Moeder Aarde Kaarten.
Volgens de Amerikaans - indiaanse spirituele traditie herstelt het “Medicijn” het contact tussen de
mens en de levende natuur. Van de harmonie die dan ontstaat gaat een genezende werking uit,
zowel in fysiek als in mentaal opzicht is de natuur de bakermat van wijsheid en helende kracht.
De kaarten op zijn van de hand van Jamie Sams en Linda Childers en vormen een goed hulpmiddel bij
het bewerkstelligen van innerlijke groei en het verhogen van het zelfbewustzijn.
Vierenveertig schitterend geïllustreerde kaarten, elk met hun eigen symbool en betekenis kunnen
dagelijks worden gelegd om er een les uit te distilleren.
De specifieke figuren die ontstaan en die in het boek worden beschreven, maken de weg vrij voor het
uitbreiden van innerlijke kennis.
In combinatie met de tekst, die verschillende manieren van interpreteren en voorspellen uitlegt,
vormen de kaarten een belangrijk hulpmiddel bij het versterken van het zelfbewustzijn en voor
innerlijke groei.
De bedoeling van dit boek is om door consultatie van 44 kaarten de mens middels gemakkelijk te
begrijpen en eenvoudig toe te passen lezingen inzicht te verschaffen in de zin van zijn leven en in de
betekenis van de vele stadia die hij in de verwezenlijking daarvan doorloopt. De 44 kaarten kunnen
bovendien in samenhang gebruikt worden met de eveneens door de auteur ontworpen
Medicijnkaarten. Het boek is sympathiek qua bedoeling en toon, de uitleg van zowel de kaarten zelf
als van de figuren die door leggingen kunnen ontstaan, duidelijk, betekenisvol en leuk door het
beeldend karakter van de Indiaanse cultuur. Alleen vraag ik mij af, waarom wij ons van een zo
volledig vreemde beleving, met zulke ver van ons af staande begrippen, moeten bedienen om iets
van het leven te begrijpen. Een extra bezwaar is, dat zonder de kaarten die in het boek wel worden
afgebeeld, het boek minder bruikbaar wordt. Zal toch een beperkt publiek, terecht, aanspreken.
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