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Deze handleiding vóóronderstelt kennis van:
1. De West-Europese geesteswetenschap, met name de geesteswetenschap van Rudolf Steiner
welke handelt over kosmologie, Christologie en sociale driegeledingsfilosofie.
2. Het klassieke tarotspel van Arthur Waite, en hoe de kaarten van dat spel worden onderverdeeld
en geduid.
De onderhavige Christelijke Tarot wordt vergeleken met die van Waite, en op basis van de voornoemde geesteswetenschap opnieuw beschreven en verklaard.
Dit volgt na het aanvoeren van de – occulte – redenen waarom het tot een uitbrengen van deze
(zoveelste) Tarot is gekomen. Aldus volgen, na de motivatie, aangevuld met enkele algemeenheden
over de Tarot en een korte introductie van de ‘Christusmysteriën’:
●

Een omschrijving en – hernieuwde – duiding van de 4 x 10 kleine nummerarcana, zoals Waite
die ontwierp, maar nu alle voorzien van een embleem dat is samengesteld uit het zogeheten
Kerkslavische Rho-Xi-kruis, het Andreaskruis, en de (oud)Griekse letters Alpha en Omega.
Waite’s ontwerpen van de vier nummers Aas, 2 en 10 zijn in meer of mindere mate verrijkt
met extra detailbeelden en/of tekst.
Genoemde omschrijving en hernieuwde duiding zijn gebaseerd op een door Hajo Banzhaf
gegeven typering en verklaring van Waites 4 x 10 kleine nummerarcana, in de vorm van een
keerverhaal. Ze vormen hiervan een spirituele uitbreiding. Over Banzhafs keerverhaal (met
spirituele uitbreiding) volgt aanstonds meer.

●

De (hernieuwde) introductie van de 4 x 4 honneurs van de kleine arcana zoals Waite die ontwierp, waarbij deze zijn verrijkt met het (honneurstatus bevestigende) embleem van het Rozenkruis en een tekst die hun onderscheiden betekenissen (voor de toekomst) weergeeft. Deze
tekst impliceert hun hernieuwde duiding.

●

Een verklaring bij de introductie van 22 hernieuwde grote arcana, als zijnde evenzovele ‘verchristelijkingen’ van de 22 (oude) grote arcana van Waite. De geïntroduceerde beelden zijn
naar eigen ontwerp, tenzij anders vermeld, en de verklaring is wederom gegoten in de vorm
van een (soort) keerverhaal. (En dat enerzijds voor de eertijdse grote arcana, en anderzijds
voor de verchristelijkte grote arcana, waarbij beide keerverhalen met elkaar in correspondentie zijn gebracht). Op enkele kaarten zijn de nieuwe beelden aangevuld met begeleidende tekst. Op de achterkant van alle 56 + 22 = 78 arcana staat het zogenaamde Christushexagram afgebeeld. En dit evenzeer op de achterkant van de twee schutkaarten, op welks
voorzijde dat hexagram kort wordt besproken.

De Christelijke Tarot kan op een bepaalde wijze ‘voorspellend’ worden ‘uitgelegd’. Namelijk aan de
hand van de voorstelling op het laatste grote arcanum, arcanum 22. Het Derde Palladium. Hierover
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in de toekomst wellicht meer (op Internet). Hier beperken we ons tot de feitelijke introductie van de
nieuwe Tarot.
De Tarot is van oudsher een verzameling imaginatieve voorstellingen, die betrekking heeft op het
profane en het spiritueel-esoterische leven van de mens tot aan het laatste kwart van de 19 e eeuw.
In dat kwart, met name in het jaar 1879, begon – volgens de geesteswetenschappelijke leringen van
Rudolf Steiner (1861-1925) en Papus (1865-1916) – de zogenoemde ‘intellectuele zondeval’ van de
mens, als zijnde een soort karma van diens eertijdse morele zondeval in/uit het Paradijs. Het betrof
een val die een direct gevolg was van een hernieuwde strijd in de hemel tussen enerzijds de aartsengel Michael en zijn scharen en anderzijds de Satanas (Ahriman) en zijn dienaren. Met als inzet de
aankomende ontplooiing van de volledige vrijheid van de menselijke Intelligentie. Genoemde hemelstrijd begon in het jaar 1841 en duurde 38 jaar – ofwel de duur van een dubbele Metoncyclus – en
eindigde aldus in 1879.
De Satanas en zijn scharen verloren die strijd en werden door Michael en de zijnen uit de hemel
‘geworpen’. Zij vielen op aarde en kwamen terecht in de menselijke hoofden (c.q. het menselijke
denken) en later ook meer en meer in de menselijke wilswerkingen. Zij gaven de menselijke zin voor
logica, die reeds met het Arabisme en de Renaissance krachtig op gang was gekomen, een extra ontwikkelingsstuw ten kwade. Zij bewerkten dat de mens zijn zin voor logica veelal anti-associatief met
religie en geesteswetenschap zou gaan beleven. De Satanas en zijn scharen bewerkten daarmee dat
de mens zich meer en meer een superieur, godloochenend dier zou gaan voelen en dat hij uiteindelijk
ook als zo’n dier kan gaan leven.
Op het eerste gezicht oogt deze kwade stuwkracht van de geesten van de duisternis niet als het profiel van hun geleden nederlaag tegen de Michaelische hemelmachten. Maar dit is schijn. De ahrimanische stuw van de logica in de menselijke hoofden en diens (spiritueel gezien) anti-associatieve
apartstelling daarin, was de onontkoombare prijs die Michael en de zijnen moesten betalen om de
van oudsher door hèn beheerde solaire en stellaire Intelligentie, de Sophia, eveneens en bovenal de
menselijke hoofden te doen ingaan. Om deze daar te doen worden tot Antropos-Sophia, tot MensWijsheid. En dit opdat de mens, overeenkomstig de eisen van de toekomstige eeuwen, niet enkel
door geloof (zoals vroeger), maar door desgewenst begrip, door desgewenst geesteswetenschappelijk begrip, een navolger van Christus zou worden. Ergo, in de letterlijke betekenis van het woord, een
antroposoof zou worden. (Dit laatste niet zozeer bedoeld als lid van de Antroposofische Vereniging).
Of, nog scherper geformuleerd: opdat de mens, uitgerust met de ahrimanische logica, zélf – en met ook
diezelfde logica – de inherente nieuwe ahrimanische kwade stuw daarin zou paralyseren. Om vervolgens, op basis van keuzevrijheid, verworven met behulp van diezelfde, nu níet stuwende logica, te
kiezen voor haar hogere Michaelische octaaf, die evenzeer en bovenal tot hem is ingedaald, namelijk:
de Sophia der sterren.
Om ten slotte die Sophia te doen worden tot ‘logische’ antroposophia (niet zozeer als leer, maar meer
als ‘antroposofisch burgerdom’), en later tot Christus-Sophia (Christelijke inwijdingswijsheid op basis
van het zijn van een Christelijk ingewijde).
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Deze nieuwe, tweevoudige mensheidsopgave, werd met het in 1899 aflopen van het zogenaamde
Kali Yuga, de lange wereldera van het ‘ijzeren’ materialisme, en het begin van een – eventueel –
zogenaamd Sataya Yuga, een nieuw ‘gouden’ tijdperk van verscherpt geestelijk inzicht (scherp en
hard als ijzer), zelfs een nooit meer aflatende dagelijkse opgaverealiteit.
Vanaf de moderne tijd, en dat is geesteswetenschappelijk gezien vanaf het jaar 1413 (het aanvangsjaar van de vijfde en huidige na-Atlantische cultuurperiode), dus vanaf het begin van de Renaissance,
tot aan de voornoemde jaren 1841-1879-1899, streefde, ten behoeve van die naderende nieuwe
opgave(n) als dagelijkse realiteit, de mensheid, met name de Europese mensheid, naar een synthese
en samenvatting van alle ooit eerder bestaand hebbende spirituele wijsheid en mensheidsopgaven.
Dit om voor die nieuwe realiteit zowel een grondslag te zijn, alsook een transformatiestation en een
opstart voor iets nieuws. Aldus ontstonden de vele laat- en na-middeleeuwse geschriften over esoterische religie, kabbala, vrijmetselarij en rozenkruisdom, al dan niet gerelateerd aan corresponderende geestelijke stromingen.
En aldus ontstond óók de Tarot, om van al die synthesen en samenvattingen een soort ‘totaalsynthese’ te zijn; een synthese die was voorbestemd om onder ogen en in handen van waarlijk zeer velen
te komen.
Het woord ‘Tarot’ betekent: de weg, de weg van incarnatie, lot én inwijding (de ‘koningsweg’).
Deze Tarot bestaat uit 78 uitleg- of speelkaarten, met heden elk een imaginatieve voorstelling, waarvan 56 kaarten zijn verdeeld over vier reeksen van elk 14 stuks. Deze 56 kaarten worden ‘de kleine
arcana’ (geheimen) van de vier klassieke elementen genoemd, namelijk de elementen vuur (Staven),
lucht (Zwaarden), water (Bokalen) en aarde (Pentakels). Elke reeks vertegenwoordigt dus een element
en valt uiteen in:
a) een groep van vier ‘nobele’ kleine arcana, de zogeheten honneurs; een zogeheten postuurlijk
weergegeven Koning, Koningin, Ridder en Schildknaap, onder het zegel van ‘hun element’;
b) een groep van tien ‘functionele’ kleine arcana, de zogeheten nummerarcana, lopende van nummer I (= Aas) tot en met nummer X, vroeger veelal figuurloos weergegeven en enkel getypeerd
door respectievelijk één of meer (maximaal tien) Staven, Zwaarden, Bokalen (c.q. Bekers), Pentakels.
Deze arcana beschrijven het lot, het karma van de mens; en dat vroeger deels door symbolen, maar
heden door het weergeven van 56 typerende levenssituaties en de oorzakelijke krachten daarachter.
Naast de kleine arcana bestaat een serie van 22 kaarten die ‘de grote arcana’ worden genoemd. Op
figuratieve wijze verbeelden zij in 22 zo te noemen ‘kernimaginaties’ de inwijding(en) in de mysteriën
Gods, zoals die door een uitverkoren mens werd(en) beleefd, vanaf de tijd van ’s mens morele

5

zondeval uit het Paradijs tot aan de jaren 1413-1879/99 na Christus, ofwel de jaren voorafgaand aan,
en betrekking hebbend op, ’s mens intellectuele zondeval.
Dat betreft dus een lang tijdsbestek, een bestek inclusief de periode van Christus’ optreden op aarde
tot aan de voornoemde jaren (wat in feite de periode betreft waarin het Christendom vooreerst nog
werd beleefd door ‘de bril van eertijds’, ofwel de periode waarin het Christendom zich harmonisch
in de mensheidsontwikkeling had in te voegen).
Alle 78 imaginatieve voorstellingen, alle arcana, de kleine en de grote, dragen de stijlkenmerken van
het leven uit de 18e, 19e en het begin van de 20e eeuw, de eeuwen waarin, na de uitvinding van de
boekdrukkunst, de Tarot werd vermenigvuldigd en geautoriseerd.
Het betreft, met name voor de grote arcana, een autorisatie van voorstellingen die volledig zijn terug
te voeren op de vermelde tijd van vlak na Adams Zondeval: Voorstellingen die in de loop der eeuwen
visueel en/of akoestisch werden overgeleverd en weergegeven in de vorm van mysterietoneelvoorstellingen, kerkprocessies en (profane) corso’s. Dit voornamelijk in de vorm van zulk een voorstellingen,
processies en corso’s uit het Oude Egypte, het Oude India en de landen waarin de Mithrasgodsdienst
werd beleden.
Officieel werd van die Tarot voor het eerst vernomen via de zogeheten Italiaanse ‘tarocchi’ en Franse ‘tarotiers’, tarotkaartenmakers. Waarna, in de laatste eeuwen van de voornoemde moderne tijd, de Franse
occultisten Antoine Court de Gébelin, Éliphas Lévi (Alphonse Louis Constant) en Papus (dr. Encausse)
zich met die Tarot associeerden. Wat evenzeer gold voor enkele Engelse occultisten van de Golden
Dawn, zoals Edward Waite (samen met de illustratrice Pamela Colman Smith) en Aleister Crowley,
alsook voor nog vele anderen.
Eén en ander liep uit op de introductie van twee finale tarotspellen:
1. De oudere Tarot van Marseille, enkel bestaande uit de 22 grote arcana, maar toch sporadisch los
en ad hoc gerelateerd aan her en der circulerende uitgaven van louter de 56 kleine arcana als (op
de honneurs na) voorstellingsloze speelkaarten waarop één of meerdere Staven, Zwaarden, Bokalen of Pentakels stonden afgebeeld.
2. De jongere ‘Rider’-tarot van Waite en Smith, geautoriseerd in 1910. Deze Tarot impliceert nadrukkelijk ook de 4 x 14 kleine arcana, en deze allemaal voorzien van een specifieke, figuratieve imaginatie, zowel voor de honneurs als voor de nummerkaarten.
Aan de hand van deze twee finale spellen, en met name aan de hand van het laatste spel, de ‘Rider’tarot, is over de betekenis van enkel de 22 grote arcana veel geschreven. Over de betekenis van álle
78 arcana bijeengenomen is minder geschreven, maar desondanks nog heel wat. Twee – eertijds –
toonaangevende werken over alle arcana (aan de hand van voornoemde ‘Raider’-tarot) zijn:
1. (Uit het Engels:) Eden Gray: HET GEHEIM VAN DE TAROT.1
2. (Uit het Duits:) Hajo Banzhaf: HANDBOEK TAROT.2
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Alle later in de tarot-doosjes van de ‘Raider’-tarot meegeleverde handleidingen en/of instructieboekjes
om tot ‘kaartduiding’ te komen, steunen op deze publicaties.
Daarbij bevat Hajo Banzhafs studie iets opvallends: hij heeft de betekenis van de vier series van de
10 kleine nummerarcana, de ‘functionele’ kleine arcana die het karma van de gewone burgerman
uitbeelden, ergo, het karma(patroon) van dus vrijwel iedereen, nog eens extra samengevat. En dat
op een bijzondere wijze: hij heeft die betekenis, die 4 x 10 karmasituaties, gebundeld in de vorm van
vier zogeheten keerverhalen. Dat zijn verhalen die – als geheel, per regel en naar betekenis – óók van
achteren naar voren gelezen moeten worden.
Het beroemdste voorbeeld van een keerverhaal is het alom bekende gebed: ‘Het Onze Vader’, een
gebed waarvan Rudolf Steiner de keerstructuur aantoonde ten opzichte van een oudere variant van
dat gebed (zie zijn publicatie: BIJZONDERHEDEN OVER HET LEVEN VAN JEZUS3).
De opgesomde studies en handleidingen staan vrijwel nergens met elkaar in tegenspraak. En hier en
daar vullen ze elkaar aan. Bovenal komen ze daadwerkelijk naar voren als de totaalsynthese waarvan
eerder sprake was: de totaalsynthese en finale samenvatting van de vroegere sterrenwijsheid, de
astrosophia, geldig tot de jaren 0 (33)-1413, respectievelijk de jaren 1841-1879/1899. En als een zodanige synthese, zo merkten we op, geldt ze meteen als de grondslag, het transformatiestation en
de opstart voor een dááropvolgende totaalsynthese, voor een nieuwe tijd, namelijk: de totaalsynthese van een Christelijke Tarot, of, nauwkeuriger geformuleerd: van een esoterisch Christelijke Tarot.4
En deze Tarot wil waarlijk zijn: de samenvatting in beeld, dat wil zeggen, de samenvatting in 22 + 56
= 78 beelden van de rond 1879/1899 opgekomen en in de toekomst hopelijk steeds dominanter wordende antropos-Sophia – voor de mens als burger – en Christus-Sophia – voor de mens als (wordende)
Christusingewijde –.
Zúlk een Tarot introduceren wij, nadat we eerst nog wat specifieke informatie verstrekken uit de
twee nieuwe Sophia’s, in zoverre die aansluiten bij de geesteswetenschappelijke informatie waarmee
deze handleiding aanving.
De antropos-Sophia en Christus-Sophia, en de daarbij corresponderende vormen van moreel leven,
liggen vervat in de leringen van het Rozenkruis (verkondigd in bijvoorbeeld de publicaties van Johan
Valentijn Andreae5, Henricus Mathadanus6, en – later – Jan van Rijckenborgh7) en vooral in de geesteswetenschap van Rudolf Steiner (een wetenschap die in zijn gehele, zo omvangrijke literaire werk8
wordt uitgedragen).
Die leringen en levensvormen, ergo, die twee nieuwe vormen van de Sophia, baseren zich op het
eenmalig verschijnen van Jezus Christus als ‘de God in het vlees’. Dat betreft een verschijnen om
‘mens en wereld’ met ‘God in de Hemel’, de Vadergod, weer te verzoenen na een eertijdse lange
scheiding; overigens een scheiding juist door die Vadergod gewild, en door Hem vorm gegeven
in/door Adam en Eva’s Zondeval uit het Paradijs – ’s werelds aanvankelijke vegetatieve oertuin –
middels de verleiding van Lucifer c.q. de duivel (als de kompaan van voornoemde Satan c.q. Ahriman).
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Deze verzoening met God de Vader door Christus als God de Zoon, beoogt de mens desgewenst te
doen worden tot een vrije burger van een toekomstig in heerlijkheid het Bijbelse Paradijs overtreffend ‘kristalparadijs’, het ‘Hemelse Jeruzalem’ (‘s werelds heilige toekomststad). En dat via een route van
vele aarde-incarnaties in allerlei diabolisch/Satanische ‘tussenstations’, zoals met name ‘de aardse
woestijn’ en ‘het aardse Jeruzalem’, beide beheerst door de duivel, de Diabolos (Lucifer), en ‘het
verdorven aardse Babylon’, beheerst door de Satan (Ahriman).
En, zo beklemtoont de nieuwe tweevoudige Sophia herhaaldelijk en met nadruk: de mogelijke wording van de mens tot burger van het Hemelse Jeruzalem, was over geen andere route mogelijk dan
over de geschetste route ‘van Hof naar Stad’. En dit dus inclusief ’s mens eertijdse en alsmaar voortdurende morele zondeval (door Lucifer bewerkt), en diens daaropvolgende latere, hier geïntroduceerde intellectuele zondeval (door Ahriman veroorzaakt), alsook inclusief Christus’ verzoeningsarbeid, die sinds die laatste val eindelijk in volledige vrijheid door de mens kan worden aanvaardt (zoals
we dat bespraken).
Christus’ verzoeningsarbeid gaat op in de volgende tien mysteriën:
1. het Kerstmysterie, dat de geboorte beschrijft van een ‘priesterlijke Jezus’, geboren uit een priesterlijk
ouderpaar, Jozef en Maria geheten. Alsook de geboorte van een ‘koninklijke Jezus’, geboren uit een
koninklijk ouderpaar, eveneens Jozef en Maria geheten. (Vrijwel een kwart van de indertijd levende
Joden droegen deze namen of de naam van Jezus.) Het betreft een tweevoudige geboorte die vooraf
gegaan werd door de geboorte van een heraut: Johannes de Doper (die door enkele van zijn tijdgenoten terecht geacht werd de gereïncarneerde profeet Elia te zijn).
2. het Christus-doopmysterie, dat de conceptie beschrijft van God de Zoon Christus in Jezus, bij diens
doop in de Jordaan door Johannes de Doper. Vanaf ongeveer het 12e jaar van de priesterlijke Jezus,
waren beide Jezusgestalten in elkaar opgegaan. Even vóór de betreffende doop, scheidde de koninklijke Jezus (de gereïncarneerde, alwijze Zarathustra) zich van de priesterlijke Jezus, nadat hij in deze
zijn volledige wijsheid had ‘afgedrukt’, opdat zich in hèm de Christusgeest kon concipiëren.
3. het mysterie van Christus’ omwandeling op aarde, wat in wezen het mysterie is van de vruchtdraging
van de god Christus in de mens (van vlees en bloed) Jezus. Dit mysterie vindt zijn hoogste uitdrukking
in:
4. het mysterie van het Heilig Avondmaal, het mysterie van de Heilige Graal, waarin ‘de loper wordt
uitgelegd’ voor het latere Pinkstermysterie.
5. het mysterie van Christus’ Kruisdood op Golgotha. Dit betreft in wezen het mysterie van de ontsluiting tot de baring van de Christus in een nieuw-fysiek Opstandingslichaam, ‘als van kristal’.
6. het mysterie van Christus’ Hellevaart. Dit betreft in wezen het mysterie van die baring zelf; een baring
uit de diepte van hellelijden, en de verlossing daarvan; dit bedoeld als baringsprocés.
7. het mysterie van Christus’ Opstanding op Paaszondag. Het is déze Opstanding uit de dood in voornoemd zondeloos en onvergankelijk ‘kristallichaam’ die de feitelijke aardegeboorte van Christus
voorstelt.

8

En hiermee begint Christus’ 40 dagen durende aardeleven. In dat leven onderricht Hij Zijn twaalf
mannelijke discipelen in ‘de dingen des Hemels’, waardoor dezen tot evenzovele apostelen worden.
Alsook onderricht Hij enkele van Zijn vrouwelijke volgelingen in die dingen, waarbij één van hen,
Maria Magdalena, Zijn belangrijkste apostel wordt: de apostola apostolorum, de dertiende en tevens enig vrouwelijke apostel. Als een zodanige apostel was zij niet ‘de bruid van Christus’, zoals
soms abusievelijk wordt verondersteld, maar ‘de Maria Monadum’, waarin de twee eerder genoemde Maria’s waren ‘opgegaan’; en aldus is/wordt zij de nieuwe wereldmoeder van het ‘nieuwe
Christus-Al’. [De bruid van Christus is zijn wordende Ecclesia, Zijn toekomstige Pinkstergemeente.]
Christus ‘reële’ aardeleven loopt uit op:
8. het mysterie van Zijn Hemelvaart, waardoor en waarna Hij gedurende tien dagen Hemel en aarde op
nieuwe wijze met elkaar verbindt, om ooit de aarde, onder de sluier van de Maria Monadum, tot een
Hemels Jeruzalem te doen worden (in plaats van tot een vernieuwd Bijbels Paradijs). Op die nieuwe
aarde zal Hij Zijn Ecclesia waarlijk als Bruid tot zich nemen.
9. het mysterie van Pinksteren; Pinksteren als ‘vervulling van het Graalmysterie’, ergo, als geestelijk
oogstfeest. Christus fractalliseerde Zijn Wezen, geestelijk Ik-matig en verheerlijkt-fysiek, als was het
‘geëxtrapoleerd(e) wijn en brood’. En Hij schonk het Zijn discipelen en al hun navolgers. Dit nu dus
niet ‘graalsymbolisch’, maar ‘in Levende Lijve’, als eerste aanrijking om ooit tot dat Hemelse Jeruzalem te komen, opdat dat Jeruzalem vanuit de hemelen op aarde zal nederdalen, met spoed, vanuit
de sluier van de Maria Monadum.
10. het mysterie van Michael, als zijnde het reeds besproken mysterie van ‘s mens tweede Zondeval,
zijn Intellectuele Zondeval. Dit betreft het mysterie dat de mens, sinds de eerder genoemde jaren
van de moderne tijd, volledige keuzevrijheid biedt: de vrijheid van keuze om Christus wel of niet te
volgen, op grond van inzicht en besef. In het kader van dit mysterie wierp Michael Satan, de draak,
de hemel uit – zoals hij dat reeds vele malen eerder deed –, maar nu met betrekking tot vermeld
motief. In het kader van dit mysterie openbaart Christus Zich heden – vanaf circa 1933 – als nieuwe,
geestelijke Vuur- en Wolkkolom in de etherwereld; een Vuur- en Wolkkolom die heden ‘de mensen
van goede wil’ als gids vóórgaat naar het eeuwig Pinksterfeest. (Zoals ooit een meteorologische
vuur- en wolkkolom de Joden voorging in de Sinaïwoestijn).
•

Onder het gezichtspunt van Christus’ Verzoeningsarbeid, dat wil zeggen, onder het gezichtspunt
van de realisatie van Zijn tien opgesomde verzoeningsmysteriën, laten de 4 x 10 kleine nummerarcana zich, zoals verklaard, verzegelen met het genoemde uitgebreide Rho-Xi-kruis. En ze laten
zich, zoals is aangegeven, met een viervoudig in Christus geaccentueerde ‘start- en finishsituatie’
(vervat in de arcana’s Aas, 2 en 10), op spirituele wijze verklaren in het navolgende keerverhaal,
verteld in schema ①.

•

Onder voornoemd gezichtspunt van verzoening laten de 4 x 4 honneurs van de kleine arcana zich
verzegelen met het genoemde Rozenkruis, waarbij zij – juist door wíe en wát zij zijn – op hun
(toekomstige) bestemmingen worden gewezen; en dit op de betreffende arcana zelf, en in het
navolgend schema ②.
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•

En onder hetzelfde gezichtspunt laten de 22 ‘eertijdse’ grote arcana, de inwijdingsarcana, zich
vernieuwen en duiden, zoals gedaan is in het navolgend schema ③, wederom in de vorm van
een (soort) keerverhaal. En zulks enerzijds voor de eertijdse grote arcana, en anderzijds voor de
nieuwe, verchristelijkte grote arcana; waarbij beide keerverhalen met elkaar in correspondentie
zijn gebracht.
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SCHEMA ①
De 4 x 10
kleine nummerarcana:
vier keerverhalen
De weg van Staven Aas
naar Staven X
De weg van Staven X
naar Staven Aas
De weg van Zwaarden Aas
naar Zwaarden X
De weg van Zwaarden X
naar Zwaarden Aas
De weg van Bokalen Aas
naar Bokalen X
De weg van Bokalen X
naar Bokalen Aas
De weg van Pentagrammen Aas
naar Pentagrammen X
De weg van Pentagrammen X
naar Pentagrammen Aas
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STAVEN AAS → STAVEN X

STAVEN X → STAVEN AAS

De weg van de wil; van de wil tot vooruitgang, van groei en bloei, en
van leven.

De weg van het (levens)juk van de plicht die voert tot vrije zelf- en wilsontplooiing.

Sta. – Verse levenskracht, en de daaruit voortvloeiende
Aas*
moed en ondernemingslust, verzinnebeeld door ‘de Levenstak’ (als telg van ‘de Levensboom’ c.q. de Levensboom van Pentagrammen X), manifesteren zich.

Sta. X – Zaken die op zich genomen niet zwaar zijn en in feite juist
levenskracht schenken, voelen aan als een drukkende
plicht die vervuld moet worden.
Deze plichtgevoelens

* Het éérste kleine arcanum.

Sta. II – Zij verlangen inzet en een duidelijke, overzicht gevende
stellingname vanuit mondiaal perspectief.
Sta. III – Deze moed, lust, en stellingname vormen een stabiele
basis
Sta. IV – voor de verwerkelijking van enig verlangd levensdoel.
Vreugde en feest. (Wellicht te vroeg en te voorbarig.)
Sta. V – Te ver doorgevoerde ambitie zet aan tot strijd,

Sta. IX – en een daaruit voortkomende starre, afwerende levenshouding, worden,
Sta. VIII – begeleid door ingrijpende gebeurtenissen,
Sta. VII – door deze of gene (groep) onwelwillende medemens(en)
ten kwade aangegrepen. Dat noopt tot zelfverdediging.
Sta. VI – Maar…, een door ‘een goed lot’ bepaalde ‘goede uitslag’
van die ‘verdedigingsveldslag’ staat vast. Die uitslag
brengt zelfs loutering, erkenning en roem.
Sta. V – Na verdere, steeds zwaardere krachtproeven en heviger
strijd
Sta. IV – wordt een nagestreefd doel bereikt. Opnieuw loutering en
erkenning. Succes en roem, meer nog dan voorheen.
Sta. III – Op basis van het bereikte, als zijnde een veilige stabiele
basis, ontstaan nieuwe, moedige plannen.
Sta. II – Dat betreffen plannen die, om ze te verwezenlijken, nog
steeds veel inzet vergen; en bovenal een juiste – dat wil zeggen in vreedzaamheid beleefde – duidelijkheid en overzicht
gevende stellingname vereisen ten opzichte van alles en iedereen. En dit tot op mondiaal niveau.

Sta. VI – die niettemin (verdere) roem met zich meebrengt, op
basis van succes,
Sta. VII – maar ook afgunst en aanvallen van deze of gene medemens.
Sta. VIII – Deze ontwikkeling houdt een sterke zelfdynamiek in,
Sta. IX – en het bereikte moet vastberaden verdedigd worden,
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Sta. X – waardoor bloei (succes) en roem (op zich zo gewichtloos en nieuwe levenskansen biedend) een last blijken.

Sta. – Wat ten slotte voert tot vrije zelf- en wilsontplooiing, een
Aas*
ontplooiing die nieuwe levenskracht met zich meebrengt.
Het betreft een levenskracht die wordt verzinnebeeld door
‘de Levenstak’ als nieuwe telg van ‘de oude Levensboom’
(van Pentagrammen X).
* Het éérste kleine arcanum.

ZWAARDEN AAS → ZWAARDEN X

ZWAARDEN X → ZWAARDEN AAS

De weg van het Ik; van het lagere, zelfzuchtige ik richting het hogere
Ik, het Geweten.

De weg van het Ik; van het hogere Ik, het Geweten, richting de loutering van het lagere, zelfzuchtige ik.

Zwa. – Het mensen-ik manifesteert zich als de kroon op Gods
Aas*
schepping; een kroon gesierd met een olijftak en een
lauriertak, c.q. met een aardsgeologische tak en een
hemelsmeteorologische. Het betreft een kroon met
een lager en een hoger ik-aspect. Het betreft een Ikkroon, die rust op de top van ’s mens astrale ‘chakrazwaard’, diens zevenvoudig slangenvuur. Dit vuur dient
de mens ‘in de hand te houden’, met het hoger Ik(-aspect). Wat vooreerst nooit lukt, omdat in de mens van
nature zijn lager ik(-aspect) domineert; het aspect dat
zich het slangenvuur niet bewust is. Hetgeen, middels
lagere zelfzucht, smart en ongeluk baart.

Zwa. X – De mens die – geestelijk – terneer ligt, dat betreft de lagere
ik-mens, wiens zeven chakra’s zijn doorstoken en daarom
niet functioneren, en wiens slangenvuur drievoudig slaapt,
naar geest (denken), ziel (voelen) en lichaam (willen),

* Met korte beschrijving.

Zwa. II – Dat noopt tot een onbevangen zelfoordeel, onder het zegel van de aartsengel Hagiël ( ) van Venus (♀), de

Zwa. IX – deze mens moet uiteindelijk uit die nachtmerrie van disfunctioneren en slapen ontwaken. Er is dan ontsteltenis,
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aartsengel van de afweging (♎), en met name van het
blinde (niet voorvoelde) lot dat daarachter drijft.
Zwa. III – Dat zelfoordeel doorboort het eigen hart (zijnde het eigen hogere Ik, het Geweten) drievoudig: naar geest
(denken), ziel (voelen) en lichaam (willen). Maar, of lijden direct loutert?
Zwa. IV – In koele, gedwongen rust wordt in ieder geval wèl
kracht verzameld

Zwa. VIII –

Zwa. VII –

Zwa. V – voor de logischerwijs daaropvolgende felle strijd tegen
de eigen zwaktes en de omstandigheden die daaruit
moe(s)ten voortvloeien.

Zwa. VI –

Zwa. VI – Daardoor en daarna volgen nieuwe omstandigheden
die ervaren worden als een ‘afreizen’ naar onbekende
kusten.
Zwa. VII – Maar uiteraard (!) vormen die nieuwe omstandigheden
een beproeving: zij lijken op de oude omstandigheden,
maar deze dan verzwaard. Zodat wederom, nu met raffinement – haast toneelmatig –, strijd wordt geleverd tegen eigen en andermans zelfzucht en tegen moeilijke levenssituaties. Men denkt slim te zijn, anderen en zichzelf
te slim af te zijn.
Zwa. VIII – Dat bindt slechts zwaarder aan het eigen lot; het voert
tot beperking en verblinding, ja tot kneveling; het voert
tot onmacht, vooral tot slangenvuuronmacht, in eenzaamheid.

Zwa. V –

wanhoop. De vraag reist: hoe verder? Aanhoudend getob.
Dat getob bindt op voorhand nog stérker aan het eigen
lot van onvermogen. In deze staat ervaart de lagere ikmens zich als een blinde, die ook nog eens gekneveld is
(tot in zijn slangenvuur).
Uit die staat van ketening vecht men zich, naar de aard
van zijn wezen, stap voor stap vrij; jegens zichzelf en jegens anderen. Dit door middel van toneelgedrag en
slimme streken; dit vooreerst dus nog steeds vanuit het
lagere ik, het zelfzuchtige ik.
Uiteindelijk wil men van deze illusoire schijnvrijheid en
schijnheiligheid af. Men poogt het leven over een andere
boeg te gooien en ‘reist af’ naar verre kusten; men manoeuvreert zich in een nieuwe levenssituatie.
Hetgeen uiteindelijk toch niet iets ècht nieuws oplevert. Behalve dan natuurlijk nieuwe, verhevigde strijd.

Zwa. IV – Het resultaat is vermoeienis. Men wordt – wederom – tot
rust genoopt. Nu echter niet de geforceerde rust van een
kneveling, maar de rust die uitloopt op bezinning en vrijwillig berouw. De ervaring heeft loutering gebracht.

Zwa. III – Men begrijpt ten lange leste dat men zijn lagere ik, zijn
egoïsme, drievoudig moet overwinnen, naar denken,
voelen en willen. Opdat dit ik zal opgaan in het hogere
ware Ik, het Christus-Ik, waar doorheen de stem van het
Geweten spreekt. Dit begrip doorboort het eigen hart
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drievoudig, als werd dat hart doorboord door drie zwaarden.
Zwa. II – Ja, het Geweten spreekt! Onder het zegel van de aartsengel Hagiël ( ) van Venus (♀), die de aartsengel van de
afweging (♎) is.

Zwa. IX – Er is wanhoop, er zijn nachtmerries. Ja, het leven is één
lange nacht geworden. Maar zó, en niet anders, komt
men tot berouw. Men ziet in wat men is geworden tegenover wat men had kunnen zijn: een tot (kundalini)leven
gewekt mens.
Zwa. X – Ten slotte ligt men als dood terneer. Tien zwaarden doorsteken ’s mens zieleorganen: de zeven chakra’s van het
kundalinislangenvuur en de drie zieleorganen in het algemeen, namelijk voornoemd denken, voelen en willen.
Deze situatie brengt óf de zieledood óf – als men de stem
van zijn geweten wil (gaan) volgen – nieuw zieleleven, dat
is: het ontwaken van het hogere Ik.

Zwa. – Zelfkennis en zelfoordeel voeren nu werkelijk tot integratie van dat gelouterde, lagere ik in het hogere Ik. Aldus
Aas
ontstaat de altruïstische hogere Ik-mens als kroon op
Gods schepping; een kroon die nu niet gedragen wordt
door het onheilige, maar door het geheiligde slangenvuurzwaard: het ‘nieuw gesmede zwaard’. De chakra’s
functioneren weer, in eenheid, en gelauwerd met een
kroon, waaraan een olijftak en een lauriertak hangen.

BOKALEN AAS → BOKALEN X

BOKALEN X → BOKALEN AAS

De weg van liefde en gevoel naar de vervulling daarvan, in broederschappelijkheid, ‘als familie’.

De weg van het geluk ‘als familie’ – in hogere zin is dat het goddelijke
vaderhuis van het eertijdse Paradijs – naar het eigen geluk, met name
naar het vinden van de in-eigen Heilige Geest die de gefractaliseerde
Christusgeest is.

Bok. – De kracht van de liefde, met name van de hogere liefde
Aas*
Gods, manifesteert zich. Dat betreft in wezen DE GEEST VAN
PINKSTEREN ALS KARMAKRACHT, als graalvoedingskracht. Dat
betreft een kracht die, en een beeld dat, heden als klein
arcanum is opgevoerd, maar in de toekomst zal gelden als
nieuw groot arcanum, als een arcanum dat het grote en

Bok. X – Uit de onbezorgde kindertijd – de paradijstijd ‘onder
Gods Vleugels’ – de tijd van nog ver vóór Noachs regenboog;
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laatste arcanum XXI, het arcanum van het Derde Palladium, zal opvolgen (binnen de reeks van kleine arcana).
* Precies halfweg de kleine arcana!

Bok. II – Deze kracht, die zich onder de mensen steeds weer aandiende en aandient als EROS, en geleidelijk aan moet worden omgezet tot PHILADELPHOS, leidt (onveranderlijk) tot
een ontmoeting. Man en vrouw ontmoeten elkaar – van
nature – en klinken met elkaar op de komst van de telg. Dit
onder de vleugels van Authades (en/of onder de vleugels
van Christus).
Bok. III – Het betreft een ontmoeting die op voorhand vreugdevol wordt gevierd,

Bok. IX – dat betreft dus de Bijbelse tijd van ‘het gespreide bedje’
en ‘de gedekte tafel’, in Gods paradijselijke vaderhuis,

Bok. VIII – vloeit een andere tijd voort: de tijd van het met een bezwaard hart zetten van de eerste stap in het onzekere. In
het onzekere van een steeds hardere fysieke werkelijkheid. Dat betreft een noodzakelijke stap die een juiste
gang van zaken inhoudt.
Bok. VII – Als vanzelf voegen zich in die steeds hardere werkelijkheid dromen van heimwee naar het paradijselijke dat
verloren ging. De dromen dikken zich aan tot overtrokken fantasieën, tot waan.

Bok. IV – Maar weldra meer en meer met tegenzin ervaren
wordt. Lot! Er is sprake van verflauwende EROS en een
gebrek aan PHILADELPHOS, tot in alle vormen van sociale
omgang. Eenzaamheid dreigt, ondanks een helpende
hand.
Bok. V – Wat is bereikt, oogt verstoord. Het lot ‘is gevallen’. Daar
moet op worden teruggezien, in eenzaamheid. Maar hoe?

Bok. VI – Maar dan versoberen die fantasieën zich tot wat ze ooit
werkelijk waren: een gul voorschot om ooit renteloos terug te betalen na juiste besteding.
Bok. V – Aldus daagt het besef waarom men de als voorschot geschonken voornoemde kindertijd éérst beleven mocht en
tóen verliezen moest: In eenzaamheid beseft men zijn lot.
Bok. IV – En dit lotsbesef, aangevuld met de daaropvolgende ervaring dat de ‘realiteit der dingen’ vervlakte eros en weinig
philadelphos brachten, opent de ogen voor een onverwacht uit het niets opdoemende helpende hand.

Bok. VI – Vooreerst wordt weemoedig teruggeblikt op eerder
geluk en eerdere zegeningen. Hoe expliciet tonen die
zich!
Bok. VII – Ze groeien uit tot ‘meer’ dan ze ooit waren; ze groeien
uit tot illusoire droombeelden, tot fantasieën. Tot
waan dus!
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Bok. VIII – Met een bezwaard hart wordt de stap in het onzekere
genomen, het onzekere van de harde werkelijkheid.
Nochtans een – eerste – stap op de juiste weg.
Bok. IX – PHILADELPHOS gunt de betreffende(n) een voorschot:
‘een gespreid bedje’ en ‘een gedekte tafel’.

Bok. III – Zo volgt onverwacht toch vreugde; een vreugde die uitbundig wordt gevierd.
Bok. II – En dit onder het zegel van eindelijk gezuiverde eros en gestaag toenemende philadelphos. Wat tot meer zuivere en
monogame paarvorming leidt. Man en vrouw ontmoeten
elkaar, en klinken samen op de komst van de telg, onder de
vleugels van Christus (die Authades vervangt).
Bok. – Nu wordt het mogelijk om het hele spectrum van de kracht
Aas*
van de liefde te ervaren, maar met name de kracht van de
hogere liefde die uit God is. Die hogere liefde houdt DE ER-

Bok. X – Betreffende(n) vindt(en) het geluk in de volgende
vorm: een toekomstige klankregenboog spant zich om
hem en de zijnen heen. Dit als een belofte voor morgen; dit als een belofte voor een aankomend ontwaken
in ‘de Stad Gods’, het Hemelse Jeruzalem.

VARING IN VAN DE PINKSTERGEEST ALS – NIEUWSOORTIGE – KARMAKRACHT.

Deze kracht voert tot het Hemelse Jeruzalem.
Dit kleine arcanum zal ooit beoordeeld worden als een
nieuw laatste gróót arcanum, dat nochtans binnen de kleine
arcana opgenomen zal zijn.
* Precies halfweg de kleine arcana!

PENTAGRAMMEN AAS → PENTAGRAMMEN X

PENTAGRAMMEN X → PENTAGRAMMEN AAS

De weg van het uit materie (steen, geld) (levens)brood maken; brood
dat niet opraakt.

De weg van ‘het leven van brood’ naar ‘innerlijke rijkdom’.

Pen. – De kracht die uitgaat van het beheersen van de materie (steen, geld) als geërfd bezit,
Aas

Pen. X* – De mens vertoeft heden in de sfeer van de materie en de
aanbidding daarvan. Daardoor vertoeft de mens heden in
een vaak niet besefte geestelijke armoede naast het in bezit
hebben van materiële rijkdom. Op de gebruikelijke afbeeldingen van dit arcanum wordt derhalve de – welstand
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gevende – Levensboom onaf weergegeven, enkel met behulp van zijn tien sephiroth; in de vorm van een onaffe opdruk over het leven van ‘een man in bonus’, een patriarch
met een rijke familie, omringd door een rijke natuur: een
mens met ‘voldoende (fysiek) brood’. De onderhavige afbeelding van Pentagrammen X toont de Levensboom min
of meer volledig. Dit ter aanduiding van waartoe de huidige
rijke, materialistische mens is geroepen: vergeestelijking!
Deze mens dient de Levensboom weer tot bloei te brengen,
en dat niet terugwaarts, richting het verlaten Paradijs; maar
voorwaarts, richting het komende Hemelse Jeruzalem.
Deze mens heeft de Levensboom weer 'tot bloei’ te brengen door ‘alle materiële pentakels heen’.
* Met korte beschrijving. (Het laatste Kleine arcanum.)

Pen. II – wordt aanvankelijk, omdat zij (te) gemakkelijk verkregen is, aangewend op de wijze waarop een jongleur –
tegen de zwaartekracht in – met de dingen weet te
goochelen. Of, spiritueler verwoord: hij weet met ‘de
quintessence van het dubbele pentakel’ de natuur te
manipuleren; hij weet ogenschijnlijk te ‘ioculeren’,
maar het is vooralsnog slechts goochelen.
Pen. III – Goochelen is illusies tonen. En het gewone leven
oogt als een goocheltoer. Maar juist aan díe toer lag
en ligt lang en hard werken ten grondslag. Het betreft een grondslag met wortels die reiken in zowel
oud lot als in toekomstige genade. Er is sprake van
illusoire arbeid, die echter door de gevergde inspanning toch ook als (een eerste aanzicht van) reëel vrijmetselaarswerk c.q. Ioculatorwerk mag worden

Pen. IX – Deze arbeid geeft vooreerst het gevoel van ‘een rijke materiële erfenis goed en getrouw te beheren’, wat geluksgevoelens met zich meebrengt. Hoewel daarbij de materie toch nog gewoon blijft wat zij is: het fysieke brood dat
‘niet leeft’ en opraakt. De arbeid van het beheren kent
aldus nog geen wezenlijke progressie.
Pen. VIII – Dat wordt in zelfkennis ervaren en toegegeven. Wat leidt
tot een nieuwe vorm van arbeid met de materie: het voert
tot spiritueel-fysieke vrijmetselaarsarbeid, tot belevendiging /vergeestelijking van het brood.

18

aangemerkt. Het werk wordt in ogenschouw genomen, met lotgenoten.
Pen. IV – Trots toont men hetgeen men heeft bereikt. Men wil
‘er op staan’! En men wil het ‘vasthouden’! Men wil
er ‘voor bekroond worden’!
Pen. V – Men moet daarentegen het bereikte áfstaan, om
vervolgens in één of andere vorm ‘dakloos’ verder te
gaan, ‘arm en berooid’. Zo ‘werkt’ het leven nu eenmaal.
Pen. VI – Met hulp van buitenaf, in feite op basis van ‘een
voorschot op het eigen lot’, lukt het om opnieuw te
beginnen met het beheersen van de materie! Maar
dítmaal in deemoed en als een ontvanger van twee
gaven: een gave van zege en een gave van evenwicht.

Pen. VII – Zulks met oneindig veel geduld en heroverweging, en
vooral door ‘oefening die kunst baart’.
Pen. VI – Daar vloeit vooreerst een gezegend leven uit voort. Men
ontvangt, als van buitenaf, een tweevoudige zege: een
zege van voortgezette materiële welstand en een zege
van het houden van evenwicht.
Pen. V – Het onafwendbaar karma van deze staat van gezegend zijn,
is het al dan niet vrijwillig opgeven van alle verworven welstand en (spiritueel) succes: een rijke gaat immers moeilijker
het koninkrijk Gods binnen dan dat een kameel door het oog
van een naald kruipt. Men moet ‘berooid en dakloos’ een tijd
zwerven; men moet zichzelf als ‘eigen tegendeel’ leren beleven: Tat Svam Asi.
Pen. IV – Om dan opnieuw te beginnen. Om dan op een nóg weer
andere wijze als vrije metselaar te gaan arbeiden: te gaan
arbeiden ‘in rust’, de voeten op de juiste wijze in de stof
neergezet, de handen op de juiste wijze de stof aangrijpend, om daarbij op de juiste wijze door de stof te worden gekroond (gezegend). Men dient te worden tot een
‘Christusmagiër’, een ware ‘Witte’ Tovenaar, wars van
alle goochelarij. Men dient een Ioculator te worden, en
ten slotte méér dan dat.
Pen. III – Dit wordt in ogenschouw genomen, innerlijk en uiterlijk;
ten opzichte van zichzelf, alsook met betrekking tot de
medemens.
Pen. II – Aldus wordt men een wáárlijke Ioculator in plaats van
een jongleur; men wordt een Christelijke magiër. Men

Pen. VII – De gaven worden overdacht en gewaardeerd. Ze komen
tot vruchtdraging, tot vermenigvuldiging en bloei. Er is
bezinning en herbezinning.

Pen. VIII – Dit leidt tot het opdoen van nieuwe kennis en meer nog
tot het verkrijgen van nieuwe vaardigheden, te bestendigen door ‘oefening die kunst baart’.
Pen. IX – Wat vervolgens leidt tot ‘ware welstand’, de welstand van een bloeiende tuin (met één vogel in de
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hand in plaats van tien vogels in de lucht); een welstand die bovenal de vrede des harten in zich besloten houdt.
Pen. X* – Dit leidt ten slotte tot het zijn van een eigentijdse
witte magiër, tot het worden en zijn van een Christusmagiër, hetgeen verder reikt dan de status van
Ioculator, die echter op zíjn beurt de status van goochelaar doet verbleken. Het leidt tot de status van
het zijn van de magiër die gezegend is met vrienden
en familie, en die van hen de behoeder, de patriarch
wil zijn en móet zijn. Het handelt hier om de magiër
die ‘allen’ in de zegen van zijn ‘kunst’ wil laten delen.
Bij hem functioneert de Levensboom weer. En dit in
volledigheid en op een nieuwe wijze, als zijnde die
boom, zoals die opgericht zal staan in het komende
Hemelse Jeruzalem (als het ‘verhoogde’ Paradijs).
Van die boom wordt gezegd dat zijn vruchten het
nooit oprakende (geestelijke) levensbrood en de
nooit oprakende (geestelijke) levenswijn zijn van
Christus’ Opstandingslichaam, dat door de Christus
navolgende Christusmagiër ‘om niet’ wordt gereikt
aan degenen die dat behoeven. De laatste telg van
die Levensboom, zijn zo te noemen ‘fractal’, openbaart zich in de Levenstak van het kleine arcanum
Staven Aas.

vermag de elementen in beweging te brengen door middel van de bewegingen van het ioculeren.
Pen. – En aldus houdt men ten slotte ‘hét Pentakel’, de materie,
‘in de hand’. Wat de materie levend maakt en vergeesteAas
lijkt. De materie wordt tot ‘uiterlijk’ geestelijk brood en
voert tot innerlijke rijkdom. En beide blijven en beklijven.

* Met korte beschrijving. (Het laatste Kleine arcanum.)
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SCHEMA ②
De 4 x 4 honneurs
van de kleine
nummerarcana

21

De 4 x 4 = 16 honneurs van de kleine arcana. Wat hun typeert en wat in de toekomst hun Christelijk
ideaal zal moeten worden.
de Koning van Staven
de Koningin van Staven
de Ridder van Staven
de Schildkn. van Staven

:
:
:
:

de Koning van Zwaarden

de Ridder van Zwaarden
de Schildkn. van Zwaarden

: Hopend een koning te worden in de naam van het Ware Woord,
het ‘Zwaard des Monds’.
: Hopend een koningin te worden in de naam van het Ware Woord,
‘de verneemster’ van dat Woord.
: Hopend een getuige en strijder te worden voor het Ware Woord.
: Hopend een bewaarder te worden van het Ware Woord.

de Koning van Bokalen
de Koningin van Bokalen
de Ridder van Bokalen
de Schildkn. van Bokalen

:
:
:
:

de Koning van Pentakels

: Strevend om (zelf-beheerst) de aardse levensmiddelen broederschappelijk te verdelen.
: Strevend om (zelf-beheerst) de aardse levensmiddelen zusterlijk
te veredelen en te vermeerderen.
: Strevend om (zelf-beheerst) de aardse levensmiddelen broederschappelijk (reclameloos) te propageren.
: Strevend om (zelf-beheerst) de aardse levensmiddelen broederschappelijk (gewetensvol) te conserveren.

de Koningin van Zwaarden

de Koningin van Pentakels
de Ridder van Pentakels
de Schildkn. van Pentakels

Strevend om een beheerser te worden van de levenskracht.
Strevend om een heerseres te worden over de levenskracht.
Strevend om een behoeder te worden van de levenskracht.
Strevend om een dienaar te worden van de levenskracht.

Op weg om Graalkoning te worden.
Op weg om Graalkoningin te worden.
Op weg om Graalridder te worden.
Op weg om een dienaar van de Graal te worden.
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SCHEMA ③
De 22 grote arcana als
de evenzovele nieuwe
grote CHRISTUS-inwijdingsarcana.
Deze arcana vergeleken
met de overeenkomstige
arcana naar het ontwerp
van Arthur Waite
(en Marseille)
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RIDER TAROT VAN ARTHUR WAITE
(en van Marseille)

CHRISTELIJKE TAROT
(volgens de geesteswetenschap)

0.

De Dwaas als de naïeve zoeker naar inwijding.
Het ene proloogarcanum, dat opponeert tegen de twee
epiloogarcana, de arcana XX en XXI.
Ook eerste statusarcanum.

0.

Parsifal, de vinder van de moderne inwijding, de Heilige
Graal.
Gewijzigd naar een middeleeuwse illustratie.
Het ene proloogarcanum, dat opponeert tegen de twee
epiloogarcana, de arcana 20 en 21.

I.

De Magiër als prototype van de
handelende ingewijde.
Tweede statusarcanum.

I.

ICH. De Magiër. Jezus Christus,
de Witte Magiër bij uitstek. Voor
wereld en mensheid de ‘nieuwe
Adam’.
Gewijzigd naar Rudolf Steiners
plastiek ‘De
Mensheidsrepresentant’ tussen
Lucifer (de Duivel) en Ahriman
(de Satan).

II.

De Hogepriesteres als onbevlekte
zielemoeder, barende de
ingewijde in spé als ‘priesterlijke
mens’.
Derde statusarcanum.

De volgende vijf
statusarcana laten
zich – uitgaande
van de vijf
overeenkomstige
arcana in de
naaststaande
rechterkolom, met
name hun
bundeling tot (1 + 4
=) vijftal, en hun
associatie met de
vier voorlaatste
grote arcana XVI

II.
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De Hogepriesteres die zich
opoffert, gepersonifieerd in de
‘priesterlijke Maria’ als de
moeder van de ‘priesterlijke
Jezus’, beschreven in het
Lukasevangelie.9
Kinderfiguurtjes naar Otto
Runge.

Deze vijf navolgende
statusarcana vallen
uiteen in enerzijds
één enkel arcanum
dat de goddelijke Ikmens bij
uitnemendheid
vertegenwoordigt,
Jezus Christus, en
anderzijds vier
bijeenhorende
arcana, die de
stamouders van de
twee Jezusgestalten

t/m IXX – op
overeenkomstige
wijze bundelen en
associëren. De
laatst genoemde
arcana vormen de
vier ‘Kosmische
vervullingsarcana’.
Zie aldaar.

III.

verbeelden. Deze
De Keizerin als dienares,
vijf arcana vinden
gepersonifieerd in de ‘koninklijke hun tegenhangers in
Maria’, als de moeder van de
de vier ‘kosmische
‘koninklijke Jezus’, bij wie
vervullingsarcana’,
voornoemde Jezus ‘intrekt’,
de arcana XVI t/m
beschreven in het
IXX. Zie aldaar.
10
Mattheusevangelie.
Kinderfiguurtjes gewijzigd naar
Otto Runge.

III.

De Keizerin als eerst ontheiligde,
en dan geheiligde zielemoeder,
barende voornoemde ingewijde
als ‘koninklijke mens’.
Vierde statusarcanum.

IV.

De Keizer als geheiligde stamvader
en concipieerder van voornoemde
ingewijde als ‘koninklijke mens’. In
zijn telg manifesteert hij zich.
Vijfde statusarcanum.

IV.

De Keizer als stamvader en als
telg, gepersonifieerd in de
‘koninklijke Jozef’ als de vader
van de ‘koninklijke Jezus’,
beschreven in het
Mattheusevangelie.11

V.

De Hogepriester als ‘reine’ stief-stamvader van
voornoemde ingewijde als ‘priesterlijke mens’: als
priester is de ingewijde in wezen ‘uit God geboren’.
Zesde statusarcanum.

V.

De Hogepriester, gepersonifieerd in de ‘priesterlijke
Jozef’ als de stief-stamvader van de ‘priesterlijke Jezus’,
beschreven in het Lukasevangelie.12

VI.

De Geliefden. Beeld van de ingewijde in wording. De
ingewijde die vooreerst ziel en geest gaat helen, nadat
deze ooit door Lucifer (de Duivel) als anima (Eva) en
animus (Adam) van elkaar werden gescheiden. Beiden
zullen dan, onder de vleugels van Rafael, de aartsengel

VI.

De Geliefden. Alchymia. De Geliefden als ‘alchemisch
paar’. Zie: Munin Nederlander: ‘de Alchemische Bruiloft
ontcijferd’13, waarin het aloude beeld van dit arcanum
wordt gespecificeerd in relatie tot Christus en het
Christendom.
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Gebaseerd op het magische vierkant 82 van Benjamin
Franklin.
Betreffend paar van dit eerste inwijdingsarcanum
kristalliseert zich uit, en bloeit volledig op in het laatste,
het tiende inwijdingsarcanum, arcanum XV. Christus,
Heer der wereld, beeld van het alchemische
huwelijksproces, en als zodanig het beeld van ‘het zo te
noemen toekomstige Jupiteraarde-oeratoom’. Zie dat
arcanum, met name daarvan het ‘zieleslangenpaar’
rondom de centrale ‘Jupiterkubus’.

van heling, transfigureren tot de zich met elkaar (weer)
verenigd hebbende Psyché en Eros.
Eerste inwijdingsarcanum. Dit arcanum, dit beeld van de
Geliefden, actualiseert zich in het laatste, het tiende
inwijdingsbeeld, arcanum XV. De Duivel. Als Satan, als
valse wereldheer, animaliseert deze duivel/deze satan de
Geliefden en vormt zo het tegenbeeld van Christus als de
wáre Wereldheer. Hij, de Duivel, en de verdierlijkte man
en vrouw, vormen het beeld van het zo te noemen
‘toekomstige Jupiteraarde-oeratoom in verdorvenheid’.
Zie arcanum XV en de naaststaande tekst.
VII.

De Zegewagen (Merkabah). De ingewijde als
hemelreiziger door sterrensferen. Hij heeft zijn geestzielelichaam van zijn stoflichaam losgemaakt en gebruikt
het als Merkabah.
Tweede inwijdingsarcanum. Dit arcanum, dit
hemelreisbeeld – dit beeld ‘op maat’ van het (astraal) te
bereizen Al – vindt zijn tegenhanger in het op één na
laatste, het negende inwijdingsbeeld, arcanum XIV.
Gematigdheid, (Maät), het arcanum van ‘de hemelse
engel die op aarde is geland’ om aldaar (evenzeer) ‘maat
te houden’, evenwicht te scheppen. Aldus handelt die
engel ‘naar Waarheid’. Zie arcanum XIV en de naaststaande tekst.

VII.
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Christus’ Hemelvaart, als zijnde de laatste en de hoogste
manifestatie van de zegewagen.
Een oud-Slavisch icoon.
Deze Hemelvaart vindt zijn ‘áánvulling’ in Christus’
daaropvolgende wederkeer met Pinksteren, het feest
van de fractallisatie van Zijn Geest in eerst Zijn discipelen
en vervolgens in ieder mens ‘van goede wil’. Vanwege
die fractallisatie is het Pinksterfeest uit de sfeer van de
inwijding getrokken en een algemeen menselijk feest
geworden, zij het een feest voor de toekomst, een
toekomstig ‘karmafeest’. En derhalve is juist dit feest in
de Tarot verbeeld op één van de kleine arcana, op/als
het arcanum Bokalen Aas. Precies halfweg de gehele set
kleine arcana! Zie aldaar.

Pinksteren vormt daarnaast óók de logische vervúlling
van het ruim 50 dagen eerder onthulde ‘mysterie van de
Heilige Graal’, Christus' viering van het Heilig Avondmaal
met Zijn 12 discipelen: Met Pinksteren ontvingen de
discipelen ‘reëel-fysiek’ de Geest van Christus, waar zij
voordien, op ceremoniële wijze, Zijn vlees en bloed
zinnebeeldig-spiritueel ontvingen. Dat (vlees en) bloed
wordt van oudsher door de zogeheten ‘Engel van de
Graal’ bewaard in een bloedhalter, als zijnde de nooit
oprakende spirituele essence van de in Christus fysiek
geworden Waarheid die steeds weer de Geest van
Pinksteren áánvult/vervult. Eén en ander zoals verbeeld
op arcanum XIV. Maät, de ‘verhoogde tegenhanger’ van
onderhavig arcanum VII. Zie aldaar.
VIII. De Kracht. De ingewijde als ‘zelfbeheerser’ (wat voor God
meer telt dan de sterrensferen te bereizen en te
beheersen); de ingewijde die met zijn geest-ziel, zijn
Hoger Zelf, zijn ‘leeuwgelijkvormig’ lager zelf, ‘de mond
snoert’.
Derde inwijdingsarcanum. Dit arcanum van de kracht tot
zelfbeheersing realiseert en vervult zich in arcanum XIII.
De Dood, het arcanum dat de dood toont als ruiter met
een ‘Rozenkruisvlag’. Het betreft ‘de dood door het
Endura’, de dood van de ‘verandering’, van mens tot
‘godmens’. Zie arcanum XIII en de naaststaande tekst.

VIII.
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De Kracht. De ingewijde als een zodanige
‘zelfbeheerser’, dat hij zelfs de ‘elementenkracht’ in zijn
eigen meervoudige lichamelijkheid, c.q. zijn eigen
‘elementaarwezen’,
beheerst.
Dat
wezen
is
voorbestemd om de huidige aardemens, als deze ooit
van ingewijde tot een ‘engelmens’ wordt, op de
toekomstige Jupiteraarde als mens op te volgen.14
De menselijke zelfbeheersing tot op het niveau van
‘elementaarbeheersing’; sluit de beheersing van lijden
en dood in. Deze kracht van arcanum VIII vindt zijn
volledige en unieke uitdrukking in Christus’ liefdekracht

die de dood overwint, zoals weergegeven in arcanum
XIII. De uit de Dood herrezen Christus. Zie aldaar.
IX.

De Kluizenaar. Dit is de reeds de sterrensferen en zichzelf
beheersende ingewijde, die zich vervolgens ook nog eens
aan beide onthecht.
Vierde
inwijdingsarcanum.
Dit
arcanum
van
kluizenaarschap en onthechting, een onthechting van het
hoogste van wat is bereikt, namelijk de vermogens tot
hemelvaart (sterrenvaart) en zelfbeheersing, wordt
logischerwijs afgerond in wat arcanum XII. De Gehangene
representeert: het na totále en vrijwillige verhanging aan
het eigen (voortreffelijk geworden) lot, er ‘in de juiste
kruishouding’ van loskomen. Zie dat arcanum XII en de
naaststaande tekst.

IX.

De Kluizenaar, gepersonifieerd in de ultiem aan Christus
toegewijde kluizenaar bij uitstek: de profeet Elia die
Johannes de Doper werd. Hij was de onthechte mens bij
uitstek. Bij léven was hij dat als Christus’ (ingewijde)
heraut en ‘Doper’, bij stérven was hij dat middels zijn
‘dood door onthoofding’ (geaccumuleerde ophanging).
Zie de begeleidende tekst op het betreffende arcanum.
Gebaseerd op een illustratie van Johan Herman Isings.
Dit arcanum IX van onthecht kluizenaarschap bij uitstek,
dat op onthoofding uitloopt, vindt zijn goddelijke
consequentie in de dood van Jezus Christus door
kruisiging, zoals weergegeven in arcanum XII. De
Gekruisigde Christus. Deze consequentie vindt men
terug op menig doodsembleem: een separaat
doodshoofd boven twee gekruiste pijpbeenderen. Zie
verder het betreffende arcanum XII.

X.

Rad van Fortuin. De ingewijde die door zijn onthechting
de werking van het lot doorschouwt. Hij ziet, bij wijze van
spreken, de ‘atoomstructuur’ van het lot; hij ziet het
zogeheten ‘aarde-oeratoom’. Hij wordt niet meer door
het lot beheerst, maar er door gedragen. Zo oogt hij voor
de niet-ingewijde mens als een geheimzinnige sfinx
(tussen de Duivel als slang en de Satan als draak).

X.

Christus, Heer van ’s mens lot. Het zo te noemen ‘aardeoeratoom in Christus’. Het exoterisch en esoterisch
oerbeeld (karmabeeld) van deze aarde, ‘wordende in
Christus’.
Gebaseerd op een oud-Slavisch Jezus Christus/Maria
icoon.
Dit arcanum X vindt zijn vervollediging in het geheim van
arcanum XI. Het Oordeel, het arcanum waarin Christus
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Vijfde inwijdingsarcanum, dat het vorige arcanum
specificeert: de kluizenaar wordt ondoorgrondelijk,
sfinxachtig. Dit arcanum X vervolledigt zich in het
schouwen van wat áchter het lot steekt en verbeeld
wordt in het geheim van arcanum XI. Gerechtigheid: de
niet blinde Vrouwe Justitia die (ver)oordeelt. Zie dat
arcanum en de naaststaande tekst.

daadwerkelijk Zijn oordeel uitspreekt over het
persoonlijk karma van ieder mens na diens verscheiden.
Dan dringt de vraag: in hoeverre is dat karma wel of niet
een juiste replica van voornoemd oeratoom, en wat
brengt dat bij reïncarnatie van de mens met zich mee?
Zie navolgend arcanum XI.

XI.

Gerechtigheid. Genoemde niet blinde Vrouwe Justitia, in
haar werkzaamheid, c.q. in haar wijze van oordelen,
geschouwd door voornoemde ingewijde. De Goddelijke
rechtvaardigheid kan door deze ingewijde worden
begrepen en verdragen.
Dit arcanum XI dat arcanum X. Rad van Fortuin
vervolledigt, wijst er uiteraard omgekeerd op terug.
Zesde inwijdingsarcanum. Zie ook de naaststaande tekst.

XI.

Het Oordeel. Het oordeel voor de mens als persoon,
waarbij de ziende Vrouwe Justitia als ‘de werkende
gerechtigheid’ is vervangen door Christus als de Heer
van ieder mens zijn particuliere lot. (Dit naast het feit dat
Christus Heer is van het lot van de mensheid als geheel.)
Christus als inspirator van de menselijke lotsengel, opdat
deze ‘Maät’ houdt voor de mens! Dit oordeel
ultimatiseert zich in de hogere gerechtigheid van
arcanum 20. Het Laatste Oordeel, dat ook
zondevergeving insluit. Zie aldaar.
Dit arcanum XI dat arcanum X. Christus, Heer van ’s mens
lot vervolledigt, wijst er uiteraard ook weer omgekeerd
op terug.

XII.

De Gehangene. De ingewijde die door finaal karmabegrip
zijn eigen kluizenaarslot ‘in de juiste kruis(igings)houding’ wil uitleven en afronden, om er aldus van los te
komen.

XII.

De Gekruisigde Christus. Christus die de zonden van
‘mens en wereld’ op Zich neemt (vergeeft). Zie
voornoemd arcanum XX.
Gebaseerd op een illustratie van Johan Herman Isings.
Dit arcanum XII dat arcanum IX. De Kluizenaar afrondt,
wijst er uiteraard ook weer omgekeerd op terug.
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Dit arcanum XII dat arcanum IX. De Kluizenaar afrondt,
wijst er uiteraard omgekeerd op terug. Zevende
inwijdingsarcanum. Zie ook de naaststaande tekst.
XIII. De Dood, als ruiter met een ‘Rozenkruisvlag’. Beeld van
de grootste verandering die een mens kan ondergaan:
zijn ‘endura’ van mens tot engel, tot ‘godmens’. Ofwel:
de ingewijde die als gehangene of als gekruisigde zijn lot
geheel vervuld heeft en er daadwerkelijk van losgekomen
is. De ingewijde die daadwerkelijk zijn láger zelf ten grave
heeft gedragen ten gunste van het ontwaken van zijn –
roosvormig – hóger Zelf. Hij is ‘in Christus gestorven’.
Dit arcanum XIII dat arcanum VIII. De Kracht (tot
zelfbeheersing) realiseert en vervult, wijst er uiteraard
omgekeerd op terug. Achtste inwijdingsarcanum. Zie ook
de naaststaande tekst.

XIII.

De uit de dood herrezen Christus die de zonden van
‘mens en wereld’ omzet tot eeuwig heil. Zie voornoemd
arcanum XX.
Dit arcanum XIII dat arcanum VIII. De Kracht (waarmee
de ingewijde mens zijn eigen ‘elementaarwezen’
beheerst) realiseert en vervult, wijst er uiteraard ook
weer omgekeerd op terug.

XIV. Gematigdheid (Maät). Beeld van de ingewijde die –
zichzelf verheven hebbende tot de ‘engelwaardigheid’ –
het Al van de sterrensferen ‘de maat neemt’, de ‘godmenselijke Maät’. Dit door de essentie van dat Al ‘over en
weer’ in evenwicht te houden en zo overal te laten
gelden. En dit in plaats van die sferen enkel in zijn
Merkabah te bereizen. In het verborgene betreft dit een
graalmysterie: een mysterie per gradale (= stapsgewijs,
over en weer, in evenwicht).
Dit arcanum XIV, dat arcanum VII. De Zegewagen
(Merkabah) ‘tegenhangt’, wijst er uiteraard omgekeerd

XIV.

Maät. Waarheid. De waarheid is dat Christus Zijn heil –
in de vorm van Zijn Graalbloed – via de engel van ’s mens
lot, deze mens aanreikt, met name de ingewijde mens,
‘de tot engel geworden mens’. Dit om dat heil, via de
avondmaalsmysteriën, te bekrachtigen en te verzegelen.
Naar een middeleeuws avondmaalsplastiek.
Dit arcanum XIV, dat arcanum VII. Christus’ Hemelvaart,
de hoogste manifestatie van de Zegewagen,
‘tegenhangt’, wijst er uiteraard ook weer omgekeerd op
terug.
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op terug. Negende inwijdingsarcanum. Zie ook de
naaststaande tekst.
XV.

De Duivel (/ De Satan). Beeld van de inwijdingsbelevenis
van de ingewijde die zijn inwijding (in eerste instantie)
heeft voltooid. Hij schouwt ten lange leste de kwade
dubbelganger van zichzelf, die de afschaduwing is van de
kwade dubbelganger van het ganse, door hem bereisde
en opgemeten Al. Deze dubbelganger hurkt op ‘de steen
van de materie’. En hij heeft daar de burgermens – als
man en als vrouw – aan vastgeketend, met de ketens van
dierlijke lust en bezitsdrang.
De volledig ingewijde stelt vast dat de burgermens, man
of vrouw, ooit zal moeten binnentreden in het mysterie
van het eerste inwijdingsarcanum. En dat hij daaraan
heeft bij te dragen! Zo niet, dan zal het betreffende
duivels- en satansbeeld van arcanum XV een soort (zo te
noemen) ‘verdorven oeratoom’ voor/van ‘de toekomstige
Jupiteraardeontwikkeling’ worden.
Dit arcanum XV dat arcanum VI. De Geliefden, het eerste
inwijdingsarcanum, actualiseert, wijst er uiteraard
omgekeerd op terug. Tiende inwijdingsarcanum. Zie ook
de naaststaande tekst.

XV.
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Christus, Heer der Wereld, Overwinnaar van de Duivel en
de Satan. Beeld van het zo te noemen goddelijke
‘oeratoom voor/van de toekomstige Jupiteraarde’. In dat
beeld omsluiten de menselijke zieleslangen Ida en
Pingala die aarde, als zijnde de ‘Kubieke Stad’ uit
Apocalyps 21. Zij hebben zich daartoe ontvlecht tot een
tweevoudige Ouroboros, wiens ledematen vanuit drie
verschillende ‘spirituele dimensierichtingen’ wijzen naar
de fysieke dimensies lengte, breedte en diepte van die
Stad. Daarbij spreken hun monden het caduceusvormige
Levende Woord, terwijl dat – uit regenboogsferen –
bevrucht wordt met/door de Duif van de Heilige Geest.
Ten lange leste schouwt de volledig ingewijde dit
Jeruzalem als de hogere octaaf van het links beschreven
arcanum XV. De Duivel. Daarbíj duidt hij dit Jeruzalem
zeker óók als gepersonifieerd. Hij duidt het als de zo te
noemen ‘Hogere Dubbelganger van mens en wereld’:
Christus, die Duivel en Satan weerlegt.
Gebaseerd op Rudolf Steiners ’Zevende Zegelbeeld van
Johannes’ Apocalyps.15
Dit arcanum XV, dat arcanum VI. De Geliefden, Alchymia
‘uitkristalliseert’, wijst er uiteraard ook weer omgekeerd
op terug.

XVI. De Toren, vanouds de toren van ’s mens voor- en
opwaarts streven, alsook van Gods leiding daarbij of
daartegenin. Hij verwerkelijkte zich ooit in de
(verwoeste) Toren van Babel en in de Vuur- en
Wolkkolom die de eertijdse Hebreeuwen vóór ging in de
Sinaïwoestijn.
De arcana XVI t/m IXX uit deze kolom associëren met
elkaar als ‘kosmische arcana’. En op basis van de
onderlinge systematiek, die ze in de naaststaande
rechterkolom aan de dag leggen, functioneren ze als de
vier zogenaamde ‘kosmische vervullingsarcana’ van de
statusarcana I t/m V. Door kosmische connectie
‘kosmopolitiseren’ zij de vijf statusarcana tot dit viertal,
met name in de rechter kolom dus, maar van de
weeromstuit dan ook in deze linker kolom. Zij vervullen
hen, als groep (niet één op één). Arcanum XVI. De Toren
representeert het eerste kosmische vervullingsarcanum,
het arcanum van streven en geleid worden. En dit als weg
en als doel, als vervulling.

XVI.

XVII. De Ster, achtpuntig, tussen zeven kleinere achtpuntige
sterren, als uitdrukking van ons solair-planetaire Al (dat
de aarde omvat en de zeven klassieke planeten, inclusief
de zon). Deze ster toont zich als de meervoudige
zielemoeder, als de Sophia van dat Al, die nu niet de
ingewijde baart, maar een nieuwe, een achtste
wereldscheppingsdag voorbereidt, de dag van de

XVII. De Aardester. Maria Magdalena als ‘het Verenigde
Mariawezen’, één met de priesterlijke- en de koninklijke
Maria; Maria Magdalena als de voornoemde Sophia
gepersonifieerd: de apostola apostolorum. Haar wacht
‘de vervulling’ met het bloed van onze Heiland Jezus
Christus. Om aldus de ‘achtste scheppingsdag’ voor te
bereiden en ‘bloedwarm’ te doen zijn.
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De Toren. De huidige etherische torenvormige Vuur- en
Wolkkolom, waarin zich sinds circa 1933 de etherische
Christus openbaart. Aldus zijnde ‘de nieuwe Leidsman’
voor ‘ieder mens van goede wil’ en met name voor de
ingewijde.
Nogmaals: de arcana XVI t/m IXX vormen, zoals gesteld,
op basis van de eerder in deze rechterkolom
geïntroduceerde Christelijk-geesteswetenschap-pelijke
genealogiesystematiek,
de
vier
‘kosmische
vervullingsarcana’ (van de vijf statusarcana). En dit als
groep tegenover groep. Laat ons innerlijk deze
‘voortgaande Vuurtoren’ volgen. Laat ons erin opgaan!
En ook nogmaals: het betreft hier het eerste kosmische
vervullingsarcanum.

toekomstige Jupiter(Jeruzalem)-wereld. Daartoe giet zij
heden reeds het scheppende levenswater uit op de aarde
en in de zee.
Het tweede kosmische vervullingsarcanum, het arcanum
van het reeds heden voorbereiden van een nieuwe
(Jeruzalem)wereld.

De
bloedhalter
naar
een
middeleeuws
avondmaalsplastiek.
Nogmaals: het tweede kosmische vervullingsarcanum.

XVIII. De Maan (als kosmische Heilige Graal). De laving daaruit
valt nog niet overal ter neer, maar uitsluitend tussen de
zuilen van kracht en wijsheid. En zij wordt aldaar ook nog
niet harmonisch en ten volle opgenomen, maar
‘tegemoet geschreeuwd’.
Het derde kosmische vervullingsarcanum, het arcanum
van het (ongepersonifieerde) masculiene aspect van de
Sophia, de zich mannelijk uitdrukkende Heilige Geest met
de maan als spiegel en brandpunt. Deze Geest met zijn
laving is ten dele nog ‘toekomstmuziek’; deze beide
moeten nog worden opgenomen (met behulp van de
‘middenzuil’ van de liefde). Ter aanvulling: oorspronkelijk
sprak men dan ook van ‘dér Mond’, naast díe Sonne, wat
heden in het Duits nog steeds het geval is.

XVIII. De Heilige Graal met de ‘ganganda greida’, de
‘voortgaande kosmische laving’. In de kosmos staat
Christus’ Graalmysterie ingeschreven. Naar Waarheid
(Alétheia) en op Maät (juiste maat): een maansikkel
omhult een spirituele zon die fysiek als ‘zonneschaduw’
oogt. Dit dus zoals een kelk een verticale hostie omsluit.
Zoals gezegd: de – mannelijke – Sophia als
graalspiegel/brandpunt.
Het kosmische arcanum van de mannelijke graalmaan
vindt zijn personifiëring in het in de eerdere grote arcana
IV en V aangeduide microkosmische mysterie van het
naast elkaar bestaan van de twéé stamvaders van Jezus,
de priesterlijke- en de koninklijke Jozef. En deze beiden
opgegaan in de eerste persoonlijke graalkoning op
aarde: Jozef van Arimatea. Dit zoals de twee
stammoeders van Jezus, de priesterlijke- en de
koninklijke Maria, zich verenigden in de apostola
apostolorum Maria Magdalena. Zie voorgaand arcanum
XVII en de statusarcana III en IV. Jozef van Arimatea
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draagt op aarde de Graal zoals aan het firmament de
maansikkel dat doet met de zonnehostie als graal.
Nogmaals: het derde kosmische vervullingsarcanum.
XIX. De Zon, als brandpunt van ‘de Goddelijke Tweeling’, het
archetype van de Goddelijke Zoon Christus die – uiterst
duaal – zowel nog steeds eeuwig één is met de Vadergod
(die ook de Moedergod is), alsook heden voor eeuwig
één is met mens en wereld.
Zie voor dit arcanum de oude Tarot van Marseille, die
geen kindruiter op een paard toont, maar de
voornoemde tweeling.
Het vierde kosmische vervullingsarcanum, het arcanum
van ’s mens spiritueel én fysiek bestaan, uit God en tot
God, dóór Christus, de Zielevorst.

XIX.

De Zon. Als betreffend brandpunt van Christus als zijnde
de Goddelijke Tweeling, ligt dit arcanum ten grondslag
aan de existentie van de twee Jezuskinderen: één
hemels-priesterlijke en één aards-koninklijke Jezus, de
kinderen waarvan sprake was bij de arcana I t/m IV.
Kinderfiguurtjes naar Otto Runge.
Nogmaals: het vierde kosmische vervullingsarcanum.

20.

20.

Het Laatste Oordeel voor wereld en mensheid, als
apotheose van/op ’s mens persoonlijke ‘Veroordeling’
(arcanum XI). De Opstanding der Doden. Christus als
Heer van karma én schulddelging. Ofwel: Christus die ’s
mens persoonlijk karma oordeelt, en – desgewenst –
diens wereldschuld vergeeft en óp Zich neemt; en op
basis daarvan uiteindelijk ’s mens fysieke
Opstandingslichaam bouwt, diens fysieke kristallichaam
dat niet verderft.16

Het Oordeel, het laatste Oordeel aan het einde der tijden,
respectievelijk bij de aanvang (nederdaling) van het
Hemelse Jeruzalem, de toekomstige Jupiteraarde.
Het vijfde kosmische vervullingsarcanum, het arcanum
van een nog verre toekomst, en als zodanig het eerste
epiloogarcanum dat opponeert tegen het ene
proloogarcanum 0.
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Nogmaals: het vijfde kosmische vervullingsarcanum.
21.

De Wereld, de (nog steeds) zodiakaal omhulde nieuwe
wereld van voornoemd Jeruzalem. En deze wereld
gepersonifieerd in de Sophia die haar eerst voorbereide
(zie arcanum XVII. De Aardester) en vervolgens
voortbracht; om zich er ten slotte in uit te drukken. Aldus
is zij een Sophia omhuld door een nieuwe, vegetatieve
Ouroboros, in plaats van door een van oudsher
(zodiakaal) animale Ouroboros.
Het zesde kosmische vervullingsarcanum, het finale
arcanum van een nog verre toekomst. En als zodanig het
tweede epiloogarcanum dat opponeert tegen weer het
ene proloogarcanum 0.

21.

(De wereld van) Het Derde Palladium. Het Palladium dat
Parsifal, als zijnde het prototype van de komende
nieuwe mens (de Graalmens), op de toekomstige
Jupiteraarde zal toevallen. Het zo te noemen ‘Slotatoom
van onze gehele zevenvoudige planetaire evolutie (van
Saturnus tot en met Vulcanus)’, dat de op de
Jupiteraarde
opvolgende
Venusaarde,
de
Christus/Sophia-aarde bij uitstek, zal uitbotten. Wij
noemen dit atoom dan ook kortweg: ‘het Zonneaardeoeratoom’, omdat de toekomstige Venuswereld een
herhaling ‘in verhoging’ zal zijn van de eertijdse
Zonneaarde.
Gebaseerd op de Slavische Wladimirskaja.
Nogmaals: het zesde en laatste kosmische
vervullingsarcanum, het toekomstarcanum ‘in Christus’.
Alsook het tweede epiloogarcanum.
Aantekening: Het ene proloogarcanum 0 en de
onderhavige twee epiloogarcana vallen in wezen
respectievelijk vóór en ná de (oude en) nieuwe
inwijdingsweg. En zij zijn derhalve, ter onderscheiding
van de 19 met Romeinse cijfers afgenummerde grote
arcana, afgenummerd met respectievelijk de
gebruikelijker cijfers 0, 20 en 21. De betreffende weg
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wordt dus uitgebeeld in 19 grote arcana, de arcana I t/m
IXX.
Op de grote arcana XV en XXI staan de arcananummers I
(1) t/m IXX (19) afgeteld in de vorm van het zogenaamde
unieke magische 19-hexagram. Zie aldaar.
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