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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 vijfenzeventigste 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 Een met de titel Vuurkracht over:
‘ aangesproken worden ’

Wanneer je bij mij de basiscursus Tarot volgt, ontvang je een cursusmap waar ik voorin geschreven
heb: “De beste wijze om iets te leren is er les in te geven”, een uitspraak van Seneca. Mijn leerlingen
zijn mijn beste leraren en zo was ik gister getuige van een wonderschone gebeurtenis van één van
mijn cursisten. In een Tarotreading ontving zij Staven Een als eerste kaart. “Wat moet ik ermee”,
was haar eerste reactie. “Kan ik hem niet zo snel mogelijk aan iemand anders doorgeven?”
De kaart heet Vuurkracht. Uit de hemel krijg je een staf aangeboden. Een staf vol vuur en potentie,
dat kun je zien aan de gelijkenis met een fallus. Deze staf bezit groeikracht, gesymboliseerd door de
uitbottende bladeren. Je krijgt hem niet zomaar aangeboden. Pas als je er aan toe bent om als een
pelgrim de wereld in te trekken en je persoonlijke of goddelijke boodschap de wereld in te brengen.
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Het kan zijn dat wanneer je staf ontvangt, je een zenuwachtige kriebel in je buik krijgt. Of je hart
gaat sneller kloppen. Iets in je, wat weg leek of verborgen was, wordt opnieuw aangesproken. Je
wordt geroepen! Niet door het geluid via je oren, maar van binnenuit.
Misschien ben je ergens in je leven gaan aannemen dat je niets te zeggen hebt? Dat je niet belangrijk
genoeg bent. En dan ineens ontvang je de staf, de uitnodiging tot spreken. Alle ogen zijn op jou
gericht. Terwijl je misschien dacht dat je de meest onbeduidendste was?
De vraag luidt: “Wat wil er vanuit de diepte gecommuniceerd worden en geef ik gehoor aan deze
roep?”
Met hartelijke groet,
Els Maasson
“All you see has its roots in the unseen world”.
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