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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 zevenentachtigste 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:
‘ vergankelijkheid ’

Het land toont de sporen van de meedogenloze hitte en droogte., hetgeen een mediterraan en daarom
surrealistisch effect heeft op de uitstraling van onze Duitse boerderij. Vele vlierbesstruiken hangen er op
sterven na dood bij. Berkenbomen en populieren verliezen vervroegt hun blad. Het terras ligt al enkele
weken vol met eikels. Het waterniveau van de poeltjes in het bos is minstens een meter gezakt. Het is de
vraag of de maïskolven op de ons omringende akkers nog tot wasdom komen. Waar vorig jaar in oktober
de gewassen van het land werd gehaald, zag ik vorige week al de huurloonbedrijven aan het werk. Met zorg
en nieuwsgierigheid kijk ik uit naar hoe de natuur op deze uitzonderlijke zomer zal reageren.
www.ridderspoor.nl

Aan de meterslange waslijn leunt de was lui tegen de wind. Het augustuszonlicht trekt mij langzaam de
melancholie van de herfst binnen. De vergankelijkheid kondigt zich aan. De schaduwen worden langer, de
zon verdwijnt ‘s avonds eerder achter de horizon. Op de een of andere manier bevalt vergane glorie mij.
De zomer van 2018 waar geen einde aan kwam. Het vrije, het luie is bijna voorbij. Straks begint de malle
molen weer.
Met hartelijke groet,
Els Maasson
“All you see has its roots in the unseen world”.
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