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Beste Tarotliefhebber, 
 
U ontvangt deze maandelijkse nieuwsbrief omdat u met mij via mijn Tarotpraktijk in contact bent 
geweest. Sinds maart 2009 is dit de vijfde nieuwsbrief. Iedere aflevering schrijf ik over één of meer 
van de tachtig Tarotkaarten. Via mijn website: http://www.elsmaasson.nl/tarotpraktijk kunt u 
gemiste afleveringen terughalen. 
Wanneer u geen prijs stelt op nieuwsbrieven van Tarotpraktijk Els Maasson, 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 grote arcanum De Keizerin over 
 

‘Moeder Natuur’ 
 

 
 

Moeder Natuur of Natuurlijke Moeder? 
 
In de Tarot is het grote arcanum De Keizerin het archetype voor de (oer)moeder. Zij verbeeldt de 
zomer, vruchtbaarheid, groei en bloei. In de jaarcyclus van de seizoenen wordt zij geplaatst op het 
hoogtepunt van de zomer. De Keizerin is heel erg rijk. Innerlijk en uiterlijk. En puur door haar 
vrouwelijke aanwezigheid inspireert zij de mensen in haar omgeving. Het is aantrekkelijk om bij haar 
te zijn. De inspiratie wordt op de kaart aangeduid door het hart met daarin de witte duif (de Heilige 
Geest). Het hart verwijst naar het hartchakra van de Liefdeskracht. 
 
De bol in haar scepter is de gouden appel, ook wel de Golden Delicious genoemd. Ze toont daarmee 
de vruchten van haar werken. De weelderigheid van de om haar heen groeiende planten en bloemen 
bekrachtigen haar vruchtbaarheid. Het rijpe graan wijst op de naderende oogst. Haar motto is: “Ik 
verzamel”. 
 

www.elsmaasson.nl/tarotpraktijk 
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De Keizerin wordt ook ‘grand mère’ (oma) genoemd, omdat ze zoveel wijsheid heeft en met haar 
rijkdommen haar kleinkinderen verwent.  
 
Ik denk de laatste dagen aan De Keizerin. Haar ‘niets’ doen is mijn nietsdoen en wordt 
vergemakkelijkt door de hete zomer, waarin de gewassen aan het volgroeien zijn. Nu de resultaten 
van al mijn investeringen en inspanningen van afgelopen maanden in de stilte van de zomer liggen te 
rijpen (en ik me bevrijd heb van een zware werklast), heb ik tijd voor buurkinderen, neefjes en 
nichtjes. We spelen, eten en drinken samen. Ik geef ze knuffels, ruim aan het eind van de dag hun 
speelgoed op en ga mee naar de dierenarts vanwege de gehavende kat. Ook voor de ‘grote mensen’ 
ervaar ik ruimte: een luisterend oor voor de één, een kop koffie voor de ander, een grote pan met 
eten op tafel voor het huis vol met onverwacht bezoek en dat kleine vervelende klusje waar jij geen 
zin hebt, dat doe ik wel even voor je.  
 
Een vruchtbare zomer toegewenst! 
 
Met hartelijke groet, 
 
Els Maasson 

 


