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ATTENTIE!  ATTENTIE! 

Stichting de Ster is nu ook te vinden op Facebook.  

U kunt ons snel vinden op: 

https://www.facebook.com/opleidingendester  

Hier vindt u eveneens vele interessante 
aanbiedingen.  

Beste tarot-vrienden 
 
Het Ster-team heeft vele nieuwe ideeën voor 2015 om u allen 
verschillende opleidingen, workshops en lezingen aan te bieden. 
De docenten en gastsprekers staan garant voor een goede 
kwaliteit.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Komende activiteiten die De Ster aanbiedt zijn: 
 
25 januari 2015 
Start eerste dag van de tweedaagse workshopcyclus:  
“het Vierkant van Saturnus”.   
De tweede workshopdag vindt plaats op 1 februari 2015. 
 
Iedere planeet heeft een vierkant, maar Saturnus heeft het meest 
magische. Deze is tevens het moeilijkste te ontcijferen, want dit 
vierkant gaat namelijk over onze levenslessen.  
Het vierkant of de kubus, hoort ook bij de planeet Saturnus. Ook 
het metaal lood kunnen we verbinden met deze planeet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit vierkant zal ons inzicht geven met welke talenten wij op aarde 
gekomen zijn en wat nu in dit leven onze levensopdracht is, maar 
vooral zal het ons de weg wijzen die wij mogen/kunnen volgen 
om onze levensopdracht te vervullen.  
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In deze workshop zullen wij in 2 lesdagen leren om  ons 
persoonlijke vierkant te maken (en/of van onze huisgenoten) aan 
de hand van onze geboortedatum. Tevens zullen we op de 
tweede dag met een uitgebreide kaartlegging kijken (geen 
Tarotkennis vereist!) op welke manier wij op dit moment onze 
levensopdracht vorm geven.  
 
Duur: 2 lesdagen 
Tijdstip: 11.00 uur tot 17.00 uur 
Plaats: Kulturhus de Rietborgh, Borgsche Rieten 15 te Terborg 
Kosten: € 160,00. Betaling per dag  € 80,00 is mogelijk (2x).  
Data: 25-01-2015 en 01-02-2015 
 

--------------------------------------- 
 
17 december 2014  is er weer een Openbare Avond:  
Wat is Uw kracht in 2015? 
 

--------------------------------------- 
 
21 februari 2015: start de opleiding  
“de Tarot als weg tot persoonlijke Bewustwording”, o.l.v. 
Elly Spronk Hollmann. 
 
Op verzoek van verschillende geïnteresseerden, hebben we deze 
cursus teruggebracht van 15 naar 12 lesdagen, oftewel  
“back to basic”. De onderwerpen “verbale en non-verbale 
communicatie” en “Tarot en bezinning” verplaatsen we naar het 
tweede jaar van de Beroepsopleiding tot Tarotkundige.  
 
Start: 21 februari 2015 
Duur: 12  lesdagen 
Tijdstip: 11.00 uur tot 17.00 uur 
 
Lokatie: Kulturhus de Rietborgh, Borgsche Rieten 15 te Terborg 
 
Kosten: € 750,00 
Betaling per dag € 70,00 is mogelijk (12x). 
 
Benodigdheden: 
-  Cursusboek De Tarot als weg tot persoonlijke ontwikkeling,   
   Elly Spronk € 25,00 
   1 spel kaarten Rider-Waite (in boekhandel te verkrijgen) 
- Optioneel is aanvullend lesmateriaal te verkrijgen, zoals: 
 Reader kaartbeschrijvingen Grote Arcana: € 20,00 
 Reader kaartbeschrijvingen Hofhouding, elementen en 

Kleine Arcana: € 20,00 
 
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Als u interesse heeft, belt 
u dan met mevr. Spronk, tel.: 0315-323643 of email naar 
info@dester.org.  
 

Deze opleiding is tevens het eerste jaar van de erkende 
Beroepsopleiding tot Tarotkundige.  Wij verheugen ons erop het 
nieuwe jaar te starten met deze bijzondere cursus.  
 

---------------------------------------- 
 
Overige activiteiten van Stichting de Ster:  
 
10-12-2014:  Openbare avond bij Spiritueel Drieluik te Hengelo. 
Onderwerp: Uw kracht in 2015 a.d.h.v. Tarot en Getallen, o.l.v. 
Elly Spronk en Henk Hollmann 
 
14-01-2015: Openbare avond bij Vereniging Parabool te 
Doetinchem, door Henk Hollmann 
Onderwerp: Pentalogie 
 

--------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terugblik openbare avond 2 december 2014  bij Spirituele 
Vereniging “De Horizon” in Beekbergen 
 
Na een hartelijke ontvangst, troffen wij een sfeervol aangeklede 
ruimte aan. Ook de aanwezige bezoekers brachten een prachtige 
energie mee, waardoor de boodschappen vanuit de getallen en de 
Tarot een verrassende diepgang kregen. 
 
Aan het einde van de avond werden we bedankt en verwend met 
een prachtig boeket rozen. 
 
Met een warm gevoel denken wij terug aan deze prachtige avond. 
 
Stichting de Ster 
 
Elly Spronk en Henk Hollmann 
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OPENBARE AVOND: 
Wat is Uw kracht in 2015?  
Datum: 17 december 2014 
Olv Elly Spronk en Henk Hollmann 
 
Laat u verrassen door wat archetypen, kleuren, getallen en 
Tarotkaarten te vertellen hebben! 
 
Op deze avond zal Henk u iets vertellen over welke energieën u 
ter beschikking staan om 2015 voor u tot een positief jaar te 
maken.  
Dit doet hij aan de hand van getallen. 
Elly zal daarna uw jaarkaart berekenen en u iets vertellen over wat 
uw kracht is in 2015, aan de hand van Tarot, archetypen en 
kleuren. Tevens zal zij kijken naar de eventuele valkuilen die u 
kunt tegenkomen. 
Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee… 
 
De boodschappen zullen steeds liefdevol en met respect voor 
ieders privacy worden gegeven. 
 
In de pauze is er koffie of thee met iets lekkers, om de laatste 
Openbare Avond van 2014 feestelijk af te sluiten.  
 
Na afloop zijn er mensen van het Ster-team aanwezig om vragen 
te beantwoorden of om gewoon gezellig even na te praten.  
 
U bent allen van harte welkom! 
 
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. 
 
 
 
Tarot en astrologie – december  2014 
 
Auteur: Marcel Zwart 
 
Maandhoroscoop 

Deze maand zien we een fraaie 
verbinding tussen Jupiter in 
Leeuw en Zon in Boogschutter. 
Zeker zolang ook Mercurius en 
Venus ook nog door de Schutter 

lopen zal dit onze levenslust en de behoefte aan 
avontuur aanwakkeren. Natuurlijk zit hier ook het gevaar dat we 
de risico’s onderschatten. Daarom waakt Saturnus in Schorpioen 

ervoor dat we niet te ver over de schreef 
gaan. (Maar een beetje buiten de lijntjes 
kleuren mag best, zie ook hieronder bij de 
kaart van de maand.)  
Voorts is december uiteraard de feestmaand 
met sinterklaasavond met zwarte, anders of 
niet gekleurde piet, de kerstdagen en oud en 
nieuw. Vooral kerstmis heeft een veel diepere 
betekenis dan “gewoon gezelligheid” waar 
het draait om lekker veel eten. Niet dat ernst 
verplicht is, maar naast de vrolijke noten is 
het juist deze decembermaand de moeite waard om meditatieve 
momenten in te lassen. Door in je eentje de stilte op te zoeken, of 
door met dierbaren te praten over dingen die je wezenlijk bezig 
houden. Vlak voor kerstmis komt Saturnus de Boogschutter 
binnen en Mercurius en Venus lopen inmiddels door Steenbok. 
Dat kan waardevolle gesprekken opleveren, die combinatie van de 
idealistische Schutter en de Steenbok die dwars door mooipraterij 
heenkijkt. 
 
De tarotkaart van de maand 
Als we wederom de eerste dag van de maand als uitgangspunt 
nemen, dan krijgen we deze keer 1+12+2014 = 11. Dit brengt ons 
op XI de Kracht. Deze kaart vertelt over de veelheid aan krachten 
waar wij als mens over beschikken. Beheersen wij die krachten of 
beheersen die krachten ons? De jonge vrouw vouwt haar handen 
om de kop en bek van de vurige leeuw. Niet alleen is zij in het wit 
gekleed, zij heeft ook nog het lemniscaat boven haar hoofd. In die 
zin kunnen wij haar beschouwen als de vrouwelijke magiër. De 
zachte krachten hebben hier duidelijk de leiding. Tussen mens en 
dier werken dezelfde principes als tussen mens en medemens. De 
een straalt van nature meer zelfvertrouwen uit dan de ander. 
Bewust of onbewust wordt dat altijd geregistreerd. Naturel 
zelfvertrouwen komt nooit voort uit onderdrukking, maar juist uit 
volledige aanvaarding van jezelf, inclusief je “zwakheden” en 
innerlijke tegenstrijdigheden. Kun je juist vanuit je kwetsbaarheid 
reageren zonder je voor de ander af te sluiten, dan heb je echt 
contact. Heb je die kwaliteit ontwikkeld, dan zul je makkelijk van 
hart tot hart contact kunnen maken. Als je in dit opzicht nog niet 
zo makkelijk uit de verf komt, zet jezelf dan niet teveel onder druk 
– maar misschien is de tijd rijp om uit te proberen hoe je (iets) 
meer uit kunt reiken. 
 
Marcel Zwart is als docent verbonden aan de beroepsopleiding tot 
Tarotkundige van Stichting de Ster te Terborg. 
www.ontdekjepotentieel.com 
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Ismakogie 
 
Oefeningen voor de maand december 2014. 
 
Auteur: Elly Hoekstra 
 
‘Ismakogie soll man leben, nicht üben’, citaat van prof. Anne 
Seidel, ontwikkelaar van de Ismakogie.  
 
Boogschutter is het negende teken van de dierenriem en loopt 
van 23 november tot en met 21 december. Het is een periode van 
innerlijke groei, van jezelf beter leren kennen en begrijpen. Het is 
geen tijd om enthousiast van het ene naar het andere te hollen. 
Het teken Boogschutter heeft een verbinding met de heupen. Je 
kunt deze periode van innerlijke groei dus heel goed ondersteunen 
met de volgende oefening. 
 
 
Oefening 
Ga goed zitten. Veer je rechter zitbeenknobbel naar beneden in de 
stoel en laat de beweging langzaam terug vloeien. Dan je linker 
zitbeenknobbel. 
Veer nu afwisselend langzaam je rechter en je linker 
zitbeenknobbel in de stoel, zodat je gaat wiegen. 
 

 
 
Elly Hoekstra is Ismakogiedocent en Tarotkundige.  
www.ellyhoekstra.com 
 

 
 
Maya astrologie: de  Tzolkin.  
Deel 4: energetische imprint 
 

De oude Maya  vereerden  iedere dag 
de hemel en de aarde, ze zagen 
zichzelf als de verbinding tussen 
beide. Via de Tzolkin 
communiceerden zij met het heelal. 
Hun kennis over historische 
momenten en hun grote bewustzijn 
van de samenhang van het geheel 
kunnen je op dit moment meer inzicht 

geven dan ooit tevoren. Wanneer je de energie  van iedere dag als 
drager van een bepaalde boodschap gaat ervaren, sta je in directe 
verbinding met het Galactische Hart. Deze verbinding geeft je 
toegang tot je individuele kosmische levensprogramma, als een 
boodschap, rechtstreeks afkomstig van de Schepper. 
De kennis over je eigen  energetische imprint en het weten en 
ervaren van wat de energie van de dag als vandaag voor je 
betekent, geeft je antwoord op bijvoorbeeld de vraag waarom je 
de ene dag de hele wereld aankunt en de andere dag het liefst in 
bed blijft liggen. De ervaring leert dat je, door met de energetische 
imprints  en de dag energie  te werken, er achter komt wat 
bijvoorbeeld je eventuele blokkades zijn. Je krijgt bovendien een 
antwoord op vragen als: "waarom overkomt mij dat juist nu? " 
Ook krijg je informatie over wanneer je bepaalde gebeurtenissen 
het beste kunt plannen, of wat de betekenis van een bepaalde 
ontmoeting is. De Tzolkin geeft je het inzicht in het waarom van 
bepaalde gebeurtenissen in je leven. De Tzolkin geeft je als het 
ware een routekaart van jou eigen persoonlijke leven die je met 
behulp van je eigen energetische kompas, je energetische imprint, 
kunt volgen. Het Galactische Hart "praat " met je en geeft je 
aanwijzingen en herkenningspunten. Je hoeft je niets meer 
overgeleverd te voelen aan datgene wat er met je gebeurt, maar je 
kunt je leven inrichten met behulp van de informatie die iedere 
260 dagen in een bepaalde vorm op je afkomt. 
De Tzolkin is ook te gebruiken om de energetische imprint van 
gezinnen te bepalen en de rol van een of meerdere personen 
binnen een gezin in een genetisch verband tegen het licht te 
houden. Je krijgt dan antwoorden op vragen als: waarom kon ik al 
die jaren niet of wel goed met mijn broers en/of zusters 
opschieten, of, wat was de specifieke rol van mijn vader of 
moeder binnen ons gezin? Is er gezinsuitbreiding geweest, dan is 
het interessant te weten wat de energetische veranderingen binnen 
het gezin zijn. Wat is de invloed van de nieuwe boreling en welke 
betekenis heeft hij, is een vraagteken. De Tzolkin geeft daarop het 
antwoord. 
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Bewuster leven. 
Met de Tzolkin leer je iedere dag bewuster te leven: met jezelf en 
met je omgeving. Je leert met de Tzolkin de werkelijke wereld 
achter de schijnbare werkelijkheid te zien. Op een moment dat wij 
actief de op ons afkomende energie  voor ons laten werken, 
vinden er wonderen plaats. Het belangrijkste is dat we in vrede 
leven met alles wat er om ons heen gebeurt, maar vooral ook in 
vrede met ons zelf. 
 
 
De Tzolkin, het schema. 
Als we naar het 
schema van de 
Tzolkin kijken, 
zien we dat deze 
uit 260 kins of 
dagen bestaat. 
Iedere kin kent 
een   bepaalde 
energie van één 
van de 20 
lichtzegels met 
daaraan 
verbonden een 
bepaalde dag 
energie, de kin 
van 1 tot en met 
13. Zo ontstaan er 
260 verschillende 
dagen met hun 
eigen energie. 
Geen dag is 
hetzelfde. Op een 
van deze dagen ben jij geboren en die dag heeft dan ook een dag 
energie die jij als leidraad voor je leven beetje meeneemt. 
Behalve de dag energie valt de Tzolkin te verdelen in 20 golven 
van 13 zegels. Elke golf kent op kin 1 een thema dat jou 
levensthema  kan bevatten. Op kin 13 kan je jou levensdoel 
vinden. Zo kan je voor jezelf aflezen wat je levensopdracht is. 
Als je geïnteresseerd bent in de verdere ontwikkelingen in de 
Tzolkin kan je jezelf inschrijven voor een cursus van vier dagen bij 
het  spiritueel centrum "de Ster "in Terborg. Er valt nog erg veel 
uit te leggen over de Tzolkin, maar dat kan beter mondeling 
toegelicht worden. 
 
 
Auteur: Eddy Meijer 

 
Geraadpleegde boeken: 
 
De tzolkin openbaart je potentieel.   
Kees Visser en Barbara Roth 
 
Maya Astrologie   
Aluna Joy Yaxk’in 
 
Maya wijsheid voor je levenspad  
Elvira van Rijn 
 
Het verloren Rijk  
Zecheria Sitchin 
 
De Maya  kalender en de transformatie van het bewustzijn  
Carl Johan Calleman 
 
Tijd en Technosfeer  
 José Argüelles  
 
Eddy Meijer is hypnotherapeut, relatietherapeut , 
kosmoloog,  Ancient Egyptian Healer. 
 

 
 
Contactgegevens: 
De Ster, Centrum voor Bewustwording 
P/a Industrieweg 80 
7061 AV Terborg 
Telefoon: 0315-323643 
Internet: www.dester.org     
Email: info@dester.org 
Facebook: https://www.facebook.com/opleidingendester  
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’. 

 
 
 
 

 


