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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 zesentachtigste 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 Twee met de titel Liefdevolle uitwisseling over:
‘ heling ’

Hoewel het mijn wens en doel is om maandelijks een Tarotnieuwsbrief te schrijven, is het inmiddels vijf
maanden geleden dat ik aan schrijven toekwam. Rond die periode kwam het bericht dat een dierbare vriend
terminale kanker heeft. We hadden nog plannen om in augustus in Frankrijk een speciale visionquest te
begeleiden, namelijk The Ballcourt: een visionquest rond het thema ‘leven en dood’. (The Ballcourt, ‘het
balspel’ werd als heilig spel door o.a. de Maya’s gespeeld. Bij iedere tempel was er een veld voor. Het werd
slechts eens in de 40 jaar gespeeld. Het spel werd letterlijk op leven en dood gespeeld. Onbegrijpelijk voor
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onze cultuur is dat de winnaar dood mocht. Belangrijk is (ook in de geplande visionquest) de voorbereiding
op het spel. Iedere speler moet in het reine komen met zijn omgeving en met zichzelf. Anders word je
afgeleid en zal je verliezen).
We hadden niet kunnen voorspellen dat het thema zo actueel zou worden.
De wens om The Ballcourt door te laten gaan leefde vurig. Daarom werd, rekening houdend met de
resterende levenstijd, de visionquest vervroegd naar april. Om dichtbij de eigen medische zorg te kunnen
blijven werd er een andere locatie gezocht en je raadt het al, ons landje Woestendiek in Duitsland werd
uitgenodigd om The Ballcourt te dragen.
Met verbazing heb ik gezien hoe alles wat er nodig was voor de visionquest al aanwezig was op
Woestendiek. Het begon met de kelder waar alle etenswaren voor 7 dagen voor 13 man koninklijk
uitgestald kon worden. Waarna met de komst van de deelnemers alle auto’s een parkeerplek vonden achter
het huis. Er was voor elk lid van het team een eigen slaapkamer in de boerderij. Iedere deelnemer aan de
visionquest vond naar eigen keus een slaapplek op het land. Er waren precies genoeg binnen- en
buitenstoelen voor iedereen. De keuken diende de uitspattingen van onze kok. Het land bood twee
beeldschone vuurplekken met voldoende geborgenheid om je te kunnen terugtrekken. De natuur bood wat
er nodig was om altaarplekken te maken. Er was ruimschoots hout aanwezig om de vuurplaatsen brandend
te houden. Er kon getrommeld worden zonder dat we een ander ermee stoorden.
Onze dierbare vriend vond zijn plek in huis waar hij zoveel mogelijk in contact kon zijn met buiten. Met
uitzicht op het zuiden. De begeleiding van de visionquest had hij losgelaten. Hij was nu immers zelf
deelnemer, speler op The Ballcourt.
Terugkijkend op zeven intensieve dagen kan ik de omvang van de impact die het op mij (en de anderen)
heeft gehad nog lang niet overzien. Zoals mijn mede-teamleden zeggen: “ik ben in één week tien jaar ouder
geworden” en “mijn leven is nu opgedeeld in een periode voor- en na The Ballcourt”.
Zelf heb ik het als een groot geschenk beleefd om zo dichtbij getuige te mogen van het stervensproces van
onze vriend. Waardoor ik zag hoe belangrijk het is om sterven als onderdeel van het leven te zien en niet
als iets wat in een achteraf kamertje moet plaatsvinden. Hoe de aftakeling van het lichaam ons confronteert
met onze illusie van onsterfelijkheid en ons in de ogen van onze eigen doodsangst laat kijken. En hoe de
slappe lach het weldadige effect is van de meedogenloze relativering.
De structuur van The Ballcourt week af van een ‘normale’ visionquest. Daarbij kwam dat de vader van het
gedachtegoed van deze bijzondere visionquest door zijn omstandigheden nauwelijks nog geraadpleegd kon
worden. Van moment tot moment werd uitgevonden hoe dit ritueel het beste uitgevoerd kon worden.
Ieder teamlid heeft zich daarbij volledig gegeven. Klaar gestaan voor- en ‘ja’ gezegd tegen alles wat zich
aandiende. De juiste visie liet zich pas in het moment vormen en ik werd daar volledig in ondersteund en
gedragen door het team. Hoewel ik op sommige momenten het gevoel had dat ik ons huis totaal kwijt was,
is er tot op de laatste seconde voor elkaar en dus ook voor mij gezorgd. De ontmanteling van The
Ballcourt eindigde op de laatste dag met: “Els, mag ik je WC schoonmaken?”, en “Els, waar staat je
stofzuiger?”. En alle uitgewaaierde spullen kwamen na zeven dagen weer bij het huis terug. Nadat de rust
was wedergekeerd, vond ik in huis en op het land voorwerpen die een dierbaar teamlid had achtergelaten.
Voorwerpen die symbool staan voor bescherming.
En hiermee is in mij een enorme heling opgang gebracht. Een heling die begint met het loslaten van de
angst dat anderen erop uit zouden zijn om mij berooid achter te laten. Een overtuiging die ik van oudsher
heb meegedragen en van mij een vechtersbaas en een solist heeft gemaakt. Levensveranderend is de
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ervaring hoe het is om gesteund te worden, zodat ik in een setting waarbinnen niets bepaald was, het beste
van mijzelf kon geven.
Met hartelijke groet,
Els Maasson
“All you see has its roots in the unseen world”.
Een visionquest is een ritueel, waarin je vier dagen afgezonderd op één plek in de natuur vastend
doorbrengt. Het ritueel is geschikt om te doen wanneer je op zoek bent naar een visie in jezelf om met
bepaalde zaken in het leven in het reine te komen en/of je leven door te laten leiden.
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Publicatie in: De Reis van de Heldin, hoofdstuk 5.
Publicatie interview in: Zomernummer Vruchtbare Aarde. Te downloaden via deze link.
Te bestellen via deze link.
Vooraankondiging: Dag van de Tarot.
Locatie en entreeprijs worden nader bekend gemaakt.
Start BASIS-opleiding tot Tarotist in de Praktijk in 7 lessen.
Locatie Rotterdam. Tarief: € 375,00 incl. cursusmap in kleur, koffie en thee.
De les vindt 1 maal per week plaats met uitzondering van 29/9 en schoolvakanties.
Start bij minimaal 4 aanmeldingen. ER IS NOG PLAATS
Start VERVOLG-opleiding tot Tarotist in de praktijk in 7 lessen.
Locatie Rotterdam. Tarief: € 332,50 incl. koffie en thee.
De les vindt 1 maal per week plaats met uitzondering van 29/9 en schoolvakanties.
Start bij minimaal 4 aanmeldingen. ER IS NOG PLAATS
Start Master-opleiding tot Tarotist in de praktijk in 7 lessen.
Locatie Rotterdam. Tarief: € 332,50 incl. koffie en thee.
Start bij minimaal 4 aanmeldingen. ER IS NOG PLAATS

Links:
Boek: Van ziek zijn word je beter, door Ellen Scheffer
De Kleine Ziel en de Zon
Filmpje: Father and Daughter
Innerlijk Beeld, praktijk voor dieptepsychologie
Filmpje: Japanse Kogelvis
Prachtige films: Human I, II en III.
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