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VOORWOORD 

Toen ik jong was, bedacht ik mijn eigen taal met bijbehorend schrift. Vooral het 
schrift ging zijn eigen leven leiden. Ik heb het nooit losgelaten. 

Mijn liefde voor taal en letters heeft mijn leven sterk beïnvloed. Ik studeerde 
taalwetenschap en heb jaren gewerkt als taalkundige in verschillende functies. Toen 
ik fulltime kunstenaar werd, ben ik mijn gecreëerde schrift gaan gebruiken in mijn 
schilderijen om zo ook weer bezig te zijn met taal. 

Ik ben vooral gefascineerd door de alleroudste schriften: inscripties op steen, 
papyrusfragmenten, kleitabletten. Het zijn de opgetekende overblijfselen van talen 
die lang geleden de basis vormden voor de talen van nu. De woorden, millenia oud 

en vaak niet ontcijferd, verbinden 
ons met onze voorouders, met 
vervlogen culturen, met vergeten 
wijsheid. 

Mijn eigen schrift is in die zin iets 
magisch. Door de gliefen voel ik 
het verleden alsof het hier en nu 
is. Het mysterie van mijn gliefen, 
waarvan niemand weet wat ze 
betekenen, ook ikzelf niet, verbindt 

me met de schrijvers van oeroude inscripties die niemand meer kan lezen. 

Dat mysterieuze is precies de eigenschap die mijn schrift zo geschikt maakte voor 
een orakel (dank je, Spiritual Miraja, voor je briljante idee). Dat werd het Inner 
Scription Oracle. 

Ik heb er een jaar aan gewerkt. Elke kaart is heel precies, met veel geduld en liefde 
geschilderd. Ik hoop dat je er blij mee bent! 

Nynke  

nynke van zwol

De vormen van de gliefen op 
de kaarten zijn gebaseerd op 
oude schriften als 
- Soemerisch spijkerschrift 
- Minoïsch lineair A 
- Skandinavische runen 
De schreven/serifs zijn 
geïnspireerd op Romeinse 
inscripties.

https://www.miraja.info
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OVER HET ORAKEL 

Dit is geen doorsnee orakelkaartenset. Anders dan bij de 
tarot met zijn vaste betekenissen of de meer gebruikelijke 
orakel-decks die werken met duidelijke begrippen, is 
deze set intuïtief. Dat betekent dat het voor de 
interpretatie van de kaarten voornamelijk aankomt op je 
eigen intuïtie en voorstellingsvermogen.  

In dit orakel draait elke kaart om een glief (letterteken). 
De tekens maken deel uit van een schrift met tot nu toe 
rond de honderd gliefen, en die gliefen zijn in principe 
betekenisloos (asemisch).  

Maar dat wil niet zeggen dat er geen interpretatie 
mogelijk is. De vorm van de gliefen kan je aan iets doen 
denken. De kleuren roepen wellicht een gevoel op. Het 
kan juist zijn dat de lettertekens voor jou een 
onuitputtelijke bron van betekenis vormen (pansemisch). 

Ik heb je op weg geholpen door een aantal steekwoorden 
bij elke kaart op te schrijven. Maar hou in gedachten dat 
die steekwoorden een richtlijn zijn. Als een kaart voor jou iets heel anders 
betekent, luister dan naar jezelf en blijf bij je eigen interpretatie. 

Op mijn Instagram-account @nynkevanzwol kun je kleine gedichtjes vinden die ik 
voor een aantal van de kaarten heb geschreven. Bovendien kun je daar de 

interpretaties van andere mensen 
lezen. Die hebben mij erg geholpen 
bij het kiezen van de steekwoorden en 
geven je misschien een houvast voor 
jezelf. 

Ik wens je mooie readings! 

nynke van zwol

Je kunt de kaarten 
natuurlijk ook alleen 

bekijken omdat je ze mooi 
vindt. Het zijn 52 kleine 

abstracte schilderijen, 
handgeschilderd met 

aquarel op papier.

DREAM READING 
SOUL WRITING 

Elke kaart in dit deck is 
geschilderd vanuit 
intuïtie en onder-
bewustzijn. 
De beelden op de 
kaarten zijn rechtstreeks 
afkomstig uit dromen.  
De gliefen raken aan de 
ziel van de taal van onze 
voorouders.

https://www.instagram.com/nynkevanzwol/
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1. 
Tijd, vertragen, 
wachten, stilstaan

2. 
Richting, pad, 
wijzen, ontvangen, 
channelen, kompas

3. 
Universum, diepte, 
oneindig, grenzeloos, 
synchroniciteit

7. 
Vuur, passie, kracht, 
creatie, destructie, 
balans

8. 
Heilig, tempel, 
resonantie, verleden, 
kosmisch archief

9. 
Thuis, fundatie, 
dak, veilig, stevig, 
wortels, aarde

10. 
Vrouwelijke kracht, 
bloeien, ontwaken, 
lente, omhelzen

11. 
Creativiteit, talent, 
geduld, dromen, 
kunst, muziek

12. 
Natuur, groeikracht, 
gezondheid, genezen, 
overleven

6. 
Vredig, bloesem, 
schoonheid, 
eenheid, gelijkheid

5. 
Expressie, podium, 
overzicht, uitkijken, 
landkaart

4. 
Spijt, zwaar, hard, 
onwrikbaar, 
vasthouden
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13. 
Poorten, kiezen, 
paden, stijgen, 
overheenkomen

14. 
Balans, boven-onder, 
dualiteit, schaduw, 
zien, accepteren

15. 
Grond, aarde, halt 
houden, altaar, 
centreren

16. 
Zon, compleet, 
rond, vervulling

17. 
Hek, blokkade, 
weg, passeren, 
reizen

18. 
Levitatie, zweven, 
meditatie, isolatie, 
illusie

19. 
Kaars, schijnsel, 
engel, gegrond, 
krachtig

20. 
Regenboog, 
chakra’s, visioen, 
visionair, dromen

21. 
Stromen, spiraal, 
verbondenheid, 
fundatie, botten

22. 
Trap, altaar, vat, 
vullen, woud, 
groeien

23. 
Beker, liefde, 
overvloeien, weelde, 
voorspoed

24. 
Paleis, brug, water, 
drijven, reinigen, 
vreugde
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25. 
Raam, poort, 
opening, doorgang, 
nieuwe wereld

26. 
Kandelaar, licht, 
hoop, verheffen, 
dragen, solide basis

27. 
Armen, verwelkomen, 
reiken, klemmen, 
openen, loslaten

28. 
Zien, spiritualiteit, 
diepte, verschijning, 
visioen

29. 
Boven-onder, 
balanceren, taak, 
waken, sacraal

30. 
Totem, boom, kern, 
voorouders, dans, 
cirkel, eer

32. 
Altaar, kracht, licht, 
engelen, mysterie, 
oprijzen, afscheid

33. 
Brug, overgang, 
passeren, veranderen, 
transformatie

34. 
Open, licht, lucht, 
herinnering, 
zweven, oplossen

31. 
Woud, algen, oer, 
mannelijke kracht, 
zaad, groei, leven

35. 
Huid, oud, mysterie, 
teken, oorsprong

36. 
Doorgang, branden, 
licht-donker, verleden,  
herinneringen
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37. 
Bloed, leven, 
obstructie, confron-
tatie, doorbreken

39. 
Schuilplaats, zons-
ondergang, veilig, plek, 
bescherming, asiel

40. 
Wortels, aarde, woud, 
vruchtbaar, groei, 
takken, reiken

41. 
Open, grenzeloos, 
vrij, warmte, licht, 
geluk

42. 
Rechtop, sterk, 
duidelijk, richting, 
pad

43. 
Zee, golven, zacht, 
emotie, introvert, 
rustig

44. 
Kracht, stralen, 
omhoog, verrijzing, 
verlichting

45. 
Kruising, moeras, 
keuzes, twijfel, 
onzekerheid 

46. 
Pilaar, eenheid, 
lichaam-geest, 
stabiel, geheel

47. 
Leven, dood, groeien, 
sterven, geven, nemen, 
balans

48. 
Mist, Andere Wereld, 
grens, spiritueel, 
verbinding, doorgang

38. 
Oprijzen, laten gaan, 
verleden, toekomst, 
omhoog gaan, doel
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49. 
Symbool, kleur, 
representatie, 
spreken, woorden

50. 
Grot, onderwereld, 
verrijzing, magie, 
ziel

51. 
Reflectie, drijven, 
onderbewustzijn, 
contemplatie, diepte

52. 
Vlinder, vliegen, 
metamorfose, 
worden, vrijheid
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