
    

      
  

 

 

 

   Nieuwsbrief 

 

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

- Open avond: Eddy Meijer 
- Tarotkundige 
- Kwartaalblad Inzicht 
- Open Dag De Ster 30 mei 2010 
- Partnership met Eventonizer 

 
 

28-04-2010  Regressie – en Reïncarnatie 
therapie 

Reïncarnatietherapie is een vorm van psychotherapie, 
die op snelle wijze een goed inzicht  geeft in je leven en 
je levenspatronen, waardoor je keuzevrijheid vergroot 
wordt.  
Het werkt door middel van een lichte trance die wordt 
opgewekt door concentratie, waardoor je oude situaties 
kunt herbeleven en verwerken. Reïncarnatietherapie 
gaat ervan uit dat elk probleem en iedere klacht een 
oorzaak heeft in onverwerkte ervaringen in het verleden. 
Onder zorgvuldige begeleiding worden deze emotionele 
ervaringen opgespoord, herbeleefd en alsnog verwerkt. 
Er wordt gewerkt met gebeurtenissen uit je  
verleden: je jeugd, je geboorte, de tijd in de buik bij je 
moeder, maar ook andere bestaanssituaties (veelal 
vorige levens).  
 
 

 
 

Eddy Meijer is lid van de 
Nederlandse 

Beroepsvereniging voor 
Hypnotherapeuten en  

hij heeft een praktijk in Deventer. 
 

 

Tweejarige erkende beroepsopleiding tot 
Tarotkundige 

In deze beroepsopleiding zullen de verbindingen 
tussen het duiden van de legging van tarot kaarten  
met numerologie en astrologie worden 
uiteengezet. Gewerkt zal worden met de kaarten 
van Rider Waite. In het tweede jaar van de 
opleiding zal ook de Voyager Tarot aan bod 
komen. Therapeutische basisvaardigheden, nodig voor 
een anamnese, duiding en advisering, zullen aan de 
orde komen. Ook beroepscode en ethiek zijn vakken die 
gedoceerd worden om competenties voor Tarotkundigen 
op dit gebied te verwerven. Toetsing van de hierboven 
genoemde vakken, vindt plaats door middel van 
schriftelijke examens en beoordeling van presentaties in 
de lessen. Gedurende het tweede jaar van de opleiding 
zullen er mentoren worden aangewezen, die de 
studenten zullen begeleiden. Deze erkende 
beroepsopleiding zal worden afgerond met het schrijven 
van een scriptie en het doen van een praktijkexamen  
d.m.v. het leggen van een Keltisch kruis. Deze opleiding 
wordt gegeven door zeer ervaren docenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kwartaalblad Inzicht 

Inzicht is een uitgave Stichting De Ster, centrum voor 
bewustwording. 
Stichting De Ster, groeit in alle opzichten. Het aanbod 
aan opleidingen en lezingen neemt toe en wordt 
gevarieerder. Dat geldt ook voor het door de Ster 
uitgegeven blad INZICHT.  
Nieuw uiterlijk en vormgeving, meer medewerkers en 
een gestaag groeiend aantal abonnees. 
In de kwartaaluitgave INZICHT vindt u een overzicht van 
op handen zijnde lezingen, cursussen, handige 
adressen en natuurlijk tal van interessante, 
vernieuwende en verdiepende artikelen. Het voelt goed 
om nieuwe inzichten te kunnen delen en wij zouden het 
geweldig vinden deze stijgende lijn door te kunnen 
zetten. Uw hulp is daarbij van harte welkom. Tips, 
artikelen, abonnementen of het plaatsen van een 
advertentie. 

 

Open Dag De Ster 30 mei 2010 

 
Hierbij maken wij u attent op onze Open Dag op  

30 mei 2010.  

Interessante workshops, lezingen, healingsessies en 

privé-consulten op velerlei gebied, vinden op deze dag 

plaats, maar ook is er de mogelijkheid tot gezellige 

ontmoeting met vele oude bekenden en nieuwe 

gezichten. 

Wij verwijzen u naar bijgevoegd document bij deze 

nieuwsbrief, voor een gedetailleerde beschrijving van 

deze Open Dag. Wij zouden het op prijs stellen indien u 

dit document door zou willen mailen naar de bij u 

bekende relaties. 

Wij verheugen ons erop u op onze Open Dag te mogen 
begroeten. 

 

Partnership met Eventonizer 

 
Het verheugt ons u mede te kunnen delen dat wij in 

gesprek zijn met Eventonizer over een partnership, 

gericht op gezamenlijke acties in de zakelijke markt. 

Over de vorderingen hieromtrent zullen wij u informeren 

via onze website en de volgende nieuwsbrief. 

 

Nieuwe website 

Wij zijn op dit moment druk bezig om onze website te 
vernieuwen en verwachten dat deze halverwege mei in 
de lucht is. 

Deze website is te bereiken via www.dester.org 
 

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’. 
 
 


