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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 tweeënvijftigste 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 Het Laatste Oordeel over:
‘ Nieuw leven ’

Ons Rotterdamse straatorgel jankte tis geboren het godlijk kind. En uit volle borst zong ik verder …….
…….. Komt laten wij aanbidden……… Het deed me onmiddellijk denken aan mijn lagere
schoolkoortje waar ik met blokfluit volop mee floot. De schoolmeester die diep door zijn knieën
veerde bij het aangeven van het slotakkoord. En de gemoedelijke kerstsfeer in de kerk die de sfeer
van ‘alles komt goed’ uitademde……
www.ridderspoor.nl

Jezuke is geboren: hij die de belofte naar het einde van al het lijden belichaamd.
Het lijden dat begint zodra we geboren zijn. Want we lijden allemaal aan deze collectieve wond van
‘afgescheidenheid’, afgescheiden van (de grote Oer-) moeder. Deze tot in het diepst gegrifte
zielenpijn drijft ons voort in onze zoektocht naar heling.
Binnen de dualiteit van het bestaan zoekt onze ziel haar midden. En dit zoeken, opgejaagd zijn,
verloren voelen, gevonden hebben, angst en liefde kennen, spirituele dood en hergeboorte heet
LEVEN.

Afbeelding v.l.n.r.: symbool uit de alchemie; doodskop; kribbe uit het grote arcanum
Het Laatste Oordeel.
“Het symbool dat in de alchemie gebruikt wordt om hergeboorte aan te geven, bestaat uit twee
gekruiste beenderen. Zij staan voor de mens die zichzelf opnieuw uitvindt. De mens die opnieuw
geboren wordt en als een kind de wereld ontdekt. Het is een symbool dat ook gebruikt wordt in de
kabbala, waar het staat voor de poorten naar hogere kennis die alleen bereikt kan worden door een
spirituele dood en hergeboorte” (citaat uit Hoe maak ik goud van mijn leven door Geert Kimpen)
Op de afbeelding van het grote arcanum Het Laatste Oordeel wordt het nieuwe leven, het baby’tje
afgebeeld. Symbool voor de geboorte van de Nieuwe Mens in jou, in mij.
Vieren we dat met kerst?
Met hartelijke groet,
Els Maasson
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