
www.ridderspoor.nl 

Nieuwsbrief Ridderspoor - Praktijk voor Tarot 

December 2016 

 
 
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 tachtigste 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 Acht met de titel ‘Capitulatie’ over: 
 

‘ vergeving ’ 
 

 

Luka Bloom  
– Miracle Cure 
 
When all the fighting is done 
Forgiveness 
When all the blood has run 
Forgiveness 
The opening fist 
Brings forgiveness 
A wounded hand to kiss 
Forgiveness 
 
It's the wonderdrug 
It's the miracle cure 
It could change our world 
Make our lives secure 
I take my chance at each abyss 
And reach for my forgiveness 
 
The moment the words cut in 
Forgiveness 
The moment anger begins 
Forgiveness 

In the light of a new day 
Forgiveness 
I hope you'll have your say 
Forgiveness  
 
Together we grow 
Together we know 
No losers, no winners 
In forgiveness 
Together we're free 
Together we see 
No right or no wrong 
In forgiveness 
 
It's the wonderdrug 
It's the miracle cure 
It could change our world 
Make our lives secure 
I take my chance at each abyss 
And reach for my forgiveness 
 
Forgive me 
I forgive you 

 
De Tarotkaart Staven Acht heeft de titel ‘Capitulatie’. Op de afbeelding zijn acht gelijk gerichte 
staven te zien. Ze wijzen allen naar beneden. De symboliek duidt op de mens die zijn wapens 
(staven) neergooit. Hij capituleert. Hij ziet in dat strijden hem niet datgene brengt wat hij nodig 
heeft. Hij heeft behoefte aan vrede en bezint zich. 
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Capitulatie is iets anders dan overgave. Capitulatie vindt pas plaats ná strijd. Men capituleert 
wanneer het inzicht is gekomen dat strijden niet het gewenste resultaat brengt. Wanneer de 
opbrengst niet opweegt tegen de geleden verliezen.  
 
Wanneer er in ons gemoed iets plaatsvindt wat te moeilijk is om te aanvaarden, kiezen we soms 
voor strijd. Strijd om de wereld naar onze hand te zetten. 
 
Door de persoon die mij raakt in mijn gevoel te ‘vernietigen’, te willen veranderen, verplaatst de 
strijd zich van binnen naar buiten. Pas na intense moeheid, het accepteren van verlies en gevoelens 
van machteloosheid, capituleer ik.  
 
Vergeving naar beide partijen is op z’n plaats, maar vergeef in eerste instantie jezelf voor je 
gevoelens onvermogen en de strijd die je aanging. Misschien vind je vrede in jezelf. 
 
Een innerlijk Lichtfeest toegewenst! 
 
Met hartelijke groet, 
 
Els Maasson 
“All you see has its roots in the unseen world”. 
 
 

 
 


