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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 drieënzeventigste 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 Pentagrammen Drie over:
‘ het meesterstuk ’

De titel van de kaart Pentagrammen Drie is Eerste Opdracht. De architect en de monnik geven de
jongervaren werknemer de eerste opdracht. Hij kan voor het eerst zijn kennis in praktijk brengen die
hij spelenderwijs heeft opgedaan.
De monnik vertegenwoordigt de spirituele civilisatie, de architect het wereldse en culturele.
Pentagrammen Drie staat symbool voor het allereerste doen. Een jongeling vervult met zijn hele ziel
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en zaligheid zijn eerste opdracht tot meesterwerk, leidend tot meesterschap, zoals in de oude gilden.
De eerste opdracht waarin talenten getoond worden. Spiritueel en fysiek bekwaamt hij zich. Het
doel is om een meesterstuk te maken of om een gouden medaille te halen. Het kan een meesterstuk
betreffen op alle niveaus: van één dag maar ook een meesterstuk dat een leven lang duurt voordat
het volbracht is.
…………………………
Vorige week heb ik mijn scriptie afgemaakt en ingeleverd: een uitgeknepen extract van vijf jaar
Jungiaanse studie en zelfonderzoek gecomprimeerd op zestig pagina’s. Een leegte en zinloos gevoel
overviel me toen het klaar was. “Waar dient het allemaal toe, wat heeft voor zin en wat heb ik nu
bereikt nu het klaar is?”
Twee weken eerder crashte er een externe harde schrijf. “Geen nood”, dacht ik. Want ik had
namelijk nog een kopie. … De grond zakte onder mijn voeten vandaan toen ik er achter kwam dat
ik het kopiëren niet goed had gedaan. Alle documenten die verband hielden met mijn Tarotlessen
waren verdwenen. En ook het script voor mijn toekomstig Tarotboek. Weg, weg en nog eens weg.
Hoe lang ik ook op de reserve harde schijf keek, de documenten stonden er niet op…..
Behalve dat ik voortaan beter voor backups moet zorgen, vroeg ik mij af wat dit mij te zeggen had.
Alle kennis van jaren verdwenen. … “Is dat wel zo?” vroeg ik mij af. “De kennis zit in mij en wel
tot in mijn genen”, realiseerde ik me.
En zo ook nu met mijn scriptie. Hoe vaak heb ik niet gedacht: “als ik nu dit gestudeerd heb, of dat
boek in de wereld gezet heb, of die expositie volbracht heb dan………….”

Een grote misvatting! Ik hoef niet eerst dit en dan dat. Nee! Alle talenten, mogelijkheden, gevoelens
etc. zitten in mij! Ik ben zélf het meesterstuk.
Met hartelijke groet,
Els Maasson
“All you see has its roots in the unseen world”.
(Voor de meelevende lezer: alle digitale bestanden bevinden zich nog wel op hardcopy).
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