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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 zesenzestigste 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 over:
‘ moeders ’

Twee avonden achter elkaar deelde ik met mijn cursisten ontroerend mooie bekentenissen over
onze moeders. “Hoe zie ik mijn moeder? Op welk energetisch deel van mijn moeder sluit ik aan? En
hoe is het met mijn innerlijke vrouw?”
Had jouw moeder in het gezin vroeger de touwtjes in handen? Wie bepaalde er wat er moest
gebeuren? Wat waren de onderhuidse boodschappen van moeder naar jou? Naar vader? Naar jouw
broers en zussen? Wat wilde moeder hooghouden? En naar wie? En waarom? Was moeder
betrouwbaar? Consistent?
Behalve dat ieder zijn persoonlijke beleving heeft met moeder, klonk er ook een collectieve. Van
moeders die spraken over studeren en willen werken. Dat niet konden vanwege de oorlog. Of er
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was geen geld. Of moesten stoppen met werken omdat ze trouwden. Een generatie vrouwen van
wegbereiders. Ze hadden kwaliteiten die ze niet kwijt konden louter door het gezin te verzorgen.
Moeders die gefrustreerd, verbitterd en verstikt raakten. Zich niet gezien en gesteund voelden. Een
leven buiten het gezin, ‘de vrijheid’ wel roken maar nog niet konden bereiken. In plaats daarvan
maakten ze de weg vrij voor hun dochters. Wat ik niet heb kunnen doen, zorg ervoor dat jij dat wel
kunt: onafhankelijk zijn, je ontwikkelen, de wereld intrekken, dat je zelf je broek op kunt houden,
studeren, geld verdienen.
IJverig ontwikkelden wij onze mannelijke kant. Om namens onze moeders en hun moeders onszelf
waar te maken en te manifesteren. Om soms in de tweede levenshelft bedrogen uit te komen: wat is
er met mijn vrouwelijke kwaliteiten gebeurd? Kan ik mij nog overgeven? Wat als ik toch in een
afhankelijkheidspositie terecht kom? Hoe verhoud ik mij nu tot een man?

Of ……………… potverdorie, nu ben ik al ruim in de zestig en huil ik nog om de ondermijnende
woorden van mijn moeder. Vecht ik nog tegen het vrouwbeeld dat mijn moeder mij gegeven heeft.
Ben ik nog niet in staat om mij te binden aan een man, omdat ik zag aan mijn moeder hoe zij haar
autonomie weggaf…..
Hoe heb jij jouw moeder ervaren? Tegen welk deel van haar heb je je met hand en tand verzet? Ben
je vrij van haar of voel je nog steeds haar tentakels? Is er soms al ruimte gekomen voor liefde naar
haar? Heb je haar en jezelf vergeven?
Met hartelijke groet,
Els Maasson
“All you see has its roots in the unseen world”.
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