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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 negenentachtigste 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 Pentagrammen Zeven met de titel Arbeid met Liefde 
over:  
 

‘ zo buiten, zo binnen ’ 
 

 
 

Met plezier doe ik de meterslange afwas, opgestapeld vanwege qualitytime met een vriendin waarvan ik 
geen minuut wilde missen. Het uitnodigende zonnige weer verandert naar bewolkt, ingetogen zomerweer. 
Misschien ontvangt het droge Duitse bos waarop ik uitkijk straks nog een druppel regen. Aan de zuidkant 
van ons landje is gisteren het graan geoogst.  
 
Later nemen een paar luie vliegen plaats op mijn armen. Aan mijn voeten ligt mijn oude hond. Buiten het 
geruis van de bomen, binnen het gebrom van vliegen. Stilte, rust, zelfgekozen eenzaamheid. In de stilte 
kom ik, zoals ik ze noem, mijn oude bekenden tegen. Gedachten en overtuigingen die mij van alles willen 
laten geloven. Maar vooral dat het anders zou moeten zijn dan dat het nu is. Een vriendin, die thuis is in de 
advaita vedanta, leerde me de gedachten niet te geloven. 
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Mijn dagen zijn gevuld met het bewonderen van bloemen en de groei van de kleine moestuin. Ik kom er 
achter wie de bijentrekkers zijn en vind een verdwaalde klaproos aan de rand van het veld. Nauwlettend 
houd ik de recent geplante, jonge boompjes in de gaten. Hoe doen ze het en kan ik er nog wat aan 
bijdragen? De frambozen geven hun eerste oogst en de kruisbessen heb ik op tijd kunnen redden van de 
hertenvraat. Zou de kleine appelboom net als vorig jaar weer vijftig appels geven? 
 
Winterkoning heeft een tweede leg! Dagelijks gluur ik in haar goed verborgen, maar toch ontdekte nest. Bij 
moeder natuur gaat veel goed maar ook veel fout. Op de gekste plekken vind ik dode diertjes, zoals het 
vogeltje dat in de gieter terecht kwam en met zijn dode lijfje de tuit verstopte. Of twee dikke muizen die 
met hun buik klem kwamen te zitten in de gaten van de bloempot. 
 
Geplukte lupinezaadjes pulk ik uit mijn broekzak en archiveer ze naast de goudsbloem, bieslook en 
phacelia. Uitgekomen platanenzaadjes pot ik minutieus één voor één uit. 
 
Ooit leerde ik dat er vier seizoenen zijn. Nu proef, ruik, zie, hoor en voel ik dat er in het jaar geen dag 
hetzelfde is. Het waarnemen van de nuances van buiten verfijnt gewaarwording van de subtiliteiten van 
binnen. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Els Maasson 
“All you see has its roots in the unseen world”. 
 
 Links: 
Innerlijk Beeld, praktijk voor dieptepsychologie 
Atelier Els Maasson 
De Kleine Ziel en de Zon 
 
 


