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Beste Tarotliefhebber, 
 
U ontvangt deze maandelijkse nieuwsbrief omdat u met mij via mijn Tarotpraktijk in contact bent 
geweest. Sinds maart 2009 is dit de zesde nieuwsbrief. Iedere aflevering schrijf ik over één of meer 
van de tachtig Tarotkaarten. Via mijn website: http://www.elsmaasson.nl/tarotpraktijk kunt u 
gemiste afleveringen terughalen. 
Wanneer u geen prijs stelt op nieuwsbrieven van Tarotpraktijk Els Maasson, laat u dit weten in een 
kort reply met vermelding van uw e-mailadres waarop u de mailings ontvangt. 
 
Deze keer schrijf ik aan de hand van het kleine arcanum Bekers Drie met als titel Spirituele Overvloed  
over  

‘offeren’ 
 

 
 

Het kleine arcanum Bekers Drie toont drie dansende vrouwen met ieder een opgeheven beker. Het 
fruit ligt in overvloed aan hun voeten. Er is zoveel, dat ze er bijna op trappen. Ze vieren het offer dat 
de natuur heeft gebracht. Voordat de natuur sterft (in de herfst) offert zij zich door fruit te geven. En 
wij mensen maken er wijn van.  
  
Zo is het ook met het sterven van de mens. Wanneer hij sterft komen de vruchten van zijn werken 
en van zijn leven vrij. Zijn levensenergie ‘stort zich uit’. In het licht van het sterven toont de mens 
zijn ware karakter, geld komt vrij (erfenissen), families en vriendenkringen worden bij elkaar gebracht 
(vieren feest), dagboeken worden gelezen en geheimen komen aan het licht. Herdenkingsstenen, 
bidprentjes en tentoonstellingen ‘ter herinnering aan’ worden gemaakt. Soms wordt er een biografie 
geschreven of een film gemaakt. In het laatste geval wordt er verdiend aan iemands sterven. Wanneer 
dat exorbitant wordt noemen we dat het ‘verfeesten’ van het offer. Een goed voorbeeld daarvan is de 
vercommercialisering van het leven en werk van Vincent van Gogh. En waar we geneigd zijn 
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overheen kijken is de vercommercialisering van het leven van Jezus (de rijkdommen waarin het 
Vaticaan zich hult). 
 
Wanneer we op dit moment door de natuur fietsen, tussen akkers en boomgaarden door, dan voelen 
we de melancholie, veroorzaakt door de aflopende zomer. De herfst hangt in de lucht. De zon werpt 
stiekempjes langere schaduwen voor zich uit. ’s Ochtends plakt de herfstmist aan het gras. We 
pakken de laatste mooie dagen, eten het rijpe fruit en ondanks de hoge temperaturen voelen we ons 
misschien toch wat sombertjes worden. We voelen dat we straks de winter weer ingaan, maar vieren 
nog even het feest van de zomer. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Els Maasson 


