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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 vijfenvijftigste 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 Staven Twee over:
‘ evenwichtige beheersing ’

Op de kaart staat een man die het land beheert en de wijde wereld inkijkt. Op de achtergrond is
landbouw en zee te zien. De man beheerst vuur (staven) en aarde (pentagrammen) die hij nodig
heeft om de priesterlijke boodschap van Weten en Zijn uit te dragen in de wereld. De mens wordt
uitgenodigd zijn talenten te ontwikkelen en te vervullen. Het vuur is ook het innerlijke vuur in de
mens, het vuur der revolutie, het vuur op weg naar de eigenlijke bestemming.
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In het ornament, uitgehouwen in de kantelen van het kasteel waar de man op staat, is een kruis te
zien met druiventrossen en witte bloemen. De druiventrossen staan voor het mannelijke element en
de witte bloemen voor het vrouwelijke element. Het gehele ornament toont het samengaan van de
twee elementen, de beheersing tussen de twee.
In het kleine arcanum Staven Twee gaat het om de beheersing. De wereldbol die de man in zijn
hand houdt duidt op het spreekwoordelijke ‘de wereld in de hand hebben’.
De uitnodiging van het kleine arcanum Staven Twee luidt: “verstar niet in de beheersing”.
Verstarring in beheersing is als water op het vuur. Blijf altijd open staan voor nieuwe creativiteit. De
creativiteit die in het vuur zit, brengt de mens de wereld in door middel van eigen ondernemingen.
…………………………………….
Eind april verruil ik mijn Haagse atelier voor een Rotterdamse. Op dit moment maak ik mijn
werkplan op: contracten opzeggen en ondertekenen, schilderen, schuren, bouwen, afspraken maken,
hulp vragen, verhuizen etc. om mijn werk tenslotte in Rotterdam voort te zetten. De man afgebeeld
op het kleine arcanum Staven Twee heeft één staf in de hand voor zich uit, en één verankerd achter
zich: symbool voor mijn Haagse been, dat nog niet los is?
Na zevenentwintig jaar wil er nog wel een traantje om gelaten worden.
Met hartelijke groet,
Els Maasson
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