
    

      

  

 

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

- De Gehangene: Marcel Zwart 
- Tarot en Ismakogie: Elly Hoekstra 
- Astrologische vooruitblik: Jan Weber 
- Openbare avond: 
 Leven vanuit eenheidsbewustzijn 
 Vincent Rikkerink 
- Praktijktrainingsavonden  
- Spirituele Beurs/Open Dag Stichting de Ster 

op 22-04-2012 
- Contactgegevens 

 

 
Kaart XII : De Gehangene 

Auteur: Marcel Zwart 

 De Gehangene is een 

van de meest 

mysterieuze kaarten van 

het hele spel. In deze 

kaart wordt in beeld 

gebracht hoe het besef 

ontstaat, dat ware kennis 

zelfkennis is. Echte 

zelfkennis verwerven is 

voor de meesten van ons 

een klus van jewelste. 

Dikwijls komen wij niet veel verder dan “ik houd nu 

eenmaal van duidelijkheid” als verklaring voor insensitief 

gedrag. Hierop kunnen wij nog vele varianten verzinnen. 

Iemand die zo denkt en praat is niet echt aanspreekbaar 

op zijn of haar houding en gedrag. Het andere uiterste 

schiet ook niet op. Dat zien we in mensen die zich 

voortdurend excuseren en geen enkele kans missen om 

zichzelf te kleineren. Ook zelfbeklag valt onder de 

onrijpe uitingen van de Gehangene. Kortom, als je goed 

luistert (ook naar wat je zelf zegt) en om je heen (en 

naar jezelf) kijkt, dan zie je dat iedereen hier nog wel 

een weg te gaan heeft. Iedereen heeft immers wel iets in 

het leven waar hij of zij is vastgelopen.  

Waar je vastgelopen bent, daar ligt nou net het signaal 

dat je meer zelfkennis mag verwerven. Als variant op de 

spreuk “verbeter de wereld, begin bij jezelf”, zou je 

kunnen zeggen accepteer de wereld en begin met jezelf 

te accepteren. Als je iets overkomt wat je niet acceptabel  

 

 

 

 

 

 

 

 

vindt, dan heb je juist op dat punt jezelf nog niet 

aanvaard. En zonder zelf-aanvaarding kun je nooit tot 

zelfkennis komen. Het mes snijdt bij de Gehangene dus 

aan twee kanten. Alle informatie die op je afkomt kun je 

alleen op waarde schatten als je haar niet afwijst. Zodra 

je iemand of een situatie emotioneel afwijst, zit je 

eigenlijk al klem, want je kunt dan niet echt van binnenuit 

beoordelen wat er eigenlijk speelt en waarom. Dus de 

ene kant van het mes is, dat je alle informatie toe mag 

laten, met name juist die ervaring die weerstand in je 

oproept. De andere kant is, dat het hele proces alleen 

werkt vanuit liefde. Compassie, dus geen medelijden 

maar mededogen, dat is de ware weg naar zelfkennis. 

Waarna blijkt dat zelfkennis lijdt tot universele kennis, 

zoals de rivier uiteindelijk altijd bij de wereldzee uitkomt. 

Het team van de Ster wenst u veel rijke en diepe 

ervaringen in uw reis naar zelfkennis. 

 

Auteur: Marcel Zwart 

Marcel Zwart is als docent verbonden aan de 

beroepsopleiding tot Tarotkundige van  

Stichting de Ster 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



Ismakogie 

In beweging met het Tarotspel:  

XII De Gehangene 

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 

‘inprogrammeren’ 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 Gehangene 
De Gehangene heeft een verbinding met bezinning en 

inzicht. De kaart heeft te maken met het leren 

vertrouwen dat de dingen gaan zoals ze moeten gaan. 

 

Lichaamsdeel 
De Gehangene heeft een verbinding met de voeten. 

 

Aanpak 
Je kunt op twee manieren beginnen. Je hebt problemen 

met je voeten.  

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

trek je de kaart de Gehangene.  

Kijk in beide gevallen naar wat de Gehangene te zeggen 

heeft.  

 

Stel jezelf de volgende vragen. 

• wat is het doel van mijn leven 

• op welk gebied voel ik mij slachtoffer 

 

Oefeningen 
Om het proces van de Gehangene te ondersteunen kun 

je de volgende oefeningen doen. 

 

Basisoefening 
De ideale ioefenhouding 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 
 
Veer met een denkbeeldig touwtje de voorste dwarse 

voetboog omhoog. Let op dat je grote teensteunpunt en 

je kleine teensteunpunt contact met de vloer houden. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Oefening 2 
Speel piano met je tenen (en met je vingers). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
Onlangs is de DVD Bewust met ismakogie 

verschenen. 

 

Cursus ismakogie in Terborg: 

 

Datums::  maandagavond,   26 maart en  

  2,16,23 en 7 mei   

  van 18.00 - 19.00 uur 

Locatie:   Kulturhus de Rietborgh,  

  Borgsche Rieten 15 in Terborg 

Aanmelden:  Stichting De Ster,  

  telefoon 0315-323643 

 

 

 
Astrologische vooruitblik maart-april 
2012 
 

 
Maart 
De eerste dagen van 

maart is het opletten 

geblazen. Er kunnen 

onverwachte 

gebeurtenissen 

plaatsvinden en 

daarbij kunnen de 

emoties hoog oplopen.  

Mercurius loopt vanaf 11 maart tot 3 april retrograde. Dat 

is een periode, die niet erg geschikt is voor het nemen 

van rationele besluiten. Ook kunnen zich veel 

communicatieproblemen voordoen, tussen mensen en 

met apparatuur. Je kan problemen ondervinden met je 

telefoon of computer, maar ook doodgewoon in 

afspraken, die je vergeet of waar de ander niet op komt 

dagen en als je niet voldoende ruimte in je reis inruimt, is 

de kans groot, dat je te laat aankomt. Het is ook een 

periode waarin je mensen die je al lang niet meer had 

ontmoet terugziet. Hoe dit individueel uitwerkt, hangt af 

van de persoonlijke horoscoop.  

Rond 14 maart zijn de sterren uitermate gunstig 

gestemd. Pas wel op voor overdrijving. In de periode van 

18-24 april kunnen zichallerlei verrassende 

gebeurtenissen voordoen. 

De periode van 20-22 maart is erg geschikt voor goede 

voornemens. Pas rond 29 maart op voor gevaarlijke 

situaties. Dit geldt vooral voor personen, die rond deze 

datum of rond 29 juni, 1 oktober of 30 december zijn 

geboren. Voor Stieren is maart een gunstige maand voor 

relaties en kunnen materiele zaken voordelig uitpakken. 

 

April 
April is een tamelijke rustige maand, alhoewel de 

effecten van de retrograde Mercurius nog tot 4 april 

doorlopen en die van de retrograde Mars (zie januari) 

nog tot 14 april. Na deze datum zal de energie sterk 

veranderd zijn en zullen er veel nieuwe initiatieven 

ontstaan. 

Tweelingen beginnen aan een periode, waarin in de 

romantiek sterk zal wisselen en ook de waarde van hun 

financiële bezittingen. Vooralsnog zal dit tot half mei 

positief kunnen uitpakken, maar daarna kan dit alles 

sterk schommelen. Rond 22 april kan het erg inspirerend 

zijn, het is een goede tijd voor verbeteringen in 

maatschappelijke systemen, mits daarbij het belang van 

het grote geheel wordt gediend. Eind april is een goede 

tijd voor diepzinnigheid en zuivering. 

 

Jan Weber 

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

 

Openbare avond 

Op 28-03-2012 

Leven vanuit het eenheidsbewustzijn 
 
met: Vincent Rikkerink 
 
In het universum waarin wij aanwezig zijn ervaren wij de 

dualiteit, ofwel de afgescheidenheid van het Goddelijke. 

Vanuit ‘Eenheid” zijn we dit universum in de hoogste 

dimensies naar binnen gegaan en zijn we steeds verder 

afgedaald naar de lagere dimensies. Uiteindelijk zijn we 

op aarde in de 3e dimensie terechtgekomen. Op onze 

aarde kunnen we als mens de dualiteit tot in de stof 

ervaren. In de Lemurische tijd op aarde leefden we ook 

nog in “Eenheid”, echter in een collectief bewustzijn. Via 

een lange weg zijn we daarna steeds dieper in de 

stoffelijke dualiteit afgedaald. Toen we de dualiteit tot in 

de onderste chakra’s hadden ervaren, zijn we begonnen 

aan de weg terug naar ‘huis’. Nu zijn we bezig om de 

dualiteit in ons hart te overwinnen en om de Eenheid in 

onszelf, niet langer collectief maar nu als individu, te 

realiseren. Onze bewustzijnsgroei en de veranderingen 

zijn precies zoals de Maya’s al een hele lange tijd 

konden voorspellen. 



In deze lezing zal Vincent stilstaan bij de werkelijke 

betekenis van het leven vanuit het Eenheidsbewustzijn. 

Sommigen omschrijven dit als het leven vanuit de 5e 

dimensie. Er zal inzicht gegeven worden in de 

kernmerken hiervan, en onze strijd en die van het ego 

daarbij om de dualiteit weer los te laten. Een onderwerp 

waarbij ook de Lichtwereld aanwezig zal zijn om ons te 

helpen in onze groei. 

 

Vincent Rikkerink heeft een Praktijk voor Zelfrealisatie 

waarbij hij als reader/healer cliënten begeleid in hun 

persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Voor alle 

mogelijkheden en o.a. andere lezingen en workshops zie 

www.vincentrikkerink.nl   

 
Locatie: Kulturhus de Rietborgh, Borgsche Rieten 15 

Terborg 

 
Aanvang:  20.00 uur. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur. 
 
Kosten: € 10,00 p.p. 

 

Spirituele Beurs/Open Dag  

op 22-04-2012 

De Open Dag van 3 juni 2012 

komt te vervallen. 

In plaats hiervan organiseert de 

Ster op 22-04-2012 een Spirituele 

beurs. 

 

Er worden vele boeiende lezingen 

en workshops verzorgd.  

Alle consulten, lezingen en workshops zijn deze dag 
gratis!!! 
 
Een flyer met uitgebreide informatie wordt met deze 
nieuwsbrief meegezonden. 
 
Noteer deze dag alvast in uw agenda! 

ENTREE: € 12,50 

 

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’. 
 
 


