
    

      

  

 

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

- In de put uit de bron, Elly Spronk 
- De Priesteres: Marcel Zwart 
- Tarot en Ismakogie: Elly Hoekstra 
- Openbare avond: Winter-Zonnewende 
 Met Hans aan de Stegge 
- Praktijktrainingsavonden: Elly Spronk 
- Contactgegevens 
 

 

IN DE PUT, UIT DE BRON 

 

Als je dit jaar nog niet in de put hebt gezeten 

dan heb je nog niet ten volle geleefd. 

Trouwens, als we de ‘in de put kijk—cijfers’ bekijken dan 

komen we toch wel uit op een Ruim boven gemiddelde 

waar iedere Nederlander wel aan kan deel hebben ook 

al zijn de onderzoek methodes betwijfelbaar. 

 

Mocht je het in 2010 nog niet mee gemaakt hebben dan 

heb je niet ten volle geleefd en maak je nog zeker een 

goede kans in 2011 voor je 

aan je eind bent in dit leven. 

Trouwens laten we het eens 

even hebben over Jan 

Huygen.  

Overigens een bekende 

Nederlander, die ergens in een 

van de vorige eeuwen onder 

ons heeft geleefd. Hij heeft ook 

een beroemde nalatenschap 

achtergelaten: 

de bekende formule 

“Jan Huygen in de Ton 

met een hoepeltje erom  

Jan Huygen Jan Huygen 

maar de Ton, die viel in 

duigen!” 

Nou zitten we wel in een 

tijd waar menigeen zich 

afvraagt waar zijn 

tonnen blijven, mocht hij 

die ooit gehad hebben. Dus die Ton die viel in duigen, 

maar waar bleef Jan Huygen en hoe ging het  

 

 

 

 

 

 

 

verder met die bekende VIP nu Vrije Vogel, op vrije 

voeten. 

Ene Jan Huygen gezocht!  

Hij ging hopelijk zijns weegs. 

Er is niet alles van bekend. 

Wel een vermoeden. 

Wie geïnteresseerd is mag achter de coulissen kijken en 

daar gaat het om: een blik, ja, achter de Coulissen.  

Als het een plat landschap is, is er misschien niet zoveel 

aan.  

Zo’n landschap, zonder putten, zonder heuvels en dalen. 

 

Maar één troost is: de meesten onder ons 

hebben de put wel eens gezien van binnen. 

Hoe kom je eruit? 

Zeker is één voorwaarde; 

Je moet er uit willen. 

De wil — vrije wil — is een essentiële Stepping Stone 

Stap uit de Put.   

Maar dan.  

Wat zie je, wat voel je 

hoor je, denk je, doe je? 

De wanden van zo’n Zieleput 

zijn, zoals bekend staat, 

doorgaans zeer glibberig dus 

terugval verzekerd, 

waarschijnlijk. 

Nog niet diep genoeg in die put 

gekeken, gezeten? 

 

Onderin die put zit het 

grondwater, de bron, de 

bodem. 

Die put is als een Ton, 

bestemd om in duigen 

te vallen zodat Jan 

Huygen met zijn 

hervonden nu grotere 

en bewustere, blijere 



dankbaarder vrijheid zijn pad kan trekken en op zoek 

kan gaan naar de Inspiratie Bron van zijn existentie. Jan, 

Johannes, Johanna, Zoon, Dochter van het Leven. 

Hoe kom ik uit mijn put? 

 

Erin glijdt goed af, 

maar eruit! 

Volg het lichtpuntje, 

want achter je licht het niet.  

De volgende stap is waar je zin in hebt, waar je liefde 

naar toegaat.  

Maar in die ‘put-situatie’ is zin gedempt, ondergedompeld 

en liefde meer een 

rancuneuze - brom: de motor 

slaat niet aan. 

What to do?  

Doe niets. Drijf omhoog op 

de hoop van de volgende 

traptree.  

 

Hoe kun je moeilijke 

omstandigheden doormaken,  

zonder daar verbitterd door 

te raken. 

Ze zien als een les en niet als vergelding. 

Elke stap die je doet brengt je naar de volgende tree - 

zonder zijweg. 

De donkere schacht van de put, geeft verlangen naar licht. 

De energie neemt toe met elke stap. 

Meer van dat. 

 

Jan Huygen is zijn reis 

herbegonnen met wijder 

uitzicht. 

Haalt adem. 

De put vult zich met water, 

lest dorst, maakt schoon, 

bron van gevoelens.   

Jan Huygen zwemt en 

springt in en uit zijn Bron, 

waar zijn leven om begon: 

Plezier, vreugde en verlangen naar meer 

Hij ziet vogels, levende wezens met en vanuit innerlijk licht. 

Hij ziet Zichzelf. 

 

De Duistere Put is niet meer een bedreiging maar kans 

op meer zicht, geoefende kracht en liefde voor mens, 

plant en dier. 

Door meer bewust te zijn 

gun je jezelf de kans te 

veranderen en te groeien: 

door het donker meer licht  

zien rondom en vooral van 

binnen. 

Van rups naar vlinder, een 

dimensie erbij: 

Transformatie. 

 

Zo kan ook de volgende ton die te beknellend wordt, 

weer springen: 

Steeds ruimer op weg naar de Bron. 

Zin er in ? 
 
***************************************** 
Dank aan alle cursisten die in 2010 hun vertrouwen 

hebben gegeven aan de verschillende opleidingen, 

workshops, trainingen enz.  

Dank aan alle mensen die onze openbare avonden 

hebben bezocht.  

Dank aan bestuur, docenten, adviseurs en de vele 

helpende handen die het functioneren van de stichting 

mogelijk hebben gemaakt. 

 

Wij wensen allen veel Licht in deze donkerste tijd van 

het jaar of zoals het motto van de laatste openbare 

avond is: 

 

Samen vanuit het Donker 

Op weg naar het Licht 

 

Gezellige  feestdagen en 

graag tot ziens 

in 2011. 
Elly Spronk 
 

 

De Priesteres ofwel de kunst van het stilzitten 
In eenvoud en bescheidenheid levert de Priesteres 

grootse prestaties, juist omdat zij niets probeert af te 

dwingen. Zij zit in stilte en dat is het. Zij ontdoet zich van 

alle dwang en haastigheden. Nu is het tijd voor haar zelf, 

tijd voor contact met het eeuwige. Voedsel voor de ziel. 



Je onttrekt je aan de 

dagelijkse 

beslommeringen, je 

maakt jezelf leeg. Omdat 

de meesten van ons dat 

moeilijk vinden zijn er 

allerlei methodes 

ontworpen zoals 

transcendente meditatie, 

yoga, of letten op je 

ademhaling. Geleide 

meditatie en visualisatie-oefeningen kunnen ook heel 

vruchtbaar zijn. Eén ding is zeker: de Priesteres neemt 

rustig de tijd om binnen in zichzelf helderheid te vinden. 

Laat de stofwolken in je hersenpan oplossen zodat je de 

situatie in ogenschouw kunt nemen. Pas als je alles 

goed bekeken hebt kun je tot een beslissing komen en 

het juiste midden vinden tussen de rationele en 

irrationele overwegingen die in je ziel een rol spelen. 

Twijfels zijn in dit proces onvermijdelijk. Wij ervaren dat 

als een last waar we ons zo snel mogelijk van willen 

bevrijden. De Priesteres benut haar twijfels als subtiele 

wegwijzers naar waarheid. Indruk maken op anderen 

laat zij over aan de Magiër, zij bestudeert haar eigen 

indrukken. De emoties die onderweg naar boven komen 

horen erbij, ook zij worden bestudeerd. De Priesteres 

volgt het pad van de heftigste emoties naar de diepste 

innerlijke rust, want zij weet dat alleen daar echte 

waarheid te vinden is.  

De Priesteres bereikt de stilte van geest, waar wij het 

wonderbaarlijke kunnen ervaren. Het loslaten van de 

gehechtheid aan gedachten is de poort daarheen. 

Daarom als toegift een korte meditatie-oefening voor 

beginners: 

Ga zitten met je rug recht en soepel en verleng je nek 

een tikje door je kin een halve centimeter naar je borst te 

richten. 

Ga met je aandacht naar je adem. (Dit is de meest 

natuurlijke weg naar een lege geest en op zich nog 

moeilijk genoeg.) 

Verzet je niet tegen de gedachten die opkomen, zie ze 

voorbijkomen als wolkjes aan de hemel. 

Het hele proces neemt minder dan vijf minuten. (Tenzij 

je al gevorderd bent, dan kun je eindeloos genieten.) 

Voor de rest van de dag: stel jezelf af en toe de vraag 

wie diegene eigenlijk is, die jou observeert. 

Auteur:  Marcel Zwart 

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

 

In beweging met het Tarotspel: de Hogepriesteres 

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 efficiënte aanpak komen en zelfs preventief aan je 

gezondheid werken. 

Elke tarotkaart heeft zijn eigen specifieke wijsheid. Bij 

elke kaart hoort 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 Hogepriesteres 

De Hogepriesteres heeft een verbinding met het 

onbewuste. De kaart gaat over intuïtie, wijsheid, 

geheimen en geduld. 

 



Lichaamsdeel 

De Hogepriesteres heeft een verbinding met het gebied 

van de hals, nek, amandelen, schildklier, bijschildklier, 

stembanden, keelholte, halswervels, onderkaak, het 

inwendige en het uitwendige oor, de lippen, 

smaakpapillen op de tong, huig, het bovenste deel van 

de slokdarm en de thymusklier. 

Aanleg voor ziekten: 

Alles wat met de suikerspiegel te maken heeft, difterie, 

opgezette klieren, oorontsteking, aandoeningen van de 

stembanden. 

Aanpak 

Je kunt op twee manieren beginnen. Je hebt een klacht 

over iets wat onder het kopje Lichaamsdeel en Aanleg 

voor ziekten is genoemd. Dan kijk je welke kaart daarbij 

hoort. Of je hebt een klacht en op de vraag naar de 

oorzaak trek je de kaart de Hogepriesteres.  

Kijk in beide gevallen naar wat de Hogepriesteres jou te 

zeggen heeft.  

Stel jezelf de volgende vragen. 
 Neem ik de tijd om naar mijn intuïtieve weten te 

luisteren? 
 Accepteer ik mezelf zoals ik ben? 
 Kan ik zingen en lachen, wanneer ik daar zin in 

heb? 
 

Oefeningen 

Om het proces van de Hogepriesteres te ondersteunen, 

kun je de volgende oefeningen doen. 

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 

Zet je rechterhand met de handpalm richting oor naast je 

rechteroor. Strek je hand omhoog en spits tegelijkertijd 

je oor. Doe hetzelfde met je linkeroor en daarna met 

beide oren tegelijk. 

Dit is een oefening om de spieren om de oren actief te 

laten zijn. Op deze manier worden alle functies van de 

oren versterkt. Bovendien wordt het contour van de kin 

strakker. 

 

Oefening 2 

 Knik langzaam en zachtjes ja ja met je 
voorhoofd. Voel dat je nekspieren gestrekt 
worden. 

 Schud nee nee met je voorhoofd. 
 

 

 

Auteur: Elly Hoekstra  
 
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 
 

 

 

 



Openbare avond De Ster,  

Centrum voor Bewustwording 

 
Viering winter-zonnewende  
op 15-12-2010 
 
o.l.v. Hans aan de Stegge 

In deze periode zijn we op weg vanuit het duister naar 
het Licht. 

Naar aanleiding hiervan zal Hans aan de Stegge ons 
boodschappen doorgeven. 

Verder zal medewerking worden verleend door een 
midwinterhoornblazer. 

Aan het einde van de avond willen wij onder het genot 
van een glaasje glühwein graag samen met u dit jaar 
afsluiten. 

Locatie:  Kulturhus de Rietborgh,  
 Borgsche Rieten 15, Terborg 

Aanvang:  20.00 uur, zaal open 19.30 uur tenzij anders 
    vermeld. 

Kosten: € 10,- per avond 

Het verheugt ons u te kunnen  mededelen dat mevr.  

Adrie Beyen 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 
 
 

 

 

Praktijktrainingsavonden De Ster 

 

Op 08-12-2010 wordt de laatste praktijk trainingsavond 
gegeven van het seizoen.  
Deze avonden zijn bedoeld voor iedereen die 
belangstelling heeft voor de Tarot.  

U bent op deze avond van harte welkom. 

De eerstvolgende datums van de trainingsavonden  zijn: 

19-01-2011, 09-02-2011, 16-03-2011 

Deze praktijk trainingsavonden worden gegeven in: 
Kulturhus de Rietborgh, Borgsche Rieten 15 Terborg 

Aanvang:  19.30 uur 

Sluiting:    22.00 uur 

Kosten: € 12,50  per avond per persoon 

 

Nieuwe Locatie per 1-11-2010 

Per 1 november 2010  worden alle activiteiten van de 

Ster gegeven in Kulturhus De Rietborgh aan de 
Borgsche Rieten 15 7061 ZM in Terborg.   

Mocht u vragen hebben, kunt u altijd contact met ons 

opnemen. 

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 INZICHT 

 

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. 

U betaalt dan voor de 4 nummers van 2011 € 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  

 

Opzeggen dient u schriftelijk of per email te doen.  
 
 
 
 


