
    

      

  

 

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

- De Magiër: Marcel Zwart 
- Tarot en Ismakogie: Elly Hoekstra 
- Praktijktrainingsdagen: Elly Spronk 
- Tarot en Speelkaarten: Elly spronk 
- Openbare avond: De reis van de Ziel 
- Inzicht (Najaarsnummer 2010) 
- Contactgegevens 
- Bijzonder aanbod 

 

De Magiër 

Als je de betekenis van de 

Magiër wilt doorgronden dan 

zijn er in principe twee wegen 

die ons ter beschikking staan. 

Je kunt het begrip magie als 

uitgangspunt nemen - het 

woord - en je kunt kijken naar 

de plaatjes: het beeld. 

Uiteraard doen we hier allebei, 

zij het in kort bestek. 

In oudere tarotspellen als de Tarot Marseille zie je de 

Magiër afgebeeld als goochelaar. De bekendste 

tarotkaarten zijn die van Rider-Waite. Daar zien we een 

jonge man, die achter een tafel staat; zijn ene hand wijst 

naar boven, terwijl de andere 

hand naar beneden wijst. 

Kennelijk worden hier hemelse 

en aardse krachten met elkaar 

verbonden. Zowel de 

goochelaar als de magiër kan 

dingen voor elkaar krijgen die 

wij niet snappen. We kijken 

ernaar en we zien een 

resultaat dat we niet kunnen 

rijmen: dat noemen we 

magisch. Wie dat voor elkaar 

krijgt, die kun je wel een magiër noemen. Zo was er in 

de 19e eeuw een zekere Don Bosco, een Italiaanse 

priester die een kerk wilde bouwen. Hij stapte naar een 

makelaar, die hem wantrouwig aankeek en vroeg of hij  

 

 

 

 

dat wel kon betalen. “Jawel hoor, kijk maar.” En Don 

Bosco keerde zijn portemonnee om, waar zo’n 10 lires 

uitrolden. Een slechte start, zou je zeggen, maar een 

aantal jaren later stond de kerk er wel. (Deze zelfde Don 

Bosco zou overigens, als streng orthodox katholiek, 

nooit goedgekeurd hebben dat iemand hem met tarot 

zou verbinden.) 

Zulke sterke staaltjes van zelfvertrouwen levert niet 

iedereen, maar we hebben het wel allemaal in ons. De 

Magiër heeft specifieke talenten en blinkt er uiteindelijk 

in uit door voortdurende oefening. Het talent is een gave, 

de oefening zou je discipline kunnen noemen, of 

overgave. Er zitten niet alleen ambitie en passie in, maar 

ook plezier, een combinatie die jong houdt. Misschien 

dat daarom de Magiër ook vaak als jongeling wordt 

afgebeeld? De zo felbegeerde eeuwige jeugd heeft niet 

zozeer te maken met afwezigheid van grijze haren of 

rimpels, maar met de gretigheid en de inzet om je te 

blijven ontwikkelen. Ik wens ons allen de geest van de 

Magiër toe. 

nawoord 

Deze en de twee kaarten van de vorige nieuwsbrieven 

vormen numerologisch een geheel. In de getallenleer 

werkt dat als volgt: de Zon heeft het getal 19 dat via 1 + 

9 tot 10 herleid kan worden. Tien is het getal van het 

Fortuin en de 10 leidt via 1+ 0 tot 1 ofwel de Magiër. De 

Zon, het Fortuin en de Magiër hebben alledrie te maken 

met het proces van individuele ontwikkeling. 

Marcel Zwart is als docent verbonden aan de 
beroepsopleiding tot Tarotkundige van  
Stichting de Ster 
 

 
 

 

 

 



Ismakogie 

In beweging met het Tarotspel:  

Kaart XIII de Dood 

Auteur: Elly Hoekstra 

 

De kaarten van de Tarot hebben een verbinding met het 

lichaam en daarom met de bewegingsleer Ismakogie.  

 

Tarot 

Door middel van de Tarot kun je een beter inzicht krijgen 

in jezelf en je klachten, waardoor het mogelijk is 

oorzaken van ziekte te achterhalen. Je leert om dichter 

bij jezelf te komen en de signalen van je lichaam eerder 

te onderkennen. Je leert je eigen rol ten opzichte van je 

klachten te herkennen. Op die manier kun je sneller tot 

een efficiente aanpak komen en zelfs preventief aan je 

gezondheid werken. 

 

Elke tarotkaart heeft zijn eigen specifieke wijsheid. Bij 

elke kaart hoort bij een lichaamsdeel en elke kaart 

symboliseert een gemoedstoestand. 

 

Ismakogie 

Ismakogie is een bewegingsleer voor een goede, mooie 

en gezonde houding. De nadruk ligt op het ‘in-

programmeren’ van de oefeningen in het dagelijkse  

leven. Je wordt je bewust van je lichaam. Als je houding 

verandert, verminderen of verdwijnen heel vaak ook 

klachten. Als je natuurlijk beweegt, beloont je lichaam je. 

De oefeningen geven een basisrust, die van binnen 

voelbaar en van buiten zichtbaar is. 

 

Bezig zijn met Ismakogie is een ontdekkingsreis door je 

lichaam en geest. Ook hier zie je een overeenkomst met 

de Tarot. 

 

De Dood 

De Dood heeft een verbinding met loslaten. De kaart 

heeft te maken met leren accepteren dat er dingen zijn 

die je niet kunt veranderen. Dan maak je ruimte voor 

nieuwe dingen. 

 

Metaal 

De Dood heeft een verbinding met het metaal lood.  

Een goede hoeveelheid lood in je lichaam geeft vaste 

vorm aan het menselijke lichaam, het skelet. 

 

 
 
Gemoedstoestand 

Als je in je denken en voelen te veel blijft vastzitten in 

verdriet, verlies en beperkingen produceer je te veel lood 

in je bloed. Dat kan leiden tot somberheid, depressies, 

negatief denken, chronische heesheid, wijkend 

tandvlees, menstruatiestoornissen of kalknagels. 

  

Aanpak 

Je kunt op twee manieren beginnen. Je hebt een klacht, 

die met somberheid, depressies, negatief denken, 

chronische heesheid, wijkend tandvlees, 

menstruatiestoornissen of kalknagels te maken heeft. 

Of je hebt een klacht en op de vraag naar de oorzaak 

trek je de kaart de Dood.  

Kijk in beide gevallen naar wat deze kaart jou te zeggen 

heeft.  

 

Stel jezelf de volgende vragen. 

• Wat kan ik NU doen om mijn leven te veranderen? 

• Op welk gebied heb ik nog geen inzicht? 

• Wat kan ik doen om mijn angst los te laten? 

 

Oefeningen 

Om het proces van de kaart  de Dood te ondersteunen, 

kun je de volgende oefeningen doen. 

 

Basishouding  

De ideale basishouding in het staan is in twee rechte 

hoeken. Een rechte hoek van 90 graden tussen voet en 

onderbeen en tussen hals en kin. De hielen staan iets 

dichter bij elkaar dan de voorvoeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Oefening 1 

Ismakogisch lopen is een prachtige oefening die je 

letterlijk en figuurlijk in beweging houdt. 

Til je rechter bovenbeen op en maak tegelijkertijd je 

linkerbeen wat langer. Doe een stap naar voren en 

beweeg je bovenbeen weer naar beneden. 

Til je linker bovenbeen op en maak nu je rechterbeen 

wat langer. Doe een stap naar voren en beweeg je 

bovenbeen weer naar beneden.  

Als je je rechter bovenbeen optilt, zwaai je je linkerarm 

naar voren en als je je linker bovenbeen optilt, zwaai je 

je rechterarm naar voren. 

Loop nu zoals je altijd loopt. Loop je misschien met je 

heupen, met je bovenbenen of …  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oefening 2 

 

Schouderoefening in het zitten of staan. 

Ga met de vingertoppen over je decolleté langs de 

schoudertoppen naar opzij. Maak er een grote beweging 

van.  

Voel dat het een mooie oefening is om een ronde rug 

tegen te gaan. 

 

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. 

 

Praktijktrainingsdagen 

Docent: Elly Spronk 

Dit jaar hebben we voor het eerst 5 trainingsdagen op 

het programma staan. U kunt zich per trainingsdag 
inschrijven. 

De eerste trainingsdag was op  2-10-2010. 

Deze dag hebben we besteed door aandacht te geven 

aan de poortkaarten XII de Gehangene, XIII de Dood, 

XV de Duivel en XVI de toren.  

Daarna hebben we gewerkt met het leggen en duiden 

van een uitgebreid Keltisch kruis. We hebben hier vorm 

aan gegeven door “Living Tarot”. Dus mensen hebben 

de plaatsen van de kaarten ingenomen.  

Dit was een prachtige dag, waardoor er veel verdieping 

in het contact met de kaarten plaatsvond. 

28-11-2010 is de volgende trainingsdag. Dan zullen we 

hoofdzakelijk werken met de hofkaarten (uitleg en 

leggingen, o.a. familieopstellingen).  

Iedereen is van harte welkom! 

 

Wel s.v.p van tevoren opgeven in verband met de te 

reserveren ruimtes. 

Meer informatie omtrent de datums, kosten en manier 

van inschrijving  vindt u op onze website. 

 

Cursus tarot en Speelkaarten 

Docent: Elly Spronk 

 

 

In deze cursus bespreek ik de achtergrond en praktijk 

van de oeroude kunst van het kaartleggen.  Dit kunt u op 

eenvoudige wijze beoefenen. 

Mijn uitleg kent de volgende onderdelen: 

o De techniek van het kaartleggen  
o De toepassing van het werken met de kaarten  
o Voorbeelden van het soort vragen dat ermee  

zijn te beantwoorden  
o Praktische tips om de techniek snel onder de 

knie te krijgen.  
 

U verwerft zich hiermee een waardevol inzicht in uw 

eigen karakter en persoonlijkheid, alsmede in die van uw 

familie en vrienden. Tevens helpt het u inzicht te krijgen 

in de toekomstige mogelijkheden voor uzelf en anderen. 



De kunst van kaartleggen is van generatie op generatie 

doorgegeven en komt uit alle delen van de wereld. Het 

kaartleggen raakte opnieuw in trek in de 19e eeuw, toen 

de belangstelling voor het occulte een grote bloei 

beleefde. 

Wellicht was dit een reactie op het nieuwe industriële 

tijdperk, waarin machines het overnamen van de mens. 

In het  huidige computertijdperk is dat wellicht weer de 

reden waarom deze techniek opnieuw een opleving 

doormaakt. 

Sceptici doen nogal denigrerend over de techniek van 

het kaartleggen, maar de kaarten kunnen  heel wat meer 

vertellen dan alleen maar wat er volgende week of 

maand zal gebeuren. Ze kunnen een waardevol inzicht 

in de eigen persoonlijkheid geven, ideeën laten 

uitkristalliseren en helpen bij het nemen van 

beslissingen. 

Duur: 10 zaterdagen 

Datums:  

30-10-2010, 07-11-2010, 20-11-2010, 

15-01-2011, 29-01-2011, 12-02-2011, 12-03-2011, 

09-04-2011, 08-05-2011. 1 dag zal nog worden 

ingepland, dit in overleg. 

 

Meer informatie omtrent de datums, kosten en manier 

van inschrijving  vindt u op onze website. 

 

Openbare Avond op 27-10-2010 

De reis van de Ziel  door 

Hermine merlijn 

In deze lezing gaat Hermine Merlijn het hebben over de 

invloed van de sterfervaring uit je voorgaande leven en 

voor het volgende leven. Hoe je sterft is bepalend voor 

je volgende incarnatie. Als je in je voorlaatste leven een 

traumatische sterfervaring hebt doorgemaakt, kan dat in 

je huidige leven doorwerken. Soms als een fobie, als 

onverklaarbare angsten, of in gedrag en houding ten 

opzichte van de dood. Wat sterft is het lichaam, wat 

doorleeft is de ziel die je bent. Ziel en lichaam dragen 

alle herinneringen met zich mee, zowel over het huidige 

leven als van vorige levens. Alle incarnaties tezamen 

hebben je gemaakt tot wie je nu bent als ziel en 

persoonlijkheid! Door alle levens heen ben je altijd je 

eigen uitkomst…! 

 

Thema´s die behandeld worden: 

o Het echte moment van sterven. 

o De reis die de ziel maakt na de lichamelijke 

dood. 

o Vorige levens die negatief doorwerken in het 

huidige leven. 

o Oude pijn uitwerken en zielsherinneringen 

bewust maken. 

 

De lezing zal ongeveer een uurtje duren, gevolgd door 

een groepssessie naar je voorlaatste leven die ook een 

uur kan duren. Breng een matje en kussentje mee. 

Daarna is er een korte uitwisseling van de ervaringen. 

Locatie: De Kameleon, Walstraat 24 te Terborg 

Aanvang:  20.00 uur, zaal open 19.30 uur tenzij anders 

    vermeld. 

Kosten: € 10,- per avond p.p. 

 
Het verheugt ons u te kunnen  mededelen dat mevr.  

Adrie Beijen deze avond aanwezig zal zijn met een 

boekenstand, waar de nieuw uitgekomen boeken 

gepresenteerd zullen worden. 

 
A3 boeken, Oosterveldweg 15, 7274 DZ  Geesteren,   
T 0545 48 11 40, www.A3boeken.nl 
 
 

 
 
 

Najaarsnummer Inzicht verschenen 

Het nieuwe nummer van Inzicht is weer uit met veel 

mooie en gevarieerde artikelen zoals: 

 Uit de tarotpraktijk 

 Ho’oponopono (zelfidentiteit door Hawiaans 

vergevings en genezingsproces 

 Mooi legpatroon uit “de Tarot als gids voor het 

dagelijks leven” 

 

 

 

                    



                   Mooi legpatroon uit  

“De tarot als gids voor het dagelijks leven” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het boek “De tarot als gids voor het dagelijks leven” 

van Hajo Banzhaf en Elisa Hemmerlein wordt een 

legpatroon gehanteerd, dat ik graag gebruik, zowel voor 

mijzelf als bij consulten. Hierbij leg je vier kaarten in een 

kruisvorm op tafel, links de eerste, rechts de tweede, 

midden boven de derde en ten slotte komt de vierde 

kaart midden onder. Het ontstane patroon ziet er dan als 

volgt uit: 

  [3] 

            [1]   [2] 

                            [4] 

De eerste kaart duiden de auteurs als: “Uitgangspunt. 

Hier staat u nu.” De tweede betekent: “Dit is op het 

moment niet belangrijk. Dit moet u nastreven noch 

vrezen. U kunt dit gerust verwaarlozen.” Kaart nr. 3: “Dit 

is nu belangrijk. In deze richting moet u gaan. Dit moet u 

doen/zou u moeten begrijpen. Hier moet u op letten.” De 

vierde positie ten slotte wordt onder andere beschreven 

als: “Zo zal uw volgende ervaring zijn. Hier zal uw 

hogere zelf u het eerst naar toe leiden.”  

Marcel Zwart 

In het verdere deel van het artikel in Inzicht wordt 

uiteengezet hoe dit legpatroon kan worden 

geïnterpreteerd. 

 

en voorts: 

 Interview met Anodea Judith (schrijfster van het 

handboek der Chakra psychologie); 

 Boekbespreking “de lichtkracht van Chakra’s 

 De astrologische mandala en de horoscoop van 

de Ster 

 In beweging met het tarotspel, waarin 

toepassing van de Tarot in de Ismakogie wordt 

uiteengezetKampvuurlegging  

 Het transformatiespel 

 Opbouw van een numeroscoop 

 Interview met Auti van Roon, beoefenaar van 

de Traditioneel Chinese Geneeskunde 

 

Verder een vooraankondiging van het nieuwe boek van 

Eleonore Oldenburger dat later dit jaar zal verschijnen. 

“De tarot als sleutel tot inzicht” 

Nieuwe speciale editie door 

Eleonore Oldenburger 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruim 20 jaar geleden verschenen de eerste Ankertjes: 

De tarot als sleutel tot inzicht” in twee delen, later 

gevolgd door de delen III en IV. In de loop der tijd zijn 

haar kennis en inzicht in de symboliek van de tarot 

verder verdiept en uitgebreid. Het resul¬taat is een 

geheel herziene en uitgebreide editie die een schat aan 

informatie bevat en de lezer helpt de symbooltaal van de 

kaarten te begrijpen. Ook is meer bekend geworden 



over de achtergrond en beweegredenen van Pamela 

Colman Smith - de tekenares van het populaire 

Rider/Waite kaartspel, dat in dit boek gebruikt wordt - 

waardoor een meer volledig beeld van de symboliek is 

ontstaan. 

Onderwerpen die in dit boek aan bod komen: 

o Symbolische betekenis van de kaarten van de 

grote en kleine Arcana; 

o Jung en de tarotbenadering; 

o Achtergronden en geschiedenis van het 

tarotspel; 

o Verscheidene legmethoden: waaronder de 

Kabbalistische “Levensboom”: 

o De symboliek van de Tarot van Marseille 

 

Eleonore Oldenburger noemt zichzelf geen kaartlegster 

maar tarotkundige. Zij ziet het interpreteren van 

tarotkaarten als het ontsluieren van innerlijke geheimen 

en wil zich beslist niet identificeren met het voorspellen 

of de waarzeggerij. 

Graag nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 

boekpresentatie, ingeleid door Paul Kluwer, medio 

november 2010.  

Eleonore zal een voordracht geven over het onderwerp:  

“De Archetypen in de Tarot”. 

Voor meer informatie (o.a. plaats en tijd) kunt u contact 

opnemen met Uitgeverij Synthese: info@synthese.ws  of 

tel. 010-411 3867. Ook kunt u deze informatie 

binnenkort vinden op www.synthese.ws bij het 

onderwerp De tarot als sleutel tot inzicht of op de 

website van de Ster: www.dester.org  

 

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’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijzonder aanbod 

 

Een abonnement op Inzicht is nu meer dan de moeite 

waard. We maken het u aantrekkelijk zich te abonneren 

of iemand anders een jaarabonnement cadeau te doen. 

Indien u dat voor 15 november 2010 doet, ontvangt u het 

winternummer van 2010 gratis en samen met de 4 

nummers van 2011 betaalt u dan € 15,00. 

U kunt zich abonneren door een van onderstaande 

kaarten uit te knippen en in een gefrankeerde envelop 

op te sturen naar: 

 

Klaas Horsman 

Offenberglaan 1-35 

2594 BM Den Haag 

 

of via een Email met onderstaande gegevens naar: 

inzicht.admin@dester.org  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


