Valentin Tomberg, geboren in St Petersburg
in 1900, was leerling van Rudolf Steiner.
Tombergs werk omspant de boog van de
geesteswetenschap tot de verdieping van het
katholieke geloofsleven. Deze verdieping
met betrekking tot de ontwikkeling van de
ziel, die men “Meditaties op de Grote
Arcana van de Tarot” heeft genoemd, is zijn
laatste grote werk geweest. Tomberg wilde
het werk oorspronkelijk anoniem uitgeven,
omdat voor hem de bron van zijn kennis het
belangrijkste was. De Meditaties waren door
Tomberg oorspronkelijk in het Frans
geschreven, een van de vele talen die hij
beheerste. Men heeft het postuum
uitgegeven, aanvankelijk in het Duits en later
ook in het Frans. Valentin Tomberg was een
veelzijdig, begaafd mens in kunstzinnig en
wetenschappelijk opzicht, vooral echter in
zijn diep menselijke kennis en bewustzijn
van de christelijke mysteriën.
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Tombergs werk, dat in Nederland steeds
meer bekend wordt, beschrijft de innerlijke
ontwikkelingsweg van de mens tot en met de
christelijke inwijding. In dit boek bespreekt
de auteur de meditatieve weg die eerst door
het bewuste denken en dan door de
imaginatie en de inspiratie tot in het
intuïtieve beleven van het wezen van
Christus voert. Hij ontvouwt met de zeven
fasen van de lijdensweg van Christus de
ontwikkeling van het moderne esoterische
bewustzijn.
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