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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.  

Het Ster-team heeft vele nieuwe ideeën voor 2014 om u 
allen verschillende opleidingen, workshops en lezingen aan 
te bieden. De docenten en gastsprekers staan garant voor 
een goede kwaliteit. Voor het up-to-date programma 
verwijzen wij u naar onze website www.dester.org of onze 
facebookpagina. 
 
 

 
 
 
 
Vakantieperiode 
 
 
 
Wij zijn op vakantie vanaf 12 juli 2014 t/m 27 juli 2014. Derhalve 
is Stichting de Ster gesloten en zullen wij derhalve uw email niet 
kunnen beantwoorden. 
 
Na 27 juli staan wij u graag weer te woord. 
 
Wij wensen u een fijne zomervakantie toe! 
 
Stichting de Ster, het bestuur 
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De Ridder van Staven 
Auteur: Marcel Zwart 
 

Zie hier de Ridder van Staven in volle 
glorie. Zijn paard steigert van 
enthousiasme. De ridder houdt de 
teugels stevig vast, want anders zou het 
paard (zijn instinctleven) de regie zomaar 
over kunnen nemen. Zoals alle ridders 
bewijst hij zich graag als man, vanuit de 
staven vooral in situaties waar 
strijdbaarheid, dynamiek en inzet een rol 
spelen. Als er durf en lef vereist worden, 
dan is hij je man. Voor 
samenwerkingsverbanden en voor 

projecten van lange termijn is hij iets minder geschikt. Hij is 
individualistisch ingesteld en houdt graag zijn opties open. Van 
een overdaad aan nuancering wordt hij wrevelig en in de hitte van 
een debat zal hij soms dingen roepen die kwetsend over kunnen 
komen. In zijn ogen is de wereld een plek waar goed en kwaad 
met elkaar strijden en hij schaart zich uiteraard aan de kant van het 
goede, althans, zo ziet hij het zelf. Niet iedere ridder van staven is 
in staat en bereid om goed en kwaad buiten te beschouwen als 
projecties van goed en kwaad in de eigen ziel. Als het ideaal dat 
door deze ridder wordt gediend en uitgedragen in het teken van 
ware liefde staat, dan is er geen trouwere en meer oprechte strijder 
te vinden. Maar de ridder kan met al zijn lef ook arrogant en 
hooghartig zijn en geen erbarmen hebben met tragere 
medemensen. Dan kan hij tot de meedogenloze wreedheid 
vervallen die nog niet zo lang geleden tot uiting kwam in 
heksenverbrandingen en de instelling van de Inquistie. Pas als de 
Ridder van Staven bereid is zich hiervan rekenschap te geven, dan 
kan hij zich vanuit oprechte nederigheid hartstochtelijk wijden aan 
de strijd voor het goede doel. Door zijn eigen persoonlijke groei te 
blijven nastreven is hij een inspirerend voorbeeld voor anderen. 

 
 
Marcel Zwart is als docent verbonden aan de beroepsopleiding tot 
Tarotkundige van Stichting de Ster te Terborg. 
www.ontdekjepotentieel.com 
 

 
 
 
Ismakogie 

 
Oefeningen voor de maand juli 2014 
Auteur: Elly Hoekstra 
 
‘Ismakogie soll man leben, nicht üben’, citaat van prof. Anne 
Seidel, ontwikkelaar van de Ismakogie.  
 
Kreeft is het vierde teken van de dierenriem en 
loopt van 22 juni tot en met 22 juli.  
Het teken Kreeft heeft een verbinding met 
voelen en met het borstgebied. Het is een goede 
tijd om eens bij je eigen ritme stil te staan. Voel je dat je je eigen 
ritme volgt of is het misschien zo dat je het ritme van iemand 
anders volgt? 
Je kunt deze periode heel goed ondersteunen met de volgende 
oefening. 
 
Oefening: 
Met Ismakogie leer je letterlijk en figuurlijk lichtvoetig door het 
leven te gaan, in je eigen ritme. 
Begin een stap door je bovenbeen op te tillen. Deze stap hangt af 
van de lengte van je bovenbeen (iedereen loopt dus op zijn eigen 
manier). De voet die je naar voren zet, rol je af. Dus eerst het 
hielsteunpunt neerzetten, het lichaamsgewicht naar de voorvoet 
verplaatsen, de hiel optillen en als laatste met de grote teen 
afzetten voor je de voet weer optilt. Het moment dat je op één 
been staat en het andere been bijgetrokken wordt, is de strekfase 
en worden knie- en heupgewricht gestrekt. 
Elke stap wordt op deze manier een danspas!  
 
 
Oefening: 
Zet beide voeten naast elkaar op de vloer. De hielen iets dichter 
bij elkaar dan de voorvoeten. Op deze manier ondersteunen je 
voeten je hele lichaam en dus de longen. 
 
 
Elly Hoekstra is Ismakogiedocent en Tarotkundige. Zij is samensteller van 
de DVD Bewust bewegen met Ismakogie en medeauteur van drie boeken over 
Ismakogie Vitaal en Mooi met Ismakogie, Heel je rug en De actieve 
bekkenbodem. De tekening komt uit deze boeken.  
Zij geeft o.a, Ismakogie bij de cursus  
Tarot en Gezondheid van Stichting De Ster. 
www.ellyhoekstra.com 
 
 
 
 
 
 
 
Astrologische vooruitblik juli  2014 
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Auteur: Marcel Zwart 

 
De meest contact-
gerichte planeten 
Mercurius en Venus 
bewegen zich in juli 
allebei van 
Tweelingen naar 
Kreeft. Mensen 
zullen naar elkaar toe 
trekken, nieuwtjes 
uitwisselen, de laatste 
roddels en 

krantenkoppen 
bespreken. 

Economisch loopt 
het in Nederland nog 

steeds niet echt soepel en steeds meer mensen bedenken creatieve 
oplossingen om her en der wat te besparen of leuk bij te 
verdienen. Het hele idee van crowdfunding past hier uitsteken bij 
en zal nog regelmatig bij diverse ondernemingen worden 
uitgeprobeerd.  
Ga de eerstkomende dagen nadat deze nieuwsbrief verzonden is 
extra geduldig, oplettend en respectvol om met anderen en met 
jezelf, anders kunnen kleine ergernissen plotseling onder een 
vergrootglas komen te liggen. Mochten er deze dagen 
onopgeloste oude conflicten opduiken of nieuwe ontstaan, dan 
bieden de volgende dagen volop kansen om tot opheldering te 
komen. Als je hier in alle oprechtheid zorgvuldig communiceert, 
dan is er meer mogelijk dan je denkt.  
Trek eventueel een paar tarotkaarten om (zonder 
zelfbeschuldiging!) meer zicht te krijgen op je eigen aandeel in de 
situatie en op de houding die je hierin het beste aan kunt nemen. 
Voor het nemen van grote beslissingen, het beginnen met een 
nieuwe baan, kopen van een huis of sluiten van contracten is 
meer ondersteuning dan de vorige maand. In het grotere kader 
van het huidige tijdsgewricht gaat het een en ander echter zelden 
alleen maar soepel, makkelijk en voorspoedig. Sinds 2008 wordt 
er veel meer slagvaardigheid en oplettendheid van ons gevraagd 
dan vóór die tijd. Zolang we nog naar een vrede verlangen waarin 
alles meezit en niemand ons iets in de weg legt zullen we van de 
ene frustratie op de andere botsen. 
Op 16 juli maakt Jupiter zijn entree in Leeuw. Jupiter’s gevoel 
voor grootsheid en theater komt in dit warmbloedige, trotse 
teken kleurrijk tot uiting. Soms belooft hij echter meer dan hij 
waar kan maken, dus wees voorzichtig, zowel met het doen van 
beloftes als met het vertrouwen in makkelijk gedane beloftes van 
anderen. Het is nu vooral de tijd om het leven vol overgave te 
leven en te genieten, zeker als in de nacht van 22 op 23 juli de 
zon zich in het teken Leeuw meldt. Geniet gerust uitgebreid van 
je vakantie, of die nu lang of kort, ver weg of dicht bij huis zal 

zijn. Het zal daarnaast zeker de moeite lonen om de vinger aan de 
pols te houden van je innerlijk leven, waar je signalen kunt krijgen 
over wezenlijke behoeften die vervuld willen worden. Saturnus 
doet zich inmiddels met meer kracht gelden in de Schorpioen en 
maakt in augustus een mooie verbinding met Cheiron. Hierdoor 
kun je je van een oud patroon bewust worden en een nieuwe 
richting geven aan de energie die in dat patroon gevangen was 
geraakt. 
 
De voltallige staf van De Ster wenst u een fijne zomer met veel 
tijd en ruimte voor leven vanuit mogen in plaats van moeten 
 
 
Marcel Zwart is als docent verbonden aan de beroepsopleiding 
tot Tarotkundige van Stichting de Ster te Terborg. 
www.ontdekjepotentieel.com  
 
 
Sfeerimpressie Open Dag 18 mei 2014 
 
Wij en ook de mensen die ons deze dag bezocht hebben, kijken 
terug op een zinvolle, gezellige en zeer geslaagde Open Dag. Wij 
hebben tot nu toe vele positieve reacties ontvangen. 
 
Uiteraard bedanken wij alle deelnemers voor hun medewerking. 
Ook het Ster-team heeft weer veel werk verzet om deze dag 
sfeervol aan te kleden. Hartelijk dank!   
 
 
Klik voor foto’s op: 
 
 
http://www.dester.org/sfeerimpressie-open-dag-18-mei-2014/  
 
 
Erkende Tweejarige Beroepsopleiding tot Tarotkundige 
vindt doorgang. 

Wij zijn  verheugd u te kunnen mededelen dat het tweede jaar van 
de erkende Tweejarige Beroepsopleiding tot Tarotkundige 
doorgang vindt. 
 
Hebt u interesse om deel te nemen en verzekerd te zijn van een 
plaats in deze opleiding, geeft u zich dan z.s.m. op. Wij zijn als 
docententeam zeer gemotiveerd en van plan er een prachtig 
cursusjaar van te maken! 
 
Hartelijk welkom! 
 
 
Contactgegevens: 
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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’. 


