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Beste Tarotliefhebber, 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u met mij via Ridderspoor - Praktijk voor Tarot - in contact bent 
geweest. Sinds maart 2009 is dit de eenennegentigste 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 Koninklijke Arcanum Koning van Bekers over: 

 
‘ de dode levende leraar ’ 

 

 
 

Ik had een droom waarin ik Onno, mijn Tarotleraar, tijdens een retraite tegen kwam. In de droom bleek 
hij niet ‘dood’ (hij is overleden in 2010) maar levend te zijn. En hij omhelsde me stevig bij het weerzien. 
Het frappante was dat de retraite ons had uitgenodigd mee te doen aan een stilte-oefening. En iedereen 
wist dat het Onno niet gelukt was om deze oefening te volbrengen.  
 
……………………… 
 

Deze droom, tegelijk met het verzoek van een aantal mensen, moedigde mij aan om tegen mijn 
voornemen in om geen les meer te geven, weer een lesgroep te starten.  
Ondanks deze veelbelovende synchroniciteit, liep het in de praktijk toch weer anders. Want op het 
moment dat ik een groep ging samenstellen met zes geïnteresseerden bleven er uiteindelijk slechts twee 
deelnemers over. Ik vroeg mij af of ik de droom toch wel goed geïnterpreteerd had en op dat moment, 
diende er zich een derde deelnemer aan!!! 
 
…………….. 
 
Het dek kaarten dat ik gebruik heet Tarot in de herstelde orde, getekend door Onno Docters van 
Leeuwen. Onno leerde mij ooit dat wanneer je zelf een Tarotdek tekent, je toestemming hebt om op één 
van de kaarten je naam te zetten. Onno gebruikte hiervoor de Koning van Bekers. De Koning van Bekers 
hoort in de Tarot bij het grote arcanum De Dood. Ik interpreteerde dit als een derde teken van 



synchroniciteit. 
 
………………………. 
 
Bij deze dus: Welkom bij de komende Tarotopleiding die start op 10 oktober om 14 uur. (De overige 
lesdata worden tijdens de eerste lesdag met elkaar afgestemd en geagendeerd). Er zijn nog plaatsen vrij. 
Aanmelden kan door mij een mail te sturen via info@ridderspoor.nl. Voor meer informatie: 
www.ridderspoor.nl. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Els Maasson 
“All you see has its roots in the unseen world”. 
 

 

 

 

 

 


