
    

      

  

 

In deze nieuwsbrief (September 2012) van Stichting 
De Ster kun je onder andere lezen over:  

- Kaart XV De Duivel: een beschrijving van  
 Marcel Zwart 
- Tarot en Ismakogie: Kaart XV de Duivel 
 door Elly Hoekstra 
- Astrologische vooruitblik: September 2012 
 door Jan Weber  
- Activiteiten elders:  
 Levenskunstbeurs & activiteiten Spiritueel 
 Drieluik & Spirituele Vriendenkring de 
 Horizon 
- Openbare avond 26-09-2012:  
- Reïncarnatie door peter Samwel 
- Contactgegevens 

 
 

Beste lezer, 
 
Dit is de eerste nieuwsbrief van het nieuwe seizoen, die 
wij met veel plezier hebben samengesteld. 
 
 
Wij hopen dat u allemaal een fijne vakantie heeft gehad.  
 
De medewerkers van De Ster zijn gemotiveerd om er 
weer een speciaal seizoen van te maken.  

Graag tot ziens bij een van onze activiteiten/opleidingen 

start medio september. 

Veel leesplezier toegewenst! 

 

Kaart XV: De Duivel 

De Duivel mag als kaart nummer XV wel tot de minst 

gewaardeerde leden van de gehele Grote Arcana 

beschouwd worden. Misschien is 

hij juist daarom wel zo belangrijk. 

In de germaanse godenwereld 

was Loki zo’n figuur, die men 

liever zag gaan dan komen. Hij 

had respect voor niemand en had  

bij iedereen direct door waar de 

zwakke plekken zaten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de Grieken was er de natuurgod Pan, die zich 

vermaakte door reizigers in het bos aan het schrikken te 

maken, waar we het woord paniek aan overgehouden 

hebben.  

De Rolling Stones zijn een goed voorbeeld van XV de 

Duivel. Vooral in de jaren ’60 en ’70 brachten zij een 

hoop opschudding teweeg. Hun imago van “bad boys” 

dekt de lading behoorlijk en heeft ze geen windeieren 

gelegd. Hoe komt het toch dat namen als de Rolling 

Stones, Normaal en Lady Gaga zo groot geworden zijn? 

Ook TV-series als Dallas, GTST en Gooise Vrouwen 

draaien voor een groot deel om de energie van XV de 

Duivel. Kennelijk voelen wij ons tegen wil en dank, sterk 

tot het kwaad aangetrokken. Je zou bijna gaan 

vermoeden dat de Duivel toch wel waardevol is. Laten 

we eens kijken wat er gebeurt als we de rol van de 

advocaat van de duivel op ons nemen... 

Kaart XV de Duivel brengt 

ontegenzeggelijk een vitale 

natuurkracht in beeld. Deze drijft 

ons ertoe om grenzen op te 

zoeken en zelfs te overschrijden. 

Hoe slecht dat vanuit het 

gezichtspunt van de gevestigde 

orde ook kan zijn, zonder dat is er 

nooit een gevestigde orde 

ontstaan! Het is opvallend hoe 

graag trotse ouders opscheppen 

over het kattekwaad van hun 

kinderen. Je zult een vader of moeder zelden horen 

verkondigen hoe braaf, lief en netjes hun kind is. En dat 

is begrijpelijk, want een stout kind heeft het leven in zich, 

zoals het verhaal van Michiel de Ruyter, die de toren van  



Vlissingen beklom*. Opvoeding is in dezen niet zozeer 

afkeuring, als wel het geven van begeleiding vanuit een 

helder bewustzijn. Want juist omdat de krachten van 

kaart nr. XV zo groot zijn, kan het ook wel eens heftig 

misgaan, getuige verschijnselen als overspel, 

vandalisme, drankzucht, ophitsende spreekkoren in 

voetbalstadions. Zoals de Duivel grof en “aso” kan zijn in 

de ruwe, onbeheerste vorm, zo kan onderdrukking van 

deze diep gewortelde levenskracht leiden tot 

depressiviteit door verminderd plezier en verzwakte 

eigenwaarde. Kijk de innerlijke duivel in de ogen en je 

ziet wellicht meer wijsheid en diepte dan je zou 

verwachten. Een juist oordeel is het vooroordeel voorbij! 

De Stichting de Ster wenst u veel plezier in het volgen 

van uw ware levensenergie. 

 

* Het leven van de grootste en beroemdste admiraal in 
de 17e eeuw getuigt van een ware doch ook heel 
“logische” overgang. Van onhandelbare herrieschopper 
transformeerde Michiel tot ambitieus en plichtsgetrouw 
zeeman, kapitein en uiteindelijk opperbevelhebber van 
de gehele nederlandse vloot. 

Auteur: Marcel Zwart 

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

 

In beweging met het Tarotspel:  

Kaart XV: de Duivel 

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 efficiënte 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 Duivel 

De Duivel heeft een verbinding met energie. De kaart 

heeft te maken met daadkracht. 

 

De Duivel en gezondheid 

De Duivel wordt ook verbonden met het metaal ijzer. 

IJzer speelt een belangrijke rol in ons lichaam. IJzer 

zorgt voor de vorming van de rode bloedkleurstof in de 

rode bloedcellen. Deze rode bloedcellen transporteren 

de zuurstof van de longen naar de weefsels. Voldoende 

ijzer in ons bloed stelt ons in staat voluit te leven. 

IJzergebrek geeft bloedarmoede en veroorzaakt 

futloosheid en slapte, kortademigheid en koude voeten 

en handen. 

Aanpak 

Je kunt op twee manieren beginnen.  Je hebt een klacht 

over moeheid of koude handen en voeten en je trekt de 

kaart de Duivel. Of je hebt een klacht en op de vraag 

naar de oorzaak trek je de kaart de Duivel.  

Kijk in beide gevallen naar wat de Duivel jou te zeggen 

heeft.  

Stel jezelf de volgende vraag. 

• Wat wil ik graag? 

Oefeningen 

Om het proces van de Duivel te ondersteunen kun je de 

volgende oefeningen doen. 



Basisoefening liggen 

Als je ligt, is de belasting van het lichaamsgewicht op de 

spieren en gewrichten minder. Dat is het grote voordeel 

van oefeningen op de grond of in bed. Je ligt in twee 

hoeken, de hielen iets dichter bij elkaar dan de 

voorvoeten. Leg een kussentje onder je hoofd, als dat 

teveel achterover helt. 

 

Oefening  

Ga goed liggen. Fiets met de benen in de lucht. Maak 

grote bewegingen. Doe deze oefening ’s morgens in bed 

voor je opstaat. Het is een fijne oefening om de dag mee 

te beginnen. 

 

 

Elly Hoekstra is ismakogiedocent en tarotkundige en 
samensteller van de DVD Bewust bewegen met 
ismakogie. 
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 
 

 
 
Astrologische vooruitblik  
September  2012 
 

 

Op 30 augustus is 

de Noordelijke 

Maansknoop naar 

het teken 

Schorpioen gegaan 

en zal ongeveer 

anderhalf jaar in dit 

teken blijven. We 

krijgen 

ontmoetingen op onze weg die ons doen herinneren aan 

onze oorsprong en ons leren nadenken over wie we 

werkelijk zijn. 

Op 31 augustus gaat Mercurius de planeet van de 

communicatie het teken Maagd in. De sfeer van 

communicatie zal duidelijk veranderen. Het is een goede 

tijd om zaken, die een scherpe analyse vereisen nu te 

behandelen. Moet je een lastig contract afsluiten, doe 

het dan in deze periode. 

Overigens kan met de afhandeling van de uitkomsten 

van deze analyses beter nog wat worden gewacht, want 

begin september is ons oordeel niet analytisch, maar 

sterk gevoelsmatig. Dat hoeft niet verkeerd te zijn, maar 

neem dan wel besluiten met je hart. 

Vanaf 6 september, als Venus het teken Leeuw ingaat, 

krijgen we weer meer belangstelling voor luxe en 

overdaad.   

De relatief rustige periode loopt midden september ten 

einde, want op 19 september is er het 2e (van de 7) 

vierkant tussen Uranus en Pluto. Nu op de 7e graad 

Ram (Uranus) en Steenbok (Pluto). Er heerst een sterk 

zuiverende energie. De kans is groot, dat er allerlei 

nieuwe feiten naar buiten komen, die ons eerst 

verrassen, maar die vervolgens gaan bijdragen aan 

deze zuivering.  

Deze tendens van zuivering houdt de rest van 

september aan. 

De 7e graad van Steenbok wordt in de astrologische 

mandala aangeduid als de graad van de Hierofant of 

Hogepriester.  

Het probleem kan hier zijn, dat de zuivering nog niet 

voldoende spiritueel gevoed wordt en te weinig gericht is 

op het belang van onze gemeenschap. De Hogepriester 

is het archetype, dat het zoeken naar waarheid, de 

openbaring, aanduidt, een kwaliteit die uitstekend past 

bij dit aspect. 

De duiding in de astrologische mandala van de 7e graad 

Ram sluit hier op aan. Het is de graad van de dualiteit 

tussen goed en kwaad, tussen hemel en aarde. Gebruik 

deze energie om meer inzicht te krijgen. 

 

 

Jan Weber 

Geïnteresseerde in meer astrologische 
artikelen van mijn hand, kijk dan op 
www.omegahighlighter.com 

 

 

 

 



Openbare avond op 26-09-2012 

Reïncarnatie door Peter Samwel 

In Nederland gelooft 1 op de 5 mensen in reïncarnatie 

en wereldwijd zijn dat 

er zelfs meer dan 2 

miljard. Het zou 

daarom naïef zijn het 

feit zomaar te negeren 

dat wij in verschillende 

lichamen en levens 

meerdere keren zouden kunnen leven op aarde. 

Vanuit onze christelijk cultuur en –achtergronden wordt 

ons al eeuwenlang voorgehouden dat wij slechts 

eenmalig leven en dat wij het met dit ene leven toch echt 

moeten doen. 

Hier is dus veel over te zeggen… 

 

Peter Samwel is Voorganger & Pastoraal Werker bij de 

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afd. Varsseveld 

e.o. en sinds 2011 Tarotdocent, bij de erkende 

Beroepsopleiding tot Tarotkundige van Stichting de Ster 

in Terborg. 

U bent van harte welkom! 

 

Locatie:  Kulturhus de Rietborgh,  

 Borgsche Rieten 15 te Terborg 

Aanvang: 20.00 uur 

Sluiting: ca. 22.00 uur 

Entree: € 10,00 per persoon 

 

Het Ster - team is na afloop altijd nog aanwezig om na te 

praten en eventuele vragen te beantwoorden. 

 
Activiteiten elders 

Levenskunstbeurs 

 
Op 1 en 2 september 2012 is Stichting de Ster  

Aanwezig op de Levenskunstbeurs te Driebergen.  
Activiteiten van de school, maar ook een boeiende 

lezing  door Elly Spronk over De Tarot als weg tot 

Persoonlijke Bewustwording komt aan de orde. Deze 

lezing van Elly Spronk zal plaatsvinden op 2 september 

2012 om 15.00 uur. 

Meer informatie kunt u vinden op de website 

www.levenskunstbeurs.nl 

Spiritueel Drieluik Hengelo: 3 oktober 2012 
Paranormale beurs 

Tijdstip: 20.00 – 22.30 uur 

 

 
 
Spirituele Vriendenkring de Horizon  
Open avond  

Tijdstip: 20.00 – 22.30 uur  

Voor meer informatie:  

Klik op : http://horizon.bronvanliefde.nl/  

----------------------------------------------- 

Annulering deelname  Winter Lifestyle Fair 

In tegenstelling tot de mededeling in onze vorige 

Nieuwsbrief, delen wij u mede dat Stichting de Ster niet 

zal deelnemen aan de Winter Lifestyle Fair op 15 en 16 

december te Voorthuizen. 

 

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’. 

 
 


