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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 2014 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: 
 
09 november: start eerste dag van de tweedaagse 
workshopcyclus: “het Vierkant van Saturnus”.  De tweede 
workshopdag vindt plaats op 29-11-2014. 
 
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: 09-11-2014, 29-11-2014   
 

--------------------------------------- 
 
26 november  is er weer een Openbare Avond:  
Het Medicijnwiel o.l.v. Yvon Taken 
 

--------------------------------------- 
 
10 januari 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: 10 januari 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:  
 
 02-12-2014:  Openbare avond bij Spirituele Vereniging  
“De Horizon”, door Elly Spronk en Henk Hollmann 
Onderwerp: Uw kracht in 2015 a.d.h.v. Tarot en Getallen 
 
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 
 

--------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPENBARE AVOND: 
Het Medicijnwiel 
Datum: 26 november 2014 
Olv Yvon Taken 
 

Een lezing geven over het Indiaans 
Medicijnwiel is vertellen over de kosmologie 
en de spirituele belevingswereld van de 
native Indians, waarbij het belangrijk is dat 
we aspecten van het Indiaans Medicijnwiel 
ook innerlijk zelf gaan ervaren.  
 

Het is fijn en belangrijk de spirituele kennis van de Noord 
Amerikaanse native Indians door te geven. Een volk dat ooit een 
continent bewoonde en zo met de natuur en haar omgeving 
verbonden was dat zij het Medicijnwiel als een blauwdruk van het 
Universum zagen en het op de Aarde legden zodat zij konden 
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zien en begrijpen hoe de wet van scheppende oerkrachten het 
heelal hadden doen ontstaan; Wet trilling – Licht kracht – Liefde 
bindingskracht– Leven levenskracht…….en zij wisten dat de 
mens ook als een blauwdruk in het Medicijnwiel geplaatst kon 
worden om vanuit het Medicijnwiel te kunnen gaan creëren. 
U bent allen van harte welkom! 
 
Yvon Taken:  
In haar dagelijks leven spiritueel healer, muziektherapeute en tarot 
deskundige in haar  praktijk Gaia, Praktijk voor Healing & 
Muziektherapie & Ervaringsplek in het Gelderse Ruurlo. 
Daarnaast is zij één van de grondleggers van het Hotel Healing 
Centre House of Life in het Egyptische dorp Abydos waar 
gewerkt wordt met de oude kennis en healingen uit het oude 
Egypt. 
 
 
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 – november   2014 
 
Auteur: Marcel Zwart 
 
Maandhoroscoop 

Mercurius, de planeet van onze 
gedachtenwereld, heeft zijn retrograde-gang 
afgerond en beweegt zich nu weer in de 
gangbare loop door de dierenriem. Deze week 
bevindt Mercurius zich nog in Weegschaal, een 
teken dat bekend staat om zijn gevoel voor 

diplomatie. De vriendelijke en verfijnde Weegschaal kan zich 
soms echter plotseling met een grote scherpte manifesteren. In de 
meeste gevallen waarin dit voorkomt blijkt, dat hij voor zijn eigen 
gevoel te lang zijn ongenoegens onder het tapijt heeft geveegd. 
Dit kan een vruchtbare tijd zijn om voor jezelf 
eens na te gaan, wat je misschien onder het tapijt 
hebt geveegd. Als dat het geval en je ruimt de 
boel op, dan kun je weer opgeruimd door het 

leven gaan. Vooral 
nu Zon en Venus 
zich beide in 
Schorpioen bevinden kunnen er 
dingen gebeuren die uitnodigen tot 

zelfonderzoek. Schorpioen is een machtig teken, dat een behoefte 
geeft om vanuit gezuiverde hartstocht te leven. Zelfbeheersing 

staat bij Schorpioen hoog in het vaandel. Dit kan qua motivatie 
variëren van zich niet in de kaarten laten kijken tot oprechte 
communicatie. Als dit lukt dan vertel je aan de ander over je eigen 
waarheid en je eigen gevoelens zonder de verantwoordelijkheid 
hierover buiten jezelf te leggen. Een ware levenskunst, die wij 
altijd verder kunnen blijven ontwikkelen door iedereen, inclusief 
onszelf, daarin oprecht alles te gunnen wat we nodig hebben voor 
onze groei. 
 
De tarotkaart van de maand 

Als we wederom de eerste dag van de maand 
als uitgangspunt nemen, dan krijgen we deze 
keer 1+11+2014 = 10. Dit brengt ons op X 
het Rad van Fortuin. In de afbeelding van 
Rider-Waite zijn op het rad drie stadia 
afgebeeld, drie fasen die de ziel altijd moet 
meemaken om tot complete ontplooiing te 
komen. Vanuit wat we weten over het 
principe waar de Schorpioen voor staat, 
mogen we een fascinatie met de diepte 
veronderstellen, die door de onderste twee 

figuren op de kaart worden aangegeven. Het hele spectrum van 
lugubere preoccupaties tot diep inzicht in de menselijke ziel speelt 
hier mee. Ontwikkeling is pas compleet, wanneer zij zowel van 
binnen plaats vindt als ook in daden vertaald wordt. Het Rad van 
Fortuin test ons op ons vertrouwen, dat we in de wereld kunnen 
bereiken wat we willen, als we ons maar op de zuivere wil durven 
aansluiten. De zuivere wil geeft het vermogen om zich aan te 
passen zonder de eigenheid prijs te geven, zonder zichzelf of 
anderen dwang op te leggen. Lukt dit niet, dan ontstaat er een 
mentaliteit van het doel heiligt de middelen, waarbij ieders nut 
wordt gewogen als van een pion in het schaakspel. Of het talent 
dat de belofte maar niet weet in te lossen. Lukt dit wel, dan krijg je 
vast wel je deel van tegenslagen en mislukkingen, maar omdat je je 
hart volgt zonder je verstand te verliezen, zul je altijd genoeg voor 
elkaar krijgen om voldoening te oogsten. Beter ten halve gekeerd 
dan ten hele gedwaald is het motto dat perfect past bij het Rad 
van Fortuin, vooral voor de te wilskrachtigen onder ons. Daartoe 
dient het nietsontziende zelfonderzoek van de Schorpioen: ook als 
de grote lijn klopt, is er altijd wel iets dat nog beter kan. Om hier 
je zelfkennis te vergroten is een glorieus doel, waarbij de Ster je 
van harte succes wenst. 
 
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 november 2014. 
 
Auteur: Elly Hoekstra 
 
‘Ismakogie soll man leben, nicht üben’, citaat van prof. Anne 
Seidel, ontwikkelaar van de Ismakogie.  
 

Schorpioen is het achtste teken van de dierenriem 
en loopt van 24 oktober tot en met 22 november. 
Het is de tijd van naar binnen gaan en van 
verborgen activiteit. De binnenwereld neemt een 

belangrijkere plek in dan de buitenwereld. Onderzoek eens wat er 
in je ‘binnenwereld’ leeft. Wie ben je en wat speelt er… 
Schorpioen heeft te maken met het darmstelsel. Je kunt deze 
periode van onderzoek dus heel goed ondersteunen met de 
volgende oefening. 
 
Oefening 
Ga goed liggen met opgetrokken knieën. 
Trek met de buikspieren het schaambeen omhoog richting navel 
terwijl je uitademt. 
Maak als het ware een cirkel met je buik, binnendoor omhoog en 
buitenlangs naar beneden. Laat je buik goed bewegen 
 

 
 

 
 
 
Elly Hoekstra is Ismakogiedocent en Tarotkundige.  
www.ellyhoekstra.com 
 
 
 
 
Maya astrologie: de  Tzolkin.  
Deel 4: De 13 tinten 
 

Auteur: Eddy Meijer 
 
Er zijn 13 heilige getallen in de heilige 
Tzolkin. Deze vertegenwoordigen de 
geest en de beweging van het creatieve 
proces. Deze getallen zijn niet fysieke 
energieën die ons voorzien van de 
benodigde macht en kracht waarmee we 

ons leven kunnen vormgeven. 
Enkele getallen hebben gemeenschappelijke kenmerken: de 
getallen 1, 5,9 en 13 ontlenen hun kracht aan de 13 dagen 
durende licht impuls waarin ze bestaan. (Zo ontleent bijvoorbeeld 
vijf Manik zijn kracht aan Akbal: het is de vijfde dag in de 13 
dagen durende licht impuls van Akbal) voor mensen geboren op 
data met deze getallen, geldt dat ze innerlijk constant zijn, zeer 
krachtig en dat ze diepgewortelde overtuigingen hebben. 
De getallen 3,7 en 11 roepen altijd uitdagingen op. Mensen 
geboren op een dag met dit getal, zijn op hun best als er 
uitdagingen zijn en bereiken vaak ongelooflijk succes in het leven 
door het overwinnen van obstakels. 
Elke creatie bestaat uit 13 stappen, van eerste concept tot 
voltooiing. 
 
1.HUN. Stel een doel en verzamel ideeën. 
 
2. CA. Bekijk de uitdaging, de voor-en nadelen en stabiliseer de 
mogelijke obstakels. 
 
3.OX.  Verbindt en dien, bereid je voor om actie te ondernemen. 
 
4.CAN.  Geef vorm, definieer en leg de maten vast. 
 
5.HO.  Breng de juiste mensen bij elkaar, de juiste materialen en 
energieën ; straal uit om je doel  te versterken. 
 
6.UAC.  Als alles bij elkaar gebracht is organiseer je alles zodanig 
dat je een evenwichtige en rechtvaardige verdeling hebt. 
 
7.UC.  Inspireer  en stem af op de anderen. 
 
8.VAXAC.  Geef samen vorm; harmonie en integriteit zijn hier 
belangrijk. 
 
9.BOLON.  Realiseer de doelstelling, bereik de bedoeling. 
 
10.LAHUN.  Ga naar de productie; manifesteer en 
perfectioneer. 
 
11.HUN LAHUN.  Bevrijd het resultaat van de creatie zodat het 
van oplossingen kan voorzien in de wereld en in staat is om te 
groeien. 
 
12.CA LAHUN. Met de hulp van meer samenwerking en 
toewijding kan het groeien en wordt het meer universeel. 
 
13.OX LAHUN.  De schepping kan uiteindelijk de schepper 
transcenderen, een eigen leven gaan leiden en gewoon aanwezig 
zijn. 
Alle nieuwe creaties of scheppingen die wij ter hand nemen 
kunnen volgens bovengenoemde 13 stappen gemaakt worden. 
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Heden ten dage gebruikt een deel 
van het bedrijfsleven deze stappen 
om tot een maximaal resultaat te 
komen. 
De combinatie van de 20 zonne- of 
lichtzegels met de 13 heilige getallen 
maken de Tzolkin. Deze vormen 
samen 260 mogelijkheden of 260 
dagen of kins die het Tzolkin jaar zo 
bijzonder maken. Elke groep van 13 
vormt een zogenaamde golf. Binnen 
een Tzolkin jaar bestaan er 20 
golven. Elke golf  begint bij het kin 1 die het thema geeft van de 
golf. Kin 13 geeft het doel weer. 
In de volgende bespreking ga ik hier dieper in op de 20 golven. 
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. 
 

 
 
Het element aarde in de Hofhouding van de Tarot 
 
Auteur: Lisette Leerkes  

In het werken met de tarot heb ik steeds bij de 
Hofkaarten als gebrek ervaren dat er geen 
nummer op de kaart staat waarmee je volgens de 
numerologie tot een duiding kunt komen. Ook 
staat op de kaarten van de Hofhouding maar één 
persoon centraal en wordt er veel minder dan op 
de andere kaarten van het tarotspel, een 
gebeurtenis of situatie geschetst.  

Om je ‘in je element’ te kunnen voelen bij het duiden van de 
Hofkaarten, is het daarom prettig om wat meer kennis van het 
betreffende element te krijgen en van de houding die bij de 
Hofkaart hoort. En, hoewel naar mijn mening op de Hofkaarten 
niet heel duidelijk een gebeurtenis of situatie wordt weergegeven, 
staat er meer op de kaart dan je in eerste instantie denkt. In deze 
bijdrage zal ik aan de hand van de afbeelding van de Hofkaart een 
beschrijving geven van de Hofkaarten van het element aarde 
oftwel: de Pentakelfamilie. 
 

Schildknaap van Pentakels (aarde in aarde) 
 De Schildknaap van Pentakels is een van mijn 
favoriete kaarten van de hofhouding. Dat 
komt vooral omdat deze kaart onder andere 
staat voor –zoals ik het noem- het hier-en-nu 
bewustzijn. Deze schildknaap staat in het 
groene gras, dat staat voor leven in het 
moment. Dat is een uitdaging voor mij en het 
zal vast om die reden zijn dat ik een sterke 
verbinding met deze kaart voel. Ook het 

leerling zijn, studeren en het ontwikkelen van talenten staan op 
deze kaart centraal. Hoewel alle andere Schildknapen staan voor 
de leerling, wordt dat bij de Schildknaap van Pentakels nog 
duidelijker door de rode studentenmuts. Ook het vele geel, dat 
verwijst naar intellect, wijst in die richting. Hij maakt ook echt 
studie van zijn talent; de wijze waarop hij het Pentakel vast houdt: 
heel voorzichtig en het lijkt net of hij het Pentakel op ooghoogte 
brengt om hem nog beter te bestuderen. Hij zorgt ervoor dat hem 
geen enkel detail ontgaat. Deze Schildknaap houdt zich ook bezig 
met geld verdienen. Voordat daarvan sprake kan zijn, moet er nog 
wel het nodige gebeuren op praktisch vlak.  
     
Ridder van Pentakels (lucht in aarde) 
Voor mij voelt het alsof het werk dat door de Schildknaap wordt 

voorbereid, net door de ridder is afgerond. De 
akker is omgeploegd, er is gezaaid en nu is het 
wachten op het resultaat. De Ridder staat voor 
mij ook voor de ‘diesel’, ‘de marathonschaatser’ 
of de doorzetter. Hij houdt een gestaag, stabiel 
tempo aan en werkt binnen de structuren of 
een schema. Waar de Ridder van Staven en de 
Ridder van Zwaarden er vol voor gaan en een 
sprintje trekken om hun doelen te 
verwezenlijken, is deze Ridder van Pentakels de 

Ridder met de lange adem. Het is ook de kaart van hard werken. 
Het is de Ridder met het werkpaard die al het voorbereidende 
werk voor een goede oogst  heeft gedaan. Voor de Ridder van 
Pentakels is zekerheid en materiële welvaart ook belangrijk. Deze 
Ridder moet er wel voor uitkijken dat hij niet verstard raakt of aan 
bepaalde (materiële) zaken vast blijft houden die hij beter kan 
loslaten. Het is ook de kaart van het zwarte gal. Hij kan neer-
slachtig of depressief worden als zijn zekerheden in gevaar komen.  
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Koningin van Pentakels (water in aarde) 
Als ik kijk naar de Koningin van Pentakels, 
dan zie ik een hele zorgzame moeder. De 
manier waarop zij het Pentakel vast houdt en 
ernaar kijkt, doet mij denken aan de manier 
waarop een moeder naar haar pasgeboren 
baby kijkt: vol liefde en aandacht. Bijna alsof 
de wereld om haar heen niet bestaat en het 
onderhouden en koesteren van het talent voor 
haar het allerbelangrijkste is. De kaart gaat 
ook om het genieten van de kleine, huiselijke, 

aardse dingen. Het haasje staat symbool voor vruchtbaarheid. Dit 
is de Koningin die ook ‘goed is met kinderen’ en graag voor 
anderen zorgt. Ze staat met beide benen op de grond, is goed 
geaard en is een stabiele vrouw. Een vrouw die voor velen een 
anker zal zijn in stormachtig water.   
 

Koning van Pentakels (vuur in aarde) 
Haar echtgenoot, de Koning van Pentakels, 
zit, net als de Koningin, in een weelderig 
landschap. De kaart verwijst naar overvloed 
op materieel gebied. Beide kaarten doen ook 
denken aan de kaart van de Keizerin; ook 
daar zien we materiële welvaart en het goede 
leven. De Koning van Pentakels is in 
positieve zin niet gierig of krenterig, maar 
kijkt wel goed naar waaraan hij zijn geld 
uitgeeft. Hij maakt zorgvuldig beslissingen en 
kijkt goed waar hij zijn geld of energie (dit 

kwam in één van mijn leggingen eens naar voren) aan uit geeft. Hij 
vermijdt risico’s en houdt van stabiliteit. De gele achtergrond wijst 
ook hier op het intellect, want op basis van intellect maakt hij zijn 
beslissingen. Dit, in tegenstelling tot de Koning van Kelken, die 
handelt vanuit zijn gevoel. De Koning van Pentakels is een 
levensgenieter en is ook praktisch.   
Wat heeft de Pentakelfamilie ons te vertellen? De Pentakelfamilie 
laat ons het goede leven zien. Het leven van materiële welvaart en 
van het genieten van de aardse dingen. Het herinnert ons eraan 
dat er een tijd van werken en geld verdienen is, maar ook een tijd 
van het (behoedzaam) uitgeven van geld en het genieten ervan. De 
warmte die deze familie uitstraalt is wat mij betreft ook voelbaar. 
Het is een liefdevolle familie. In meditaties kan de Pentakelfamilie 
je –door deze familie te visualiseren- helpen om met beide benen 
op de grond te komen en in het hier en nu te komen. 
 
Lisette Leerkes is Tarotkundige 
 

 
 
 

 
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’. 


