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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 zevenenveertigste 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 het kleine arcana Pentagrammen Zeven over
‘ arbeid met liefde ’

De Keizer stimuleert de jongeling tot een krachtig arbeidsethos met liefde. Arbeid met liefde want
door liefde groeien en bloeien gewassen beter. Na hard werken rust de jongen op zijn schoffel. Hij
kijkt naar het product van zijn werken, de groeiende druivenranken. Met zorg onderhoudt hij zijn
wijngaard. Hij heeft geïnvesteerd en met geduld wacht hij de oogst af.
De jongeling bevindt zich in een periode van (materiële) groei.
……………….
Ooit wel eens een maaltijd gekookt terwijl je je niet met liefde ermee verbond? En was het lekker?
www.ridderspoor.nl

Ooit wel eens met tegenzin een schilderij gemaakt? Werd het mooi?
Wat met liefde gebouwd, verzorgd, geschreven, geproduceerd etc. is, houdt stand. Je komt nog weer
eens terug in een restaurant waar het eten met liefde is klaargemaakt en je bezoekt nog eens de
winkel waar je met aandacht werd geholpen.
………………
Sinds 1998 kijk ik geen tv, lees ik nauwelijks nog kranten en volg ik het nieuws niet meer. Het nietcommerciële nieuws volg ik o.a. op internet en in Frontier. Tot mijn verbazing lees ik tijdens mijn
vakantieweek wél in Stentor, een regionale krant, zijdelings over de gevolgen van de plannen van
firma Monsanto die wereldwijd de productie van zaaigoed wil beheersen (zie pdf-bijlagen Handen af
van eigen zaadteelt I en II ).
Uit een digitale nieuwsbrief: “De nieuwe Monsanto Protection Act, die op 26 maart jongstleden is ondertekend
door de Amerikaanse president Obama, geeft bedrijven als Monsanto toestemming om genetisch gemodificeerd
zaaigoed te verkopen aan boeren zonder dat ze daar aansprakelijk voor kunnen worden gesteld”.
Dit zaaigoed produceert gewassen dat niet in staat is opnieuw zaden te produceren….. Voor nieuw
zaaigoed zullen kwekers ieder jaar terug moeten keren naar grootleveranciers als Monsanto. Tevens
is dit zaaigoed aangepast aan de verhoogde aluminium- en bariumgehalten in de bodem……
Het eten van genetisch gemodificeerd groenten en fruit heeft verstrekkende gevolgen voor ons
lichaam.
Hoe is het samengaan van mens en natuur eigenlijk bedoeld?
De wijze waarop gewassen ons individueel tot dienst zijn wanneer wij de zaden via speeksel, zweet
en urine in contact laten komen met ons DNA alvorens ze te planten, is te lezen in de boeken van
Anastasia: http://www.schildpadboeken.nl/anastasia.htm. Op het moment dat een plant in
aanraking is geweest met jouw DNA vormt het precies die bouwstoffen die jouw lichaam genezen,
versterken en zelfs ‘verbeteren’.
Op dit moment verdiepen vele mensen zich in en experimenteren met permacultuur: het met liefde
kweken van gewassen op een hectare grond per gezin.
…………………………….
“En alle arbeid is ledig, tenzij er liefde in woont: wanneer je met liefde arbeidt maak je een band met jezelf, met
elkander en met God. (…) Arbeid is zichtbaar gemaakte liefde”. Aldus Kahlil Gibran.
Met hartelijke groet,
Els Maasson
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