
 

De magie van de tarot... 

 

Wat een geluk dat we in een tijd leven waarin 

ingewijde kennis voor iedereen toegankelijk is. 

De tarot die al eeuwen oud is en waarvan niemand 

zeker  weet waar het ontstaan is, de schat aan 

informatie die in de kaarten zit, de prachtige 

tekeningen, de kennis die over heel de wereld in 

alle lagen van de bevolking gedeeld wordt. Ik vind 

het magisch. 

 

Mijn naam is Mieke, geboren in 1963, getrouwd , 

moeder van drie kinderen, schoonmoeder, oma en 

weekendpleegmoeder.  Ik werk part-time in een 

tandartspraktijk en doe vrijwillergswerk in het 

Ronald McDonald huis Sophia Rotterdam. 

 

Ruim twintig jaar geleden begon mijn kennismaking 

met én de liefde voor kaarten. 

Bij stichting ’t Lec in Barendrecht begon ik aan de 

eerste van vele cursussen op het gebied van 

intuïtieve ontwikkeling. 

Geno Poiesz oprichtster van het centrum en vooral 

juf begon en/of eindigde haar lessen altijd met het 

trekken van een kaart. Een affirmatiekaart, 

inzicht, engelen, dolfijnen, orakelkaarten, haar 

voorraad was groot. 

 
Het trekken van een kaart vond ik altijd bijzonder en daarom besloot ik een eerste 

tarotcursus te volgen. Algauw had ik behoefte aan meer verdieping die ik vond tijdens de 

opleidingen bij Els Maasson, zij werkt met  ‘De Tarot in de herstelde orde’. 

Ik stuurde een mailtje  op woensdag en er was nog een plekje vrij bij de opleiding die 

zaterdag ging beginnen. Fijn, weinig tijd om na te denken of ik het wel moest doen, of ik 

het wel kon en andere beperkte overtuigingen.  

Uiteindelijk heb ik deel 1, 2 en 3 bij Els gevolgd. Nog steeds verwonder ik me over de 

volheid van deze benadering omdat in de herstelde orde reïncarnatie en de levensweg van 

de mens in 80 kaarten zijn afgebeeld. Mijn interesse en enthousiasme hiervoor heeft er 

voor gezorgd dat ik nu op diverse manieren met de Tarot werk en vertel. 

 


