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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 achtenveertigste 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 grote arcanum De Maan over
‘ het onbewuste ’

Na twee jaar opleiding aan het Jungiaans Instituut dringt (de betekenis van de aanname van) het
bestaan van het collectieve onbewuste steeds meer tot me door.
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Collectieve_onbewuste)
In de Tarot wordt het collectieve onbewuste aangeduid door De Maan. Jung zegt hierover: in het
onbewuste (die delen van de psyche waar het bewuste niet direct toegang tot heeft, in relatie tot de
eigen persoon) is men in dezelfde situatie als in een door maanlicht beschenen landschap: alle inhouden zijn vaag en
gaan in elkaar over en men weet nooit precies, wat of waar iets is of waar een ding begint en eindigt.
www.ridderspoor.nl

Wat zijn die inhouden waar Jung over spreekt?
Het collectieve onbewuste bevat veel inhouden. Veel meer dan ons bewuste in zich kan opnemen.
Ons bewustzijn kan er zelfs door overspoeld worden.
Herinner je je nog de tekening van de ijsberg? Het topje dat boven het wateroppervlak uitsteekt is
symbool voor het bewuste en de grote onzichtbare berg onder het wateroppervlak is het onbewuste.
Doordat we met een bootje op het wateroppervlak drijven kunnen we niet zien hoe groot en diep
die ijsberg is. En met een beetje pech (of geluk?) varen we onszelf vast op het onzichtbare deel. Dat
zorgt er wellicht voor dat wij onder water gaan kijken en er achter komen dat het grote onzichtbare
gedeelte van die ijsberg bepaalt hoe wij moeten (kunnen?) varen. Pas wanneer wij onder water de
vage contouren van de berg gezien hebben, hoeven wij niet meer vast te lopen en kunnen wij onze
vaarroute aanpassen of vervolgen
Jung is in de manier waarop hij zich uitdrukt over de wijze waarop de mens bereid is ‘onder water te
kijken’ niet mild: de ontdekking van het onbewuste is een van de meest ver strekkende ontdekkingen van de laatste
tijd. Maar het feit, dat erkenning van zijn onbewuste realiteit insluit eerlijk zelfonderzoek en reorganisatie van
iemands leven, brengt veel mensen ertoe voort te gaan zich te gedragen, alsof absoluut niets gebeurd is. Het vraagt een
hoop moed het onbewuste ernstig te nemen en de problemen, die het opwerpt, krachtig aan te pakken. De meesten
mensen zijn te sloom om zelfs over die morele aspecten van hun gedrag, die zij zich bewust zijn, diep na te denken; zij
zijn zeker te lui om te overwegen, hoe het onbewuste hen beïnvloedt.
Het collectieve onbewuste is aansturend en bepaalt dus mijn gedrag. Wanneer ik steeds vastloop in
gelijksoortige situaties dan mag ik aannemen dat er in mijn onbewuste een (nog) onbewust
aansturend patroon werkzaam is. Dat er onder het wateroppervlak een weggestopt trauma
werkzaam is dat mijn gedrag stuurt. Soms kan het aansturende patroon zo groot zijn dat ik het
gevoel heb dat er in mij iemand anders huist die het tijdelijk even van mij overneemt. Zodanig, dat
ik mijzelf andere dingen hoor zeggen dan dat ik ‘normaal’ zou zeggen of dingen doe die ik ‘normaal’
in mijzelf sterk zou afkeuren.
Het aanzien en aangaan van deze trauma’s of complexen vergt moed, duurt lang, voelt eenzaam en
is pijnlijk.
Echter velen zijn ons in deze (helden/heldinnen-)reis voorgegaan
De Tarot is een picturale weergave van dit helend en troostgevend pad. Afgebeeld in tachtig fasen
toont het de weg naar heling die de mens kan gaan.
Hier in het grote arcanum De Maan symboliseert de kreeft de ziel. Het moeras is het zinnebeeld
voor de oerzee vol met zielenfragmenten (onbewuste inhouden uit het collectieve onbewuste), van
waaruit de ziel zichzelf optrekt. De kreeft, trekt zich op naar De Ster, de nieuwe incarnatie, naar
datgene wat zich bewust wil maken en zich wil manifesteren.
Op de kaart is in de maan een vrouwengezicht te zien. Het is het gezicht van moeder Maria,
symbool voor het helende aspect van De Maan. Wanneer iemand zich begrepen voelt, mededogen
ontvangt voor zijn pijn, voelt hij zich al een beetje beter.
Met hartelijke groet
Els Maasson
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