medium om informatie mee te ontvangen.  
 
Media 
Je kunt berichten als psychische, energetische of fysieke signalen ervaren. De kunst is ze eerst maar 
eens waar te nemen. Dan pas valt er iets over te weten of te interpreteren. Dat vergt een blik naar 
binnen. Meditatie en mindfulness zijn hierbij waardevolle hulpbronnen. Erg gevoelige en spiritueel 
gegroeide mensen ontwikkelen heldervoelendheid, helderhorendheid of helderwetendheid. 
Naarmate je hier verder in bent heb je ook minder last van externe en interne storingen. Op den 
duur kun je zelfs het ‘kabbelen van de beek’ onder grote druk, extreem lawaai, gevaar en 
gelukzaligheid waarnemen. Ben je minder gevoelig of werkt de blik naar buiten toe beter voor jou, 
dan zijn er allerlei middelen die de berichten voor jou zichtbaar, hoorbaar of voelbaar kunnen maken. 
Tarotkaarten, handlezen, astrologie, Runen, I Tjing, pendelen, en dergelijke maken zichtbaar wat je 
(nog) niet voelt bij jezelf. Systemen als de Tarot, astrologie en de I Tjing zijn gedurende vele eeuwen 
ontwikkeld tot zeer gedetailleerd aan toe. Andere zijn wat grover en vergen meerdere vragen om tot 
een vergelijkbaar resultaat te komen. Elk middel spreekt een eigen taal en kent beperkingen. Leer 
dus je voorkeursmedium goed kennen of gebruik meerdere wanneer dat nodig is voor je.  
 

 
 

Meditatie is éénpuntige concentratie. Laat je ook dat ene los dan ben je  
in contemplatie en kunnen de antwoorden op je vragen binnen komen. 
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4 Werking 
 
Onbewuste impulsen 
Het onbewuste in ieder mens luistert mee. Meer nog; het doet mee in je leven. Alles is ervan 
doordrongen. Wanneer je een vraag stelt, ‘in het mysterie legt’, dan is het onbewuste hiermee bezig. 
Verlaag je de drempel dan ontvang je de informatie vanuit het onbewuste hierover. Zolang je vraag 
duidelijk is en je intentie helder is er een respons. Dat uit zich energetisch, psychisch en fysiek. 
Energetisch in het voelen van een lading en de aard van die lading, psychisch in voorstellingen en 
fysiek in onwillekeurige spierspanning, ongemak, welbevinden of pijn. Kortom, je wordt onbewust 
aangedreven maar beseft dat niet zo. Die aandrijving doet een pendel bewegen bijvoorbeeld.  
 

 
 

Pendelen: door het onbewuste 
aangedreven subtiele bewegingen 

doen de pendel in een bepaalde 
richting bewegen. 

 
 
Synchroniciteit 
Daar bovenop speelt wat dieptepsycholoog C.G. Jung ‘synchroniciteit’ noemde. Van synchroniciteit is 
sprake wanneer twee of meer gebeurtenissen min of meer tegelijkertijd optreden in een voor jou 
zinvol verband, dat niet noodzakelijk als causaal wordt ervaren. Eenvoudig gezegd: je ervaart het als 
‘meer dan gewoon toeval’, omdat de twee gebeurtenissen voor jou met elkaar te maken hebben, 
terwijl het ene het andere niet heeft voortgebracht. Jung ging er nog vanuit dat causaliteit en 
synchroniciteit naast elkaar bestaan. In het Hindoeïsme bijvoorbeeld gaat men ervanuit dat alles 
synchroniciteit is. Je zou kunnen zeggen dat het onbewuste (of het mysterie) permanent creëert. Elke 
handeling die je doet, alles wat je ontmoet is in die context verbonden met wat het mysterie aan het 
creëren is. Niet jij doet, maar jij wordt gedaan. En daarin heb je een zekere speelruimte die we vrije 
wil noemen. Het leven wordt gedaan, ontvouwt zich vanuit het mysterie. Dus elke kaart die je trekt is 
de kaart die getrokken moest worden als antwoord op je vraag. Elke munt die je werpt komt op die 
zijde terecht die bij de toestand van jou in het grote mysterie past waardoor je jouw antwoord krijgt. 
Elke Runesteen die je trekt is de steen die hoort bij je vraag. Niets vindt buiten het mysterie om 
plaats.  
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Psychologische invalshoek 
Dan is er nog een derde visie. Dat is een psychologische. Namelijk dat wát je ook krijgt als antwoord, 
je het zo filtert dat alleen wat bij je vraag past tot je bewustzijn doordringt. De rest wordt genegeerd. 
Elk antwoord geeft interpretatiespeling. De kunst is je van alle aspecten van het antwoord bewust te 
worden en intuïtief te voelen welke interpretatie matcht met jouw situatie. Ter controle kun je 
andere invalshoeken wegen, juist ook die ver van je aangevoelde match af staan. Dit vergt een grote 
gevoeligheid voor de subtiele protestsignalen van je psychische schaduwzijde die je liever niet wil 
horen en zien. Bespeur je een neiging weg te kijken van iets, dan is hier juist iets aan te zien wat 
gezien wil worden. In je schaduwzijde bevinden zich je ‘monsters’ die uit onderdrukte emoties 
bestaan. In die monsters bevinden zich juwelen aan psychische energie en ruimte. Die kun je vinden 
wanneer je je monsters aan gaat zien. Wees dus alert op je wegbewegen en treedt je monsters 
moedig tegemoet.  
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5 Interpretatie 
 
Houding 
Wees oprecht en serieus. Laat je angsten, verlangens en sociale noden los (de drie verleidingen die 
Boeddha onder de bodhiboom kreeg). Het onbewuste reageert net als een mens. Stel je het een 
vraag die je niet meent, dan is het niet gezind je te helpen. Het onbewuste kent geen ontkenning. 
Vraag dan ook niet ‘ik wil geen verdriet meer, hoe doe ik dat’, maar zeg ‘ik wil graag vrolijker leven, 
hoe doe ik dat’. Persoonlijk ga ik respectvol met het orakel om en ben ik respectvol naar anderen toe 
voor wie ik een vraag stel. Wetende dat er slechts een illusionaire scheiding is tussen mij en de 
ander, dat we één zijn op een bepaald niveau, is dat de enige passende houding mijns inziens.  
Toch geven orakels vaak ook zinnige antwoorden op vragen van mensen die niet zo handelen. Dat 
heeft mijns inziens te maken met het ontwikkelingsniveau van de vragensteller. Hoe verder je bent, 
hoe meer inzicht je hebt in het mysterie, des te scherper is het oordeel van het onbewuste. Jung 
ontdekte dat de marges voor ethische fouten steeds smaller worden en de consequenties steeds 
groter naarmate je verder gevorderd bent. 
Heb van tevoren helder wat je graag wilt weten. Wil het ook echt weten, ongeacht wat het antwoord 
zal zijn, of dat nu positief of negatief uitpakt voor je wensen. Dit is van belang omdat je net zo goed 
iets kan ontvangen wat je liever niet zou willen horen. De bereidheid alles wat je krijgt open aan te 
zien zorgt ervoor dat je interpretatie ervan juister is.  
Stel geen samengestelde vragen en haal geen thema’s door elkaar, anders zijn de antwoorden 
verwarrend. In principe krijg je wat je vraagt. Ben je onduidelijk, dan lijkt je antwoord ook nergens op 
te slaan. Ben je duidelijk dan krijg je meer duidelijkheid.  
 
Het is bij diverse media geen probleem om de regels naar je eigen voorkeuren te vormen. Wel is er 
bij bepaalde media sprake van archetypische beelden die een lading dragen waar je niet omheen 
kunt. Het is dan wijs de betekenis niet te manipuleren maar het beeld te volgen, anders zwem je 
tegen de stroom in en krijg je verwarrende antwoorden. De Tarot is zo’n archetypisch systeem. Er is 
niets op tegen om bijvoorbeeld de positie van voorwerpen of symbolen in een uit te pendelen veld te 
wijzigen, of het legpatroon van de Tarot te wijzigen. In principe ben jij het die afspraken maakt met 
het onbewuste, maar hou je er ook aan, anders voelt het onbewuste zich niet serieus genomen.  
Voel je vermoeidheid opkomen of ben je niet fit, stop dan en ga een andere keer verder. Buit het 
onbewuste ook niet uit. Het zal reageren als een vriend die jij overvraagt en waar je steeds op wil 
steunen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat je steeds intuïtiever wordt en dus minder afhankelijk 
van een extern medium. Maar ook innerlijk is het niet de bedoeling dat je steeds maar blijft 
navelstaren. Een orakel dient slechts ter ondersteuning. Het is een prima knecht, maar een slechte 
meester. Zorg dat je geen slaaf wordt van je eigen afhankelijkheid. Leef! Het is bedoeld te leven.  
 

 
Gnostisch of mystiek weten 
Soms weet je gewoon dat het antwoord klopt; het treft je recht in het hart. Maar in de gevallen dat 
het antwoord verhuld is en je wil stimuleren open te staan en te groeien, is er de neiging zelf 
duidelijkheid te creëren. Dan ga je aan de slag met de informatie. Meestal is dat een rationeel proces 
en zoals bekend is de ratio slechts één psychische functie. De andere functies van de totale psyche 
doen dan niet of onvoldoende mee. Dat levert foute interpretaties, hypotheses of vermoedens op. 
Het rotsvaste weten van de gnostische of mystieke ervaring ontbreekt dan. Hier ligt het risico bij alle 
orakelmethoden. Krijg je een vaag antwoord, dan is het vaag bedoeld. Niet om je op een bepaald 
spoor te zetten, maar om je ‘gewaarzijn’ te activeren. Je ogen te openen voor het proces waar je je in 
bevindt zodat je je spoor zelf kunt vinden. Veel mensen lopen hier vanuit ongeduld in de ratio-fout. 
Hun interpretaties gaan dan mank. Een bekend verhaal is dat van een koning die voor een veldslag 
stond. Hij vroeg het orakel wie er zou winnen. Het orakel voorspelde dat een groot koning zou  
winnen. Vol overtuiging trok hij ten strijde en werd verslaan. Hij was geen groot koning maar had een 



13 
 

opgeblazen ego. Had hij diep in zichzelf gekeken dan had hij de uitslag van de strijd van tevoren 
geweten en was hij niet ten strijde getrokken. Kortom, blijf kritisch.  
 

 
 

Wat zie je op het eerste en tweede gezicht? 
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6 Drie orakels: Tarot, I Tjing, Runen 
 

Tarot 
 
Tarot betekent Koninklijke Weg (Tar = weg en Ro = koning). De Tarot bestaat uit 78 kaarten. 22 
daarvan vormen de Grote Arcana (het Grote Geheim) en 56 de kleine arcana (het kleine geheim). 
Hoewel de Tarot in de Middeleeuwen al werd gebruikt, diende het pas laat als orakel (eind 18e 
eeuw). Er zijn in de loop der eeuwen verschillende aanpassingen gedaan. De meest populaire en wijd 
verbreide is de Rider Waite versie uit 1909. Er zijn veel verschillende versies in de handel. 
 
De Tarot is een raadgever, geen voorspeller. Het is te bevragen voor trendverlopen, de stand van 
zaken van iets, een voorstel voor de beste actie en als ondersteuning bij besluitvorming. Het helpt je 
een eind op weg. Je stelt geen ja/nee vragen en krijgt ook geen antwoord op vragen naar namen, 
plaatsen, telefoonnummers, of wanneer iets gebeurt. Je kunt voor jezelf en al of niet aanwezige 
anderen vragen stellen.  
 
De kleine arcana lijkt op de welbekende spelkaarten. Het bestaat uit vier reeksen: Staven (klaver), 
Zwaarden (schoppen), Bekers (harten) en Pentakels (ruiten). Ze komen overeen met de vier standen 
uit de Middeleeuwen. Elke reeks telt tien getalskaarten en vier hofkaarten (Koning, Koningin, Ridder, 
Schildknaap). 
 
De essentie van de Tarot ligt in de Grote Arcana. Deze symboliseert in 22 stappen de reis door het 
leven van geboorte tot de dood, of de psychische progressie van een materiële oriëntatie op het leven 
naar een spirituele. Aan het begin is de reiziger nog een dwaas (kaart 0), die de gevaren van het leven 
niet kent, die zijn eigen ego niet kent, die argeloos en zorgeloos rondstapt. De reis brengt de 
‘pelgrim’ na de beginkaarten waarin de uitsplitsing van dualiteiten plaatsvindt (de Magiër en de 
Hogepriesteres), eerst door de wereldlijke serie, daarna door de serie van de zelfontdekking en 
tenslotte naar de spirituele serie. Aan het eind van de reis is de pelgrim wijs geworden en is hij 
voldoende toegerust om de wereld (kaart XXI) in te stappen. Dan kan een nieuwe cyclus beginnen en 
zal de ‘nieuwe dwaas’ gerijpt door levenservaring, zichzelf niet meer zo serieus nemen. Hij zal zichzelf 
van enige afstand beschouwen en begrijpen dat het leven een leerproces is, waardoor wij gelouterd 
kunnen worden.  
 
Bewustzijn (kaart 0 t/m 7) 
0 Dwaas, 1 Magiër, 2 Hogepriester, 3 De Keizerin, 4 De Keizer, 5 De Hiërophant, 6 De Geliefden, 7 De 
Zegewagen.  
Deze eerste serie van zeven kaarten betreft het ontluiken van het bewustzijn. Het zijn kaarten die 
een grote kracht bezitten. Thema’s zijn de levensinstelling ten opzichte van de maatschappij, zoals 
liefde, gezag en opvoeding. De waarneembare wereld wordt erin weerspiegeld. De Geliefden en de 
Zegewagen verleggen de aandacht van de familie en de maatschappij naar de persoonlijkheid. De 
geliefden laten daarbij de dimensie van de intimiteit zien. De zegewagen toont het aspect van de 
openbare (publieke) identiteit. 
 
Onderbewustzijn (kaart 8 t/m 14) 
8 Kracht, 9 De Kluizenaar, 10 Het Rad van Fortuin, 11 Rechtvaardigheid, 12 De Gehangene, 13 De 
Dood, 14 Matigheid.  
Deze serie gaat over zelfontdekking. Dat wil zeggen: het innerlijk onderzoek naar wie je werkelijk 
bent. Hier komt het onderbewuste aan bod in de vorm van terugtrekking en zelfaanschouwing 
(psychoanalyse). Kracht en Rechtvaardigheid zijn eigenschappen die door de Kluizenaar worden 
gezocht in de context van een complexe en mysterieuze realiteit, vertegenwoordigd door het Rad 
van Fortuin. Het keerpunt ligt bij de Matigheid. Deze en de Duivel (excessen en bandeloosheid) 
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vormen een bijna volmaakt paar en zijn tegenpolen. Ze zijn de eerste kaarten van de vier paren die 
de aandacht afwenden van het plaatselijke, tijdelijke en richten je op het kosmische eeuwige.  
 
Bovenbewuste (kaart 15 t/m 21) 
15 De Duivel, 16 De Toren, 17 De Ster, 18 De Maan, 19 De Zon, 20 Het Oordeel, 21 De Wereld.  
De ontwikkeling van een spiritueel bewustzijn en de bevrijding van archetypische energie. Het gaat 
om het vinden van het ware zelf. De weg daarheen is een confrontatie met en tenslotte een eenheid 
vinden in de krachten van het leven. De kaarten tonen de lange afdaling in de duisternis, de 
bevrijding door het licht en het terugbrengen van dat licht naar de door de zon verlichte wereld van 
het bewustzijn.  
 
Kaarten kunnen uit een waaier getrokken worden of van een geschudde stapel afgepakt. Er zijn 
diverse leggingen mogelijk. Van een enkele kaart trekken om een globale indruk te krijgen van een 
situatie tot complexe, gedetailleerde aan toe. Bekende leggingen zijn: het Keltisch Kruis, het Kompas, 
het Kruis, het Liefdesorakel, de Volgende Stap, het Partnerspel, de Weg. Hiervan zijn het Kruis, het 
Liefdesorakel en de Volgende Stap het eenvoudigst. 
 

 
 

Kaarten uit de Rider Waite tarot. 
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I Tjing, het boek der verandering 
 
De I Tjing of het Boek der Veranderingen is een orakelboek, een filosofie en een kunstwerk. Het is 
één van de vijf klassieke Chinese werken. Het zou rond 1171 v.C. zijn eerste vorm hebben gekregen 
door Fu Xi of koning Wen, maar dat is niet te verifiëren. In de loop der geschiedenis zijn er vele 
aanvullingen en herzieningen geweest. Het huidige boek zou zo rond 200 na Chr. ontstaan zijn. 
 
De I Tjing is samengesteld uit 64 hexagrammen die uit zes gebroken of hele lijnen, teksten en 
commentaren. Een hexagram (6 lijnig symbool) is samengesteld uit twee trigrammen (3 lijnig 
symbool). Er zijn 8 soorten trigrammen die in verschillende combinaties de 64 hexagrammen 
vormen. Een gebroken lijn stelt de yin-kracht voor. Een hele lijn de yang-kracht. Yin is het negatieve, 
het passieve, het zwakke en destructieve. Yang is het positieve, het actieve, het sterke en 
opbouwende. Yin wordt vrouwelijk genoemd en Yang mannelijk. Ze stellen de twee polaire 
kosmische krachten voor die overal en altijd in de wereld van de materie werkzaam zijn. De 
wisselwerking van die twee krachten brengt voortdurende verandering voort. 
 
Vroeger werd het orakel geraadpleegd door een bamboekoker met duizendbladstelen te schudden. 
Telkens wanneer er één uitviel keek men welke lijn deze vertegenwoordigde. C.G. Jung maakte de 
muntmethode populair. Hierbij worden drie dezelfde munten opgeworpen. Kop en munt 
combinaties bepalen een lijn. Om een hexagram op je antwoord te krijgen moet je dus de munten 
zes keer opwerpen. Er kan een veranderende lijn ontstaan. Dat is het geval wanneer alle drie munten 
kop of alle drie munt zijn. Kop is yang en munt is yin. Wanneer alle drie kop zijn dan heeft yang het 
toppunt bereikt en staat het op het punt om te veranderen in het tegendeel, de yin. Zo’n lijn wordt 
‘oud-yang’ genoemd en is een veranderende lijn. Er wordt zes keer geworpen. Veranderende lijnen 
worden van een merkteken voorzien. Het hexagram wordt van onder naar boven opgebouwd. Zowel 
het gehele hexagram als de veranderende lijnen hebben een eigen betekenis. De bovenste drie lijnen 
vormen een trigram en de onderste drie lijnen eveneens. In een tabel aan het eind van dit ebook vind 
je zo welk hexagram dat oplevert. Dat zoek je dan op in de I Tjing en leest het orakel en de 
commentaren.  
De veranderende lijnen in een hexagram kun je daarna omzetten in hun tegendeel. Zo ontstaat er 
een nieuw hexagram. Dit is de nieuwe situatie die ontstaat wanneer de oude voorbij is. Je leest dus 
het algemene beeld bij het hexagram dat je hebt geworpen, de veranderende lijnen en het nieuwe 
hexagram dat ontstaat wanneer de veranderingen hebben plaatsgevonden.  
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Runen 
 
Het runenschrift (kortweg runen) is het oudst bekende schrift gebruikt door de Germaanse volkeren 
van Noord-Europa, Groot-Brittannië, Scandinavië en IJsland vanaf de 2e/3e eeuw tot de 16e/17e  
eeuw. Het bestaat uit letters samengesteld uit meestal rechte en hoekige lijnen die gemakkelijk in 
bijvoorbeeld steen of hout kunnen worden gekrast (ritsen). Het Duitse werkwoord raunen 
(fluisteren) is met rune verwant, net als het Middelnederlandse woord ‘runne’ (fluisteren). De 
betekenis van het woord rune kan ook ‘geheim’ of ‘verborgen’ zijn, al naar gelang tijd en taal.  
In de verhalen uit de Noordse mythologie duiden de runen de wijsheid en kennis van het verborgene. 
In de Hávamál wordt verteld dat Odin in zijn eindeloze zoektocht naar meer wijsheid zichzelf negen 
nachten lang aan de wereldboom Yggdrasill ophing boven Mimirs bron (de bron van het oneindig 
weten), waarna hij tot inzicht kwam dat het geheim achter de runen diep in zijn eigen binnenste 
verborgen zat. Hij offerde een oog aan Mimirs bron, zodat hij met één oog in de diepte van de bron 
(het onbewuste) en met één oog in de buitenwereld kon zien. Dit is echter een van de vele 
interpretaties. 
 

 
 

Er bestaan diverse versies van het Runenalfabet. 
De bekendste is de FUTHARK, zo genoemd naar de eerste letters. 

Voor orakelwerk wordt deze meestal toegepast. 
 
 
Eén van de vele moderne methoden om met runen te voorspellen is de volgende: Bij het voorspellen 
met runen worden 25 runenstenen en een werpmatje gebruikt. Vierentwintig van die stenen hebben 
een runenteken en één is blanco. Op het matje zijn drie concentrische cirkels getekend. Als richtlijn 
wordt geadviseerd om voor die cirkels diameters van 8 en 18 en 26 cm te gebruiken, dit in verband 
met de afmetingen van de stenen. Deze drie concentrische cirkels leveren dan vier gebieden op: de 
binnencirkel, de middencirkel, de buitencirkel en de ruimte daarbuiten. De middelste cirkel wordt 
"skjebne" genoemd, het Noordse woord voor 'lot'. De buitenkring heet "buiten skjebne". Het gebied 
daarbuiten wordt verdeeld in vier segmenten waaraan verschillende betekenissen worden 
toegeschreven. Bij interpretatie van de positie van de runenstenen zijn verschillende alternatieve 
methoden mogelijk: 
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Sommigen duiden de segmenten als 'gezondheid', 'huiselijke situatie', 'rijkdom' en 'succes'. Even 
gebruikelijk is het om aan die vier segmenten de elementen Aarde, Lucht, Vuur en Water toe te 
kennen. Hierbij wordt de symboliek van de alchemie aangewend. Een andere mogelijkheid bij het 
voorspellen met runentekens is de toekenning van astrologische symboliek aan de stenen en hun 
geworpen positie op het matje. 
De meest traditionele methode is een eenvoudig systeem waarbij de segmenten de namen 'Feoh', 
'Birca', 'Ing' en 'Lagu' krijgen. Hierbij krijgen de stenen al naar gelang hun 'landingsplaats' een aparte 
betekenis. In totaal zijn er dus 7 mogelijke terreinen waar de stenen op kunnen vallen: de 4 
segmenten, Skjebne, buiten Skjebne en de plaats buiten de runencirkels. 
 
Bij het werpen van runen wordt de betekenis van de stenen en hun positie gerelateerd aan een vraag 
die op dat ogenblik gesteld wordt. In dat opzicht gaat het uit van dezelfde vooronderstelling als bij 
andere voorspellingsmethoden wordt aangenomen, namelijk dat er zoiets bestaat als een 
synchroniciteit tussen wat gevraagd wordt en het beeld dat de voorspelling oplevert. Of het nu 
kaarten zijn, de plaats van de planeten of runenstenen, telkens is er sprake van de aanname dat er 
een zinvol verband en gelijktijdigheid is tussen de gestelde vraag en het antwoord dat via de 
voorspellingsmethode wordt gegeven. 
 
De literatuur toont meerder leggingen dan de oorspronkelijke bovengenoemde, zoals:  
 
1 Odins Rune: Trek één rune om overzicht te krijgen over de algehele situatie. De rune omvat het 
probleem, de huidige omstandigheden en de oplossing. Bijzonder behulpzaam onder stressvolle 
omstandigheden. Het geeft een ‘Aha’ ervaring. 
 
2 Het drie runen orakel: Een 2000 jaar oude methode. Trek een rune voor de situatie, één voor de 
actie en één voor de nieuwe situatie. Leg ze van links naar rechts en lees de uitleg van de runen ook 
in die volgorde. Deze legging kan ook gebruikt worden om een blokkade in je leven te onderzoeken. 
In dat geval staat de eerste rune voor het nu, de middelste voor de uitdaging of wat je tegenhoudt en 
de laatste voor het best mogelijke resultaat. 
 
3 Het Runenkruis: Geïnspireerd op de Tarot. Geeft een veelomvattender beeld van een situatie en de 
verdere mogelijkheden.  
 

 
 

25 Runestenen, waarvan 1 blanco. 
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Nawoord 
 
Als je zo met orakels werkt dan lijkt je toekomstig lot in de sterren geschreven te staan. Waar is de 
vrije wil dan waar de Westerse mens zo prat op gaat? Het één lijkt met het ander verweven te zijn. 
Binnen het lot hebben we een zekere mate van speelruimte. We kunnen het weer voorspellen, maar 
niet de storm niet wegnemen die een kalme zee verandert in golfslag, of de wind creëren die nodig is 
om de zeilen te bollen. Er zijn grotere patronen van beweging waarin we worden meegenomen. Als 
schipper kun je wel je eigen handelen bepalen in die omstandigheden. 
 
‘Destiny’ is het Engelse woord voor lot. Het is zoveel passender dan ‘lot’ of ‘noodlot’, want destiny 
betekent niet alleen je lot, maar ook je bestemming. ‘Ben je klaar voor je noodlot’, klonk eens in mijn 
bos toen ik aan mijn steen beeldhouwde. Ik haperde, wat aangaf dat ik er nog niet klaar voor was. De 
ingeving verwees me naar wat er aan zat te komen. Het noodlot voert je naar je bestemming. 
Onderhand kan ik ongeacht het weer mijn koers kan bepalen. Is dat niet wat vrije wil betekent?  
 

 

 
 

De drie Nornen, lotsgodinnen van verleden,  
heden en toekomst uit de Noordse mythologie. 
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Bijlage: I Tjing tabel 
 

 
 
1 Werp drie dezelfde munten met een kop en muntzijde. 
2 Lees welke lijn dat oplevert en noteer die lijn:   MMM  =  . _____ 
   (M = munt; K is kop)      MMK  =    __  __ 

KKK = . __  __ 
KKM  =   _____ 

3 Doe dit zes maal. Elke nieuwe lijn zet je boven de vorige. 
4 Zoek de bovenste en onderst trigram (drielijnen) in de tabel en vind het hexagramnummer. 
5 Zoek in de I Tjing dat hexagram  
6 Lees het orakel en de commentaren. Lees ook elke veranderende lijn (lijn met punt). 
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