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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 eenenvijftigste 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 Zwaarden Vijf met de titel Zelfherinnering 
over: 
 

‘ innerlijke vijanden/vrienden  ’ 
 

 
 
De jongen afgebeeld op Zwaarden Vijf heeft zijn (innerlijke) vijanden overwonnen, verbeeld door 
de twee jongens op de achtergrond die bij hem vandaan lopen. Hij pakt de zwaarden terug die bij 
hem horen en herformuleert zijn levensdoel, nodig voor zijn nieuwe vorm van Zijn: 
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De vragen die daar bij gesteld worden zijn: “Wie ben ik?’, “Wat wil ik?”, “ Wie en wat hoort er 
écht bij mij?”  
 
De Waarheid doet hem inzien wie hij is en dat hij dient te ontwaken. De ontwaakte mens herinnert 
dat hij altijd present moet zijn. Zoals de haan op de kerktorenspits de mens eraan herinnert dat hij 
moet ‘opstaan’ en niet slapen. 
 
De turbulentie in de wolken en de wapperende haren van de jongeman geven aan dat dit moment in 
Zwaarden Vijf een actief creërende daad van de wil is, namelijk de zwaarden pakken, die individueel 
voor hem aanwezig zijn.  
 
De bergrotsen in de zee staan voor De Waarheid. 
 
 
……………..……………… 
 
 
In de Tarot worden oordelen en besluiten die gemaakt worden op zielsniveau, afgebeeld door de 
serie van Zwaarden.  
 
Maar klopt eigenlijk wel wat ik in mijn voorgaande zin schrijf? Oordeelt de ziel? Maakt de ziel 
beslissingen? Nee, natuurlijk niet. Oordelen en beslissen doen we met ons hoofd, met ons verstand. 
Niettemin, de ziel stuurt ons wel aan. Van onderaf, vanuit het collectieve onbewuste, stuurt de ziel 
aan.  
Hoe merk je dat? Nou, bijvoorbeeld doordat er iets binnen in je begint te knagen. Of doordat je 
merkt dat bezigheden waar je altijd plezier in had, je niet meer aanstaan. Of doordat je geprikkeld 
wordt door situaties waar je anders niet op in zou willen gaan en nu wel. 
 
Vaak heeft de nieuwe richting zich al ingezet voordat ik er bewustzijn op heb. Meestal word ik het 
me pas bewust als ik er echt niet meer omheen kan (vage fysieke klachten, geen zin, frustraties etc.) 
En tegelijkertijd laten ineens allerlei innerlijke stemmetjes van zich horen. Stemmetjes die mij 
aanmoedigen om mij te laten horen, van koers te veranderen of zelfs een grote mond op te zetten. 
‘De Aangepaste’ in mij vindt dat maar niks en beschouwt deze stemmetjes als ‘innerlijke vijanden’, 
die mij uit mijn comfortzone willen halen en mij voor gek willen zetten. Keer op keer heb ik een 
keus: luister ik naar deze innerlijke stemmen of snoer ik ze de mond door er steeds een hele zware 
putdeksel overheen te leggen?  
 
Wanneer ik die putdeksel er alsmaar op blijf duwen, raak ik vervreemd van mezelf. Maar ’t gekke is 
dat ik dat in eerste instantie niet zo ervaar. Wat ik wel ervaar is dat mijn partner van mij vervreemdt, 
of mijn collega’s of mijn kinderen. En dat ik mijn werk niet meer leuk vind of zelfs loop te trekken 
aan een dood paard. Maar wanneer ik deze signalen negeer, niet serieus neem of er niet op in ga, 
bestaat de kans dat ik ziek word of depressieve klachten krijg.  
 
Daar duidt tarotkaart Zwaarden Vijf met de titel Zelfherinnering op: “Wie ben ik (ook al weer)?’, 
“Wat wil ik?”, “ Wie en wat hoort er écht bij mij?” Er is extra moed en kracht voor nodig om je 
uit te spreken en je nieuwe Zijn vorm te geven. Je hebt durf nodig om naar de stemmen van je 
innerlijke vijanden te luisteren en er misschien wel achter te komen dat ze je helpen en daarom 
eigenlijk je vrienden zijn. 
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Misschien kan dán het nieuwe leven (de nieuwe incarnatie) naar je toestromen en wórd jij het 
nieuwe leven? 
  
Met hartelijke groet 
 
Els Maasson 
 
 

 


