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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 negenenveertigste 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 arcanum Pentagrammen Negen over 

 
‘ wachten ’ 

 

     
 
De Pentagrammen in de wijngaard, zoals afbeeld op de Tarotkaart, staan symbool voor winst en 
rijkdom. Alles wat nodig was om de vruchten in de wijngaard tot volle groei te laten komen, is 
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gedaan. Het kasteel op de achtergrond, laat zien dat de vrouw een prinses is. De bloemen op haar 
jurk vertonen gelijkenis met het vrouwenteken: ♀. Zij is wachtende op ‘de prins op het witte paard’, 
die in Pentagrammen Tien verschijnt en waar het huwelijk zich voltrekt. Pentagrammen Negen 
duidt op het wachten op de geliefde: de prinses is wachtende op haar prins. 
 
De tweede betekenis van wachten in deze kaart wordt geduid door de prinses die meesteres is over 
de valk die op haar hand zit. De valk draagt een kapje om de ogen tijdelijk af te dekken. De valk 
komt altijd weer bij haar terug want hij weet blindelings zijn meesteres te vinden. De buit die de valk 
van zijn vlucht meebrengt, bijvoorbeeld een fazant, is voor de koning. Pentagrammen Negen wijst 
in het tweede geval ook op de investeringen die in de vorm van winst altijd weer bij de mens 
terugkomen, zoals de valk die uitvliegt en weer bij zijn meesteres terugkeert. 
 
…………………….. 
 
Heerlijk hè, de zomer? Lekker warm weer, geen files op de weg, de winkels zijn rustig, de buren zijn 
met vakantie, komkommernieuws, lekker weinig e-mailverkeer, kinderen thuis van school, weinig 
werk, opdrachten liggen stil, vakantiewassen draaien, …… 
 
Maar is dat wel zo heerlijk? 
 
Het zomerse wachten: het wachten op de investeringen die ik gedurende de rest van het jaar gedaan 
heb en (hopelijk na de zomer) als vanzelf weer bij me terugkomen. Net als de valk die uitvliegt en 
met de buit weer terugkomt bij zijn meesteres. 
 
Kan ik daar op vertrouwen, nu het (zakelijk) zo stil is, dat mijn investeringen weer bij me 
terugkomen? Als zelfstandig ondernemer verdien ik in de vakantie niet zo veel geld. Wel geef ik in 
deze periode drie keer zoveel geld uit als anders. 
Ondernemen heeft op dit moment weinig zin, want iedereen is met vakantie of heeft de 
spreekwoordelijke stekker eruit getrokken. Ook de investeringen ten aanzien van mijn toekomstig 
beroep van psycholoog liggen stil: er zijn nu geen lessen en door de boeken die normaal gesproken 
naar mij lonken, voel ik mij nu niet aangetrokken. 
 
………………. Niets doen……. Zijn……... Luieren………. Overdenken…….. Mijmeren……… 
Beschouwen……… Voelen……… Wachten……… Vertrouwen…. 
 
Ik wens je een lekkere, luie en tevreden nazomer! 
 
Met hartelijke groet 
 
Els Maasson 
 

 

 


