Nieuwsbrief Ridderspoor - Praktijk voor Tarot
Januari 2014

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 drieënvijftigste 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 de grote arcana De Dwaas en De Maan over
‘ Hond ’

Afbeelding: mens
en hond hebben een
sterke verbondenheid.
De hond is de
complementaire,
instinctieve zijde van
de held, en door het
volledig in elkaar
opgaan bereikt de
held de
verwerkelijking van
zichzelf.

Afbeelding:
de grens waarop de
symbolische hond
zich bevindt, is die
tussen leven en dood,
buiten en binnen,
dag en nacht, het
bewustzijn en het
onbewuste.

De ene mens communiceert met bomen, de ander met dieren. Een derde leest kaarten, stenen of
luistert naar de wind. Misschien mag ik niet generaliseren maar als ik het dan toch doe: is het niet
allemaal een middel om de wetmatigheid ‘zo binnen zo buiten’ te hanteren?
Wat ik meemaak in mijn leven, hoe ik mijn buitenwereld ervaar, is dat een afspiegeling van mijn
binnenwereld? Of is het andersom?
Kan het de bedoeling zijn dat wanneer ik mijn buitenwereld op een bepaalde manier bestudeer, ik
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ook wijzer word over mijn binnenwereld (mijn onbewuste)?
Sommige gebeurtenissen in het leven kan ik als louter ‘toe-val’ beschouwen. Als ik het woordje
‘toeval’ letterlijk vertaal dan betekent het ‘dat wat me toevalt’. En als ik daarbij de gedachte
toevoeg dat ik de schepper van mijn eigen werkelijkheid (leven) ben, creëer ik dan het leven en de
‘toevallige’ gebeurtenissen zelf? Waarom gebeurt dat? Wát in mijn binnenwereld wil zichtbaar
worden via een gebeurtenis uit mijn buitenwereld?
Jung noemt dat synchroniciteit: wat plotseling op je levenspad komt, valt je toe en heeft vaak een
niet causaal (oorzakelijk), maar wel een zinvol verband met de eigen psychische gesteldheid.
………………………….
Vorige week wandel ik met mijn hond Alex in het Kralingse Bos. Plotseling nadert mij de
hondenuitlaatdienst: een meute van plusminus vijftien honden waarvan een stuk of zeven
aangelijnd. Twee honden naderen mijn hond die, geïntimideerd door zoveel honden, direct plat
op haar buik gaat liggen. Ik herken het loopje van een van de twee naderende honden en voordat
ik het in de gaten heb, is het gebeurd: Alex jankt en even later zie ik haar met haar rechter
achterpoot trekken. Wanneer ik haar onderzoek, kijk ik door een gaatje in haar vel op haar
spieren.
Twee uur later zijn we na een bezoek aan de dierenarts weer thuis. Ik ben uit mijn doen en heb
het gevoel dat het kwetsbare in mij is aangevallen. Ik had het aan zien komen maar vooraf hopend
op de goede afloop reageerde ik niet adequaat.
Mijn hond Alex is ‘mijn ziel en zaligheid’. Maar wat zou ‘hond’ in mijn buitenwereld symbolisch
nog meer kunnen betekenen met betrekking tot mijn binnenwereld? In het boek: van Anima tot
Zeus, Maarten Timmer vind ik het volgende:
Het samenwerken van mens en hond betekent een harmonisch samengaan van mens en dier, van het bewustzijn en
de animale, onbewuste psyche.
De wildheid van de hond verwijst naar het onvoorspelbare van het onbewuste.
Mens en hond hebben een sterke verbondenheid. De hond is de complementaire, instinctieve zijde van de held, en
door het volledig in elkaar opgaan bereikt de held de verwerkelijking van zichzelf.
De hond is een symbool van trouw en waakzaamheid.
Honden zouden geesten kunnen zien en zo voor onzichtbare gevaren kunnen waarschuwen.
De grens waarop de symbolische hond zich bevindt, is die tussen leven en dood, buiten en binnen, dag en nacht, het
bewustzijn en het onbewuste.
Met hartelijke groet,
Els Maasson
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