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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 negenenzeventigste 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 grote arcanum De Geliefden over:
‘ de toegang tot het paradijs ’

Links is een afbeelding te zien van een bruid en bruidegom, geschilderd door Fernando Botero, van
de zomer te zien geweest in De Kunsthal in Rotterdam. Het deed me denken aan het grote
Arcanum De Geliefden. Rechts een tekening die mij laatst werd gewhatsappt, op Facebook
gevonden.
Op de kaart De Geliefden is het tafereel van Adam en Eva in het paradijs afgebeeld. Lucifer maakt
een zegenend gebaar boven het koppel. Wat doet die engel daar toch?
Achter Eva is de slang afgebeeld. De slang die haar verleidt van de appel van de boom van kennis
van goed en kwaad te eten. Eva eet ervan omdat ze wil weten. Omdat ze bewust wil worden. Als
gevolg daarvan kan ze niet langer in het paradijs blijven.
Buiten het paradijs ervaren we pijn, schuld en schaamte. En juist in nabijheid van een ander worden
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we hierin geraakt. En juist nog door hen die ons het meest na zijn. Juist in contact met die ander
kom ik die ander in mezelf tegen, verbeeld door Lucifer.
Hoe reageer ik daarop?
Ik kan het niet beter verwoorden dan de whatsapp-afbeelding laat zien: we vechten met onze
geliefde via de mind: op de leuning van de bank zie je de hersens met gebalde vuisten tegenover
elkaar staan. Het ene hersentje verdedigt zich met gebalde vuisten tegen het andere hersentje, dat
net een trap uitdeelt. Op de zitting van de bank zie je wat er ondertussen aan de hand is: onze
beschadigde harten reiken met open armen naar elkaar uit. Op de bank liggen wat bloedsporen
afkomstig uit de wonden van onze harten.
We willen juist die heling (het paradijs in onszelf). We willen juist die nabijheid met die ander en met
die ander in onszelf. Onze mind beschermt ons tegen nog meer kwetsuren. Is het beschermen? Of
houdt het ons juist weg van onze kwetsbaarheden en diepste behoeften?
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
Prachtige films: Human I, II en III.
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