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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 zestigste 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 Zon over:
‘ geluk ’

In het Tarotdeck is het grote arcanum De Zon een gelukskaart. De betekenis is: ‘materieel gelukkig
en tevreden leven’, ‘heilzame ontwikkelingen’, ‘blijmoedige groei’, ‘optimisme’, ‘volbrenging’,
‘creativiteit en vitaliteit’, ‘succes’, ‘vertrouwen’, en ga zo maar door.
……………………….
Op dit moment voel ik me gelukkig en daarom wil ik deze nieuwsbrief schrijven over ‘geluk’. Maar
ik moet het zo snel mogelijk doen, want ik weet dat mijn geluksgevoel zomaar weer verdwenen kan
zijn. En voor die tijd moet deze nieuwsbrief af zijn……
www.ridderspoor.nl

Ik herinner me een aantal momenten in het bijzonder waarop ik dacht: “nu ben ik gelukkig, ik voel
me lekker en alles gaat precies zoals ik wil”. Terwijl ik het nu schrijf, begin ik al te lachen. Want een
keer dat ik dat dacht, vloog er een bijzettafeltje dat ik te dicht bij de kachel had gezet in brand, en
een andere keer (kwam ik later achter) werd ik tegelijkertijd ‘keihard belazerd’.
Tijdens de laatste keer ‘genas’ ik van geluk. Geluk bleek een illusie. Want die keer was ik gelukkig,
totdat ik er achter kwam dat niet ‘de waarheid’ tegen me verteld was. Het geluk van dat moment
verdween als sneeuw voor de zon.
………………….
“Men heeft het geluk vast als een handvol vliegen”, zegt een wijs spreekwoord.
…………………
Geluk is niet een zaak van ‘buiten’, maar van ‘binnen’. Zolang we ons voor geluk afhankelijk zijn
van zaken van ‘buiten’, maken we ons afhankelijk en verslaafd aan geluk. Ja maar, hoe creëren we
dan geluk van binnen?
“Geluk is hard werken”, zei onze vijfentachtigjarige vriendin. En ook: “Geluk is een keuze”.
En zo is het.
Met hartelijke groet,
Els Maasson
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