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VOORWOORD
De bomen zijn onze aloude leraren. Ze bezitten wijsheid en kennis die
wij nodig hebben om te overleven en gelukkig te zijn – zonder hen kunnen we niet leven. Bomen zijn de longen van onze planeet: ze zorgen
voor de zuurstof die we inademen en filteren giftige stoffen uit onze
lucht. Bovendien ondersteunen ze de cyclus waardoor het regent en
we zuiver drinkwater hebben, het land niet uitdroogt en zowel wijzelf
als alle flora en fauna op aarde kunnen leven. Als rentmeesters van deze
schitterende planeet hebben we er alle belang bij de bomen te verzorgen
en te respecteren. Door onze liefde, dankbaarheid en verbinding dragen
we bij tot het overleven van deze wijze wezens.
Deze kaartenset is gebaseerd op de oude wijsheid van het Keltische
bomenalfabet. Op deze manier kunnen we met bomen omgaan als levende, spirituele wezens. Als je de tijd neemt om in resonantie te treden
met de bomen en als je ze respecteert, zullen ze tot je spreken. Ze hebben
geruststellende, liefdevolle boodschappen voor je. Deze boodschappen
kunnen de vorm aannemen van dromen of inspiratie of synchroniciteit.
Of je voelt intuïtief een boodschap van de bomen aan, je ‘weet’ gewoon
wat ze tegen je willen zeggen. De informatie die je krijgt en de manier
waarop die bij jou komt, zijn uniek voor jou en de boom.
Als je met bomen werkt door middel van dit orakel, zul je steeds
vertrouwder worden met hun energieën en boodschappen. Ga de natuur
in en zoek contact met de bomen, of het nu is door een wandeling in het
park in je buurt of in de ongerepte natuur. Zo bevorder je je persoonlijke
contact met de bomen en stel je je verder open voor de boodschappen
die ze voor je hebben.
Deze kaartenset is doordrongen van de Keltische kosmologie – een
kosmologie die respect heeft voor de cyclus van de seizoenen en ons leert
eerbied te hebben voor alle levende wezens en voor onze Moeder Aarde.
Zij kunnen je helpen in contact te treden met de wijsheid van de prachtige, heilige wereld van de bomen.
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INLEIDING TOT DE KELTISCHE
BOMENKALENDER
Dit boek is gebaseerd op het Keltische bomenalfabet, dat uit vijfentwintig bomen en struiken bestaat die staan voor de wijze spirituele boodschappen van de oude druïden van de Britse Eilanden.
De term ogham (‘owam’ of ‘ohm’ uitgesproken) verwijst naar alle letters en symbolen die deel uitmaken van het alfabet en elke letter verwijst
naar een bepaalde boom, met uitzondering van de vijfentwintigste letter,
die staat voor de zee.
Het alfabet is samengesteld uit symbolen die uit rechte lijnen bestaan en die oorspronkelijk in stokken of stenen gegrift werden. Elk symbool staat voor een specifieke letter. Ze kunnen verticaal geschreven worden (meestal van beneden naar boven gelezen) of horizontaal (meestal
van links naar rechts gelezen). Een pijl of een andere markering geeft aan
waar je moet beginnen met lezen. De markeringen worden langs een
basislijn gemaakt die we de druim noemen, wat ‘de ruggengraat van de
walvis’ betekent.
Dit alfabet werd niet gebruikt om te schrijven of te spreken, maar
alleen om ideeën en overtuigingen aan te duiden die te maken hadden
met de Keltische kosmologie en filosofie. De ogham werden vaak in stenen of houten stokken gekrast, die dan gebruikt werden als orakels voor
voorspellingen.
De vijfentwintig kaarten stemmen overeen met de vijfentwintig
letters van het Keltische bomenalfabet. Ze bevatten allemaal een specifieke boodschap. Men gaat ervan uit dat de principes van de natuur
onderverdeeld werden in verschillende wijsheden en dat die toegewezen
werden aan verschillende bomen en planten en andere natuurelementen.
Volgens de legende zijn deze letters geïnspireerd op Ogmu, de god van de
welsprekendheid, die banden heeft met Thoth of Hermes of Mercurius,
de goden van de communicatie en het schrijven. Ogmu staat voor onze
hogere wijsheid en het intellect.
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Een afbeelding van het volledige alfabet dat verticaal langs de druim geschreven is.

Als het alfabet in zijn geheel wordt weergegeven, worden de ogham
onderverdeeld in vijf groepen van vijf letters. De eerste twintig letters
worden de feda genoemd. Dit zijn de oorspronkelijke letters. Deze eerste vier groepen worden de aicmi of ‘families’ genoemd, en stelden vermoedelijk de Ierse provincies voor. De eerste vijftien, de medeklinkers,
omvatten de eerste vijf, de zogenoemde aicme beith, de volgende vijf, de
aicme hauthe, en de derde groep van vijf, de aicme muin. De laatste vijf
zijn de klinkers die bekendstaan als de aicme ailim.
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De Feda
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De laatste vijf letters van de vijfentwintig worden de forfeda genoemd, of
de ‘crane bag’ (kraanvogeltas); zij zouden zijn geschonken door de zeegod Manannan. Ze omvatten de tweeklanken van klinkers en van medeklinkers. Omdat ze ingewikkelder zijn, konden ze niet zo gemakkelijk in
steen of hout gekerfd worden. Men vermoedt dat ze later aan het alfabet
toegevoegd zijn onder invloed van het Grieks en het Latijn.
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De Forfeda
EA, CH, KH
OI, TH
UI, PE, P
IO, PH
AE, X, XI

De ontwikkeling van het oghamsysteem wordt meestal toegeschreven
aan de druïden (hoewel de kans bestaat dat de oorsprong ervan verder
teruggaat in de geschiedenis van de Britse Eilanden). Druïden waren
wijze ouderlingen die een machtige positie innamen door op te treden
als adviseurs voor de stamhoofden en een goede relatie te onderhouden
met de natuur. Ze observeerden de cycli en het ritme van de natuur heel
zorgvuldig en ontwikkelden zo hun eigen kosmologie. Ze volgden een
systeem van rites en ceremonies die de natuur, de bomen en de beweging
van de hemellichamen eerden.
Men zegt dat de ogham oorspronkelijk gebaseerd was op de verschillende bewegingen van de poten van vliegende kraanvogels. De druïden
ontwikkelden heel wat divinatietechnieken die gebaseerd waren op de
natuur – ze gebruikten vogels, het weer en de bomen om de toekomst
te voorspellen. Daardoor leent de wijsheid van de ogham zich heel goed
voor een set orakelkaarten.
Het is ook interessant om te weten dat de Keltische bomenkalender
gebaseerd is op de eerste vijftien van deze bomen, die staan voor de eerste
dertien maancycli van het jaar – waarbij twee van deze maancycli weergegeven worden door twee bomen in plaats van door één boom.
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DE OGHAM
De Feda:

BEITH
Berk
Het begin

LUIS
Lijsterbes
Bescherming
Astrale reizen

FEARN
Els
Begeleiding

SAILLE
Wilg
Vrouwelijk
beginsel
Intuïtie

NUIN
Es
Wereldboom
Binnen en
buiten

HUATHE
Meidoorn
Zuivering

DUIR
Eik
Kracht

TINNE
Hulst
Gerechtigheid
Polariteit

COLL
Hazelaar
Intuïtie
Wijsheid

QUERT
Appelboom
Keuze
Voorouders
Gaia

MUIN
Wijnrank
Voorspelling
Extase

GORT
Klimop
Labyrint
Reis naar het
Zelf

NGETAL
Riet
Directe actie

STRAIF
Sleedoorn
Ontkenning

RUIS
Vlier
Dood
Wedergeboorte

UR
Heide
Heling
Spirituele
kracht

EADHA
Ratel
populier/
Esp
Tegenspoed
Moed

IOHO
Taxus
Wedergeboorte
Nalatenschap
Voorouders

AILIM
OHN
Zilverspar
Stekelbrem
Vooruitziend- Samenbrengen
heid
Hoger inzicht
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