
    

      

  

 

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

- De Koningin van Staven: Marcel Zwart 
- Tarot en Ismakogie: Elly Hoekstra 
- Geweldloze Communicatie en Tarot:  

Ingrid Blaauw 
- Leve de Koning: Peter Samwel 
- Contactgegevens 

 

 
De Koningin van Staven  

Auteur: Marcel Zwart 
Als de hofkaarten de in- en 

uitwerking van de Grote Arcana 

op het persoonlijk niveau laten 

zien, dan ligt het voor de hand 

om de koninginnen te verbinden 

met III de Keizerin. Daarnaast 

kun je dit viertal waardige 

vorstinnen verbinden met andere 

vrouwe lijke kaarten,  zoals II de 

Priesteres en XI de Kracht.  

Het vermogen om contact te 

leggen en te onderhouden is een 

grote kwaliteit van de Koningin. Dit 

geldt voor alle elementen waarin 

we haar tegenkomen: vuur 

(staven), aarde (pentakels), 

zwaarden (lucht) en water 

(bekers). De Koningin staat haar 

man terzijde en kan hem waar 

nodig bijsturen 

door zijn blik te 

verzachten en/of 

te verhelderen. 

Hierin gaat zij 

veelal subtiel te 

werk.  

 

De Koningin van 

Staven zetelt met rechte rug op haar troon, fier en 

waardig. Zij straalt gezag uit. Zij is er niet op uit om op te 

vallen, maar men zal haar niet gauw over het hoofd zien. 

Zij stelt zich open op zolang degene die tegenover haar  

 

 

 

 

 

staat oprecht is en zonder omwegen zegt waar het op 

staat. Zij vertrouwt volledig op haar intuïtie. Haar visie is 

open voor het grootse en het hogere, in die zin sluit zij 

goed aan bij de Koning van Staven. Wat zij van haar 

kant als extra inbrengt heeft vooral te maken met haar 

verfijning en haar gevoel voor nuances. Zowel in de 

mooie als in de minder volwassen eigenschappen zie je 

in de Koningin van Staven veel terug van XI de Kracht. 

Positief is de beheerstheid waarmee zij zich vanuit het 

hart uitspreekt, negatief de neiging tot theatraal gedrag.  

Willen we een beeld krijgen hoe de Koningin van Staven 

in levenden lijve gestalte kan krijgen, dan liggen Beatrix 

en Maxima voor de hand. Zij belichamen dit personage 

elk voor zich op vorstelijke wijze. Beatrix was als jonge 

koningin een tikje afstandelijk, maar werd door de jaren 

heen meer ontspannen en minder vormelijk. Maxima is 

van nature extravert en uitbundig, het past niet alleen bij 

haar volksaard maar ook echt bij haar persoonlijkheid. 

Tegelijkertijd heeft zij de uitspattingen van haar 

studententijd snel achter zich gelaten. Zoals Beatrix zich 

van ietwat strak naar spontaan ontwikkeld heeft, zo zie 

je bij Maxima de beweging van uitbundig en wellicht een 

tikje egocentrisch naar wat meer beheerst, en met een 

warme belangstelling voor anderen. 

Natuurlijk heb je zelf de Koningin van Staven in je, al is 

dat bij de een op de voorgrond en bij de ander meer op 

de achtergrond. Deze persoonlijkheid of “innerlijke stem” 

geeft je de behoefte om mensen in je omgeving van 

dienst te zijn met je intuïtie, je gave om te voelen wat 

waar is en wat niet. Het medium, de handoplegger, 

auralezer en tarotdeskundige, zijn sprekende 

voorbeelden van deze energie. Voel je de Koningin van 

Staven in je, leef je talent dan met volle overgave uit. Sta 

je er echter niet op voor, want de gave is jou gegeven – 

een reden om blij te zijn, maar niet hoogmoedig. Laat je 

je anderzijds soms te makkelijk opzij zetten of gebruiken, 



dan is de Koningin van Staven in jou nog te zwak. Wees 

blij met jezelf, geniet, en geef van jezelf in volledige 

vrijheid. Het team van De Ster wenst je succes toe in je 

passie om de hemel op aarde te brengen, voor anderen 

en voor jezelf.  

-------------------------------------- 

Egocentrisch is niet hetzelfde als egoïstisch, al 

overlappen zij elkaar wel. Het meer egoïstische type wil 

alles voor zichzelf hebben en houden. De egocentrische 

persoon ziet zichzelf als centrum in de wereld. 

 

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

beroepsopleiding tot Tarotkundige van  

Stichting de Ster 
 
 

 
 

Ismakogie 

Oefeningen voor de maand mei 

Auteur: Elly Hoekstra 

‘Ismakogie soll man leben, nicht üben’, citaat van prof. 

Anne Seidel, ontwikkelaar van de Ismakogie. 

 

Stier is het tweede teken 

van de dierenriem en loopt 

van 21 april tot en met 21 

mei. Het is een periode 

van liefde, van verzorgen 

en aandacht geven aan aardse zaken, zodat alles kan 

gaan groeien.  

Het teken Stier heeft een verbinding met het keelgebied. 

Je kunt deze periode van groei dus heel goed 

ondersteunen met een oefening voor de nek- en 

halsspieren, zodat het in jezelf ook kan blijven stromen.  

 

 

 
 

 

 

 

Oefening: 

Ga goed zitten. Veer je kruintje naar het plafond en 

tegelijkertijd je schouders naar beneden. Voel dat je nek 

gestrekt wordt. Je kunt de oefening versterken door 

tegelijkertijd je hielsteunpunten tegen de grond te veren. 

 

 

Elly Hoekstra is ismakogiedocent en tarotkundige 

Zij is medeauteur van drie boeken over ismakogie: 

Vitaal en Mooi met Ismakogie, Heel je rug en De actieve 

bekkenbodem.  De tekeningen komen uit deze boeken.  
Onlangs is de DVD Bewust met ismakogie 

verschenen. 

 

Iedere maandagavond is er een ismakogie-les 

van 18.00-19.00 uur 

Kosten: € 10,00 per avond 

Locatie: Kulturhus de Rietborgh, Borgsche Rieten 15 

Terborg 

Info en opgave: : tel. 0315 323643 

 

Iedereen is van harte welkom. 

 
 

Geweldloze communicatie en de Tarot 

Auteur: Ingrid Blaauw 

 
 

   
In dit 2e stukje wil ik wat verder gaan met Verbindende 

Communicatie en het gebruik van de tarotkaarten.  

Allereerst wil ik het graag hebben over de drie 

hoofdprincipes van de Verbindende Communicatie. Die 

ontlenen we aan de kern van geweldloosheid:   

de intentie om behoeftes van anderen niet te schaden. 

En die 3 principes zijn: 

1) Waarheidskracht: altijd proberen de (eigen) 

waarheid na te leven (en weten over wiens 

waarheid het gaat)  

2) Niet-kwetsen, geen kwetsuur of andere schade 

toebrengen (in ieder geval: die intentie hebben)  

3) en rekening houden met behoeftes van alle 

betrokkenen en dus met Ieders Welzijn. 



Zien we deze principes via de symboliek van de 

tarotkaarten, dan zie ik voor aandacht voor de 

“Waarheidskracht” voor mij in ieder geval al de grote 

Arcana kaarten: Gerechtigheid, de Kracht, de Zon en 

natuurlijk - i k had het er in Inzicht al over - : “de 

Waarheid” als nieuwe in de huidige tijd m.i. zo goed 

passende kaart (Zie ook het boek van Peter Samwell).  

 

 

 

Bij een aantal kleine Arcana kaarten zijn er misschien 

nog wel duidelijker opdrachten van “Onderzoek de 

Waarheidskracht” te vinden; ik denk dan direct aan een 

aantal Zwaarden kaarten, waarbij onderzoek naar de 

kracht van de gepresenteerde waarheid vaak op zijn 

plaats zal zijn: Zwaarden 5 (Hoe echt ben ik in het 

staken van de strijd?), 7 (Hoe terecht zijn de argumenten 

om stiekem te doen?), maar ook Bekers 6 (Hoe waar 

zijn die herinneringen?) en Staven 7 (Hoe waar is mijn 

denkbeeld dat ik mij blijvend moet verdedigen?).  

Het principe van het niet kwetsend optreden, is heel 

goed te gebruiken in een legging waar bijv. de kaarten 

Staven 5 (zorg ik er wel voor niet blijvend te kwetsen?), 

Zwaarden 3 (Wie is er gekwetst?)  naar voren komen. 

Aandacht voor niet alleen eigen maar (ook) ieders 

welzijn is natuurlijk te vinden bij de Keizer (Structuur en 

regels zijn mooi, maar is er voldoende aandacht voor 

ieders welzijn?), maar ook de Keizerin (Kan iedereen 

mee delen in de overvloed 

 

Zie dit allemaal als voorbeeld materiaal, louter bedoeld 

om tarotkundigen uit te dagen ook deze benadering 

eens uit te proberen en te onderzoeken wat dat oplevert. 

Mijn ervaring is dat het op deze manier naar de kaarten 

kijken goed kan ondersteunen bij een verdieping van 

een vraagstelling en een duiding, zeker als je ook 

aandacht besteedt aan de volgende analyse vanuit de 

VC (Verbindende Communicatie).  

Ik heb het dan over een zoektocht langs: Waarnemen (of 

interpreteren), voelen (of denken?), behoeften (of 

strategieën/ scenario’s) en verzoeken (aan mijzelf of aan 

anderen). Eenmaal in een schema gezet is duidelijk dat 

hier aanstonds een fraaie kaartduiding kan helpen:  

 

 

 

 

 

Algemeen bekend is dat zogenaamde “ik 

boodschappen” vaak effectief zijn, dat een analyse van 

wat wordt waargenomen of wat wordt geïnterpreteerd 

goud waard kan zijn in een uitleg en dat niet iedereen 

echt het eigen gevoel zonder hulp kan benoemen en dat 

nadenken aan waar men nu eigenlijk echt behoefte aan 

heeft enorm kan helpen. Daarna is snel duidelijk wat een 

cliënt echt wil en daar gaat het om. 

 

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

beroepsopleiding tot Tarotkundige van  

Stichting de Ster 

 

 
 
Leve de Koning! 
 
 

Op 30 april 2013 is het dan zover, Prins Willem 

Alexander worden gekroond tot ons nieuwe staatshoofd. 

Vele festiviteiten zullen deze troonswisseling kracht bij 

zetten, want overal in het land wordt uiting gegeven aan 

de blijdschap van dit bijzondere moment. Koningin 

Beatrix wordt weer Prinses en Prins Willem Alexander 

en Prinses Màxima worden respectievelijk Koning en 

Koningin. 

Koning zijn is beslist geen eenvoudige taak en zeker niet 

in het mondige Nederland. Veel landgenoten zullen dus 

weldra wel iets van hem vinden.  

De vraag is echter allereerst waar een echte Koning, 

anno 2013, eigenlijk allemaal aan dient te voldoen?  

 

De Tarot is een picturale kosmologie, bestaande uit 

tachtig beelden, die een weergave wil zijn van het leven 

op meerdere bewustzijnsniveaus. Vanuit die weergave 

beschouwd zou Koning Willem Alexander straks kunnen 

worden beoordeeld vanuit verschillende invalshoeken. 

De Tarot presenteert namelijk liefst vier typen Koningen 

te weten:  

 

1 Waarneming wat neem ik waar of neem ik wel (goed) 
waar? 

2 Gevoel wat zijn mijn gevoelens hierbij? 
3 Behoefte waar heb ik in deze situatie echt  

behoefte aan? 
4 Verzoek welk verzoek (energie) zou hierbij  

passen? 



1. De Koning van Pentagrammen (aarde) 

2. De Koning van Staven (vuur) 

3. De Koning van Bekers (water)  

4. De Koning van Zwaarden (lucht)  

Voor het gemak zien wij het liefst alle kwaliteiten van 

deze vier Koningen in onze nieuwe Koning Willem 

Alexander, en dus in één persoon gerepresenteerd. 

Eenvoudig gezegd zal hij dan aan moeten tonen de 

Koninklijke beheersing te hebben over de 

basiskwaliteiten van zowel aarde, vuur, water als lucht. 

Voorwaar geen sinecure. 

 

Koning Willem Alexander zal, als hij de 

talenten van Pentagrammen leeft, 

betrouwbaar moeten zijn en gedegen. 

Hij zal zijn zakelijke kant moeten tonen 

die zeker ook van hem gevraagd zal 

worden als hij andere landen bezoekt 

vanwege economische samenwerking 

met Nederland. Daarbij dient hij ook vanuit zijn talenten 

een zekere mate van diplomatie te tonen. 

 

Als het gaat om handel drijven, toch 

een verworvenheid van de Nederlandse 

koopmansmentaliteit door de eeuwen 

heen, dan zal hij als Koning (van 

Staven) met zijn ondernemende 

karakter adequaat naar buiten moeten 

treden en natuurlijk ook de  normen en 

waarden moeten openbaar maken van waaruit ons land 

het handel drijven en het zaken doen voorstaat. 

 

Van onze nieuwe Koning zullen wij ook 

vragen dat hij zijn meer beschouwende 

kant aan mensen laat zien. Hij dient 

daarom ook warm te zijn en begripvol, 

empathisch en meelevend. 

Nederlanders verwachten dat deze kant 

van zijn Koningschap vooral zal tonen dat hij een Koning 

van het volk is en in die rol genuanceerd raad en 

adviezen weet te geven. En de mensen zullen daarom 

met gespitste oortjes luisteren naar al zijn Kerstredes en 

andere interviews waar hij als vorst van onze natie aan 

het woord is. 

 

En tot slot vragen wij van onze nieuwe 

Koning ook nog dat hij beschikt over 

een scherpzinnig verstand. Hij moet 

vooral, nu hij de scepter gaat zwaaien, 

verstandig zijn en niet nog steeds ‘een beetje dom’. Hij 

mag ten alle tijden een eigen mening hebben maar het 

volk zal steeds van hem eisen dat zijn mening goed 

doordacht is en weloverwogen. Hij moet blijk geven van 

klare taal en logisch denken. Zo vertegenwoordigt 

Koning Willem Alexander ook de Koning van Zwaarden 

in de Tarot. 

En als mocht blijken dat hij een van deze vier Koningen 

niet zo goed vertegenwoordigt binnen zijn toekomstige 

taak en functie, dan zal het volk hem daar beslist op 

aanspreken of zelfs op afrekenen.  

Voorwaar geen eenvoudige opgave waar onze nieuw 

Koning op 30 april a.s. aan begint.  

Men kan zich dan ook afvragen of de nieuwe Koning wel 

te benijden is, want immers wie is in staat al deze 

kernkwaliteiten van de vier Koningen in de Tarot in één 

persoon, notabene tot in de perfectie te beheersen?  

Wie zelf zó perfect is, werpe straks de eerste steen! 

 

Auteur: Peter Samwel 
Peter Samwel is vrijzinnig Voorganger en Pastoraal 
Werker en Tarotkundige en docent bij De Ster in de 
vakken Tarot-De Nieuwe Ordening, Ethiek en 
Communicatievaardigheden  en –technieken. 
 www.tarotdenieuweordening.nl 
 

 

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’. 

 
 


