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INTRODUCTIE

Dit kleine werkje is ontstaan op basis van mijn 
ervaringen en kennis met de Tarot kaarten1, mijn 
studiegebied de Kabbalah en de gechannelde leringen 
van Ra2.  Vandaar ook de gegeven naam KABRA, die 
wijst op Kabbalah en Ra.

Eind jaren tachtig tot in de jaren negentig heb ik les 
gegeven aan de School voor Universele Wijsheid te 
Nijmegen (SUW) in Kabbalistische Tarot. Daarna ben 
ik gestopt om met een universitaire studie Trans-
persoonlijke Psychologie door te gaan. 
De laatste 15 jaar ben ik uitsluitend als auteur van 
diverse boeken actief. Zoeken door mijn vele 
gegevens vond ik ik ook mijn ooit geschreven KABRA 
terug. Hoewel de omvang minimaal is, lijkt mij de 
gegeven kennis toch belangrijk genoeg om uit te 
geven.

RA, The Law of One is hier mijn grote drijfveer 
geweest en deze leringen zijn maar een zeer klein 
onderdeel van de gehele leer. De vijf boeken van de 
Law of One en het aanvullende boek van Carla 
Rueckert3 is voor deze tijd zeer belangrijk.

1 Standaard Tarot, Kabbalistische Tarot, Egyptische Tarot en de 

Hermetische Tarot

2 L/L Research   The Law of  One 

3 A Wanderer's Handbook
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“I am fire and air,
my other elements
I give to baser life”.     Cleopatra

Geschiedenis : 

a. De oorsprong van de Tarot  komt  voor  het  eerst
duidelijk tot zijn recht in de 14e eeuw, daarna komt
het veelvuldig voor en in diverse vormen. Tot op
heden  worden  er  nog  steeds  meer  verschillende
kunstzinnige uitdrukkingen in de handel gebracht;
op  al  deze  kaarten  borduurt  men  voort  op  al
eerder  gemaakte symbolische verklaringen. Waar
de Tarot in het echt vandaan komt is onduidelijk;
men noemt China dat mij vrij onwaarschijnlijk lijkt,
daar  deze  cultuur  andere  vormen  gebruikt  zoals
het I Ching. 
Als  tweede  kanshebber  wordt  India  naar  voren
gehaald  en  ook  dit  moet  ik  afwijzen  daar  dit
eveneens een afwijkende cultuur is met haar eigen
uitdrukkingsvormen. 

b. Blijft over het veelgenoemde Egypte; hier zien we
in  het  hiëroglyfen  schrift  veel  herkenbare
symboliek  en  eveneens  een  meer  logische,
rationele  benadering  indien  we  kijken  naar  de
zuivere symbolen. Hoewel de Tarotkaarten op vele
manieren gebruikt worden, ben ik van mening dat
de techniek in de loop van vele eeuwen verworden
is.  Het  is  net  als  met  vele  andere  zaken:  hoe
populairder  des  te  meer  verrot  in  de  essentie.
Laten we eens  kijken naar een ander  denkbeeld
over Tarot en haar toepassingen.
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c. Het  zuivere  grondpatroon  van  de  Tarot  gaat  uit
van de 22 archetypische beelden, de Grote Arcana,
deze  vinden  hun  oorsprong  in  de  derde
dichtheidsontwikkeling  van  de  Venus-entiteiten.
Venus  had  een  cultuur  die sterk  was  gericht  op
magie en filosofie. De filosofische bevindingen van
wat men bij ons de Tarot noemt, is later aan de
bewoners  der  aarde  doorgegeven  onder  invloed
van de leringen van Ra, een bewustzijnscomplex
van de Raad van Saturnus, welke door de aardse
mens als godheid werd gezien. Deze Ra-leringen
zijn  toenmaals  opgetekend  door  de  Egyptische
priesters en wel zo’n 11.000 jaar geleden. 
Deze  geschriften  zijn  daarna  vermengd  met
leringen  uit  Chaldea,  Mesopotamië  en  Soemerië,
vooral in de richting van de toenmalige astrologie.
De Grote Arcana zijn, zoals gezegd, door Ra aan
de  Egyptische  priesters  verklaard;  de  Kleine
Arcana zijn afkomstig van de astrologische leringen
van Chaldea en Soemerië. 

Kaart  Nummer  22,  De  Keuze  (  de  zot  )  is  een
latere  toevoeging van Ra en gaf  een belangrijke
doorbraak  voor  het  gehele  systeem.  Tarot,
astrologie  en  de  Kabbalistische  levensboom  zijn
drie  essentiële  leringen  m.b.t.  de  leringen  der
archetypen  en  in  dit  systeem  wil  ik  de  Tarot
volgens  Ra  met  liefde  koppelen  aan  mijn  eigen
stokpaardje: de Kabbalah.
De  universele  filosofie  der  schepping  is
onderverdeeld in fasen: eerst het creëren van het
Bewustzijn,  vervolgens het  Lichaam  en
uiteindelijk de  Geest  als  spiritueel  groeiver-
mogen.  De  geest  komt  uitsluitend  voort  via  het
lichaam. De bewustzijnscyclus gaat van Kaart 1 
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