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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 vierenvijftigste 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 onzichtbare ’ 
 

 
 

Eigenlijk wilde ik nu een Tarotkaart bespreken, die ik in deze serie van nieuwsbrieven nooit eerder 
beschreven had. Maar het loopt, zoals u merkt, toch anders…………. De kaart waarover ik 
besloten had te schrijven, inspireerde me niet want eigenlijk voel ik me op dit moment een beetje 
leeg. Of misschien is het wel omgekeerd: ik voel me ‘vol’?  
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Vanmorgen werd ik geraakt door de Happinez-scheurkalender waar John O’Donohue geciteerd 
werd:  

 
Het onzichtbare hunkert ernaar zichtbaar te worden, zichzelf uit te drukken in onze daden. 
 
Op de achterkant van het velletje staat de volgende toelichting:  
 

John O’Donohue geloofde dat ieder van ons een geheim universum in zich draagt. Volgens hem creëert 
iedereen een wereld om zich heen die voortkomt uit die geheime binnenwereld. Daarin is het voor iedereen 
volkomen duidelijk welke richting hij of zij uit moet gaan en wat zijn of haar bestemming is. 
Ieder van ons kan er volgens O’Donohue op vertrouwen dat alles goed zal komen. Het is dan ook niet nodig 
bang te zijn voor veranderingen. Het enige wat je hoeft te doen is jezelf en je binnenwereld te vertrouwen. 
 
Het grote arcanum De Maan toont ons die binnenwereld, waarbinnen onze ogen moeten wennen 
aan het donker voordat we kunnen waarnemen wat zich daar allemaal afspeelt.  
 
 

 

 
Wolf en hond geven de toegang aan tot het schemergebied en verwijzen wellicht naar het mythische 
dier Cerberus: de hellehond aan wie wij onze ware liefde en moed dienen te tonen, voordat wij langs 
hem mogen en toegang krijgen tot onze geheime binnenwereld. 
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Afbeelding geleend 
van Wikipedia: 
Hercules vangt 
Cerberus. Gravure 
van Sebald Beham, 
1540. 

 
Als ware helden ontdekken we na vele beproevingen de mooiste schatten in de donkere kelder van 
ons onbewuste. Maar de grootste beproeving begint misschien wel, pas NA het vinden van deze 
prachtige vondsten: het aan de wereld tonen en in de wereld brengen van deze ontdekking. 
 
Wanneer ik met Tarot werk noem ik dat ook wel, dat iemand zich in de ‘maanfase’ bevindt. Aan de 
buitenkant van iemand is niet veel beweging zichtbaar, maar in de binnenwereld van die persoon 
gebeurt eigenlijk des te meer: de aandacht wordt door de ziel van de mens naar binnen getrokken.  
Je voelt je misschien wel leeg, of juist vol? 

 
Het enige wat je hoeft te doen is jezelf en de binnenwereld te vertrouwen. De weg naar buiten wordt ook 
weer gevonden. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Els Maasson 
 

 


