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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 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: 
 
Pentalogie.  
 
Start eerste dag van de driedaagse workshopcyclus:  
“Kennismaking met Pentalogie” op 1 maart 2015 

 
Overige data: 21-03-2015, 26-04-2015 
 
Ieder mens op aarde is hier met een of 
meerdere levensopdracht(en). Getallen 
die in uw geboortedatum staan, 
vormen tezamen met de optelsom 
ervan, een ezelsbruggetje hoe met deze 
opdracht om te gaan. Pentalogie geeft 
sleutels aan hoe u op een zo positief 

mogelijke manier met de heersende (getalsmatige) trillingen, waar 
u met Pentalogie inzicht in krijgt, om kunt gaan, zonder uw eigen 
verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen. Dit is essentieel in 
dit orakelsysteem. U bent tenslotte uw eigen rentmeester, eigen 
schepper. 
 
Het volgende zal onder meer aan de orde komen in de lesdagen: 
 
Dag 1: Leren tekenen van het Pentagram; De betekenis van de 
getallen 1 t/m 5; Het statische Pentagram. 
 
Dag 2: De betekenis van de getallen 6 t/m 10; Het plaatsen van 
de getallen van uw geboortedatum in het statische Pentagram. 
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Dag 3: Het plaatsen van de getallen van uw geboortedatum in 
het dynamische Pentagram; Wet van de triniteit. Assen en lagen 
 
Duur: 3 lesdagen 
 
Tijdstip: 11.00 uur tot 17.00 uur 
 
Plaats: Kulturhus de Rietborgh, Borgsche Rieten 15 te Terborg 
 
Kosten: € 225,00 ineens.  
             Betaling per dag  € 80,00 is mogelijk (3x).  
 
Data: 01-03-2015, 21-03-2015, 26-04-2015 
 

--------------------------------------- 
 
Workshop Kleurenanalyse 
 
Het leren maken en lezen van een kleurengrafiek van personen 
en/of bedrijven  
 
Olv 
 
Houkje Besselink en Elly Spronk 
 
U leert om m.b.h.v. een kleurenanalyse hoe u  inzicht kunt 
verkrijgen in o.a. uzelf. 
Door onze naam en geboortedatum (zowel persoonlijk als 
zakelijk) te analyseren, komen wij erachter welke kleuren wij 
hebben meegekregen.                                                                                                          
Dit geldt voor zowel personen, bedrijven, stichtingen, holdings, 
enz. 
Als mensen met elkaar leven in bijvoorbeeld een gezin, of 
samenwerken op een afdeling, is het belangrijk om te kijken of er 
tussen deze  mensen onderling een  ´kleurharmonie´  is. 
Een te weinig of een teveel aan kleuren, kunnen we 
compenseren, door  complementaire kleuren toe te voegen door 
middel van bijvoorbeeld:  voeding, kleding, aankleding van ons 
huis, bedrijf enz.. 
 
 
 
Duur: 1 lesdag 
 
Tijdstip: 11.00 uur tot 17.00 uur 
 
Plaats: Kulturhus de Rietborgh, Borgsche Rieten 15 te Terborg 
 
Kosten:  € 80,00 
 
Datum: 14 maart 2015 
 

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

25-02-2015  is er weer een Openbare Avond:  
Familie-opstellingen olv Yolande Oosterman  
 

--------------------------------------- 
  
Attentie!! 
 
Spirituele beurs/open dag Stichting de Ster 19 april 2015!!!! 
 
Op 19 april 2015 is er een spirituele beurs/open dag van 11.00-
17.00 in de Rietborgh, Borgsche Rieten 15 te Terborg. 
 
Houdt u alvast een plekje vrij in uw agenda om te genieten van 
boeiende workshops, interessante lezingen, healingen en privé-
consulten.  
 
Entree: 12,50 euro. Alle consulten, lezingen en workshops zijn 
gratis. 
 
Voor info over de activiteiten van de ster: www.dester.org 
 

 
 

---------------------------------------- 
 
Overige activiteiten van Stichting de Ster:  
Stichting der Ster is aanwezig op de beurs van Spirituele 
Vriendenkring de Horizon: 
13 april 2015. 
 
Aanvang: 20.00 uur. 
Meet informatie: http://dehorizon-enschede.nl/ 
 
 

--------------------------------------- 
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OPENBARE AVOND: 
Familie-Opstellingen 
Datum: 25-02-2015 
Olv Yolande Oosterman  
 
Herken je dat je een gevoel hebt dat niet van jouw lijkt te zijn? 
Een boosheid die je niet kan plaatsen? 
Altijd loopt te zorgen voor een ander? 
Het kan ook zijn dat je niet tot je doel kan komen.. En op een 
kruispunt lijkt te staan? 
 
Op deze avond gaan we ervaren wat opstellingen kunnen doen 
voor je. De vragen waar je mee rondloopt kunnen heel divers 
zijn. 
 
Opstellingen zijn in eenvoud een krachtige en liefdevolle manier 
om naar complexe vragen te kijken.  
 
Ieder mens hoort vanaf de geboorte bij een familie. Daarmee 
ontstaat binding bij allen die bij deze familie horen. Elk 
familiesysteem is een lotsgemeenschap die voortdurend op zoek 
is naar evenwicht. Er komt rust op het moment dat alle zielen een 
plek krijgen die hen toekomt, en als niemand wordt uitgesloten en 
iedereen is geëerd.  
 
Het systeem kent ook een aantal basis wetten. Binding, ordening 
en balans in geven en nemen. En wanneer deze in de knel komen 
te zitten kunnen er klachten te voorschijn komen, die van allerlei 
aard kunnen zijn. Angsten, gevoel er niet bij te horen, 
relatieproblemen, ontbreken van kracht….. 
 
Opstellingen zijn te doen in een groepsopstelling en ook op een  
1 op 1 sessie. 
 
U bent allen van harte welkom! 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Stichting De Ster 
Industrieweg 80 
7061 AV Terborg 
Tel.: 0315-323643 
Internet: www.dester.org 
Email: info@dester.org 
 
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 – februari 2015 
 
Auteur: Marcel Zwart 
 
Tarot 
 
Het is de moeite waard om het getal 6 nader te onderzoeken. Als 
we de meest gebruikte tarotspellen bekijken, dan zien we dat zij uit 
78 kaarten bestaan. 78 = 7 + 8 = 15  de Duivel;  
15 = 1 + 5 = 6  de Geliefden.  
 

VI de Geliefden en XV de 
Duivel laten twee kanten 
van dezelfde medaille zien. 
Dit wordt geïllustreerd door 
de kaarten van de Kleine 
Arcana van het getal zes. 
 
 
 

 
Laten we eerst eens kijken naar de zes van staven. 
Dikwijls wordt er veel aandacht besteed aan het 
gegeven dat de ruiter een andere kant op lijkt dan 
het paard. De ruiter, het hogere principe, 
verbinden we met de engel die Rider-Waite bij de 
Geliefden toont. Het paard vertegenwoordigt het 
dierlijke, het lagere principe. Dit is een oerkracht 
die vernietigend los kan barsten tenzij zij door 
het hogere bedwongen en geleid wordt.  
 
De vraag is hier niet alleen, of de ruiter leiding kan geven, maar 
ook vanuit welke motivatie, met welk doel, en op welke manier er 
leiding gegeven wordt. Is hier sprake van natuurlijk overwicht of 
van straffe dwang? Is het doel verheugend en is de weg erheen 
vreugdevol? Is het paard een afleiding van of een aanvulling op de 
ruiter?  
Hoe zulke vragen aansluiten op de dynamiek van het huidige 
tijdvlak zal duidelijk worden als we onze blik werpen op de zes 
van zwaarden. 
 

Deze kaart laat een tegenstelling zien, met name 
tussen het bewegende water en het stille water. 
Het is toch opvallend hoe vaak er bij zwaarden-
kaarten water wordt afgebeeld, stilstaand, 
stromend, of opgestegen als wolken in de lucht. 
In de zienswijze van de Jungiaanse psychologie 
roepen gedachten (zwaarden) en gevoelens 
(bekers) elkaar op.  
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Het bewegende water wijst op de verleidelijkheid van onze 
emoties en de onrust die zij in het denken teweeg kunnen 
brengen. Beweeg je je van onrust naar rust? of van rust naar 
onrust? Het lijkt erop dat hier het thema van onzekerheid wordt 
aangekaart. Hoe ga je om met onzekerheid – als je te 
geëmotioneerd reageert, ontstaat er vertroebeling in het denken. 
Anderzijds kom je er ook niet uit als je krampachtig probeert om 
gevoelsonzekerheid via het denken op te lossen. 
 
Het getal zes gaat over relaties, zowel met anderen als ook met 
jezelf. Kun je nog in contact blijven terwijl je niet precies weet hoe 
het verder moet? Kun je praten over je onzekerheden, zonder in 
mismoedigheid weg te zakken? Of, terug naar de zes staven: kun   
je sturing geven vanuit een fijner afgestemde intuïtie, strijdbaar als 
het moet, speels als het kan? Luister je daarbij naar wat het paard 
te zeggen heeft? Communiceer je met en over je gevoelens, 
zonder een oplossing te eisen? Deze leerprocessen zijn essentieel 
in 2015 en blijven de komende jaren een hoofdrol spelen. Er zal 
nog genoeg op ons af komen waar we veel beter en creatiever mee 
om kunnen gaan als we er samen in kunnen zijn en doen. 
Volgende maand meer hierover, dan bekijken we de zes van 
bekers en de zes van pentagrammen. 
 
 
Astrologie 

 
De komende maand is het verschil tussen 
enerzijds ons privéleven en anderzijds berichten 
van buitenaf (Nederland, Europa, de hele 
wereld) nog wat groter dan in januari. In de 

nabije sfeer (thuis, familie, werk, buurt) is voldoende speelruimte 
voor prettige contacten. We durven weer idealen te koesteren, 
maar beseffen dat zij nog heel wat voorbereidingen en rijpingstijd 
nodig hebben voordat we ze kunnen realiseren. Grote halen, snel 
thuis, dat zou Jupiter (in Leeuw) wel willen, maar dat zit er echt 
niet in, met de vertragende Saturnus in Jupiters teken 
Boogschutter. Die vertraging geeft wel de mogelijkheid tot 
verdieping. Alleen wat met aandacht en geduld wordt opgebouwd 
wordt stevig genoeg om gedurende langere tijd overeind te blijven 
en te functioneren. Dat geldt ook voor ons zelf en onze relatie 
met ons innerlijk.  

Het is een hele kunst om 
behoedzaam te zijn zonder 
wantrouwend te worden en om 
geduldig af te wachten, zonder 
je leven uit te stellen. Zeker in 
het licht van het 
wereldgebeuren, waarbij IS, 
Boko Haram, groeiende 
aantallen vluchtelingen en 
machteloze dan wel blinde 
overheden om beurten op de 

voorpagina’s komen. Her en der komen andere politieke 
stromingen naar voren, zoals in Griekenland en in Spanje. De 
wereld zoals wij die van vroeger kennen is onstuitbaar in beweging 
gekomen en het enige wat we wel kunnen voorspellen is dat heel 
erg veel grondig aan het veranderen is. Maar waar het heen gaat, 
geen idee. Temidden van deze heftige verschuivingen en 
onoverzichtelijke situaties kun je alleen maar terugvallen op je 
eigen integriteit, je intuïtie, je improvisatievermogen en vooral je 
vermogen om samen te zijn, samen te delen en samen te werken 
met de mensen die je liefhebt en vertrouwt. 
 
 

Op 22 februari  2015, geeft Marcel Zwart consulten bij De 
Ster in Terborg.   
 
Tijdstippen waarop u zich kunt aanmelden zijn:   
12.30 uur, 14.00 uur en 15.30 uur. 
 
U kunt zich aanmelden via info@dester.org of  
telefonisch: 0315-323643.    

 
 
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 februari  2015 
 
Auteur: Elly Hoekstra 
 
‘Ismakogie soll man leben, nicht üben’, citaat van prof. Anne 
Seidel, ontwikkelaar van de Ismakogie.  
 
 

Waterman is het elfde teken van de dierenriem 
en loopt van 21 januari tot en met 18 februari.  
Het is een tijd om stil te staan bij wat je echt 
wilt en om nieuwe wegen in te slaan. 

Waterman heeft een verbinding met de enkels. Met soepele enkels 
kun je soepel richting geven aan je leven, zelf vorm geven en laat 
je je niet domineren door anderen. Met soepele enkels beweeg je 
lichtvoetiger door het leven. 
Het is dus goed om in deze periode een oefening voor de enkels 
te doen. 
 
Oefening 
Ga goed zitten. 
Til je beide voorvoeten op en zet ze naar rechts en weer terug. Zet 
ze naar links en weer terug. Doe deze oefeningen een paar maal 
rustig en zorgvuldig. 
 

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

Pentalogie: inleiding. 
   
Auteur: Henk Hollmann 
 
Ieder mens op aarde is hier met een of meerdere 
levensopdracht(en). Getallen die in uw geboortedatum staan, 
vormen tezamen met de optelsom ervan, een ezelsbruggetje hoe 
met deze opdracht om te gaan. Pentalogie geeft sleutels aan hoe u 
op een zo positief mogelijke manier met de heersende 
(getalsmatige) trillingen, waar u met Pentalogie inzicht in krijgt, 
om kunt gaan, zonder uw eigen verantwoordelijkheid uit het oog 
te verliezen. Dit is essentieel in dit orakelsysteem. U bent tenslotte 
uw eigen rentmeester, eigen schepper.  
Om inzicht te krijgen in deze materie dienen we ergens te 
beginnen. We maken daarbij gebruik van het onderstaande 
pentagram, dat alle 4 elementen omvat.: 
 
 
 

 
 
 
Het element lucht verbindt, net zoals onze gedachten alle 
energiepunten met elkaar. Het omvat als het ware de lijnen van 
het pentagram. U dient dus te onthouden dat alle 4 elementen, net 
zoals bij de kleine arcana uit de tarot of de astrologie, in dit 
pentagram zijn vertegenwoordigd.  
 
Een nadere uitwerking van dit pentagram volgt pas, nadat we de 
betekenis van de getallen hebben leren kennen. Hierbij gaan we 
uit van de theorie van Hans Müller en Gerard Huige. 
 
In de zestiger jaren van de vorige eeuw heeft Hans Müller uit 
Merzig (Duitsland) de toekomstige tijdsgeest gezien, Als ingenieur, 
kunstschilder en astroloog heeft hij een, destijds, nieuw pentadisch 
(dus vijftallig) systeem bedacht. Via geschriften en via het 
verzorgen van seminars maakte hij dit systeem bekend.  Gerard 
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Huige, natuurgeneeskundige, heilpraktiker en chiropractor, heeft 
dit systeem verder uitgewerkt. Hij is een autoriteit geworden op 
het gebied van de Pentalogie. 
 
Terug naar het pentagram. We zien een rechtopstaande A lijkend 
op een piramide verticaal door het pentagram lopen. De 3 
hoofdhoekpunten in het pentagram vormen een geestelijke en 
materiele waarde. 
 
Heeft u “toevalligerwijze” een of meerdere van deze getallen in 
uw geboortedatum (dus  1,5 of 7), dan heeft uw wezen te maken 
met de basisdriehoek en de 3 hierboven  beschreven elementen. 
Hoe meer een getal in uw geboortedatum wordt benadrukt, des te 
meer kunnen we ervan uitgaan dat deze energie een rol speelt in 
uw leven. Heeft u bijvoorbeeld twee maal een 5, dan overheerst 
het element water in uw leven. 
 
Wat is een getal? 
De vraag wat een getal is, bezien vanuit de Pentalogie, wordt als 
volgt beantwoord: 
 
Een getal is een spiegelsymbool van iets. Dit kan van alles zijn. 
Want alles in dit leven reflecteert. Zo kan een collega die u 
dwarszit in uw carrièremogelijkheden of een huisdier, om maar 
eens twee extremen te noemen, een spiegel zijn, die u 
onherroepelijk terugvindt in een uitwerking van uw pentascoop, 
de uitwerking van uw eigen geboortedatum. 
 
De plaatsen van de getallen 1 t/m 10 in een pentagram 
 
In het pentagram kunnen we 10 getallen een plek geven. Dit ziet 
er als volgt uit: 
 
 

 

Afhankelijk van de getallen die voorkomen in uw geboortedatum, 
wordt uw eigen persoonlijke pentagram gemaakt, door middel van 
invullen van de getallen in het pentagram. 
 
 
Alvorens we deze stap kunnen maken, dient er eerst een analyse 
plaats te vinden van de getallen 1 tot en met 10, hetgeen in de 
volgende edities van deze nieuwsbrief zal plaatsvinden. 
 
 
 
Henk Hollmann is als docent verbonden aan de beroepsopleiding tot 
Tarotkundige van Stichting de Ster te Terborg. 
www.dester.org 
 

 
 
 
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  
 
Wilt u uitgeschreven worden stuur dan een email naar: 
info@dester.org met als titel ‘Uitschrijven’. 
Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat uw emailadres bekend is bij 
Stichting de Ster 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


