
    

      
  

 

 

In deze nieuwsbrief van Stichting De Ster kun je onder 
andere lezen over:  

- De Dwaas: een beschrijving van  
 Marcel Zwart 
- Impressie van de Open Dag 
- Openbare avond: Tafeltjesavond 23-06-2010 
- Praktijktrainingsavonden De Ster 
- Wegwerkzaamheden nabij de Kameleon 
- Website 

 
 

De Dwaas 

Auteur: Marcel Zwart 

De Dwaas, de Nar, het Zottekind, dat zijn allemaal 

passende namen voor het archetype van de kaart die 

eerst geen getal kreeg en later nummer NUL werd. Denk 

aan het veelzeggende woord ONBENUL. In de 

geschiedenis van de tarot nemen sommigen een 

ontwikkeling waar, die een ander licht werpt op een 

aantal Grote Arcana-kaarten. In hun ogen is bijvoorbeeld 

de Magiër oorspronkelijk niet de Verheven Voorganger 

(Mozes) of de Grote Tovenaar (Uri Geller) maar de 

fraudeur (Dirk Scheringa, Uri Geller). Zo zou het 

archetype van de Dwaas oorspronkelijk gestalte 

gekregen hebben in landlopers en klaplopers. Types als 

Swiebertje en Pipo de Clown, die in de jaren zestig zo 

populair waren op tv. De dorpsgek, de zwerver, de 

nietsnut, de drop-out. De Dikke en de Dunne, Goofy 

(metgezel van Mickey Mouse), de nerd, alle mogelijke 

types die er af en toe op los blunderen, of die sociaal 

gezien makkelijk de boot missen. 

De Grote Arcana (de grote geheimen) worden 

traditioneel met Romeinse cijfers genummerd. En de 

Romeinen kenden de nul nog niet. Het getal nul – al 

eeuwenlang gebruikt door de Indiërs –werd pas in de 

dertiende eeuw in Europa bekend, dankzij het 

schitterende werk van Fibonacci #. Wat bleek namelijk: 

dankzij de nul werden allerlei ingewikkelde berekeningen 

een stuk makkelijker! Dit sluit aan bij de ware betekenis 

van de Dwaas, die ik zou samenvatten als het leven wil  

 

 

 

 

 

 

 

 

geleefd worden en iedereen mag er zijn (dus jij ook). 

Want de nul is onmisbaar. Dus jij bent onmisbaar, niet 

omwille van je prestaties, maar omwille van het blote feit 

dat je bestaat. Je mag er van uitgaan dat jouw bestaan 

gewenst is en dat jij gezegend bent – net als alle 

anderen trouwens, kinderen van god, zussen en broers 

hier op aarde.  

Veel broertjes en zusjes hebben af en toe ruzie met 

elkaar, het gaat heus niet altijd alleen maar soepel en 

gladjes. Wellicht is dat zelfs de bedoeling, want wij zijn 

er om te groeien en te leren, een ontwikkeling die zelden 

zonder groeipijn of botsingen verloopt. Wij botsen met 

elkaar en met de wereld (het Zottekind van de Voyager 

Tarot heeft een litteken op het hoofd) en de kans is 

aanwezig dat het hier niet bij blijft. Want wij leren 

langzaam, maar we zijn wel leergierig, dus we blijven 

erop uit trekken om nieuwe ervaringen op te doen. De 

echte wijze weet, dat hij een dwaas moet blijven. Het is 

een illusie om te denken dat je alles weet, een dodelijke 

illusie voor de spirit. “Zalig zijn de armen van geest, want 

zij wonen in het rijk van de hemel”. Deze hemel is wat 

mij betreft op aarde, niet na de dood maar NU.   

#  Bekend van de “reeks van Fibonacci” waarin elk getal 
een optelsom is van de twee voorgaande getallen:  
(0-) 1-1-2-3-5-8-13-21-34-55 etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Dwaas uit de Tarotspellen van Crowley, Voyager en 
Rider Waite. 
 

 
Open Dag De Ster,  
Centrum voor Bewustwording,  
30 -05-2010 
 

Impressies 

De 15e Open Dag van De Ster vond plaats op  
30 mei 2010. 
Docenten, Tarotkundigen, een sjamaan, een 
voetreflexologe en vele andere deskundigen, allemaal 
bevriende relaties van de Ster,  kwamen bij elkaar, om 
samen zich in te zetten om een bijzondere sfeer en 
inhoud te geven aan deze dag. 
Bijzonder  is dat meer dan 34 mensen deze dag 
maakten tor een dag van ontmoeting, waar velen met 
elkaar in gesprek gingen. 
Laten we de vrijwilligers en organisatoren niet vergeten. 
Hulde! 
 
Het was een gezellige drukte van belang toen iedereen 
in de ochtend zijn tafel aankleedde.  
Hartelijke begroetingen vonden plaats. De eerste 
bezoekers stonden toen al buiten te wachten! 
Een inspirerende korte meditatie in een kring volgde om 
10.30 uur om iedereen af te stemmen op de juiste 
spirituele golflengte. 

Deze dag waren er vele boeiende consulten waarover 
we inmiddels vele positieve reacties ontvingen. Vooral 
de warmte en verbondenheid waren voelbaar.  
Mensen konden genieten en tegelijkertijd spirituele 
verdieping opdoen op het gebied van onder andere 
Tarot, Kosmologie, Sjamanisme, Tenen Lezen, 
Paranormale Therapie en nog vele andere disciplines. 
Yvon Taken verzorgde diverse klankschaalsessies. 
Eveneens was er een uitgebreide informatiestand 
aanwezig. 
 
Er werden deze dag bijzondere lezingen verzorgd. Elly 
Spronk beet de spits af met de inmiddels toch bekend 
geworden lezing “de Tarot als weg tot persoonlijke 
bewustwording” (voorheen de Inwijdingsweg), gevolgd 
door Roelien de Lange, bekend van vele boeken en een 
gerenommeerd sjamaan. Haar laatste boek GAIA’s 
Kracht stond in de belangstelling. 
 
Nadien kwam  Robin Joostens aan bod, met het doen 
van helderziende waarnemingen, gevolgd door Cor van 
der Horst, die uitgebreid aandacht besteedde aan het 
onderwerp Reïncarnatie – en Zielstherapie. 
 
Ook Eddy Meijer wist zijn gehoor te boeien met een 
lezing over buitenaardse beschavingen 
 
Deze dag werd afgesloten met een heel bijzondere 
healing - bijeenkomst.  
Robin Joostens voerde een geleide meditatie om in je 
kracht te komen, begeleid door de harp bespeeld door 
Yvon Taken. 
Daarna, samen met Yvon Taken (die prachtig zong) en 
de inspirerende Roelien de Lange een prachtig lied, 
waarin iedereen werd uitgenodigd om zijn/haar 
hartekracht uit te dragen. Wat een power! 
 
Hermine Merlijn kon deze dag als gevolg van ziekte niet 
aanwezig zijn.. Wij wensen Hermine veel kracht toe bij 
haar herstel. 
Al met al kijken we terug op een geslaagde Open Dag! 
Dat er nog vele mogen volgen. 
 
Klik op onderstaande link om foto’s te raadplegen van de 
Open Dag: 
 
http://www.dester.org/impressie-open-dag/ 

Henk Hollmann  

 



Openbare avond De Ster,  

Centrum voor Bewustwording 

 

Tafeltjesavond op 23-06-2010  

met medewerkers van de Ster 

 

Hierbij maken wij u attent op onze laatste openbare 
avond van dit seizoen. Dit belooft wederom een 
prachtige avond te worden. 
Deze avond wordt in groepjes (tafeltjesavond) gewerkt, 
waarbij de volgende disciplines aan de orde komen:  
Tarot, Speelkaarten, Pentalogie, Waarnemingen, 
Handlijnkunde, Psychometrie, Wastekenen, 
Voetrefelexologie enz. 
Ook dierentolk Edje de Groot kan u, d.m.v. een foto van 
uw huisdier, iets vertellen over de situatie van het dier. 
 
De avond wordt afgesloten met een demonstratie 
Spaanse danskunst door Maja Coldewijn en haar 
partner. 
 
Locatie: 
Ontmoetingscentrum de Kameleon, Walstraat 24, 
7061 CB Terborg 
Aanvang:  20.00 uur.  
De zaal is open vanaf 19.30 uur 
Entree:  € 12,50 per persoon 
 
 

 

Praktijktrainingsavonden De Ster 

 

Op 16-06-2010 wordt de laatste praktijk trainingsavond 
gegeven van het seizoen.  
Deze avonden zijn bedoeld voor iedereen die 
belangstelling heeft voor de Tarot, maar in het bijzonder 
voor de cursisten van de Tweejarige Beroepsopleiding. 

Er wordt onder andere geoefend met het leggen van een 
Keltisch Kruis. 

U bent op deze avond van harte welkom. 

 

De eerstvolgende datums van de trainingsavonden in 
het nieuwe seizoen zijn:   

15-09-2010, 20-10-2010, 17-11-2010, en 08-12-2010. 

 

Deze praktijk trainingsavonden worden gegeven in de 

Kameleon, Walstraat 24 te Terborg. 

 

De kosten bedragen € 12,50 per avond. 

 

Wegwerkzaamheden de Walstraat te 
Terborg, nabij de Kameleon. 

De Walstraat in Terborg tussen de Hoofdstraat en de 
Wijnwaarden wordt binnenkort verlegd om de bouw van 
Walstaete (Coop en appartementen) mogelijk te maken. 

Niet alleen de weg wordt verlegd, maar ook de riolering 
onder de weg wordt vervangen.  

 

Planning 

De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2010 in de 
weken 18 t/m 28. 

 

Bereikbaarheid/omleiding 

De werkzaamheden zullen tot verkeershinder leiden. Het 
gedeelte van de Walstraat tussen de Hoofdstraat en de 
Wijnwaarden wordt van 17 mei t/m 16 juli 2010 
afgesloten voor alle verkeer.  

Wij raden u aan om te parkeren  op het Marktplein te 
Terborg en de Kameleon via de Industrieweg te 
benaderen. 

Een link hoe de verkeerssituatie op dit moment is en hoe 
de Kameleon is te bereiken, vindt u hier: 

 

http://gemeente.oude-
ijsselstreek.nl/wonen/openbare_ruimte/werkzaamheden/
verlegging_walstraat_terborg  

 

 

 

Website 

Wij attenderen u op onze website, waar u meer kunt 
lezen over de activiteiten van De Ster, Centrum voor 
Bewustwording. 

Deze website is te bereiken via www.dester.org of 
www.tarotkundige.nl  

 

 

 



Contactgegevens: 

De Ster, Centrum voor Bewustwording 
P/a Industrieweg 80 
7061 AV Terborg 
Telefoon: 0315-323643 
Internet: www.dester.org 

 

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


