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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 achtenzeventigste 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 Bekers Drie met de titel Spirituele Overvloed 
over: 
 

‘ melancholie ’ 
 

 
 

Bekers Drie toont drie dansende vrouwen met opgeheven bekers. Het tafereel speelt zich af aan het 
einde van de zomer, het begin van de herfst, in de overvloed van het rijpe en geoogste fruit. De 
natuur offert zich zo overdadig, dat er op getrapt en gedanst wordt. De kaart laat zien dat er iets 
bereikt of verkregen is, waarvoor gewerkt is. Een gevoel van vervulling gaat hiermee gepaard.  
 
Eind juli verandert het zonlicht. Het kondigt de maand augustus aan die zo anders van kleur is dan 
zijn voorganger. De melancholie die zich stilletjes aankondigt wordt voelbaar. Ze kondigt de 
aflopende zomer aan, waar we misschien nog helemaal niet aan willen denken, omdat we nog van 
alles willen. We voelen dat we straks de winter weer ingaan, maar vieren nog volop het feest van de 
zomer. 
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Melancholie of weemoed is een gemoedstoestand die zich kenmerkt door een verdrietige kijk op het 
verleden of een onvervuld verlangen. 
 
………………… 
 
Wat had je jezelf gewenst voor deze zomer? Waar heb je hard voor gewerkt en werpt nu zijn 
vruchten af? Welke spreekwoordelijke top had je willen bereiken en heb je niet behaald? Welke 
plannen worden uitgesteld of bijgesteld? Waar geniet je van en wil je nog vasthouden? Of waar ben 
je deze zomer dankbaar voor? 

 
Met hartelijke groet, 
 
Els Maasson 
“All you see has its roots in the unseen world”. 
 
Links:  
De Kleine Ziel en de Zon 
Filmpje: Father and Daughter 
Innerlijk Beeld, praktijk voor dieptepsychologie 
Lezing: wat je zou moeten weten door David Icke 

Filmpje: Japanse Kogelvis 

 


