S O N J A M U L LE R

Ogham
het Keltisch boomalphabet
als Amulet en Talisman

Colofon

Ogham

het Keltisch boomalphabet
als Amulet en Talisman
Door Sonja Muller
Ebook
ISBN 978-90-74358-49-1
NUR 720
Illustratie en omslagontwerp: Ivo Winnubst
Opmaak : kunstplek Afterdaan
4

Redactie en eindredactie: Sonja Muller
Een uitgave van:
Uitgeverij De Ring – Hollandscheveld
website: uitgeverij-de-ring.nl
Email: info@uitgeverij-de-ring.nl

Inhoud

Voorwoord
Uitdagingen horen bij het leven				

9

Hoofdstuk 1
Innerlijke reis naar zelfontdekking				

11

Hoofdstuk 2
Levensenergieën						9
Hoofdstuk 3
Voorbeeld van de werking van een Talisman			

--

Hoofdstuk 4
Verklaring van de werking					-Hoofdstuk 5
Achtergronden van de tekens					-Hoofdstuk 6
Korte beschrijving mythe Oghamtekens			

--

Hoofdstuk 7
Betekenissen van de tekens					-Hoofdstuk 8
Oghamtekens							--

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd, gefotografeerd, op microfilm gezet,
vermenigvuldigd in welke vorm dan ook, inclusief gebruik op internet, CD, CDV, CD Rom enz.
zonder schriftelijke toestemming van de auteur en de uitgever.

5

Aan de slag							34
• Beith - Berk 							35
• Luis - Lijsterbes 						36
• Fearn - Els							37
• Saille - Wilg 							38
• Nuin - Es 							39
• Huathe – Meidoorn						40
• Duir - Eik 							41
• Tinne - Hulst 							42
• Coll - Hazelaar						43
• Quert – Appel 						44
• Muin – Wijnrank/wingerd					45
• Gort - Klimop 						46
• Ngetal - Riet							47
6

• Straif - Sleedoorn						48
• Ruis - Vlier							49
• Ailim - Zilverspar						50
• Ohn - Stekelbrem						51
• Ur – Heide/maretak						52
• Eadha - Ratel populier of Esp				

53

• Ioho - Taxus							54
• Koad - Haagbeuk						55
• Oir - Kardinaalsmuts						56
• Uilleand - Kamperfoelie					57
• Phagos - De Beuk						58
• Pheine - Pijnboom						59

7

Voorwoord
Uitdagingen horen bij het leven. Ze kunnen een enorme
impact hebben op ons leven. Niet iedereen kan of wil daarbij om hulp
vragen, maar heeft toch behoefte aan een vorm van ondersteuning.
Een stille hulp is dan een optie.
Het liefst wordt dan gekozen voor iets waarmee je je kunt
verbinden, en dat je bij je kan dragen, aan kan raken. Heel geschikt is dan
de keus voor een Amulet of een Talisman, de twee zijden van één kracht.
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Een amulet ondersteunt wanneer een oplossing gezocht wordt
voor problemen of angsten, en heeft een beschermende functie.
Het is behulpzaam bij afwering en draagt de heilige macht in zich om
ziekte, verwonding en betovering te weren. De optimale kracht wordt
ontleend aan jouw vertrouwen.
De Talisman ondersteunt je in je verlangen naar geluk en zal er
alles aan doen om je verwachtingen waar te maken. Tegen ongeluk zal
hij je behoeden. Zijn werkzaamheid ontleent ook de Talisman aan jouw
geloof in de eenheid der dingen.
Er zijn veel mensen die reeds kennis hebben gemaakt met een
spirituele wereld waarin vragen die niet te beantwoorden leken, ineens
verklaarbaar werden en begrepen konden worden. In deze wereld, de
ruimte tussen materie en geest, speelt de kracht en de betekenis van de
talisman en het amulet zich af.
Dit boekje is bedoeld als handwijzer in je zoektocht naar
bescherming als je hulp nodig hebt in situaties die je onzeker maken en je
uit je evenwicht halen. Het is niet bedoeld als vervanger voor hulp bij
psychische problemen. In dergelijke gevallen wordt aangeraden een
daartoe bevoegd persoon te raadplegen.
Sonja Muller
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Hoofdstuk 1

Innerlijke reis naar zelfontdekking
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Het is de meest natuurlijke weg dat groei begint met een innerlijke reis
naar zelfontdekking. Dat leer je door op te letten hoe je in bepaalde
situaties reageert, wat je gevoelens daarbij zijn; angst, overmoed, voorzichtigheid, een gevoel van beperking of een gevoel van; daartoe ben ik
niet in staat.
Om dat laatste als voorbeeld te nemen is de vraag; ‘Waarom zou een
ander ergens wel toe in staat zijn en jij niet? Welke krachten spelen hierin
mee’? Soms is het een herinnering uit de jeugd. Een losse opmerking
van een van de ouders zo van; “dat kan jij toch niet” of “daar ben jij te
dom voor”. Vaak worden dergelijke opmerkingen ondoordacht gedaan,
eigenlijk zonder dat het gemeend wordt. Gewoon om aan de ergernis van
dat moment lucht te geven. Maar het kan een enorme impact op het kind
hebben.
Kinderen hebben vaak de neiging te denken dat hun ouders een soort
supermensen zijn. In de kindergeest zijn grote mensen foutloos.
Ze bestraffen het ongehoorzame kind of lezen het de les maar helpen ook
bij het huiswerk. Volgens kinderen lijken ouders alles te weten. Er wordt
tegen ze opgekeken, ouders zijn daarom bijzondere wezens.
En de ondoordachte berispingen laten dan ook vaak een diepe indruk
achter op de zich vormende kinderziel. Een vorming die onbewust een
sturende functie krijgt in de loop van een leven, en niet meer terug te
traceren is.
Het reageert automatisch op de omgeving. Hierdoor ontstaan gedragspatronen waar we na veel ellende vanaf wensen te komen, maar niet weten
hoe. Ook omdat we ervan uitgaan dat we nu eenmaal zo zijn, want we
handelen al zo lang we ons heugen op een zeer eigen wijze. Het komt niet
in ons op dat veel van waarvan we denken dat het onze persoonlijkheid
is, ontstaan is door kleine gebeurtenissen die niets met ons werkelijke
innerlijke wezen van doen hebben.
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Vandaar de innerlijke ontdekkingsreis.
Niet bang zijn, maar een nieuwsgierige reis naar het innerlijke wezen.
De persoon ontdekken die achter je gewoontes schuil gaat. Dàt is
groei en zelfontdekking. De feniks die uit zijn as herrijst en in al zijn
schoonheid dingen ontplooit waar we ooit van gedroomd hebben, maar
waarvan we dachten dat alleen anderen het hadden.
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Het is het zachte kloppen van je eigen wezen aan de deur van je
gewoontes dat om toegang naar de buitenwereld vraagt. Een wezen dat jij
interpreteert als een verlangen naar iets dat jij niet bent.
Het ego dat jou in je kindertijd beschermde houdt er niet van om van
vaste gewoontes af te stappen, ten goede of ten kwade, maar het houdt
tevens je ontwikkeling naar je grootse mogelijkheden tegen.
Diep begraven lijkt het, maar zacht kloppend aan je gevoel van verlangen.
Een verlangen waarvan je vaak denkt dat je het buiten jezelf zal vinden.
Een amulet of talisman is de etherische brug die helpt om weer met je
ware zelf in contact te komen.
Je kunt veel over jezelf leren door middel van een astrologische of
numerologische duiding. Je kunt de I-Tjing werpen, Tarotkaarten lezen,
runen werpen enzovoort. Vaak krijg je een aanwijzing waar de schoen
wringt of heb je een aha gevoel van begrip. Maar het moeilijkste is het
ombuigen van een gedragspatroon.
We zijn allemaal gewend aan onze manier om de wereld te bekijken en
erop te reageren. Veranderen is net zoiets als jezelf ontkennen.
Behalve als je weet dat de wijze waarop je het tot nu toe gedaan hebt je
niet de manier van leven heeft gegeven die je ervan verwachtte. Of er
doemt een probleem op waarvan je denkt dat je die niet zonder hulp
kunt klaren. Dan komen we aan bij het gebied van een talisman of een
amulet voor hulp.

Hoofdstuk 2

Levensenergieën
Alles bestaat uit energie. Wij, onze leefomgeving, het water, het zand, de
stenen alles wat voor ons oog zichtbaar is, maar ook de dingen die voor
ons onzichtbaar zijn, bestaan uit energie. De totale energiestroom heet
leven. In welke vorm dan ook. Of het nu het langzaam groeiende hout
van een boom is of een steen die voor ons dood lijkt. Het existeert, alles
existeert op een eigen bestaansniveau. Dat wat het meest overeenkomt
met onze inzichten, herkennen en begrijpen we, daarna wordt het
moeilijker. Dan komt het op aanname aan. Diezelfde aanname hoort in
eerste instantie bij een talisman. We kunnen de aanname ook
verduidelijken; uitleggen en dan wordt de aanname een acceptabele
mogelijkheid.
Ik zal aantal voorbeelden geven. Als je de letter A uitspreekt klinkt dat
open en als je de letter O uitspreekt klinkt dat gesloten naar binnen
gericht. De vorm van de mond verschilt dan ook. De houding van je
tong en je mond bepalen de klank. Waarom je die klank uitspreekt heeft
zich eerst in je geest gevormd. Eerst was er de behoefte om die klank te
uiten, daarna volgde je lichaam de impuls om het in de daad om te zetten.
Het was in ieder geval de bedoeling iets voor iemand anders duidelijk
te maken. Het gaat alweer een stapje verder als je een woord uitspreekt.
Nemen we het woord WATER. Als je het woord water uitspreekt, heb je
eerst aan water gedacht, je hebt het in gedachten zien stromen of in een
kopje zien zitten en daarna sprak je het uit. Degene die het woord WATER leest, maakt in zijn geest een associatie. Afhankelijk van de context
waarin het woord gebruikt is, zal hij of zij in zijn of haar geest water zien
stromen of in een kopje zien zitten. Dit voorbeeld is voldoende om aan te
geven dat geest, klank, lichaam en de wil om over te dragen hier aanwezig
zijn. Er is dus zenden, een vooraf vormgegeven idee in de geest dat geuit
is door het lichaam, in dit geval de mond, met de bedoeling een gedachte
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of idee over te dragen en er is een ontvanger; degene die luistert en de
gedachte van de zender tot zich neemt.
Er is een continue wederzijdse beïnvloeding van uitdragen en opnemen
van alle leven onderling.
In deze vaak verwarrende energieoverdracht, moeten wij ons eigen
rustpunt vinden en daarbij hebben we wel eens hulp nodig. Het is dan
van belang dat, als er een talisman gebruikt wordt, er naar de energie die
we nodig hebben wordt gekeken, en deze energie uit te drukken in de
samenstelling van de te gebruiken talisman.
Welke tekens gebruiken we en wat moeten ze in ons versterken of
afzwakken. Van welk materiaal wordt de talisman gemaakt. Wat voor
krachten herbergen de verschillende stoffen en metalen? En wat vooral
niet vergeten mag worden, is de kleur. Welke kleur heeft de invloed op
onze geest die we nu nodig hebben? Het hele leven hangt samen met
klank, kleur en vorm. Soms spreekt een vrouwelijke ronde vorm ons aan
als zachtheid. Een andere keer voelen we ons aangetrokken tot vierkanten of symmetrische vlakken, dan is er een behoefte aan krachtdadig
optreden, een assertieve houding.
In de context van dit boek worden dan ook naast de ogham tekens als
amulet en talisman, de edelstenen, de vormen en de kleuren aangegeven,
zodat een in alle opzichten juiste talisman gedragen kan worden als hulp
voor onze innerlijke zoektocht naar onze werkelijke, vaak verborgen
krachten, zodat we onze eigen heelmeester kunnen worden, zoals de
natuur het ooit bedoeld heeft.

Hoofdstuk 3

Voorbeeld van de werking van een Talisman
Voor niets in dit leven is een eenduidige werking aan te geven. Dat geldt
ook voor het werken met je innerlijke raadgever. Het basisprincipe hierbij is dat je begint met je te concentreren op een vraag of probleem.
Door de concentratie neem je afstand van
de dagelijkse problematiek. Je roept een diep verborgen energie in jezelf
op. Noem het de kosmische energie die we onbewust gebruiken.
Zodra we deze energie bewust gebruiken, in dit geval door middel van
concentratie en visualisatie, komt er een verbreding in ons spectrum.
Je hebt nu de mogelijkheid om van je onderbewuste vermogens gebruik
te maken. Dit is in het kort hoe je met je innerlijke raadgever werkt.
Het aanspreken van de eigen diep verborgen kennis en vermogens.
Wanneer we een amulet of talisman willen dragen, gebruiken we deze
vermogens nog directer. We willen ergens in of mee geholpen worden.
Door het lezen van de betekenis van oghamtekens en het teken dat je
aanspreekt op je te laten inwerken kun je jezelf de vraag stellen wat voor
jou in dit specifieke geval de beste talisman is. Je maakt je hierbij vrij van
rationele gedachten, die werken alleen als stoorzender. Het is namelijk
de kunst om dat wat het eerst in je opkomt, vast te houden en niet gelijk
weer weg te laten zakken omdat je ego weer gelijk gaat meedenken.
Juist het volkomen open staan voor elke indruk op zo'n moment is
belangrijk. Het kiezen van een amulet of talisman is luisteren naar je
intuïtie, het is tegelijk de eerste stap op weg naar zelfontdekking voorbij
het ego.
Mensen die het absoluut niet lukt om zich vrij van storende gedachten
te maken, kunnen de vraag aan iemand stellen die goed bekend is met
deze materie en zich geestelijk op de vraag of het probleem van een ander
kan instellen.
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Een voorbeeld:
Een mevrouw kwam bij me op consult met de vraag hoe ze haar kwaadheid en irritatie naar haar man onder controle kon krijgen. Als hij maar
iets zei werd ze al kwaad, dat kon zo niet lang meer door gaan en, wat belangrijk was, ze wilde haar man niet kwijt terwijl haar gedrag tegenovergesteld was.
Ik begon met te vragen wat haar in haar eigen leven dwars zat. Welk oud
zeer er opspeelde. Ze was wat verbaasd over mijn vraag want ze had verwacht dat ik meer over haar man wilde weten. Maar nee, daar ging mijn
gevoel niet in eerste instantie naar uit. Ze moest even nadenken en zei
toen dat ze eigenlijk niet iets wist wat haar huidige gedrag kon verklaren. Toen vroeg ik haar naar het huwelijk van haar ouders. Het bleek dat
beiden overleden waren. Was dat huwelijk goed geweest?
“Ja, in eerste instantie wel, maar later kwamen er veel verwijten omdat
haar vader een keer vreemd was gegaan en daar was haar moeder achter
gekomen”, zei ze. Vanaf die tijd was haar moeder negatief geworden en
vitte op alles wat hij deed.
“Ach heremetijd”, zei ze ineens, “ik begrijp ineens iets”. En ze vertelde dat
haar man in alle onschuld eens tegen haar gezegd dat er een vrouw op
zijn werk zo’n leuk gevoel voor humor had. En dat dit de sfeer zo positief
had beïnvloed.
Zonder dat zij er erg in had gehad, had dit haar getriggerd naar de situatie
uit het verleden met haar ouders.
“Maar nu?”, vroeg ze. “Hoe kom ik van dat jaloerse, negatieve gevoel af?”.
Ik dacht even na en vroeg haar of ze geloof hechtte aan het dragen van
een talisman. Ik legde haar uit dat de talisman een brug tussen haar en
haar gevoelens zou zijn. Haar geloof dat ze haar man niet kwijt wilde
door haar gedrag gaf haar de moed ervoor te gaan. Een talisman zou een
goede ondersteuning voor haar zijn om haar aan haar afspraak met zichzelf te helpen herinneren.

Ik dacht dat in dit geval een Ogham teken dat voor harmonie staat een
goede talisman zou zijn. Het teken dat het dichtst in de buurt kwam was
Ngetal – Riet. Het is een Oghamteken dat staat voor een harmonieuze
relatie. Dit leek mij een goede keus. Ze wilde de talisman zelf maken.
Ik liet haar de keus voor de houtsoort, maar zei wel tegen haar dat Ngetal
bij riet hoort. Ook adviseerde ik haar een edelsteenkraal in de talisman te
gebruiken in de kleur groen, zoals bijvoorbeeld Jade.
Later hoorde ik dat het een stuk beter in de relatie ging, maar dat ze de
talisman nog wel bij zich droeg als een geliefd kleinood.
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Hoofdstuk 4

Verklaring van de werking
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We begrijpen heel weinig van de wisselwerking tussen geest en materie.
Regelmatig zijn we verbaasd over toevallige en vreemde gebeurtenissen die toch al sinds mensenheugenis voorvallen. Ik heb laten zien hoe
het dragen van een talisman een wisselwerking met de eigen geest, ziel,
onderbewuste of hoe je het noemen wilt, tot gevolg heeft.
De een zegt: "Het werkt omdat je denkt dat het werkt, verder betekent
het niets."
De ander zegt: "Het werkt omdat er krachten in verborgen zitten."
Allebei de meningen zijn terecht.
Het werkt omdat je denkt dat het werkt, door die gedachte gaat de verborgen natuurkracht aan het werk. Dat betekent niet niks, het betekent een samenwerking tussen jouw geest en een kracht die we vaak niet
onder ogen durven zien. Een kracht waar we bewust alleen in noodsituaties mee denken te werken. Maar hierbij wordt vergeten dat we een deel
van die kracht zíjn, een immense spirituele kracht met een groot potentieel. Het werken met een amulet of talisman is onderdeel van het werken
met deze vaak onbekende kracht in jezelf die je voor jezelf zichtbaar en
voelbaar maakt.
De behoefte aan de beschermende werking van
een amulet of talisman
Oude symbolen worden opnieuw ontdekt. Tegelijkertijd krijgen we
door alle ontwikkelingen een grotere kennis van de natuur, kennis in
de zin van ontleden. Maar onbewust zoeken we naar evenwicht in onze
oernatuur, om de innerlijke en spirituele mens te voeden.
Een amulet of talisman is van alle tijden. Men kan geen oud graf vinden
of er wordt wel een of ander beschermingssymbool in gevonden.
Vroeger kwam dat ook voort uit het feit dat men ontzag had voor die
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grote natuur met zijn onvoorstelbare krachten. Denk je maar eens in dat
je op een vlakte loopt, het wordt donker en het gaat eerst weerlichten en
daarna onweren. Over het algemeen wordt dit dan ook nog gevolgd door
een enorme regenbui. Zelfs wij, die overal en dus ook voor het natuurgebeuren wetenschappelijke verklaringen hebben, zijn met ontzag vervuld
als we toevallig buiten zijn als er zoiets gebeurt. Sommigen zijn dan ook
doodsbang en realiseren zich de kracht en macht van het hele natuurgebeuren. Je beseft dan dat je als mens maar een klein, nietig onderdeel
van het geheel bent. Laat staan de mensen van eeuwen geleden die onze
kennis over de natuur niet hadden. Zij wilden zich beschermen tegen al
deze onbegrijpelijke dingen, die aan de goden werden toegeschreven.
Door ze te benoemen en in een voor mensen begrijpelijke vorm te gieten
werd de grote angst ervoor minder. Als bescherming tegen of aanbidding voor zo'n machtige godheid droeg men daarom dan ook vaak een
talisman. Maar ook voor alle mogelijke andere menselijke behoeften en
problemen werd een talisman of amulet gedragen.
20

In wezen waren de angsten en behoeften van de mensen vroeger niet
anders dan nu. Toen het mechanische tijdperk en de wetenschappelijke
verklaringen in de loop van de vorige eeuw alom zijn intrede deden,
werden talismans en dergelijke dingen als onzin en bijgeloof afgedaan.
Menselijke behoeften en emoties werden daarbij over het hoofd gezien.
En nu, ondanks of dankzij de alsmaar verdergaande ontwikkelingen in
ons digitale tijdperk, nu kan het weer en mag het weer.
Er zijn zelfs computerprogramma's voor orakels en mythologische
heldenspelen die heel geliefd zijn.

Hoofdstuk 5

Achtergronden van de tekens
De geschiedschrijvers uit de Romeinse tijd hebben aan ons over het
algemeen veel kennis over de Vikingen en de Kelten overgedragen,
maar lang niet voldoende. Zeker in de tijd van de Kelten, die in heel
Europa hebben gewoond, is daar na veel jaren speurwerk door onder
andere archeologen, een ongelooflijke hoeveelheid aan sieraden, (vooral
gouden!), werktuigen en leefvormen tevoorschijn gekomen.
De Kelten waren degenen die in La Tène in Zwitserland zout dolven en
zuiverden. Zij waren ook degenen die het ijzer maakten en als eersten de
kwetsbare houten wielen van ijzeren banden voorzagen. Er valt nog veel
meer te vertellen over onze voorouders waardoor het negatieve woord
"barbaren" (dat eigenlijk ‘vreemdelingen’ betekent), dat de Romeinen
gebruikten, een andere inhoud krijgt. Overigens moeten we de geschiedschrijvers van Caesar anderzijds wel dankbaar zijn. Want zij zijn degenen
die de geschiedenis op schrift hebben nagelaten. De veel geciteerde
Tacitus is daar een goed voorbeeld van.
De Druïden van de Teutonen en Kelten hadden een geheimschrift dat
onbekend was bij het volk. Door de dagelijkse zorg om het bestaan hadden de mensen trouwens wel andere dingen aan het hoofd dan schrijven.
De Druïden waren niet alleen de wijze mannen van hun gemeenschap en
vaak gelijk aan de leider (soms was de leider zelfs afhankelijk geworden
van de raad van de Druïde), het waren ook de geneeskundigen.
Voor zover ik heb kunnen nagaan werd het Ogham alfabet niet als orakel
gebruikt op de manier zoals er met de runen werd gewerkt. Het was een
geheim schrift, voorbehouden aan de Druïden. De oghamtekens werden
in ieder geval in het onderlinge contact tussen de Druïden gebruikt en
nergens anders. Later is dat veranderd. De betekenis van een oghamteken
was verbonden met bomen, met elementen, met kruiden en bessen, het
geheel van de oghamtekens was uiteindelijk de verbinding met de ener-
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gie van de gehele kosmos. Veel tekens hoorden niet alleen bij
de bloeitijd van bomen maar waren ook verbonden aan de astrologie.
Niet volgens onze twaalf maanden, maar volgens de toen heersende
periodes van dertien maanden (manen).
De dertien maanden waren tijdcycli die samenvielen met de bloeiperiodes van de bomen. Vooral de boomastrologie is hier een goed voorbeeld
van. Ook de vijf elementen (water, vuur, aarde, lucht en geest) hadden
en hebben ook nu nog een eigen ogham teken. Daarbij was opvallend dat
de ogham tekens hoofdzakelijk op de Britse eilanden door de Druïden
werden gebruikt en de runen een veel groter verspreidingsgebied hadden. Naar onze huidige kennis bijna wereldwijd. Voor beide soorten
tekens staat één ding centraal. Het waren voor de mensen uitingen van
de natuur, gevat in tekens. Omdat bij de natuur niet alleen water, vuur,
aarde, lucht en geest horen maar ook geluiden en kleuren, is er ook een
geluid en een kleur verbonden met elk teken. In de natuur was alles terug
te vinden.
Aan de windrichting kon men bepalen met welke mogelijkheden en
met wat voor karakter een kind geboren zou worden. Bomen, water,
lucht, warmte, kou, enzovoort hadden allen hun natuurlijke, maar ook
hun magische betekenis. In het boek Omens, Oghams & Oracles van
de Nieuw-Zeelandse auteur Richard Webster worden de belangrijkste
betekenissen van de windrichting tijdens een geboorte kort samengevat.
Hieronder volgen de betekenissen.
Als de wind Noordelijk blaast zal het kind een goed leven krijgen maar
het moet er wel voor vechten. Blaast de Oostenwind dan krijgt het
kind groot aanzien en wordt rijk, maar zal de rijkdom alleen kunnen
behouden door hard te werken en goed te beheren.
Een kind geboren terwijl de Westenwind blaast zal altijd moeten werken
maar nooit een tekort aan voedsel en kleding hebben, maar ook niet
meer dan dat. Een kind geboren terwijl de Zuidenwind blaast is heel
muzikaal, en zal een sterke band met de natuur hebben. Het meest

gelukkig zal het worden als het een beroep in de vrije natuur krijgt, zoals
tuinman of bijenhouder.
Helderziende voorspellingen gebaseerd op het weer zijn terug te
voeren op observatie en de intuïtieve begaafdheid om goed te kunnen
interpreteren. Donkere cirkels rond de zon of de maan gaven
naderende winden aan. Als de wind uit het Noorden woei, zou het
waterkoud worden. Als de wind vanuit het Oosten woei, zou het gaan
sneeuwen. Bij wind vanuit het Zuiden, zou er een rijpe oogst komen en
bij wind vanuit het Westen, zou er veel vis in de wateren zijn.
Het weer geeft nog veel meer divinatiemogelijkheden. Een voorbeeld;
het weer heeft invloed op het graan. En uit graanhalmen kon de toekomst
weer worden gelezen. De natuur was en is nog steeds een grote spiegel
voor de mens. We hebben alleen vergeten hoe we moeten kijken.
De grote aantallen mogelijkheden om te divineren, zoals het lezen van
schelpen, of het lezen van zand en kijken in schedels of via theebladeren,
noem maar op, geven aan dat de natuur zich laat lezen door ieder die dat
wil en daar interesse voor heeft.
Wij moeten als tegenprestatie respect voor de natuur hebben en alles wat
daarmee samenhangt, dan zal de natuur goed voor ons zijn. Veel van de
oude kennis is verloren gegaan maar er is genoeg overgebleven om opnieuw te kunnen starten en een van die manieren is het bestuderen van
de werking van oghamtekens. Vanuit bovengenoemd standpunt bezien
is het begrijpelijk dat men in vroeger tijden een veel diepere betekenis
aan oghams gaf. Er werd vaak om steun van de goden gevraagd via de
oghams. Met veel van de tekens is dan ook een godheid verbonden.
De bedoeling van dit boek is echter de betekenissen te leren kennen van
de oghamtekens als amulet of talisman en de achtergronden van het ontstaan en de mythologie te belichten. Omdat ieder mens een zelfstandig
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individu is, geef ik niet aan hoe u een talisman moet wijden en welke rituelen u daarbij zou moeten gebruiken. Iedereen moet daar zijn eigen vrije
wil en ideeën bij kunnen gebruiken. De een houdt van rituelen en zal dan
ook een uitgebreid ritueel houden bij het vervaardigen van een amulet of
talisman. De ander gaat heel diep in op de kosmische krachten en houdt
rekening met de periode en tijd waarin de talisman wordt vervaardigd.
Een derde geeft niets om rituelen maar put zijn kracht uit de betekenis
van het gekozen teken. En dat moet kunnen. Het leven is energie en jouw
manier van hoe je met energie omgaat bepaalt de kracht van een talisman. Er zullen mensen zijn die zeggen dat een talisman alleen waarde
heeft als je hebt geleerd, meestal na jaren studie, hoe je met de
kosmische krachten moet omgaan. Ik ben het daarmee in zoverre eens
dat als mensen magie bestuderen het zo werkt, maar ik denk dat diezelfde
mensen vergeten dat de natuur zijn eigen weg zoekt en als jouw intentie
krachtig genoeg is, wordt je door je gedachtekracht evengoed geholpen.
Maar enige aanwijzingen wil ik niet uit de weg gaan om diegenen die
werkelijk geen idee hebben hoe je de meeste kracht in een talisman kan
leggen, een handreiking te geven.
Bijvoorbeeld; wanneer je een sterke wens hebt, is het heel goed je
talisman vlak voor of tijdens volle maan gereed te hebben en hem dan in
het maanlicht te leggen. Als het regent is het uiteraard beter je talisman
binnen voor het raam te leggen. Is er een kracht die je van je weg wilt
hebben of af wilt zwakken, dan is de periode na volle maan en vóór
nieuwe maan heel geschikt.
Wil je iets nieuws aanvangen, dan is de periode na nieuwe maan tot volle
maan zeer geschikt. Rituele krachten worden ook verkregen door bij
wijding van de talisman gebruik te maken van aarde, vuur, water en/of
lucht. Voor aarde kun je een beetje aarde op de talisman strooien, voor
water geldt hetzelfde, je druppelt wat water op je talisman. Vuur kan een
kaarsvlam zijn waar je de talisman doorhaalt en voor lucht kan wierook
gebruikt worden. Dit alles onder het uitspreken van de gedachte, wens of
uitspraak die er bij hoort.

Dan is er nog de rol van de goden bij de verschillende tekens. Bij iedere
beschrijving van een oghamteken, wordt een bijbehorende godheid of
meerdere godheden vermeld. Als je meer wilt weten over de rol van de
goden, verwijs ik naar de mythologie.
Magiërs gebruikten de tekens in samenhang met geluiden en bewegingen
en zagen ze als één geheel met een altijd in beweging zijnde kosmos.
Ieder oghamteken staat in verbinding met een boom, die op zijn beurt
weer in verbinding staat met een maand of een deel daarvan, een dier
en/of een kleur. De Druïden hadden door deze vele mogelijkheden een
grote keus aan combinaties bij voorspellingen en konden uit de gebeurtenissen om zich heen veel afleiden van mogelijk te gebeuren situaties.
De natuur zelf was de grote bron. Hij die kijkt, weet.
Deze kunst was sterk ontwikkeld en het is jammer dat het verloren is
gegaan, ook al omdat er zo veel met geheimschrift werd gewerkt.
Dat maakt het des te moeilijker bepaalde belangrijke zaken weer terug
te vinden of te reconstrueren. Maar… daar kan de natuur die ons zoveel
heeft te vertellen, zelf bij geraadpleegd worden, maar. Wind, wolken,
water, aarde, alles in de natuur kon en kan men lezen en er van leren.
Vogels die op een bepaalde manier overvlogen of juist ergens gingen
zitten, konden een goed oplettende helderziende, gebeurtenissen vooruit
laten vertellen. Er zijn over deze wijze van zien en interpreteren maar
sporadisch teksten teruggevonden. Wij kunnen, als we dat willen, ons
deze kunst weer eigen maken.
Meestal moet men oorspronkelijke zaken die verhuld zijn, afleiden uit
door de tijd gekleurde volksverhalen, waardoor het waarheidsgehalte wat
twijfelachtig wordt. Wat wel goed overgeleverd is, is dat de Druïden leefden en werkten met het gegeven dat de kosmos uit vijf elementen bestaat
waaruit alles samengesteld en met elkaar verbonden is. Deze elementen
zijn vuur, water, aarde, lucht en levenskracht, en ze hebben nog dezelfde
zeggingskracht als eeuwen geleden. Deze elementen worden in de
Chinese geneeskunst nog steeds en met succes gebruikt.
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Voor de Druïden was de boom de belangrijkste inspiratie- en informatiebron. Bomen staan in de aarde van waaruit zij water tot zich nemen.
Zij groeien in de lucht en bezitten levenskracht. Indien zij door de bliksem worden getroffen, worden zij ook verbonden met het element vuur.
De wind spreekt met de bomen. Uit het ritselen van de bladeren kon
men veel leren en ook op deze wijze werd "waarheid gesproken."
Bomen zijn op deze manier met alle vijf de elementen verbonden.
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Hoofdstuk 6

Korte beschrijving mythe Oghamtekens
Bij de oghamtekens speelt Gwydion de rol die Odin bij de runen speelt.
Hij is eveneens een godenzoon die goed en kwaad, wijsheid en inzicht
in zich verenigd heeft en die, de traditie getrouw, zijn familie moet
verdedigen tegen de vijand. In dit geval versloeg Gwydion de god van
de onderwereld met een leger van bomen. In alle mythologieën gaat het
over liefde en strijd. Met de strijd wordt in principe de strijd tussen goed
en kwaad bedoeld. Door deze mythologische vertellingen op verhalende
wijze door te geven werden de lessen in kennis en inzicht in het leven
geen vervelende leerprocessen, maar interessante verhalen. Veel mensen
zijn de ware strekking van deze verhalen vergeten. Men genoot van het
feit dat het goede overwon en men treurde als de held was gevallen.
Maar de ware bedoeling van al deze verhalen was het leven zelf.
Gwydion stond bekend om zijn wijsheid en inzicht.
Onder dit inzicht wordt ook de kennis van de magie van het leven verstaan. De ogham tekens zijn agisch en Ogham is naast andere geheime
betekenissen, onder andere het geheime woord voor boomenergie.
Deze boomenergie kon Gwydion wakker maken door zijn kennis en
daarna de bomen, die tot leven gewekt waren door het uitspreken van de
geheime naam, gebruiken als gevechtsleger voor zijn doel, namelijk het
verslaan van de god van de onderwereld.
Alles wat leeft heeft een naam waarmee alles wordt aangeduid. Ook de
mensen hebben een naam waardoor men weet wie wie is. Maar alles in
de natuur heeft ook een geheime naam. Een naam die men door inwijding te weten kan komen. Kan iemand achter de geheime naam van een
ander komen, dan heeft hij macht over diens geest. Zoals Gwydion de
geheime naam van de bomen wist, zo wist hij ook de geheime naam van
de god van de onderwereld en door deze kennis kon hij diens macht bre-
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ken en de kennis openbaren. Maar iedere kennisverwerving vraagt een
offer, en Gwydion’s prijs voor het gebruiken van de geheime namen was
hoog. Hij onderging voor het verkrijgen van deze kennis een langdurige
magische gevangenschap.
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Hoofdstuk 7

Betekenissen van de tekens
Door het gebruik van een talisman leer je de intuïtieve krachten in jezelf
ontwikkelen en gebruiken. Het is een herder die je leidt naar je bron.
Aan een onzichtbare hand wordt je meegenomen naar de stille ruimte
van je weten. Al herken jij de directe betekenis niet, je ziel herkent het.
Je ziel die zo oud is als de mens bestaat. Waar de oermoeder en de oervader diep in verborgen leven.
Sluimerend in de grotten van je geest. Ontwakend bij de herkenning van
oude symbolen. Dat is wat een talisman onder andere doet.
Natuurlijk kun je geen emoties en herinneringen aan miljoenen jaren
bestaan onthouden, maar alle kennis is opgeslagen en dat wat nodig is in
een bepaalde situatie, kan worden aangeboord.
De oghamtekens die als talisman worden gebruikt, hebben meestal
een iets andere omschrijving dan wanneer ze als orakel worden
gebruikt. Waar mogelijk geef ik ook aan welke kleuren, edelstenen en
goden/godinnen er bij een bepaald teken passen. Het verbreedt de mogelijkheid om met verschillende materialen te werken.
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Hoofdstuk 8

Oghamtekens
Nu volgt de omschrijving van de oghamtekens als talisman.
Ook hiervoor geldt dat het ritueel gekozen moet worden dat
gevoelsmatig bij je past. Uitbundig, ingetogen, sfeervol of alleen via je
gedachten. Ieder moet dit voor zichzelf bepalen. Elk materiaal dat voor
jou goed voelt kan worden gebruikt, zoals in hout of steen kerven enz.
Hout is natuurlijk favoriet bij de oghamtekens. Maar als je het goed wilt
doen zou je de houtsoort moeten nemen die bij het betreffende teken
hoort. Als je het niet in de natuur kunt vinden dan kun je het altijd nog
bij een houthandel proberen. Er wordt overigens veel eikenhout voor het
maken van deze tekens gebruikt.
Een bijzonder uitgevoerd orakelspel uit Ierland is:
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"Ogham Sticks: An ancient game of Gaelic divination".
De set bestaat uit vijf, vijfhoekig geslepen eikenhouten staafjes en een
boekje met een eenvoudig te leren systeembeschrijving.
Het Keltische jaar heeft 13 maan- maanden. Iedere maand is naar een
boom vernoemd en begint op 1 november na Halloween of naar oud
gebruik, Samhain. Omdat de Berk voor reinheid en vernieuwing staat,
start ieder jaar met de Berk. Dit is overigens een keus. Er zijn boeken
waarin met een andere boom of een andere maand wordt gestart.
Mijn keus is bepaald door Liz en Colin Murray met hun "Keltische
Boomorakel". Zij komen op mij over als een autoriteit die al jarenlang
studie maken van de Druïden en de Kelten.
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Beith

Luis

Fearn

Saille

Nuin

Ailim

Ohn

Ur

Eadha

Ioho
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33

Huathe

Duir

Tinne

Coll

Quert

Muin

Gort

Ngetal

Straif

Ruis

Koad

Oir

Uilleand

Phagos

Peinemór

Beith - Berk
Bomenmaand: november
De letter B hoort bij deze Ogham
Sleutelwoorden: nieuw begin
Kleur: wit en zilver
Dieren: de koe

Aan de slag
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Het jaar start in november met de berk.
In de stilte van de winter waarin er koude heerst, het uitbundige zich
heeft teruggetrokken en naar binnen is gekeerd, werkt op een
onzichtbaar niveau de natuur alweer aan een nieuwe start, aan
nieuw leven.
Berk is de boom die als eerste moedig en soms tegen de verdrukking
in, de nieuwe groei enthousiast toont. Ook al is het nog kil, het nieuwe
begin is al gevormd.
Deze mooie boom met zijn opvallend witte bast maakt een frisse en
jeugdige indruk. Bij het zien van een berk denk je aan het voorjaar.
Daarom is de berk ideaal als talisman wanneer je iets nieuws wilt starten.
Maar ook als negatieve gedachten je pijnigen en je er niet van los kunt
komen is het dragen van het teken berk een positieve ondersteuning.
Reinheid en hulp van de goden.

35

Luis - Lijsterbes
Bomenmaand: december
De letter L hoort bij deze Ogham
Sleutelwoord: inzicht
Kleur: rood en grijs
Dieren: de beer, het paard

Bij december hoort de lijsterbes. Lijsterbes staat voor inzicht en
bescherming. Als je een lijsterbes doormidden snijdt zie je een
pentagram, het oude teken voor bescherming.
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De roep van de lijsterbes was dat hij tegen toverij beschermde. Je kunt dit
ook zien als bescherming tegen kwaadsprekerij. Door inzicht raakt het je
niet meer. De talisman werkt in zo’n situatie ondersteunend.
Voor de druïden was het een belangrijke boom en werd dan ook de
Druïdenboom genoemd. Het hout van de lijsterbes werd gebruikt voor
wichelroedelopen.
Als talisman staat hij voor bescherming tegen negatieve beïnvloeding en
begoocheling zowel in het dagelijkse leven als bij spirituele studie.
Hij helpt bij het verkrijgen van een zuiver inzicht, maar ook als je wilt
leren pendelen of wichelroedelopen is het dragen van deze talisman een
goede stimulans voor een goed resultaat.

Fearn - Els
Bomenmaand: januari
De letter F hoort bij deze Ogham
Sleutelwoorden: wijsheid en voorpellende kracht
Kleur: karmozijnrood
Dieren: rode vos, hengst en ram

Januari heeft de els als krachtige boom.
Het hout van de elzenboom is waterbestendig. Veel gebouwen werden
van het hout van de elzenboom gemaakt wanneer de grond drassig was.
Els is de enige houtsoort die niet snel rot.
De els is voor de mensen vanwege zijn vele mogelijkheden een krachtig
symbool. Om die kracht nog eens te benadrukken begeleiden als
diertotems de rode vos en de hengst dit teken.
Vertrouwen en bescherming horen bij deze talisman, maar ook inzicht
in orakeltaal. De Keltische god Bran is verwant aan Fearn, daarmee staat
Fearn voor de spirituele krijger.
Het hout van de Els is, gedragen als talisman, een niet te onderschatten
hulp bij het begeleiden en helpen van mensen.
Het geeft de kracht om anderen te beschermen.
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Saille - Wilg
Bomenmaand: februari
De letter S hoort bij deze Ogham
Sleutelwoord: intuïtie
Kleur: warmbruin
Dieren: haas en kat
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Nuin - Es
Bomenmaand: maart
De letter N hoort bij deze Ogham
Sleutelwoorden: innerlijke vrede
Kleur: helder lichtgroen
Dieren: slang

Bij de maand februari hoort de wilg.
De wilg is een vrouwelijke boom en staat voor het onbewuste,
vrouwelijke en mystieke deel van onze natuur.

De Es hoort bij de maand maart.
Deze boom neemt zowel in de Keltische als in de Noordse mythologie
een belangrijke plaats in.

De wilg groeit het liefst langs water. Water en de getijden van de zee
horen bij de aantrekkingskracht van de maan, en de maan hoort weer bij
het maandelijks ritme van de vrouw.

Is het in de Noordse mythologie dat Odin negen dagen en nachten aan
de boom hing om wijsheid te vergaren, bij de Kelten was het Gwydion
die twijgen van de Es gebruikte voor staven die hij bij de uitoefening van
zijn magische praktijken gebruikte.

Het dragen van het teken wilg helpt bij het behouden of opnieuw verkrijgen van een regelmatig maandritme.
Er waren vroeger scholen voor Druïdessen, voor hen was de wilg het
symbool voor intuïtie, creativiteit en verbeeldingskracht. Ook het zien
van visioenen wordt door deze talisman bevorderd.
De godin Birgid is de beschermster van de wilg.

De Es staat ook symbool voor de drie-eenheid van het bestaan.
Het is de kosmische en magische wereldboom die het universum
omspant. Es staat voor inzicht in de innerlijke- en uiterlijke wereld, en
schept een balans in denken en doen, waardoor je vrede in jezelf vindt.
Dit verworven inzicht leert je zien in de tijd zonder verwarring.
Door het verleden te begrijpen zie je het heden zoals het werkelijk is en
daaruit kun je de toekomst voorvoelen. Je leert begrijpen dat tijd niet
bestaat en dat er een eeuwigdurende wedergeboorte plaatsvindt.
Zoek je deze innerlijke vredesbalans dan is Nuin de juiste
talisman voor je.
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Huathe - Meidoorn
Bomenmaand: april
De letter H hoort bij deze Ogham
Sleutelwoord: zelfbeheersing
Kleur: paars
Dieren: geit en draak

De meidoorn hoort bij de maand april.
De 1 mei feesten werden vroeger gevierd rond de meidoorn. Omdat deze
feesten nogal eens uit de hand liepen, stond de meidoorn symbool voor
seksualiteit. Reden waarom hij in de middeleeuwen door de puriteinen
werd geweerd.
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Toch zouden deze mensen kracht hebben kunnen putten uit het
dragen van een takje meidoorn, want de meidoorn staat ook voor
zelfbeheersing, bijvoorbeeld voor mensen die in celibaat leven.
Huathe moet gekoesterd worden, wil hij je geluk brengen.
Als talisman helpt Huathe om je tijdelijk geestelijk in meditatie terug te
trekken (de afschermende doornen). Hiermee reinig je je geest en plant
je het zaad om daarna op een spiritueel krachtige en vruchtbare manier je
tegen aanvallen van buitenaf te beschermen.
In een voor jou belangrijke periode geeft Huathe hoop en geduld om op
het juiste moment een beslissing te nemen.

Duir - Eik
Bomenmaand: mei
De letter D hoort bij deze Ogham
Sleutelwoorden: bescherming, standvastig
Kleur: donkerbruin en zwart
Dieren: wit paard en salamander

Bij de maand mei hoort de eik.
Een heilige boom voor veel volkeren. Zoals in Scandinavië, waar hij werd
gerelateerd aan Thor, in India aan Indra, in Griekenland aan Jupiter en in
Finland aan Ukho.
Deze talisman helpt mee aan het ontwikkelen van een sterker karakter.
Vroeger werden de huizen onder andere beschermd met heel sterke
deuren. Het woord "deur" stamt af van het Gallische "duir", een woord
voor vastigheid en bescherming en tevens de oude benaming van de eik.
Als je een toevluchtsoord voor zwakkeren wilt zijn dan is deze talisman
van belang voor je. Hij geeft een gevoel van steun en kracht.
Maar Duir doet meer, hij ondersteunt je in het verkrijgen van inzicht in
mysteries.
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Tinne - Hulst
Bomenmaand: juni
De letter T hoort bij deze Ogham
Sleutelwoord: balans
Kleur: donkergrijs
Dieren: de hengst

Bij de maand juni hoort de hulst.
De hulst is een boom die 's zomers zachte groene blaadjes heeft die zich
in de winter verharden. Tevens verschijnen er doornen om teveel wild
van zich af te houden die nog weinig groen kunnen vinden. Tinne hoort
dan ook bij overleving.
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Het hout van de hulst werd gebruikt voor speerpunten.
Als talisman sterkt hij in doelbewust optreden.
Het maakt krachtig in de strijd.
Er is geen angst voor de dood, want hij is de verbinding tussen leven en
dood en voelt zich in allebei de gebieden thuis.
Hulst leert je om de balans tussen tegengestelden te bereiken.

Coll - Hazelaar
Bomenmaand: juli
De letter C hoort bij deze Ogham
Sleutelwoorden: intuïtie en kennis
Kleur: bruin
Dieren: zalm

Bij de maand juli hoort de hazelaar.
In veel Ierse verhalen komen zowel de hazelaar als de zalm
gezamenlijk voor. De reden voor dit samengaan is te vinden in de
Keltische mythologie. Daar komt het verhaal in voor van Connla's bron
waar aan de rand hazelaarstruiken staan. Op een bepaald moment vielen
de negen hazelnoten der kennis in de bron, de zalmen aten de noten op
en kregen zo de wijsheid waardoor de hazelaar en de zalm vaak in één
adem genoemd worden.
Het hout van de hazelaar is zeer buigzaam en zoekt van nature water.
Daarom worden voor wichelroedelopen vaak twijgen van de hazelaar
gebruikt.
Deze talisman helpt bij het zoeken naar de bron der dingen.
Hij is goed voor degenen die creativiteit willen bevorderen, maar ook in
meditatie en het ontwikkelen van helderziende waarnemingen.
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Quert - Appel
Bomenmaand: geen
De letter Q hoort bij deze Ogham
Sleutelwoorden: schoonheid, jeugd en zelfontplooiing
Kleur: groen
Dieren: de eenhoorn
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Quert hoort bij Avalon, "eiland van appels".
Er is een oud gedicht "Avellenau" waarin wordt verhaald dat Merlijn
heimelijk aan Arthur vertelde waar de plaats van deze boomgaard was.
Alleen ingewijden mogen deze plaats kennen omdat het heel belangrijk
is hoe je een appel doorsnijdt. De appel openbaart namelijk zijn geheime
kennis als je hem op een bepaalde manier opensnijdt waardoor het
pentagram zichtbaar wordt.
Er zijn een paar redenen waarom je Quert als talisman zou willen dragen.
1 De schoonheid van het leven zien. De kracht van Quert zit
in het zichtbaar maken van de mooie dingen die het
leven biedt.
2 Een andere reden is de krachtige hulp bij het nadenken
over de manier waarop je kennis wil vergaren.
3 De wens in het behouden van jeugdigheid en
innerlijke schoonheid.
De basisbetekenis van Quert is om het mooie der dingen te zien,
tevreden te zijn, en intuïtief een juiste keus te maken.

Muin - Wijnrank / Wingerd
Bomenmaand: augustus
De letter M hoort bij deze Ogham
Sleutelwoorden: voorspelling/genieten
Kleur: bont gekleurd
Dieren: hagedis

De wijnrank hoort bij de maand augustus.
Duizenden jaren geleden werd de wijnrank in Engeland geïntroduceerd.
Het was vanwege het klimaat niet gemakkelijk om de wijnrank in
Engeland te laten overleven maar het lukte.
Vanaf het bronzen tijdperk werden voorwerpen dan ook al graag met
druiven gedecoreerd.
De Zonnegod Lugh hoort bij de wijnrank, en hiermee ook het loslaten
van stress en het nemen van rust en ontspanning.
Als je weer wilt leren genieten van de goede dingen in het leven,
dan kan het geen kwaad deze talisman te dragen.
Het zorgt voor overvloed.
Ook als je je spiritueel wilt ontwikkelen is de wijnrank een perfecte
talisman.
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Gort - Klimop
Bomenmaand: september
De letter G hoort bij deze Ogham
Sleutelwoorden: verandering, vooruitgang
Kleur: hemelsblauw
Dieren: wild zwijn

September heeft de klimop als boomteken.
De klimop is een plant die zich overal omheen en doorheen slingert.
Ze is ijzersterk en staat door haar groeikracht voor optimisme.
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Als je op zoek bent naar je ware innerlijke zelf en je handelingen in de
buitenwereld en in je binnenwereld beter wilt leren kennen, dan is
de klimop het juiste symbool voor je.
De spiraal van het Zelf gaat naar binnen en naar buiten, onderzoekt alles
en behoudt het goede en leerzame.
Deze talisman ondersteunt je op een positieve en optimistische wijze
in je zoektocht naar vooruitgang die, steeds veranderend, je veel
verschillende inzichten en wijsheid in en vanuit jezelf laat zien
en ervaren.

Ngetal - Riet
Bomenmaand: oktober
De letter N hoort bij deze Ogham
Sleutelwoorden: doelgericht, sterk en soepel
Kleur: grasgroen
Dieren: hertenbok en hond

In het boomalfabet staat oktober voor Riet.
Riet is slank en sterk. In de tijd van de druïden was riet belangrijk, maar
nu zien we dat belang niet meer zo.
Het werd namelijk gebruikt als meetmaat bij het opmeten van land.
Riet werd en wordt nog steeds gebruikt als dakbedekking.
De buigzaamheid ervan staat symbool voor een positieve spirituele groei.
Zowel Taliesin (Merlijn) als Mozes werden in het riet gevonden.
Het is niet toevallig dat het juist riet was. Riet stond altijd al symbool
voor de buigzaamheid en kracht die nodig waren om onder
veranderende omstandigheden doorzettingsvermogen te tonen.
Als je jezelf een doel hebt gesteld en je bent bang dat je in de
onverwachte wendingen die het leven geven kan, je doel niet zal bereiken
dan helpt de talisman Ngetal je om je doel niet uit het oog te verliezen.
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Straif - Sleedoorn
Bomenmaand: geen
De letters G en S horen bij deze Ogham
Sleutelwoorden: het lot, mentale kracht bij tegenslag
Kleur: helder paars
Dieren: wolf en pad

De Sleedoorn is een sterke struik die zich goed onder moeilijke
omstandigheden kan handhaven,
Als je denkt dat alles in het leven je tegenzit, dan is sleedoorn de talisman
die dit onderkent en je tijdens het dragen kracht kan geven.
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Het is een heester die zijn kracht in de winter ontplooit en zelfs in dit
koude jaargetijdezoete vruchten voortbrengt.
Als je Straif bij je draagt in het zicht van moeilijkheden dan helpt hij je
om als een phoenix uit je as te herrijzen, zodat je gelouterd maar sterk
een nieuw leven kan beginnen.
De kracht zit in het onderkennen van het positieve in een voor jou
negatieve situatie.

Ruis - Vlier
Bomenmaand: laatste drie dagen van oktober
De letter R hoort bij deze Ogham
Sleutelwoorden: nieuw begin
Kleur: bloedrood
Dieren: de das

De vlier is een heester die kan uitgroeien tot boom.
Een boom die zichzelf regenereert.
Als je een tak afhakt groeit hij binnen de kortste keren weer aan.
De vlier is een overlever, hoe moeilijk het hem ook wordt gemaakt.
Op de meest onverwachte plaatsen staat dan ineens weer een kleine vlier.
Hiermee wordt een bepaalde tijdloosheid aangegeven.
De tijdloosheid van leven naar wedergeboorte. Een continue cyclus.
Vlier zegt: Je hoeft geen angst voor de dood te hebben, het leven gaat
door, maar op een andere manier.
Ruis geeft ook het nieuwe leven aan na een periode van ziekte en pijn.
De moed om opnieuw te beginnen. Het is een symbool voor mensen die
zich door de moeilijke perioden in het leven heenslaan en sterker uit de
strijd komen.
Ruis als talisman helpt je om bestaande moeilijkheden snel te
overwinnen en zonder angst opnieuw te beginnen.
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Ailim - Zilverspar
Bomenmaand: geen
De letter A hoort bij deze Ogham
Sleutelwoorden: kracht, vooruitzien
Kleur: bleekblauw
Dieren: de Hooglander (koe)

De Zilverspar is een slanke sterke boom die mooi en trots op
hoge heuvels groeit.
De kleur bleekblauw hoort bij haar omdat ze op grote hoogte
staat en boven alle andere bomen uitsteekt alsof ze naar de hemel reikt.
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Door de grote hoogte heeft de zilverspar een breed overzicht, daarmee
staat de boom voor het mediumschap waarin verleden en toekomst
zichtbaar worden. Ze moet wel oppassen zich niet te afzijdig in het leven
op te stellen.
Als talisman ondersteunt Ailim je om trots op jezelf te zijn en je
persoonlijke kracht en visie te ontwikkelen.

Ohn - Stekelbrem
Bomenmaand: geen
De letter O hoort bij deze Ogham
Sleutelwoord: wijsheid
Kleur: goudgeel
Dieren: de bij

De Stekelbrem groeit laag bij de grond en staat het liefst apart van andere
bomen en struiken.
Dit is om het volle zonlicht in het vroege voorjaar te kunnen ontvangen.
Ieder straaltje wordt in dank opgenomen.
De beloning hiervoor is een schitterende bloei van goudgele bloempjes
die voor de bijen een heerlijke nectar oplevert.
De symboliek van Ohn is dan ook niet mis te verstaan!
Vanuit overdaad wordt de zoekende mens spirituele nectar geboden.
Draag je Ohn als talisman dan wordt een gevoel van onzekerheid in eigen
vermogens overwonnen, en ben je een bron van wijsheid voor ieder die
er om vraagt. Een vat dat nooit leeg raakt als je je betrokkenheid bij alles
wat leeft behoudt.
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Ur - Heide / Maretak
Bomenmaand: geen
De letter U hoort bij deze Ogham
Sleutelwoorden: iets groots, bijna ongrijpbaar,
nastreven
Kleur: paars
Dieren: leeuw
In Ur zijn twee mogelijkheden verborgen.
Het Heidekruid en de Mistletoe. Het heidekruid staat voor de uiterlijke
kracht en de mistletoe voor de innerlijke kracht.
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De druïden beschouwden de mistletoe als een heilige plant die
alleen met zilveren of gouden sikkels na een vastgesteld ritueel en
rekening houdend met de fase waarin de maan stond, van de eik
afgesneden werd.
Heidekruid en mistletoe tezamen zijn de verbindende poort naar het
ongeziene, maar ook naar de droomwereld.
Stel jezelf een groots doel en tracht erover te dromen. Concentreer je
hierop en op een dag zul je merken dat je droom niet alleen uitkomt
maar dat je geleerd hebt verbinding te maken met je innerlijke weten.
Deze wetenschap kun je anderen ook weer leren.
Als talisman staat Ur symbool voor concentratie op voorspellende
en spirituele dromen.

Eadha - Ratel populier of Esp
Bomenmaand: geen
De letter E hoort bij deze Ogham
Sleutelwoord: uithoudingsvermogen
Kleur: zilver
Dieren: witte merrie

De esp wordt de fluisterende boom genoemd.
De blaadjes van de boom zijn namelijk zo gevormd dat ze bij het
minste geringste zuchtje wind bewegen, en een zacht fluisterend
geluid voortbrengen.
Vroeger werd er dan ook gedacht dat het een elfenboom was waar de
elfen de geschiedenis van de wereld en de mensen leerden kennen.
Van de esp (ratelpopulier) wordt ook gezegd dat, als je goed luistert
wanneer de wind door zijn bladeren speelt, je je toekomst kan verstaan
en alle andere zaken die voor jou belangrijk zijn.
Eadha heeft niet alleen met het aardse en materiële te maken, maar ook
met de hulp op weg naar een wedergeboorte.
Omdat lichaam en geest één zijn, geeft Eadha je ook de spirituele kracht
om negatieve situaties het hoofd te kunnen bieden. Het is alsof je luistert
naar een zachte innerlijke stem, juist als je tegenwind op je weg krijgt.
Deze talisman beschermt je als een schild tegen het kwade.
Het is een talisman met een grote geestelijke kracht waarvan de wortels
in de aarde rusten.
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Ioho - Taxus
Bomenmaand: geen
De letter I hoort bij deze Ogham
Sleutelwoord: onsterfelijkheid
Kleur: donkergroen
Dieren: de spin
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Omdat de taxus wel twee- tot drieduizend jaar oud kan worden, is hij een
symbool voor onsterfelijkheid maar ook, door zijn vorm van vernieuwen,
voor wedergeboorte en reïncarnatie. Een deel van zijn takken buigt zich
naar de grond en schiet daar weer wortel.
Het oude deel kan zo ongemerkt afsterven, terwijl het nieuwe alweer
groeit. Het geeft de continue vernieuwing van ons wezen weer.
De onsterfelijke ziel.
De oorspronkelijke oghamstaven waren van taxus hout gemaakt.
Niet alleen omdat de taxus door zijn kracht en soepelheid staat voor
meebuigen in moeilijke situaties, maar ook voor zijn constante
vernieuwing.
Als talisman staat Ioho symbool voor het goed met je gevoelens leren
omgaan als er een transformatie plaatsvindt.
Ioho houdt starheid tegen en maakt meegaand.

Koad - Haagbeuk
Bomenmaand: geen
De letters CH horen bij deze Ogham
Sleutelwoord: kennis
Kleur: groen
Dieren: eekhoorn
		
In de tijd van de Druïden was de Haagbeuk een plek voor mystiek.
Het waren de heilige bosjes bij bronnen en kleine beken waar
een geheiligde rust van uitging.
Volgens de leer van de druïden versterken ze het vermogen om ver
vooruit te kunnen zien en spiritueel een zuiver contact met het
hogere te maken.
De haagbeuk werd vroeger veelal omringd door andere bomen, bij
voorkeur eiken. Het verhaal gaat dat Koad zijn kennis niet alleen vanuit
zijn eigen kracht maar ook uit de omliggende bomen haalde.
Symbolisch wordt hiermee aangegeven dat we, om meer kennis te
verwerven, open moeten staan voor wat anderen ons te zeggen hebben
en dat dan relateren aan onze eigen kennis om zo een completer beeld
van een situatie te krijgen.
Koad is een talisman voor ieder die zich wil bekwamen in helder weten
van verleden en toekomst zonder daarbij zijn doel, namelijk het
verkrijgen van meer kennis, uit het oog te verliezen. Al het weten is
bereikbaar: verleden, heden en toekomst. Een geheiligde situatie.
Koad helpt tevens om je goed te kunnen wortelen, ook al is de grond
arm. Je kunt je onder moeilijke omstandigheden handhaven.
Koad is daarmee een vriend voor mensen die het in het leven niet altijd
gemakkelijk hebben.
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Oir - Kardinaalsmuts
Bomenmaand: geen
De letters TH horen bij deze Ogham
Sleutelwoorden: innerlijke vrede en voldoening
Kleur: wit
Dieren: uil
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Uilleand - Kamperfoelie
Bomenmaand: geen
De letters PE horen bij deze Ogham
Sleutelwoord: oude wijsheid
Kleur: lichtgeel
Dieren: muis

De kardinaalsmuts is een kleine boom die hard hout
levert voor allerhande gebruiksvoorwerpen. Het hout is zo hard dat er
zelfs spijkers voor bijvoorbeeld boten van werden gemaakt.
Oir vertegenwoordigt de innerlijke vrede en rust die je vindt na het
bereiken van een gesteld doel. Het ware succes en innerlijk geluk krijg je
door het niet af te dwingen en zonder beloning te verwachten.
De kardinaalsmuts staat door zijn structuur ook voor een soms starre
rechtvaardigheid. Hierover bestaat een sage over een koning die door
drie zonen van een vijandige koning werd gedood. Zij verzochten om
gratie. De zoon van de gedode koning zei dat hij acht opdrachten zou
geven. Als zij die goed zouden uitvoeren zouden zij leven, anders zou
het lot zijn loop hebben. Zeven opdrachten gingen goed. Wat overmoedig begonnen ze aan de achtste want dat leek de makkelijkste van
allen. Ze moesten een berg beklimmen en bovenaan de berg een
bepaalde roep slaken. Hiermee zou het lot zijn loop hebben gehad.
Zo gezegd, zo gedaan. Wat de drie niet wisten was dat de roep een
monster zou wekken die de berg bewaakte. De broers konden geen kant
meer uit en werden door het monster gedood. Zo was gerechtigheid
geschied. Dit is de harde rechtvaardigheid die bij Oir hoort.

De weg, de waarheid en het leven. Die uitspraak hoort bij kamperfoelie.
Tevens wordt er gezegd dat kamperfoelie erotische dromen geeft en daarom vroeger bij jonge meisjes werd weggehouden.
Kamperfoelie wordt gezien als hulp bij spirituele ontwikkeling en het
instinctief onderscheiden van goed en kwaad. Het is ook van belang dat
je je overtuiging en grondprincipes trouw blijft. Door dit onderscheidingsvermogen worden eventueel aanwezige onzekerheid en twijfel
minder. De daaruit voortkomende zelfverzekerdheid wordt versterkt
door het dragen van kamperfoelie als talisman omdat deze kracht je helpt
je niet van je weg te laten afleiden.
Een voorbeeld dat illustreert dat misleiding altijd op de loer ligt, gaat
over een kievit die van zijn nest weggaat om eten te zoeken en hard gaat
krijsen om zo de aandacht van de jongen af te houden waardoor deze
worden gered van eventueel hongerige vijanden.
Dit is werkelijkheid en metafoor. Op veel gebieden ligt misleiding op de
loer. De aandacht afleiden van iets wat men wil verdoezelen door de
aandacht verbolgen op ietsanders te richten, komen we vooral in de
politiek tegen, maar het is een veel voorkomende menselijke eigenschap
die ook als zelfverdedigingswapen wordt gebruikt.

Draag je Oir als talisman dan kan de kern weliswaar hard zijn, maar
omdat hij bliksem aantrekt staat hij ook voor plotseling inzicht.
Een inzicht om bijvoorbeeld het leven niet te zwaar te nemen en
vrolijkheid en blijheid toe te laten.

Door zelf zeker te zijn en je te laten leiden door oude wijsheden
doorzie je veel van dit gedrag en heb je daardoor een helder begrip voor
veel situaties.
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Phagos - De Beuk
Bomenmaand: geen
De letters PH horen bij deze Ogham
Sleutelwoorden: leiding vanuit het verleden
Kleur: oranje
Dieren: hert

De woorden Beuk en Boek hebben dezelfde achtergrond. Omdat beuk
een gladde houtsoort is en volkomen vlak, werd het in het verleden
gebruikt als tabletten waarop werd geschreven. Het oghamteken Phagos
hoort bij de beuk en geeft door het hiervoor genoemde aan dat veel
antwoorden die wij zoeken gevonden kunnen worden in ons verleden.
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We hebben allemaal wel eens de ervaring gehad dat we uit vroeger
geleerde lessen ineens de wijsheid ervan in het heden ontdekken en
mede daardoor een bepaald inzicht in de toekomst kregen.
Door invallende gedachten die in ons opkomen op te schrijven,
komen we tot een beter begrip van onszelf, en voorkomen we dat we in
herhaling vallen van fouten.
Phagos als talisman geeft interesse in oude wijsheden en helpt je met het
onderzoeken van de opgeslagen boodschappen in je geest.
Door het ontwikkelen van schrijverskwaliteiten kan deze kennis in schrift
worden weergegeven wat veel waardevols kan opleveren.

Peine – pijnboom of Mór - De zee
Bomenmaand: geen
De letters XI horen bij deze Ogham
Sleutelwoorden: verlichting - verborgen wijsheid
Kleur: turquoise
Dieren: kraanvogel

De laatste van de 25 oghamtekens is ook de enige die wat
problemen oproept. Deze ogham heeft meerdere namen en betekenissen
die hieronder vermeld worden.
De ogham is vernoemd naar Mór, de zee, maar ook naar Peine
de pijnboom.
Als Mór (de zee) geeft deze ogham het stromende water van de spirituele
ontwikkeling aan. Als talisman werkt het als een mystieke reis naar
innerlijke groei en het ontwikkelen van het intuïtieve gevoel.
Als Peine (de pijnboom) staat deze ogham voor verlichting, waardoor
innerlijke wijsheid verkregen wordt.
In beide betekenissen gaat het om innerlijke groei.
Het accent bij Mór ligt op het ontwikkelen van je intuïtie, en bij Peine
ligt het accent op innerlijke wijsheid.
In deze talisman zit zowel hulp bij het ontwikkelen van innerlijke
wijsheid als van intuïtie.
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Geboren in september 1940
kan mijn start in dit leven het best
worden omschreven als ‘schaduwrijk
en niet gangbaar’.
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Dat weerhield me er niet van om uit de
vele mogelijkheden die het leven biedt
mijn dromen te volgen.
Niet alle dromen zijn uitgekomen.
Ondanks een bepaalde eigenzinnigheid
ontbrak mij soms de moed, maar veel
dingen heb ik wel waar kunnen maken.
Zoals schrijven over de interactie tussen
lichaam en geest, waarvan dit e-boek
Ogham, het Keltisch boomalphabet als
Amulet en Talisman, het resultaat is.
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