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 Voorwoord 
 Openbare avond De Ster 
 Spirituele beurs/Open Dag de Ster 
 Astrologie, Tarot en de actualiteit: Marcel Zwart 
 Tarot en Ismakogie: Elly Hoekstra 
 Speciale workshop i.s.m. Vrouw in de Regio 
 Contactgegevens 

  

 

 

 

 

ATTENTIE!  ATTENTIE! 

Stichting de Ster is nu ook te vinden op 
Facebook.  

U kunt ons snel vinden op: 

https://www.facebook.com/opleidingende
ster  

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 
26-04-2015 
 
Overige data: 23-05-2015, 31-05-2015 
 
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: 26-04-2015, 23-05-2015, 31-05-2015 
 

--------------------------------------- 
 
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.v. een kleurenanalyse hoe u  inzicht kunt 
verkrijgen het functioneren van uzelf, uw bedrijf of uw 
leefomgeving. 
Door onze naam en geboortedatum (zowel persoonlijk als 
zakelijk) te analyseren, zien wij duidelijk welke kleuren (talenten) 
wij hebben meegekregen en welke kleuren wij mogen toevoegen, 
om beter in balans te komen. 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: 2 mei 2015 
 

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

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: 
 
 
Munay - Ki 
Datum:22-04-2015 
O.l.v. Bernadet klumter  
 

 De Munay Ki zijn de negen grote riten 
van inleiding naar de weg van de sjamaan. 
De Munay Ki zijn de negen poorten die 
ons genezen en transformeren van onze 
menselijke energie naar het gebied van de 
Homo Luminus. De Munay Ki zijn de 
codes voor de nieuwe mens. Ze worden 
geleverd in de vorm van energetische 

transmissies. Het Lichtend energieveld rondom ons informeert 
ons fysieke lichaam als een blauwdruk van het leven. Al onze 
fysieke en psychische problemen komen voort uit "imprints" in 
ons licht-lichaam. Door inzicht te verkrijgen in de aard van ons 
lichtend energieveld, kunnen we onszelf en elkaar  genezen. 
Zodra het licht-lichaam is gereinigd,  kan fysieke en emotionele 
genezing beginnen.  
De negen inwijdingen geven ons inzicht in ons leven en 
mogelijkheden om zelf verantwoording te nemen. We worden de 
hoeders van ons leven, maar ook voor de vele levens die we 
geleefd hebben, het contact met onze ouders, voorouders en 
voor-voorouders. Hoeders van de dieren en de aarde, water en 
lucht. De Munay Ki activeert je lichtend energieveld en geeft je 
kracht om (jezelf) te manifesteren en te creëren. Het 
transformeert je leven. Het verhoogt de frequentie van het DNA, 
wat invloed heeft op de kwaliteit van je leven, je lichaam en de 
manier waarop je sterft. het geeft een zekere verankering in de 
realisatie van je verlichte natuur. Elke inwijding van de Munay Ki 
is een persoonlijke stap naar hoger bewustzijn en tegelijkertijd 
een fase in het versnelde evolutieproces van de mensheid op weg 
naar een harmonieuze samenleving. Zodra je de negen riten 
ontvangt, zullen de chakra's helder worden en je ontwikkelt wat 
de Laika noemen een regenbooglichaam. Dit gebeurd wanneer de 
chakra's beginnen te stralen met hun oorspronkelijke gloed. 
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 –april  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. 
Wij gaan door met het getal zes, dat in 
de tarotkaarten zo goed weergeeft wat 
er tijdens dit 15/6-jaar kan spelen.  
 
De laatste kaart van het getal zes in deze reeks is de 6 van Penta-
grammen. Hier zien we een in welstand levende man die iets van 

zijn rijkdom weggeeft aan minder bedeelden. 
 
Afwegen 
Opvallend in dit plaatje is onder andere de 
weegschaal, een gevoelig instrument om af te 
wegen; wat klopt en wat niet? wat zijn de juiste 
proporties? Het gaat hier om een gevoel van 
rechtvaardigheid, dat bij de een nu eenmaal sterker 
ontwikkeld is dan bij de ander. Daar komt bij dat 

het begip gevoel suggereert, dat het niet enkel om logische 
redeneringen gaat. Wij proberen toch meestal om iedere 
betrokkene recht te doen. Het is soms een hele kunst om de ander 
recht te doen, zonder jezelf tekort te doen.   
Welstand 
De persoon die uitdeelt kan het zich zo te zien wel permitteren. 
Wij weten niet waar hij zijn welstand aan te danken heeft. 
Misschien heeft hij een grote erfenis gehad, of hij heeft er hard 
voor gewerkt. Los daarvan kan zijn rijkdom bij anderen jaloerse 
gevoelens teweeg¬brengen. Dat is echter aan anderen, 
belangrijker is in deze context, of hij geeft vanuit zijn hart, zonder 
bijbedoelingen of dikdoenerij, en met een goed oog voor de juiste 
verhoudingen.  
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Tekort 
In een wereld waar “te” alleen wordt gewaardeerd in de vorm van 
tevreden, ligt de grootste kloof wel tussen te veel en te weinig. 
Bijna iedereen worstelt wel op een of ander gebied met een 
gebrek. Het tekort kan zich op alle mogelijke manieren uiten, 
financieel, sociaal, emotioneel, spiritueel en fysiek. Onvervulde 
behoeften op welk vlak dan ook kunnen ervaren en beschouwd 
worden als behoeftigheid. De duidelijkste uitingsvormen hiervan 
zijn bedelen en stelen, activiteiten die in hun meest concrete vorm 
ongepast en worden geacht. Op verdekte wijze bezondigt bijna 
iedereen zich hier af en toe wel eens aan, zoals bij “naar een 
complimentje vissen”. De knielende figuren op deze kaart roepen 
interessante vragen op. In welke gemoedstoestand ontvangen zij 
de gift van de ander? En hoeveel gunnen zij elkaar? Zijn zij 
nederig, dan kan hun hart nog open zijn, maar als afgunst (een 
vorm van vernedering) een rol speelt, dan is het hart dicht. 
 
De zes van pentagrammen als spiegel van de situatie in de 
wereld 
We zijn met zijn allen druk bezig met de vele vragen die deze kaart 
raken. Twee daarvan staan hierbij centraal. We zijn op zoek naar 
een rechtvaardige verdeling van welvaart. En we proberen uit te 
vinden hoe we de overvloedige rijkdommen van moeder aarde 
kunnen benutten zonder met de toenemende roofbouw van de 
laatste eeuwen door te gaan. Een van de mogelijke antwoorden op 
beide vraagstukken zou beschreven kunnen worden in het boek 
“Een @nder soort geld”. Een leerzaam boek over hoe geld ons 
leven beheerst, en hoe hier meer ruimte geschapen kan worden. 
Zie ook http://www.janvanarkel.nl/nieuw/eenndersoortgeld.html  
. 
 
Astrologie 

 
Pluto - De krachten uit de diepte 
De astrologie die wij kennen komt in eerste 
instantie voort uit de beschavingen van het 
Tweestromenland, het gebied tussen de 
rivier de Eufraat en de Tigris. Desondanks 
neemt de Griekse mythologie in de huidige 
astrologie een belangrijke plaats in. De 
Griekse god Pluto, ook wel Hades 

genoemd, was de god van de onderwereld. Hij heerste over het 
rijk der doden. Zoals het gezegde “hij regeert over zijn graf” 
duidelijk maakt, is dood een betrekkelijk begrip. Daarom wordt 
Pluto in astrologie beschouwd als het principe van dood en 
wedergeboorte.  

 
Bekering en transformatie 
In het leven van de mens als individu kun 
je dit benoemen als bekering en 
transformatie. Vroeger heb ik de 
levensverhalen van heel wat heiligen 

gelezen. Wat bleek: velen van hen begonnen hun leven als 
losgeslagen zondaar - tot de bekering kwam. Dit kan door 
uiterlijke omstandigheden bevorderd worden, of puur een gevolg 
zijn van een bewustwordingsproces. In ieder geval brengt deze 
ontwikkeling onvermijdelijk een fase met zich mee van rouw en 
berouw. En vooral van een intens besef, dat het fysieke leven 
eindig is, en tegelijk dat er een ander, transcendent leven bestaat. 
Zo’n bewustzijnsdoorbraak kan geweldige krachten ontketenen. 
We zien haar terug bij bijbelse figuren als Mozes, Johannes de 
Doper, Jezus Christus en Paulus. In de recente geschiedenis 
komen onder andere Gandhi, Marten Luther King, Nelson 
Mandela en Desmond Tutu. Dit zijn mensen op wie bijna geen 
maat stond, maar juist daarom geven zij zo’n duidelijk beeld van 
de werking van Pluto. 
 
Pluto in de wereld van de macht 
De onbuigzame en gedreven energie van Pluto vinden we ook bij 
Julius Caesar en Napoleon, Attila, Hitler, Stalin en Mao Tse Tung. 
Deze namen zullen de meesten niet prettig in de oren klinken. 
Niettemin hebben zij een overeenkomst met de eerder genoemde 
figuren. Allen brachten zij grote groepen mensen of zelfs vele 
volkeren in beweging. Zoals elke kracht kan ook die van Pluto 
zowel ten goede als ten kwade worden aangewend. Bij Pluto 
wordt dit gegeven volledig op het scherp van de snede 
uitgevochten, met transformatie en hernieuwde groei als inzet en 
een ontmenselijkt vijandbeeld als extreem gevaarlijke bijwerking. 
In de komende maanden zullen we verder verkennen hoe we de 
energie van Pluto kunnen herkennen in actuele ontwikkelingen op 
het vlak van individuele groei. 
 
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 april 2015 
 
Auteur: Elly Hoekstra 
 
‘Ismakogie soll man leben, nicht üben’, citaat van prof. Anne 
Seidel, ontwikkelaar van de Ismakogie.  
 

 Ram is het eerste teken van de dierenriem en 
loopt van 21 maart tot en met 20 april.  
Bij de Tarot verbinden we het teken Ram met 
kaart I, de Magiër. De Magiër staat voor Ik ben, 
er staan en voor zelfvertrouwen hebben. Als dat 

niet al te groot is, kun je last van je hoofd krijgen,  
bijvoorbeeld migraine. 
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Het is dus goed om in deze periode te kijken naar de stand van je 
hoofd om een goede doorbloeding te ondersteunen. 
Oefening 
 
Bij Ismakogie kijken we allereerst hoe mensen zitten. De manier, 
waarop je zit, heeft gevolgen voor de stand van je hoofd. De 
ideale manier van zitten 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.  
In het begin valt het meestal niet mee om rechtop te zitten. Als je 
altijd voorover gebogen of onderuit gezakt hebt gezeten, moet je 
rug aan deze stand wennen. Forceer niets, maar bouw deze manier 
van zitten langzaam op. Het is een prachtige oefening die geen tijd 
kost, maar veel effect heeft. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
LEUKE WORKSHOP  
 
WIE WAT WAAR WAS BEN IK?  
 
En wat zijn de toekomstige perspectieven 
met behulp van Tarotkaarten 

  
 
Vrouw in de Regio organiseert in samenwerking met 
Stichting De Ster een workshopavond over tarot. 
Elly Spronk laat je deze avond kennismaken en ervaren wat de 
tarotkaarten je kunnen vertellen. De tarot is een boek over het 
leven. Op deze kaarten staan symbolen die verwijzen naar alle 
processen, situaties en gedragspatronen.  
Tijdens de workshop ontdek je wat jouw situatie is en krijg je een 
concreet advies. 
 
Locatie wordt nog bekend gemaakt (regio Zutphen-Deventer 
Lochem) Datum: dinsdag 9 mei. Tijd 19.30 – 22.00 uur. 
(ontvangst vanaf 19.00 uur).  
 
Kosten € 25,- voor vriendinnen van het blad Vrouw in de Regio 
 
Als je geen vriendin bent € 35,- euro 
 
Aanmelden: info@vrouwinderegio.nl  
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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: 
infginfo@dester.org met als titel ‘Uitschrijven’. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


