
    

      

  

 

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

- Het Rad van Fortuin: Marcel Zwart 
- Tarot en Ismakogie: Elly Hoekstra 
- Cursus Tarot en Speelkaarten 
- Cursus Praktijktrainingsdagen 
- Website 
- Contactgegevens 

 

Het Rad van Fortuin 

 

Auteur: Marcel Zwart 

X Het Rad Van Fortuin is 

een mooie kaart om het 

nieuwe seizoen in te luiden. 

Zij gaat namelijk over het 

vinden van de juiste mix van 

passie, inzet, zelfkennis en 

overzicht. Bij de meeste 

tarotspellen zie je een rad 

met drie figuren afgebeeld. 

Je kunt deze figuren als 

zelfstandige wezens 

beschouwen, waarvan er 

een superieur is, de tweede 

de ondergang tegemoet lijkt te gaan en de derde juist in 

opkomst is. Het past echter beter bij het mensbeeld dat 

sinds de laatste eeuwen contouren krijgt om de drie 

figuren te zien als onszelf in verschillende situaties en 

levensfasen. Hoe ga je om met overgangsfasen, met 

mee- en tegenvallers, met nieuwe kansen en 

uitdagingen. Geniet je van succes zonder hoogmoedig 

te worden, kun je zonder slachtofferhouding met falen 

omgaan? In teksten over deze kaart wordt er dikwijls op 

gewezen dat het de kunst is om in het centrum van het 

wiel te vertoeven, hetgeen je door middel van meditatie 

voor elkaar kunt krijgen. Zo ontwikkel je de innerlijke rust 

die nodig is om niet door het minste of geringste van 

slag te  

 

 

 

 

 

 

raken. Het oogmerk van meditatie is niet om je aan het 

wereldse leven te onttrekken, maar om juist met meer 

zelfvertrouwen de 

wereld in te gaan en 

daar je individualiteit te 

ontwikkelen door 

verantwoordelijkheid te 

nemen. Als je wilt 

slagen dan zul je enig 

risico moeten nemen. 

Dat is de eerste 

uitdaging. Maar 

wanneer je je doel 

bereikt hebt kom je 

voor de tweede 

uitdaging te staan, en 

dat is om het succes te vieren en de winst royaal te 

delen. Alleen zo investeer je in jezelf en in het grotere 

geheel. Dit is een gegeven en geen moreel voorschrift. 

Per slot van rekening: “als het getij verloopt moet je de 

bakens verzetten”. 

De Nederlandse astroloog Thierens verbindt X Het Rad 

van Fortuin met het astrologische teken Steenbok. Het 

teken Steenbok heeft met alle grote instituten te maken, 

zoals staten, banken en kerken. Sinds zo’n anderhalf 

jaar geleden de planeet Pluto zijn entree in de Steenbok 

deed, zien we dat al die grote, schijnbaar onaantastbare 

instellingen op hun grondvesten staan te trillen. Banken 

vallen om, landen gaan failliet. De katholieke kerk blijkt 

er een twijfelachtige spirituele en seksuele moraal op na 

te houden. Natuurlijk doet men uiterlijk verwoede 

pogingen om alles weer te repareren, maar hoe zeker 

kunnen we zijn over blijvende kwaliteits¬verbetering? In 

het licht van de ontwikkelingen van de laatste jaren is de 

visie van de Voyager Tarot frappant. In dit spel neemt 

Het Rad van Fortuin een centrale plaats in, met als 

belangrijk symbool de achtbaan, die erop wijst dat het 

leven een spel is en een avontuur. Wie niet waagt die 

niet wint. Grote instituten als kerk en politieke partijen 

zijn mensenwerk, zij hebben niet het eeuwige leven. 



Banken hebben wel gewaagd én gewonnen, maar niet 

uitgedeeld. (Plichtmatige winstdeling met de 

aandeelhouders is niet hetzelfde als vrij en feestelijk aan 

de wereld teruggeven.) Toen het even tegenzat was alle 

reserve snel op. Dus stel niet teveel vertrouwen in deze 

instellingen, let op je intuïtieve ingevingen en blijf in 

beweging. Stel je passie centraal in je keuzes en 

beschouw bankgarantie als tijdelijk, dan zul je succes 

met vreugde en tegenvallers met veerkracht tegemoet 

kunnen gaan. 

Naschrift   -   ter overweging: Het Rad duidt erop, dat 

ons leven meer lotsbepaald is dan we denken. We 

denken wel dat we zelf kiezen, maar wie is dat zelf? 

Anderzijds: we denken soms wel dat het lot zich met 

volledige willekeur aan ons voltrekt, maar daar hebben 

we onbewust wel degelijk zelf de hand in gehad. 

Wederom roept dit de vraag op wie dat verborgen zelf 

dan wel is. 

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

 
 

Ismakogie 

De Magiër 

Auteur: Elly Hoekstra 

Het is In beweging met het Tarotspel: de Magiër 

 

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. 

 

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 zien we een overeenkomst 

met de Tarot. 

 

Elke tarotkaart heeft zijn eigen specifieke wijsheid. Bij 

elke kaart hoort bij een lichaamsdeel en elke kaart 

symboliseert een gemoedstoestand. 

De Magiër 

De Magiër heeft een verbinding met het nemen van 

initiatief. De kaart gaat over het ontwikkelen van 

zelfvertrouwen, over leiderschap en creativiteit. 

 

Lichaamsdeel 

De Magiër heeft een verbinding met het hoofd. 

 

Zwakke plekken 

De zwakke plekken in het hoofd zijn de beide 

hersenhelften, de schedel, de ogen, het gezicht, de 

bovenkaak, de atlas en de draaier, de spieren en 

ontstekingen. 

 

Aanpak 

Je kunt op twee manieren beginnen. Je hebt een klacht 

in het gebied van het hoofd. Dan kijk je welke kaart bij 

het hoofd hoort.  

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

trek je de kaart de Magiër.  

Kijk in beide gevallen naar wat de Magiër te zeggen 

heeft.  

 

Stel jezelf de volgende vragen: 

 

• Heb ik moeite met het innemen van een eigen  

 standpunt? Ben ik daar bang voor? 

• Sta ik waar ik wil staan? 

• Wat boeit me? Wat inspireert me?  

• Ontwikkel ik mijn eigen talenten? 

 

Oefeningen 

Om het proces van de Magiër te ondersteunen kun je 

oefeningen doen. 

Oefeningen aan het hoofd zijn belangrijk voor het 

ontwikkelen van de eigen persoonlijkheid.  

De doorbloeding van de hersenen wordt verbeterd. De 

stress wordt minder; het wordt rustig in het hoofd. 



Basisoefening 

De ideale oefenhouding is vóór op de stoel en in rechte 

hoeken. Een rechte hoek van 90 graden tussen voet en 

onderbeen, tussen onderbeen en bovenbeen, tussen 

bovenbeen en romp en tussen hals en kin. De hielen 

staan iets dichter bij elkaar dan de voorvoeten. 

Oefening 1 

Teken met je middelvinger zonder de huid aan te raken 

een acht op je wangen. Begin op je rechterwang. Leg de 

nadruk op de buitenkant omhoog. Laat de beweging in 

het midden, onder je neus, terug vloeien en ga dan naar 

de linkerwang. Doe de oefening in gedachten mee. 

 

Oefening 2 

Teken in gedachten een acht om je ogen. Begin bij je 

rechteroog. Leg de nadruk op de buitenooghoek 

omhoog. Laat de beweging tussen je ogen terug vloeien 

en ga dan naar het linkeroog.  

Oefening 3 

Teken in gedachten een acht op je voorhoofd. Begin aan 

de rechterkant. Leg de nadruk op de buitenkant omhoog. 

Laat de beweging in het midden van het voorhoofd 

terugvloeien en ga dan naar de linkerkant van je 

voorhoofd. 

 

Oefening 4 

Kauwen, spreken, zingen en geeuwen is voor de 

kaakgewrichten, de mondholte, de oren en de 

gezichtsspieren belangrijk. Goed kauwen en duidelijk 

praten is daarom belangrijk. Probeer regelmatig te 

zingen. 

 

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. 

 

Cursus ismakogie in Terborg 

Start:   maandagavond, 27 september 2011 

               van 19.00 - 20.00 uur 

Locatie:   De Kameleon, Walstraat 24 in Terborg 

Aanmelden:  Stichting De Ster,  

  telefoon 0315-323643 

 

 

Tarot en Speelkaarten 

Docent: Elly Spronk 

Dit jaar starten we voor de tweede keer met deze 

bijzondere cursus.  

De eerste dag zal worden gegeven op 9 oktober 2010. 

In deze cursus komt aan de orde: 

De achtergrond en praktijk van de oeroude kunst van het 

kaartleggen.  Dit kunt u op eenvoudige wijze beoefenen. 

Uitgelegd worden de volgende onderdelen:: 

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

zijn te beantwoorden  
 Praktische tips om de techniek snel onder de 

knie te krijgen. 
 

Iedereen is van harte welkom! 

Meer informatie de datums, kosten en manier van 

inschrijving  vindt u op de website van de ster: 

www.dester.org  

 

 

 

 

 

 

 



 

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 zal zijn op 2 oktober 2010.  

Deze dag zal worden gewerkt met het leggen en duiden 

van een uitgebreid Keltisch kruis. De vorm hiervan zal 

zijn: Living Tarot; dus mensen zullen de plaatsen van de 

kaarten innemen, waardoor een verdieping in het 

contact met de kaarten ontstaat. 

Iedereen is van harte welkom! 

 

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

reserveren ruimtes. 

 

Meer informatie de datums, kosten en manier van 

inschrijving  vindt u 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’. 
 
 


