
    

      

  

 

In deze nieuwsbrief (juli  2013) van Stichting De 
Ster kun je onder andere lezen over:   

- De Koningin  van Pentagrammen: 
Marcel Zwart 

- Geweldloze Communicatie en Tarot:  
Ingrid Blaauw 

- Openbare avond: 
De Tarot als weg tot  
Persoonlijke Bewustwording 25-09-2013 
Elly Hollmann en medewerkers 

- Contactgegevens 
 

 
De Koningin van Pentagrammen  

Auteur: Marcel Zwart 

 
De Koningin van 

Pentagrammen leeft in een 

weelde waar zij van geniet en 

waar zij verantwoordelijkheid 

voor neemt door de rijkdom 

van de natuur te waarderen, 

te koesteren en te verzorgen. 

Zij heeft oog voor wat er nodig 

is op het materiële vlak en 

draagt daar zorg voor zonder 

in zwaar gesloof te vervallen. 

Net als III de keizerin is zij 

zachtmoedig, maar heeft zij 

anderzijds een sterke wil. Zij zorgt voor een gezond 

nageslacht door levenskrachtige genen door te geven en 

door een goede moeder te zijn. Zij geeft warmte en 

steun, zonder haar kinderen te veel te verwennen. Als 

de Koningin van Pentagrammen het royale leven kan 

leiden dat haar past, zal zij erop toezien dat de minder 

bedeelden niet in de kou komen te staan. Soliditeit en 

betrouwbaarheid zijn haar kwaliteiten, naast geduld en 

een sterk contact met de natuur. Zij biedt steun aan wie 

het nodig blijkt te hebben, zonder zichzelf weg te geven, 

want daarvoor is haar natuurlijke gevoel van 

eigenwaarde veel te sterk. Als deze kwaliteiten nog niet 

gerijpt zijn, dan kan haar blik beperkt worden door 

materiële zorgen. Dan ontstaat er een tekort door 

onbeheerste uitgaven, slordigheid, gemakzucht en 

gebrekkige eigenwaarde. Of zij leeft in weelde, zonder  

 

 

 

 

 

 

 

daar dankbaar voor te zijn en zonder hartelijke hulp te 

bieden aan degene die het zwaar heeft. 

 

 

Auteur: Marcel Zwart 
Marcel Zwart is als docent verbonden aan de 

beroepsopleiding tot Tarotkundige van  

Stichting de Ster 
 
 

 
 

Geweldloze communicatie en de Tarot 

Auteur: Ingrid Blaauw 

 
 

    
De Gematigdheid en de Ster. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Als je naar deze beide kaarten zie je overeenkomsten en 

duidelijke verschillen. Soms vind ik het  best lastig helder 

aan te geven in een bepaalde duiding waarin de echte 

verschillen van deze kaarten – en de overeenkomsten – 

nu precies liggen. Vandaar dat ik een poging doe er wat 

over te zeggen door deze kaarten eens naast elkaar te 

leggen. Ik ga het niet hebben over de plek die zij in de 

Grote Arcana innemen, want daar zijn de meningen 

nogal verschillend over en voor een concrete duiding is 

het volgens mij in hoofdzaak van belang dat de kaart 

Gematigdheid komt voor de Ster. 

Natuurlijk: de één met een engel - niet aards - de ander 

met een (bloot) mens: wel aards…. De één met 8 

puntige sterren, de ander met een op of ondergaande 

zon. Beide met land en aarde en het land is groen en 

duidelijk niet verdord.  En ze zijn beide met water 

althans met een vloeistof bezig. De engel giet van de 

ene beker in de andere , zorgend dat er niets wordt 

gemorst en de blote dame met kruiken giet beide uit 

over water en land. Dat met hun voeten vraagt een iets 

nauwkeuriger beschouwing. De engel, die niet aards is 

staat met één voet op het land en de andere IN het 

water; de mens is geknield met één voet op het land en 

de andere OP het water….. Bij de Gematigdheid is er 

nog duidelijk een pad te zien en die ontbreekt bij de Ster. 

Maar toch…… 

Als eerste globale opmerking  noem ik het feit dat 

Engelen manifestaties en representanten van de hogere 

wereld zijn , die ons mensen zorgvuldig steunen om  

“verder “ te laten komen. Dus een externe kracht die ons 

verder helpt en bij de Ster is het de mens zelf die op een 

bepaalde manier – kom ik op terug – zelf bezig is, vanuit 

zijn eigen ik-kracht, maar aangestuurd vanuit hemelse 

inspiratie.    

Wat verder bezien op de kaart Gematigdheid staat hier 

een engel als bemiddelaar tussen hemel en aarde die 

bezig is de inhouden van 2 bokalen in evenwicht te 

brengen.  Het is een van buitenkomende energie als 

steun voor de menselijke ontwikkeling in al zijn 

elementen (vuur, water lucht en aarde). En met die 

steun moet het ego van de mens zich het liefst niet 

bemoeien om te voorkomen dat het evenwicht verstoord 

raakt.  Het is volgens mij de aanwijzing dat wij mensen 

er goed aan doen het natuurlijke evenwicht van het 

leven niet te verstoren en er op te vertrouwen dat we 

aangereikt krijgen wat we echt nodig hebben. Wat we 

aangereikt krijgen is natuurlijk per persoon verschillend 

en we mogen ons realiseren, dat verminderen van wat 

er teveel is en vermeerderen van wat er te weinig is in 

wezen beide “matigen” inhoudt.  Ons ego vindt vooral 

dat eerste niet altijd prettig of wil daarvan gewoonweg 

niet weten.  Hiermee zegt de kaart ook dat als je 

uitersten vermijdt, er harmonie kan gaan ontstaan te 

midden allerlei veranderingen. 

Dus het gaat hier bij deze kaart m.n. om het nemen van 

de middenweg en ook het handelen vanuit het midden. 

Kijk of je tegenstellingen kunt verenigen, want dan mag 

je vaak rekenen op een  genezende verandering 

 Bij deze kaart gaat het om min of meer onpersoonlijke 

natuurwetten, die een (meestal: rustige overgang 

bewerkstelligen waarbij de mens alleen maar geduld 

behoeft te betrachten. Als waarschuwing kan de kaart 

ons ook wijzen op de noodzaak het geheel van de 

dingen te blijven beschouwen en niet alleen de 

afzonderlijke elementen; pas dan kun je zien hoe alles in 

elkaar past.  Kom je deze kaart in een legging tegen dan 

kunnen de volgende vragen i.h.a. genomen effectief zijn: 

 Hoe staat het met jouw innerlijke balans? 

 Hoe het staat met de relatie tussen je gevoel en 

de werkelijkheid 

 Wat ervaar je bij het bewandelen van de 

(gulden) middenweg;  

 In deze situatie, problematiek o.i.d.: hoe het 

staat met de verhouding tussen nuttig en leuk? 

Dan kijk ik naar de kaart De Ster, de kaart van de hoop.  

Hier gaat het om de mens zelf en wel om het meest 

persoonlijke van hem: zijn ik.  En dan zijn ik, die weet 

heeft van hoe zijn ego hem vervormd kan hebben, hoe 

weinig relevant het is wat zijn ego wil. Het is de mens in 

zijn overgave aan wat hij aan hemelse inspiratie ervaart 

wil doorgeven. En dat richt zich dan op het afleggen van 

al het hinderlijke, puttend uit zijn kennis over zijn ziele-

onsterfelijkheid.  Het ik durft en kan dit doen, 

onbeschroomd niet bang om helemaal zichzelf te laten 

zien zoals hij in Wezen is.  Hij doet dit doorgeven met 

overgave, geconcentreerd en houdt zich niet bezig met 

wat er aan gedoe op het aardse gebied aan de gang is.  

Let op: het ego is hier niet uitgeschakeld, maar ook open 

en ontvankelijk, doorstraald met diezelfde inspiratie. Hier 

is de mens authentiek bezig, zoals hij bedoeld was te 

zijn in overeenstemming met zijn ware (Goddelijke)  aard 

en natuur. Als je deze kaart tegenkomt in een legging 

kan je boodschap haast niet anders dan gericht zijn op 

het vertrouwen dat er mag zijn op komende 

vernieuwingen met daaraan gekoppeld het advies om 

daaraan zonder terughoudendheid bij te dragen.  

De mens is dan in staat om – terwijl de omstandigheden 

mogelijk niet veranderen, hij in staat is te onderscheiden 

wat er wel en niet werkelijk toe doet.  Er hoeft geen strijd 



meer te zijn, maar er mag juist sprake zijn van 

samenwerking om iets van een hogere orde concreet tot 

ontwikkeling te brengen.  

Bij deze kaart zijn effectieve vragen mogelijk als:  

 Hoe zichtbaar ben je? 

 Kun jij je echte zelf laten zien, wat is daarvan  

het meest beangstigend?  

 Van welke knellende banden zou jij je los 

mogen maken? 

 Hoe zou je concreet kunnen / willen bijdragen 

aan de wezenlijke verheffing van de mens? 

Het is duidelijk dat de kaart de Ster een vervolgstap 

aangeeft in de bewustzijnsontwikkeling van de mens.  

Eerst wordt hij van buitenaf geholpen en is het van groot 

belang dat hij zich geholpen laat worden. En dan, 

daarna, verderop op zijn pad, kan de mens zelf dat in de 

praktijk brengen waar het voorwerk van de engel op 

gericht is geweest. 

Dit was voor mij weer  een boeiende en leerzame 

ervaring om zo 2 kaarten naast elkaar te leggen en eens 

te focussen op de verschillen / overeenkomsten die onze 

duidingen effectiever kunnen maken.  Ik heb er nog een 

paar in petto! 

 

Auteur: Ingrid Blaauw 
Ingrid Blaauw  is als docent verbonden aan de 

beroepsopleiding tot Tarotkundige van  

Stichting de Ster 

 

 
 
Openbare avond 

25-09-2013 

De Tarot als weg tot Persoonlijke 

Bewustwording 

met:  Elly Spronk en medewerkers 
 
 
Deze avond zal Elly u kennis laten maken met de Tarot 

van Rider – Waite. De 22 kaarten van de Grote Arcana 

laten onze levensloop zien. Ons leven is een 

Inwijdingsweg. De kaarten weerspiegelen onze 

drijfveren, onze mogelijkheden en moeilijkheden, ze 

beschrijven onze levensweg om te worden wie we 

(kunnen) zijn. 

  

Ook de kaarten van de Kleine Arcana  (de elementen 

vuur, aarde, lucht en water) worden genoemd. Zij laten 

ons de omstandigheden zien waar we in ons dagelijkse 

leven mee te maken kunnen krijgen. 

  

De kaarten van de Hofhouding (Koning, Koningin, 

Ridder en Page) laten ons zien welke houding we 

aannemen ten opzichte van de verschillende situaties in 

ons leven. 

  

Grote processen (Grote Arcana) kunnen we niet 

veranderen, zoals ook de omstandigheden die daar bij 

horen een feit zijn. Maar onze houding tegenover wat er 

in ons dagelijkse leven gebeurt, kunnen we wel 

veranderen en daarmee kunnen we leren zelf sturing te 

geven aan ons leven. 

  

Na de pauze worden er door docenten en 
afgestudeerden van “De Ster” gratis consulten 
gegeven. 
 
Locatie: Kulturhus de Rietborgh, Borgsche Rieten 15 

Terborg 

 
Aanvang:  20.00 uur. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur. 
 
Kosten: € 10,00 p.p. 
 

 
 
Vakantieperiode Stichting de Ster; 
15-07-2013 t/m 05-08-2-013 
 
 
Wij zijn vanaf 15 juli 2013 tot en met 5 augustus 2013 op 

vakantie. Deze periode kunnen wij uw email niet 

beantwoorden en zijn wij uitsluitend in noodgevallen 

beschikbaar via telefoonnummer 0315-323643. 

 

Op 29 juni 2013 zijn de examens voor de 2-jarige 

erkende Beroepsopleiding tot Tarotkundige goed 

verlopen. Na de uitreiking van de diploma’s, heeft Lisette 

Leerkes ons verrast met een prachtig optreden 

buikdansen. 

We hebben deze dag afgesloten met een gezellig 

samenzijn onder het genot van een hapje en een 

drankje. 

Hartelijk dank aan de dames en heren van het 

 “Ster”- team, die deze dag van begin tot einden 

verzorgd hebben. 

 

Op 13 juli 2013 heeft  de laatste groep van dit seizoen 

het eerste jaar van de erkende Beroepsopleiding tot 

Tarotkundige afgesloten met het leggen van een 

Keltisch Kruis voor een cliënt. 



Ook deze dag hebben we afgesloten met een gezellig 

samenzijn.  

 

Wij danken alle cursisten van het afgelopen jaar voor het  

In ons gestelde vertrouwen en wensen hen heel veel 

succes met de behaalde resultaten. 

 

Tot slot wensen wij iedereen een fijne, zonnige zomer en 

zeggen wij graag tot ziens in september. 

 

Elly  Spronk en Henk Hollmann 

  

 
 

 

Contactgegevens: 

De Ster, Centrum voor Bewustwording 

P/a Industrieweg 80 

7061 AV Terborg 

Telefoon: 0315-323643 

Internet: www.dester.org   www.tarotkundige.nl 

Email: info@dester.org 

 

Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat uw emailadres 
bekend is bij Stichting De Ster. 
Wilt u uitgeschreven worden stuur dan een email 
naar: info@dester.org met als titel ‘Uitschrijven’. 

 
 


