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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 drieënzestigste 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 Zes over:
‘ de zege ’

Op het kleine arcanum Staven Zes is een veldheer afgebeeld die op het witte paard van overwinning
de stad binnenrijdt. Hij ontvangt de zege over zijn manifestatie, over wie hij is. Zijn weg is geplaveid
met bloemen. Op zijn hoofd en aan zijn staf draagt hij een lauwerkrans ten teken van zijn zege.
De zege ontvangen……….. ‘Zege’ is één van die ouderwetse woordjes die gebruikt wordt in de
Tarot zoals o.a. ‘offer’ en ‘genade’. Ze klinken een beetje kerkelijk.
www.ridderspoor.nl

……………………..
“Mijn zege heb je!!!” Wat heerlijk als iemand dat tegen me zegt, wanneer ik voor een uitdagende
keuze sta. Zeer waarschijnlijk voel ik me gesteund door die persoon ook al weet hij of zij nog niet
hoe het uit zal pakken.
“Die jongen heeft echt mijn zege!” Daarmee wordt eigenlijk gezegd dat er een diep vertrouwen is in
die jongen, wat hij ook doet. Met die opmerking laat men weten dat zelfs als hij fouten maakt, hij er
hoe dan ook wel weer uit komt.
En wat betekent het als ik niet de zege krijg? Hoe voelt dat? Voelt dat onvoorwaardelijk? Gedragen?
Gesteund?
Wat nou als je als kind niet de zege van je ouders ontvangt en je broer of zus wel? Wat ga je dan
doen om alsnog die zege te ontvangen? Ga je je dan gedragen als je broer? En hoe ver ga je daar in?
Hoe ver ben je bereid van jezelf weg te gaan opdat je die zege zult ontvangen?
En hoe zit het dan, als je erachter bent gekomen dat je helemaal niet meer je eigen pad bewandelt,
maar de weg gaat waarvan je denkt dat anderen dat van je willen?
En hoe (lang) is dan de weg weer terug naar de juiste weg? Naar je eigen pad?
Kun je als je tegen de vijftig loopt de zege alsnog ontvangen? Of zijn we onderweg teleurgesteld
geraakt door de succesbeelden die we voor onszelf gecreëerd hebben maar niet behaald hebben?
Met Staven Zes geeft de Tarot aan dat je de zege ontvangt. Puur om wie je bent. Niets meer en niet
minder. Je kunt trots zijn op wie je bent. Je hoeft daar helemaal niets voor te doen.
Met hartelijke groet,
Els Maasson
“All you see has its roots in the unseen world”.
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