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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 vierentachtigste 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 de kleine arcana Pentagrammen Zeven met de titel Arbeid met
liefde en Pentagrammen Acht met de titel Arbeid met transpiratie over:
‘ arbeid ’

De mens afgebeeld op de Tarotkaart Pentagrammen Zeven wordt gestimuleerd tot een krachtig
arbeidsethos met liefde. Arbeid met liefde want door liefde groeien en bloeien gewassen beter. Na
hard werken rust de jongen op zijn schoffel. Hij kijkt naar het product van zijn werken, de
groeiende druivenranken. Met zorg onderhoudt hij zijn wijngaard. Hij investeert en met geduld
wacht hij de oogst af. De mens bevindt zich in een periode van materiële groei.
De jongen afgebeeld op de Tarotkaart Pentagrammen Acht is heel hard aan het werk. Hij maakt
voor iedere dag van de week een pentagram. Echter hij werkt zo hard, dat hij niet ziet dat hij
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ongemerkt een extra pentagram erbij heeft gemaakt. Onder zijn bankje ligt het achtste pentagram.
Het cijfer acht een kwartslag gekanteld toont een lemniscaat, symbool voor oneindigheid.
Pentagrammen Acht toont het oneindige werken. Wanneer de mens eenmaal aan het werk is, dan
werkt hij door vanwege het plezier dat hij erin heeft en krijgt.
Pentagrammen Acht heeft echter een waarschuwing in zich, die luidt: “overwerkt u niet”.
…………………………
Meer dan de helft van mijn leven woon en werk ik in een stad. Den Haag, Delft, Rotterdam.
Opgegroeid in de Maaslandse polders ben ik toch altijd de ruimte buiten de steden blijven
opzoeken. Wonend in de Randstad betekent dat wel altijd wat extra moeite doen. Ondertussen
kweekte ik in al mijn stadstuintjes boompjes. Gewoon, ik kon het niet laten.
Sinds kort zijn mijn man en ik de gelukkige beheerders van een prachtig stukje bos in Duitsland. In
het midden prijkt een oude boerderij. Na veel rondkijken en vergelijken hebben we de plek laten
bepalen dat dit het voor ons moest worden én zijn: woest, ruw, stil, dun bevolkt door mensen en
dicht bevolkt door dieren.
Ja, ik blijk verliefd te kunnen zijn op een plek. Verliefdheid geeft een enorme aantrekking. Ik wil
steeds weer naar de plek terug. Ik wil er steeds weer zijn. Wat doe ik daar? Verzorgen en genieten
van wat er is.
Soms vragen mensen mij: “En?” “Moet je nog veel doen?” (aan de boerderij). Dan schiet ik in de
lach. En vraag mezelf af: ‘moet ik nog veel doen, voordat wat?’ Ja, het is een levenslang project. De
plek is lang niet onderhouden geweest, de boerderij heeft aandacht nodig. De natuur heeft zich er
niets van aangetrokken. We brengen er liefde in, in arbeid verpakte liefde.
Frappant, etymologisch gezien betekent het woord ‘arbeid’ de moeite die iemand aanwendt,
krachtsinspanning om een doel te bereiken.
Met hartelijke groet,
Els Maasson
“All you see has its roots in the unseen world”.

www.ridderspoor.nl

