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Beste Tarotliefhebber, 
 
U ontvangt deze maandelijkse nieuwsbrief omdat u met mij via Ridderspoor - Praktijk voor Tarot - 
in contact bent geweest. Sinds maart 2009 is dit de zesenveertigste nieuwsbrief. Iedere aflevering 
schrijf ik over één of meer van de tachtig Tarotkaarten.  
 
Wanneer u geen prijs stelt op nieuwsbrieven van Ridderspoor, 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 de grote arcana De Waarheid en De Dwaas over 

 
‘ de klokkenluider ’ 

 

 
 
De Dwaas kon vroeger aan het hof de koning beledigen of voor schut zetten. Alleen De Dwaas 
mocht dat. Hij deed dat met een lied, een grap of een toneelstuk. Kinderen en dwazen vertellen De 
Waarheid.  
De klokkenluider komt er minder goed vanaf. Wanneer de boodschap ongemakkelijk te verteren is, 
vermoorden we liever de boodschapper.  
 
Ik wil je laten weten dat ik overwogen heb of ik mijn maandelijkse nieuwsbrief wel wil gebruiken 
voor onderstaande informatie. Verlies ik hier mijn lezers mee? Maak ik mijzelf belachelijk door mij 
te verbinden met dit onaangename bericht? 
Dit is de derde keer dat ik in mijn nieuwsbrief de klok luid over de gevolgen van klimaatbeheersing 
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ingezet door HAARP. Nu wil ik er geen doekjes meer omheen winden: 
Wat gebeurt er met onze strakblauwe luchten?  
 
De aarde ontvangt op dit moment door de gevolgen van HAARP al 20% minder zonlicht. 
 
Alstublieft, bekijk onderstaande links, vorm uw mening en zeg het voort! 
 
Film (1,5 uur): What in the World are they Spraying: 
http://youtu.be/LeVK1gwjUhE 
 
Goedemorgen Nederland (filmpje 6 minuten): 
http://www.youtube.com/watch?v=cRKHawhtJe8&feature=em-share_video_user 
 
Oud luchtmachtmedewerker VS trekt aan de bel over chemtrails (filmpje 15 minuten): 
http://www.niburu.nl/chemtrails/4702-oud-luchtmachtmedewerker-vs-trekt-aan-de-bel-over-
chemtrails 
 
Je steentje bijdragen (informatieve websites): 
http://www.coalitionagainstgeoengineering.org 
http://www.stomverbaasd.com/category/complot/chemtrails/ 
 
Zegen de lucht (filmpje 3 minuten): 
http://www.youtube.com/watch?v=nF49v3gNioo&feature=em-share_video_user 
 
Met hartelijke groet, 
 
Els Maasson 
 

 

 


