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ATTENTIE!  ATTENTIE! 

Stichting de Ster is nu ook te vinden op Facebook.  

U kunt ons snel vinden op: 

https://www.facebook.com/opleidingendester  

Hier vindt u eveneens vele interessante 
aanbiedingen.  

Beste tarot-vrienden 
 
Het Ster-team heeft vele nieuwe ideeën voor 2014 om u allen 
verschillende opleidingen, workshops en lezingen aan te bieden. 
De docenten en gastsprekers staan garant voor een goede 
kwaliteit.  
 
 

 
 
 
 

 
 
Komende activiteiten die De Ster aanbiedt zijn: 
 
14 september start het tweede jaar van de erkende  
    Beroepsopleiding tot Tarotkundige 
 
24 september is er weer een Openbare Avond: Opening nieuwe 
seizoen (zie elders in deze                                                                                                                               
nieuwsbrief)           
27 september :  Living tarot in Ruurlo. Het element water 
 
28 september:  workshop de Tzolkien (Maja-kalender) 
 
11 oktober: start opleiding jaar 1: de tarot als weg tot persoonlijke 
Bewustwording. Er zijn nog enkele plaatsen open. Als u interesse 
heeft, dan kunt u nog meedoen. 
 
Wij hebben ons best gedaan om ook dit seizoen interessante 
workshops, lezingen, en natuurlijk de erkende Beroepsopleiding 
tot Tarotkundige vorm te geven. Kijk op Facebook en onze 
website voor de nieuwste aanbiedingen. 
Wij verheugen ons er op u in het nieuwe seizoen te mogen 
begroeten. Wees ervan overtuigd dat u allen van harte welkom 
bent. 
 
Stichting de Ster,  
het bestuur 
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OPENBARE AVOND: 
Openingsavond Stichting de Ster 
Datum: 24 september 2014 
Met docenten en medewerkers de Ster 
 
Docenten en medewerkers geven u deze avond 
informatie en gratis consulten.  
 
 
De onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn:  
 
 de Tarot  als weg tot Persoonlijke Bewustwording 

m.b.h.v de Rider Waite Tarot 
 Intuïtieve ontwikkeling d.m.v. de Voyager Tarot 
 Het maken en duiden van een kleurenanalyse 
 Tarot en uw lichamelijke en geestelijke vitaliteit 
 Tarot en Pentalogie 
 Tarot en speelkaarten 
 Het Vierkant van Saturnus 
 Tarot en uw persoonlijke mascotte 

 
U bent allen van harte welkom! 
 
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. 
 
 
Tarot en astrologie – september 2014 
 
Auteur: Marcel Zwart 
 
Tot 13 september loopt Mars nog door Schorpioen. Schorpioen 
verhevigt alle hartstochtelijke gevoelens die wij in ons hebben. Dit 
past zowel bij de vrijheidsstrijder die voor de onafhankelijkheid 
van zijn land vecht (Oekraïne) als de godsdienstfanaat die zich bij 
de IS in Irak aansluit. Inmiddels horen we ook nog van Hamas, 
die “collaborateurs” executeert. In Schorpioen kan de 
gedrevenheid van Mars een enorme opzwieper krijgen. Wij 
kunnen hier in Nederland met afschuw naar kijken, maar dat is 

niet de enige mogelijkheid. Schorpioen zoekt 
namelijk in wezen naar groei in bewustzijn, 
wat des te belangrijker is nu ook Saturnus zich 
in dit intense teken bevindt. Saturnus in 
Scorpioen brengt ons de kans op bevrijding, 
door de gekwetste plekken in onze ziel bloot 

te leggen. Zo worden wij zowel individueel als collectief voor een 

scherpe keus gesteld: zoeken wij genoegdoening door wraak of 
vertrouwen wij op onze innerlijke kracht op genezing door de pijn 
te dragen zolang zij om aandacht blijft vragen? Bij de 
vliegtuigramp in de Oekraïne heeft zowel de Nederlandse regering 
(geduldig en vastbesloten) als het Nederlandse volk (solidair met 
de getroffen personen en gezinnen) met waardigheid gereageerd.  
Op persoonlijk niveau is er met Mars in Schorpioen nog meer aan 
de hand. De vergevingsgezindheid waar Neptunus in Vissen op 
aandringt, zou onwaarachtig zijn zolang we het besef niet toelaten 
dat we dezelfde soort energie in ons hebben als “de vijand”. De 
roep om recht is in wezen vergeldingsdrang, een vorm van 
gelegitimeerde wraak. Het kenbaar maken van afschuw over 
wandaden kan oprecht zijn, maar kan ook ten dele voortkomen 
uit een gevoel van superioriteit: “tot zoiets zou ik mij nooit 
verlagen”. Compassie is een van de kernwaarden van de grote 
godsdiensten, inclusief het Boeddhisme, dat eigenlijk geen 
godsdienst is. Het is een hele klus om waarachtig mededogen te 
ontwikkelen en ik ben ervan overtuigd dat dit een wezenlijk aspect 
is van ieders reis naar verlichting. Misschien helpt het om 
verlichting niet alleen op te vatten als het licht zien, maar er ook 
op te vertrouwen dat het leven minder zwaar wordt als je meer 
vanuit je hart leeft. Het getuigt van de juiste mix van liefde en 
wijsheid als je je vergevingsgezind opstelt, niet alleen tegenover 
anderen, maar vooral ten opzichte van je eigen zwaktes en de 
vergissingen die je zelf maakt. Zoals een spiritueel leider ooit zei, 
zijn de drie essentiële vragen om jezelf bij elke keus te stellen:  
- is het liefdevol 
- is het vreugdevol 
- is het respectvol 
Het team van De Ster wenst u een vreugdevol leven in waarheid 
toe. 
 
Marcel Zwart is als docent verbonden aan de beroepsopleiding tot 
Tarotkundige van Stichting de Ster te Terborg. 
www.ontdekjepotentieel.com 
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Tarot – een bespiegeling over deze tijd 
 
Auteur: Marcel Zwart 
 
Dit jaar krijg ik regelmatig de vraag, of er nog wel een eind zal 
komen aan de stroom van berichten over oorlog, rebellie, 
werkeloosheid, verlaagde pensioenen, bezuinigingen van 
overheidswege, economische sancties en kleinere en grotere 
natuurrampen inclusief de alarmerende sterftecijfers van bijen. 
Ikzelf denk, dat de huidige ontwikkelingen voorlopig nog wel 
even door zullen gaan. En natuurlijk kunnen we dat als 
beangstigend ervaren. Toch geloof ik, dat de situatie die nu 
ontstaan is ons ook heel wat lessen brengt, niet voor straf, maar 
als kans voor wezenlijke groeiprocessen. 
  

Laten we eens een aantal kaarten bekijken, die elk 
een deel beschrijven van wat er gaande is. Ten 
eerste is er de meest bijzondere kaart van het hele 
spel, de Dwaas. De Dwaas staat voor het leven zelf, 
dat zonder omhaal geleefd en beleefd wil worden: 
het niet-weten is een ware kwaliteit, een drijfveer 
om te weten te komen en nieuwsgierig te zijn naar 
het hoe, wat en waarom van mensen, dieren, 

planten en dingen. Hoewel we allemaal weten, dat juist de Dwaas 
de opperste wijsheid in zich heeft, heeft ieder van ons op gezette 
tijden de neiging zich met hand en tand tegen het niet-weten te 
verzetten. Alleen, hoe meer we onszelf vertellen dat we het 
allemaal al weten, des te minder we ons openstellen om het leven 
per moment te ontmoeten en te ervaren. 
 

De 0 van de Dwaas komen we opnieuw tegen bij de 
10 van het Rad ofwel het Rad van Fortuin. Het Rad 
vertegenwoordigt de wendingen van het lot. De een 
heeft daar van nature meer moeite mee dan de 
ander. Wie bij pech verstijft van angst of in paniek 
heen en weer rent, maakt het meestal alleen nog 
maar erger. Wie de Magiër en de Priesteres in 
zichzelf aanspreekt, zal nieuwe initiatieven kunnen 

ontplooien ( I ) op een weloverwogen en bezonnen manier ( II ). 
Dit is echter een hele kunst en dat veranderingen angst oproepen 
is van alle tijden en heel begrijpelijk. Naast het Rad spelen er nog 
twee kaarten een grote rol en dat zijn XIII de Dood en XVI de 
Toren. 
De Dood ervaren wij soms als een voldongen feit. 
Een pensioengat, ontstaan door collectieve 
bezuinigingen, zal heel wat mensen gedwongen 
hebben tot persoonlijke bezuinigingen. Een 
geliefde ontvalt ons of emigreert naar heel ver weg 
– we kunnen nog steeds communiceren, maar de 
afstand heeft toch een impact. Soms krijgt de 
Dood niet via een concrete situatie gestalte, maar 

wordt zij als innerlijke drang ervaren. Relaties waar geen leven 
meer inzit loslaten, oude spullen weggooien. Op een dieper niveau 
vertegenwoordigt de Dood het zielsverlangen om zich te richten 
op wat van wezenlijk belang is door op te houden met 
afleidingsmanoeuvres, leugentjes om bestwil en doekjes voor het 

bloeden. 
Zeker, de Toren heeft gevaarlijke kanten in zich en 
die zien we terug in alle mogelijke explosieve 
situaties, van oorlogshaarden tot aardbevingen en 
vulkanische uitbarstingen. De Toren heeft echter 
ook met onze geestelijke groei te maken. Deze kaart 
wijst op de mogelijkheid van ingrijpende 
veranderingen en evenzeer de onbedwingbare 

behoefte daaraan. Terwijl de Dood de dringende vraag stelt wat 
we beter los kunnen laten, houdt de Toren ons voor welke 
blokkades we moeten doorbreken om meer vrijheid te scheppen. 
De Toren maakt ons bewust van de angst voor en het verlangen 
naar een leven met minder zekerheden. Deze kaart brengt onze 
drijfveer in beeld om iets terug te vinden van de 
opwinding van het leven dat waarlijk vernieuwend 
is en niet voortdurend van regels en tredmolens 
aan elkaar hangt. Volg je bezieling en als je nog 
niet weet wat jou inspireert, ga ernaar op zoek en 
stel je ervoor open. Kaarten als de Dood, de 
Priesteres en de Kluizenaar kunnen je bijstaan in 
die zoektocht naar binnen. 
 
 
Marcel Zwart is als docent verbonden aan de beroepsopleiding tot 
Tarotkundige van Stichting de Ster te Terborg. 
www.ontdekjepotentieel.com 

 
 
Ismakogie 
 
Oefeningen voor de maand september  2014. 
 
Auteur: Elly Hoekstra 
 
‘Ismakogie soll man leben, nicht üben’, citaat van prof. Anne 
Seidel, ontwikkelaar van de Ismakogie.  
 
Maagd is het zesde teken van de dierenriem en 
loopt van 24 augustus tot en met 22 september. 
Het is een goede periode om te kijken op welke 
manier je vorm geeft aan je leven. Kun je 
mensen en dingen op tijd loslaten of wil je alles 
vasthouden?  
Het teken Maagd kun je verbinden met de stofwisseling. Je kunt 
deze fase van stil staan bij de vraag of er voldoende evenwicht is 
in je leven tussen loslaten en vasthouden heel goed ondersteunen 
met de volgende oefening. 
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Oefening: 
Ga goed liggen met opgetrokken knieën. 
Leg je rechterhand op je buik en draai met je hele handpalm een 
cirkel over je buik. 
Begin rechts, ga omhoog en dwars over je buik links naar beneden 
en onderlangs weer naar rechts. 
Op deze manier masseer je als het ware je dikke darm. Als je deze 
oefening elke ochtend in bed doet, bevordert dat een goede 
darmwerking. 
 

 
 
 
Elly Hoekstra is Ismakogiedocent en Tarotkundige.  
www.ellyhoekstra.com 
 
 
 
 
Maya astrologie: de  Tzolkin. Deel 2 
 

Auteur: Eddy Meijer 
 
In dit gedeelte zal ik 
het hoofdzakelijk 
hebben over  de eerst 
10  lichtzegels  en de 
vier kleuren. 
 
De vier kleuren. 
In het verhaal over de 
Tzolkin hebben vier 
kleuren een zeer 
belangrijke functie: 
ROOD. Als bij een 
lichtzegel   de kleur 

rood genoemd wordt kan je ervan uitgaan dat dit te maken heeft 
met initiatief nemen, het opzetten van nieuwe dingen. Er wordt 
een begin gemaakt. 
WIT. De kleur wit staat bij de lichtzegels voor het verfijnen en 
verdiepen van gevonden zaken. 
BLAUW (zwart). De kleur blauw (zwart) staat voor 
transformatie en vernieuwing. 
GEEL. Deze kleur staat bij de lichtzegels voor het naar buiten 
brengen van al het gevondene  in de vorige drie kleuren en 
lichtzegels. 
In het verleden, in de tijd van de Maya's werd in plaats van de 
kleur blauw de kleur zwart gebruikt. Heden ten dage is de kleur 
blauw meer in trek. De kleuren kunnen ook verbonden worden 

met de richting van de wind. Rood staat voor het oosten, wit 
staat voor het noorden, blauw staat voor het Westen en geel staat 
voor het zuiden. 
 
De 20 licht- of zonnezegels. 
Zoals ik reeds genoemd heb in de vorige 
aflevering zijn de 20 lichtzegels te 
vergelijken met 20 archetypen die het ons 
mogelijk maken om volledig bewust te 
worden van ons mens zijn. Omdat elke 
dag verbonden is met een van de 20 
lichtzegels weten we in welk teken de 
nieuwe dag staat. Er is veel informatie te 
vinden over de inhoud van de dag met het 
bijbehorende zegel. Het is voor mij 
ondoenlijk om alle eigenschappen te geven van de desbetreffende 
dag. Als je erg geïnteresseerd bent in de Tzolkin is het de moeite 
waard om het literatuurlijstje te bekijken dat ik aan het einde 
noem.  Ik zal een begin maken met de uiteenzetting van de 20 
zegels. 
 
1. De rode draak. 
Op de dag van de rode draak kan je je energiek, creatief en 
beschermd voelen. De dag van de rode draak staat voor de 
moeder, voeding, het schenken van leven, het zijn. De schaduw 
kant kan wijzen op afwijzing van diepe gevoelens. Als je je 
schaduw wilt transformeren: creëer en aanvaardt dan een leven 
dat echt staat voor wie jij bent. 
 
2. De witte wind. 
Op de dag van de witte wind hebben we te maken met het beeld 
van de vader, het beeld van de geest. We zijn communicatief, 
mentaal en beweeglijk. We verfijnen, brengen in, informeren. De 
schaduwkant ligt in verantwoordelijkheden, verplichtingen en 
besluitvorming. Als je die eens schaduw wilt transformeren, zie 
dan je angsten onder ogen en leer ermee omgaan. 
 
3. De blauwe nacht. 
Op de dag van de blauwe nacht hebben we te maken met 
dromen, overvloed en intuïtie. We zijn logisch, georganiseerd en 
conservatief. Het is aan te bevelen om je dromen in de gaten te 
houden als er een dag van de blauwe nacht is. De schaduwkant 
ligt in mentale starheid en problemen met delen. Wil je deze 
schaduw transformeren, zorg dan voor een stevig fundament en 
vertrouw dat het universum je geeft wat nodig is. 
 
4. Het gele  zaad. 
Als je op deze dag geboren bent is je persoonlijkheid actief, 
dynamisch en seksueel. Je bent doelgericht, op bloei gericht en op 
gewaar zijn. Je eventuele schaduw ligt in onevenwichtigheid en 
onvolwassenheid met seksuele energieën. Je kunt je schaduw 
transformeren door je te richten op artistieke uitingen. 
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5. De rode slang 
als je op de dag van de rode slang geboren bent, ben je 
wilskrachtig, extreem en krachtig. Je houdt je bezig met initiëren, 
opslaan en onthouden en ontvangen van informatie. Je bent 
gericht op overleving, levenskracht en instinct. Als je met de 
schaduw van dit teken te maken krijgt zijn de beproevingen 
transformaties, onbewust ervaren van beproevingen en zeges. Je 
kunt je schaduw transformeren door te leren dat veranderingen 
en transformaties deel uit te maken van je leerproces. 
 
6. De witte wereld overbrugger. 
Dit zegel staat in het teken van de dood. Het staat ook voor 
verfijning, het opslaan en onthouden en uitzenden van krachten 
en informaties. Je bent aards , opofferingsgezind en behulpzaam. 
Krijg je met de schaduw te maken dan is er gebrek aan 
vertrouwen en ben je het slachtoffer van de situatie. Je kunt je 
schaduw transformeren door zin en betekenis te geven aan het 
leven en een bijdrage te leveren aan de samenleving. 
 
7. De blauwe hand. 
Als je geboren bent op de dag van de blauwe hand ben je een 
vredig  persoon, grootmoedig en samenwerkingsgezind. Je hebt 
te maken met weten, presteren en helen. Je transformeert, slaat 
op en herinnert je de zaken. Heb je met je schaduw te maken dan 
krijg je te maken met onevenwichtigheid in tegenstrijdige 
verlangens. Je kunt je schaduw transformeren door te leren op je 
gemak te zijn met je eigen individualiteit. 
 
8. De gele ster. 
Ben je op de dag van de gele ster geboren dan ben je energiek en 
ben je op je hoede. Je wilt graag schoonheid, elegantie en 
kunstzinnigheid toevoegen aan de wereld. Je bent bezig met 
rijpen, opslaan, onthouden en ontvangen van informatie. De 
schaduw is mentale onevenwichtigheid die de verwezenlijking van 
intenties in de weg staat. Je kunt je schaduw transformeren door 
uitersten te vermijden en emoties op positieve wijze te uiten. 
 
9. De rode maan. 
Ben je geboren op de dag van de rode maan dan ben je 
emotioneel, heb je een sterke verbeeldingskracht, ben je 
helderziend, helder voelend en/ of helder  wetend. Je initieert, 
verwerkt, formuleert en zendt uit. Je schaduwkant kan zijn een 
gebrek aan zelfbeheersing en verantwoordelijkheidsgevoel. Als je 
de schaduw transformeert dien je bestendig en volhardend te zijn, 
zonder te overdrijven. 
 
 
 
 
 
 
 

9. De witte hond. 
Als je op de dag van de witte hond geboren bent, ben je 
behulpzaam, eerlijk en loyaal. Je verfijnt, verwerkt, formuleert en 
ontvangt. Je spreekt van liefde en loyaliteit. Werken in groepen is 
erg belangrijk voor je. In die schaduwkant kan je emotioneel 
onvolwassen zijn en verwikkelingen met je vader hebben. Je kunt 
je schaduw transformeren door de leidersrol te aanvaarden als de 
situatie daar om vraagt. 
 
10. De blauwe aap. 
Ben je op de dag van de blauwe aap geboren, ben je artistiek, slim 
en nieuwsgierig. Je houdt van het spel, magie en illusie. Je 
transformeert verwerkt, formuleert en zendt uit. In je 
schaduwkant heb je niet het vermogen om met een project of 
intentie bezig te blijven tot dat deze afgerond is. Je kunt je 
schaduw transformeren door te zorgen voor een heleboel 
creatieve uitlaatkleppen en een actief sociaal leven. 
  
In een volgende aflevering ga ik verder in op de lichtzegels en de 
getallen in. 
 
Geraadpleegde boeken: 
De tzolkin openbaart je potentieel.   
Kees Visser en Barbara Roth 
 
Maya Astrologie   
Aluna Joy Yaxk’in 
 
Maya wijsheid voor je levenspad  
Elvira van Rijn 
 
Het verloren Rijk  
Zecheria Sitchin 
 
De Maya  kalender en de transformatie van het bewustzijn  
Carl Johan Calleman 
 
Tijd en Technosfeer  
 José Argüelles  
 
 
Voor de workshop van Eddy Meijer zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar. Start op 28 september 2014 
 
 
Eddy Meijer is hypnotherapeut, relatietherapeut , 
kosmoloog,  Ancient Egyptian Healer. 
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Het element vuur in de Hofhouding van de Tarot 
 
Auteur: Lisette Leerkes (Tarotkundige) 

 
In het werken met de tarot heb ik steeds bij de 
Hofkaarten als gebrek ervaren dat er geen nummer 
op de kaart staat waarmee je volgens de 
numerologie tot een duiding kunt komen. Ook 
staat op de kaarten van de Hofhouding maar één 
persoon centraal en wordt er veel minder dan op 
de andere kaarten van het tarotspel, een 
gebeurtenis of situatie geschetst. Om je ‘in je 

element’ te kunnen voelen bij het duiden van de Hofkaarten, is 
het daarom prettig om wat meer kennis van het betreffende 
element te krijgen en van de houding die bij de Hofkaart hoort. 
En, hoewel naar mijn mening op de Hofkaarten niet heel 
duidelijk een gebeurtenis of situatie wordt weergegeven, staat er 
meer op de kaart dan je in eerste instantie denkt. In deze bijdrage 
zal ik aan de hand van de afbeelding van de Hofkaart een 
beschrijving geven van de Hofkaarten van het element vuur ofwel 
de Stavenfamilie. 
 
Page van Staven (aarde in vuur) 

Bij de Staven en het element vuur horen 
passie, energie en ondernemingslust. De 
Page die nog aan het begin staat van zijn 
ontwikkeling, voelt deze passie, energie en 
ondernemingslust in zijn nieuwe ideeën, 
maar voert deze nog niet uit. Hij bevindt 
zich als het ware nog in een soort van 
brainstorm fase en is bezig met creativiteit 
te ontdekken hoe hij dit vuur dat langzaam 
aan steeds verder in hem aanwakkert, kan 
neerzetten in de maatschappij. Soms zal hij 
zijn innerlijke drive ook al met anderen 
willen delen. De Page op de kaart wordt 

ook wel eens als de boodschapper gezien. Hij brengt dat wat hem 
drijft de wereld in en dat doet hij vanuit zijn verbinding met de 
kosmos. De rode veer op zijn hoed duidt ook op die verbinding 
en doet ons denken aan de rode veer op de kaarten O De Dwaas, 
XIII De Dood en XIX De Zon. Waar de rode veer op de kaart 
De Dood naar beneden hangt en juist duidt op verlies of 
vermindering van krachten, reikt de rode veer op de kaart van De 
Dwaas, De Zon en de Page van Staven omhoog als een vurige 
verbinding met de kosmos. Een verbinding van waaruit nieuwe 
ideeën als zaadje kunnen worden gepland in de geest. De Page 
raadt daarom ook wel aan om open te staan voor nieuwe kansen 
en ogen en oren goed open te houden voor nieuwe 
mogelijkheden. Dat de Page nog in de brainstorm fase zit, blijkt 
ook uit zijn zorgvuldige bestudering van de staf die hij vast houdt.  

 
 
,,Op welke manier kan ik mijn passionele ideeën neerzetten in 
deze wereld?” dat is de vraag die deze Page zich stelt. Hij neemt 
hiervoor echt de tijd en zoekt hiertoe in het onderbewuste, 
bewuste en het bovenbewuste (drie piramiden). De piramiden op 
de kaart van de Page zijn nog dichtbij en de Page blijft in de 
veilige nabijheid van dat wat hij in zichzelf aan kennis heeft 
opgeslagen. De Page moet er wel op letten dat de brainstormfase 
ook een keer voorbij moet gaan en je er niet in moet blijven 
hangen; gooi je aarde (Page) op vuur dan zal het vuurtje doven. 
Op de mantel van de page zien we salamanders, het symbool van 
de vuurgeest. De vuurgeest is echter nog niet ontwaakt; dit blijkt 
uit het feit dat de salamanders (nog) niet in hun eigen staart bijten.   
      

Ridder van Staven (lucht in vuur) 
De Ridder is al een paar stappen verder dan 
de Page en durft met zijn nieuwe ideeën 
enthousiast, temperamentvol en vol vuur de 
wereld in te gaan. De Ridder kan hierbij soms 
impulsief en ongeduldig handelen als hij te 
snel is voorbij gegaan aan de brainstormfase 
van de Page. De Ridder is een naar buiten 
tredend principe en de Ridder heeft al meer 
afstand durven nemen van zijn veilige 
omgeving. De drie piramiden zijn immers 
verder van hem verwijderd dan de drie 

piramiden ten opzichte van de Page. Hij vertrouwt op de kennis 
uit het onderbewuste, bewuste en het bovenbewuste en nu is het 
tijd om te handelen. Alle ridders zijn actiekaarten en de Ridder van 
Zwaarden en de Ridder van Staven zijn dit bij uitstek. Waar de 
Ridder van Staven meer vanuit impulsiviteit en (com)passie tot 
actie kan overgaan, doet de Ridder van Zwaarden dit veel meer 
vanuit een bewuste keuze en vanuit zijn denkbeelden en idealen. 
De Ridder van Staven zal, omdat hij vanuit passie en 
enthousiasme handelt, andere mensen over het algemeen sneller 
meenemen in zijn enthousiasme en op minder weerstand stuiten 
dan de Ridder van Zwaarden; die zich toch vooral tot mensen met 
dezelfde idealen richt en daardoor minder universele aansluiting 
krijgt. Het extremisme zit ook in de Ridder van Zwaarden 
vanwege de –soms beperkte en extreme- denkbeelden en het 
gebrek aan compassie en hij kan anderen ook echt tegen de borst 
stuiten met zijn directe uitingen. De Ridder van Staven is in dat 
opzicht sneller te vergeven; ook hij kan mensen kwetsen en vurig 
zijn, maar dat zal vaker vanuit zijn eigen ondoordachte passionele 
uitlating zijn dan vanuit moedwillige afkeuring van de ander, zoals 
bij de Ridder van Zwaarden het geval is. De Ridder van Staven is 
daarnaast lucht in vuur; zonder lucht kan vuur niet bestaan en 
lucht laat het vuur oplaaien. De Ridder van Staven is de passie, het 
vuur, het heetst van de strijd bij uitstek!   
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Koningin van Staven (water in vuur) 
De Koningin van Staven stelt zich letterlijk 
open voor de wereld. Zij laat dit zien door 
de opengeslagen cape. Zij is ontvankelijk 
voor dat wat tot haar mag komen. Ze laat 
zich leiden door haar intuïtie (zwarte kat) en 
zit stevig en rustig op haar troon. Ze heeft 
haar ‘vuur’-eigenschappen leren kennen en 
zit er zelfverzekerd bij. Ze weet wat ze wil 
en gaat daar ook voor staan. Ze komt 
krachtig over en staat in haar kracht; de 
leeuwen onder haar armleuningen en op de 
achterwand van haar troon duiden daar ook 

op. Voor mijn gevoel liggen er meerdere linkjes met de kaart XI 
Kracht. Op beide kaarten draait het ook om leeuwen en beide 
kaarten zijn overwegend geel (de piramiden op de kaart van de 
Koningin zijn zelfs geel geworden). Daarnaast duiden beide 
kaarten op tegenstellingen en gaat het in beide kaarten om de 
vrouwelijke kracht. Dit zal ik verduidelijken. Allereerst ga ik in op 
de kleur geel. Geel kan zowel op de intuïtie duiden als op het 
intellect . Dit is een tegenstrijdigheid, omdat het intellect vooral 
met de geest te maken heeft. Het lijkt alsof de Koningin van 
Staven deze tegenstrijdigheden heeft weten te verenigen nu de 
leeuwen op haar troon elkaar aankijken en elkaar zelfs lijken vast 
te houden. Alsof de troon wil zeggen: intuïtie en intellect kunnen 
hand in hand gaan. Op de kaart Kracht zien we ook nog iets 
bijzonders in het getal 11;  11 ,,bestaande uit twee enen heeft 
zowel eigenschappen van 1 als die van 2 in zich.”  schrijft Renée 
Maas. 11 staat ook voor het ‘ik ben wie ik ben’- principe en twee 
enen is ook twee keer de Magiër: de zelfbewustheid ten top. De 
Koningin is zoals gezegd zich ook bewust van haar eigenschappen 
dus daar zie ik ook een overeenkomst. Ook wijst Renée Maas op 
de wijze waarop de vrouw de leeuw op de kaart Kracht vasthoudt. 
Zij doet dit vol zorg, tederheid en vertrouwen. Ik noem dat 
beheersen in plaats van overheersen. En dat beheersen vinden we 
ook terug in het vrouwelijke principe van de Koningin. Water 
beheerst in die zin ook het vuur. Met water is immers elke 
uitslaande brand terug te dringen en het staat er ook haaks op. Nu 
de Koningin de tegenstelling water en vuur bij elkaar lijkt te 
brengen, wordt zij water in vuur.    
 
Koning van Staven (vuur in vuur) 

De Koning van Staven is het element ten top. 
Hij is vuur in vuur. Zijn gewaad is rood, 
terwijl de andere leden van de familie in het 
geel gekleed gaan. Daar waar de Ridder nog 
onvolwassen mannelijke energie symboliseert, 
heerst de Koning over het element en is hij tot 
rijpheid gekomen. Dat laatste blijkt ook uit het 
feit dat de salamanders op zijn mantel in zijn 
eigen staart bijten. De salamander -die op deze 
kaart niet alleen maar op de mantel te zien is 

zoals bij de andere kaarten- staat bovendien ook afzonderlijk op 
de kaart en staat letterlijk op de voorgrond. Ook op deze troon 
vinden we leeuwen terug die duiden op de kracht van deze 
Koning. Hij is onafhankelijk, is bewust en weet wat hij wil. Hij 
vertrouwt op zijn moed en kracht. Hij draagt als Koning een grote 
verantwoordelijkheid en heerst over het element. 
 
Wat kunnen we nu van de vuurfamilie leren? Het leert ons over 
zelfstandigheid, onafhankelijkheid, moed, kracht, passie en over 
het volgen van je innerlijke vuur. Durf jij je innerlijke vuur te 
volgen? Doe jij wat je graag wilt doen of maak jij je keuzes vooral 
vanuit het verstandelijk beredeneren? Als ik toch één advies mag 
geven: laat het vuurtje of –zo je wil jouw goddelijke vonk- in jezelf 
niet doven maar onderhoud het! Wakker het vuur aan met lucht 
of maak meer vuur (Ridder of Koning) wanneer het dreigt te 
doven en begrens het met aarde of water (Page of Koningin) 
wanneer je vonkje een vuurzee dreigt te worden.     
 

 
 
Contactgegevens: 
De Ster, Centrum voor Bewustwording 
P/a Industrieweg 80 
7061 AV Terborg 
Telefoon: 0315-323643 
Internet: www.dester.org     
Email: info@dester.org 
Facebook: https://www.facebook.com/opleidingendester  
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’. 


