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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 zevenenzestigste 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 over: 

‘ leiding nemen ’ 
 

 
 
Een zeer dierbare vriendin ‘liep vast met zichzelf’. In haar zoektocht tot bewustwording en naar 
heelwording koos zij voor ‘paardencoaching’. Paardencoaching is het coachen van mensen met 
behulp van een paard. Paarden spiegelen als geen ander het gedrag en de innerlijke toestanden van 
degene die met hem of haar in contact wordt gebracht. 
 
Wat ik wist over omgaan met paarden is dat deze dieren om je leiding vragen. Ruiters dienen contact 
te hebben met de innerlijke leiding in zichzelf, en van daaruit contact te maken en leiding te nemen 
over het paard. Neem je deze leiding niet, dan gaat het paard er met je vandoor. En dan maakt het 
niet meer uit of je hard schreeuwt of tiert tegen het paard, hij gaat je niet gehoorzamen.  
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In de Tarot staat De Keizer voor ‘leiding nemen’ of ‘leiding hebben’.  Het is een mannelijke kracht. 
Woorden als o.a. ‘autoriteit’, ‘zelfvertrouwen’, ‘weloverwogen’, ‘vasthoudendheid’, ‘bekwaamheid’ en 
‘stabiliteit’ horen hierbij. Het gaat om leiding hebben, niet vanuit dominantie over de ander,  maar 
vanuit een innerlijke leiding over jezelf, dat uitstraalt op de ander vanuit het charisma. 
 
Mijn vriendin vertelde me over haar opmerkelijke eerste ervaringen tijdens de kennismakings-
coaching. Door de trainer werd ze aan de hand hiervan uitgenodigd om zichzelf een doel te stellen 
voor de vervolgsessies. Om dit doel voor zichzelf te verhelderen vroeg ze bij mij om een Tarotkaart. 
 
Het ontroerde mij enorm dat zij Staven Zes trok. De titel van de kaart is ‘Zege’ en gaat hier om de 
zege over je manifestatie. De manifestatie die je zelf bent of hebt bewerkstelligd. Op de kaart zie je 
de landheer of de strijdheer afgebeeld, die op het witte paard van overwinning de stad binnenrijdt. 
Hij wordt bejubeld. Zijn weg wordt geplaveid met bloemen. In zijn rechterhand draagt hij de staf, 
symbool van het mannelijke, potentie, daadkracht en creativiteit.  
De staf is gelauwerd met de laurierkrans, symbool voor het vrouwelijke. De staf en de lauwerkrans 
vormen samen een geheel: het samengaan van de dualiteit, het samengaan van het mannelijke en 
vrouwelijke in de mens, in jezelf. 
 
Het leek wel of ik door de vraag van mijn vriendin, de kaart opnieuw zag. De synchroniciteit zat 
hem niet alleen in het feit dat het om een afbeelding met een paard ging. Maar dat ik nu pas écht 
zag, dat de ruiter op het paard de teugels in de linkerhand heeft. Het woord voor links is in het 
Latijn ‘sinister’ en staat in de Tarot symbool voor de gevoelskant. De ruiter afgebeeld op de kaart, 
leidt het paard vanuit zijn gevoel en intuïtie!!! Vanuit het contact met zichzelf, vanuit het contact 
met ‘binnen’ ment hij het paard.  
 
In de rechterhand draagt de ruiter de staf, symbool voor de daadkracht.  
Links en rechts, mannelijk en vrouwelijk, binnen en buiten werken samen en hiervoor ontvangt de 
strijdheer (of strijddame) afgebeeld op Staven Zes de zege! 
 
Prachtig doel. Universeel doel. Is dit niet ons allen doel? 
 
Met hartelijke groet, 
 
Els Maasson 
“All you see has its roots in the unseen world”. 
 

 


