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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/opleidingendest
er  

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.  
 

 
 

 
 
 
NIEUW!!!  
Praktijkdagen Tarot, Geestelijke en Lichamelijke Vitaliteit 
O.l.v. Elly Spronk  
 
Na de afsluiting van een zeer inspirerende cursus Tarot en uw 
Geestelijke en Lichamelijke Vitaliteit, kwam de vraag van de 
cursisten of wij de komende maanden niet vaker een praktijkdag 
kunnen geven.  
 
De eerstvolgende datum is: 11-10-2015.  
 
 

Overige data betreffende de nieuwe reeks zijn: 
 
13-12-2015, 28-02-2016, 17-04-2016, 19-06-2016  
De kosten bedragen hiervoor :   
€ 80,00 per lesdag of € 375,00 ineens.  
Duur:  5 lesdagen 
Tijdstip:        11.00 uur tot 17.00 uur 
Locatie:        
Kulturhus De Rietborgh, Borgsche Rieten 15 Terborg 

 
Alle cursisten die in het verleden de cursus Tarot en Gezondheid 
gevolgd hebben, zijn voor deze verdieping van harte welkom.   
U kunt zich opgeven via het daarvoor bestemde 
inschrijfformulier of email: info@dester.org, onder vermelding 
van uw adresgegevens en betalingswijze.  
 

 



2 

 

--------------------------------------- 
Start De Tarot als weg tot Persoonlijke Bewustwording 
Olv Elly Spronk 

 
De Tarot… 
 
Is een poging om alle aspecten van het totale 
mens-zijn te beschrijven. 
De kaarten weerspiegelen onze drijfveren, onze 
mogelijkheden en moeilijkheden, ze beschrijven 
onze levensweg om te worden wie we (kunnen) 
zijn. 

 
Als er iets is dat we van de Tarot kunnen leren, dan is dat het 
besef dat we multidimensionale wezens zijn. Niets goddelijks, 
dierlijks of menselijks is ons vreemd. 
 
Werken met de Tarot kan een ontdekkingsreis zijn, waarin we 
telkens weer nieuwe delen van onszelf tegenkomen, leren kennen 
en integreren. De Tarot kan werken als een landkaart van onze 
innerlijke delen en stemmen, als gids op de weg die we gaan, als 
spiegel van wat er in ons leeft en geboren wil worden.De Tarot 
nodigt je uit om onbevooroordeeld te kijken, je leeg te maken en 
te zien wat is. 
 
De Tarot oordeelt niet en er zijn ook geen “goede” of “slechte” 
kaarten. Het zijn allemaal aspecten van wie we (ook) zijn. Het 
spel begint niet voor niets met De Dwaas, die argeloos, maar vol 
vertrouwen zijn reis begint. 
 
Wat gaan we doen? 
 
In de eerste zeven lesdagen gaan we berekenen wat jouw 
“wezenskaart” is en in welk groeiproces jij op dit moment zit. 
 
We werken deze dagen alleen met de 22 kaarten van de Grote 
Arcana. 
 
Zij symboliseren zeer krachtige archetypen van mensen, deugden 
en gemoedstoestanden. 
 
Er zit een logisch verhaal in de ontwikkeling van de mens. 
 
Het boek van de tarot is losbladig, wat betekent dat voor ieder 
mens de volgorde van de kaarten en dus van de gebeurtenissen 
en ervaringen in zijn leven anders zijn. 
 
Inhoudelijk zullen wij ons vooral bezighouden met de 
getallensymboliek en de inwijdingsweg die ons getoond wordt 
door de 22 kaarten van de Grote Arcana. Deze kaarten geven de 
niveaus van het menselijk bewustzijn weer, vanaf de eerste 
dageraad van het bewustzijn, het eerste ontwaken, tot aan het 

Goddelijke Al-Bewustzijn, de eenheid met het Goddelijke 
beginsel dat in elk mens aanwezig is. 
 
In elke les zullen wij ook praktisch met de kaarten werken. 
 
Het leren omgaan en duiden van de kaarten van de Kleine 
Arcana 
 
In 5 lesdagen gaan we werken met de vier elementen: 
 
–     Vuur/staven                –           Aarde/Pentagrammen 
 
–     Lucht/Zwaarden        –           Water/Bekers 
 
Ook de 16 kaarten van de Hofhouding komen met hun 
veelzijdigheid aan bod. 
Het professioneel leggen van het Keltisch Kruis, wordt in deze 
lesdagen eveneens geoefend. 
 
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 
Duur:         12 lesdagen 
 
Tijdstip:       11.00 uur tot 17.00 uur 
 
Plaats:          Kulturhus de Rietborgh, Borgsche Rieten 15 te 

Terborg 
 
Kosten:        € 795,00  Betaling per dag   

€  70,00 per dag  is mogelijk (12x). 
 
Voor meer informatie en/of aanmelden: 
 
Elly Spronk 
Industrieweg 80 
7061 AV Terborg 
Tel.: 0315-323643     email:  info@dester.org 
 
Data: 
 
12-09-2015, 26-09-2015, 10-10-2015, 24-10-2015, 07-11-2015,  
21-11-2015, 23-01-2016, 27-02-2016, 19-03-2016, 16-04-2016,  
30-04-2015, 21-05-2015, 25-06-2015 
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OPENBARE AVOND: WORKSHOPAVOND 
 
Datum: 24-06-2015 
O.l.v. Elly Spronk & medewerkers de Ster  
 
.Stichting de Ster geeft op deze avond diverse workshops, die 
boeiend, inspirerend zijn en u verrassende inzichten verschaffen.  
 
Laat u zich op deze avond verrassen? 
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 –juni   2015 
 
Auteur: Marcel Zwart 
 
Tarot 
 
De berekening voor de maand juni levert dit jaar 1-6-2015 = 15 
op. Omdat wij deze kaart als jaarkaart reeds uitvoerig bekeken 
hebben, stel ik voor dat we een uitstapje maken naar de kaart 
waar je via optelling nooit op uit kunt komen: de 0. 
 

Over de Dwaas / Nar / Zot is al zoveel 
geschreven, maar nog meer dan de 
andere van de Grote Arcana is het 
arsenaal aan mogelijkheden bij de 0 
onuitputtelijk. Alles is mogelijk, niets is 
onmogelijk. De uitersten raken elkaar in 
0 de Dwaas en IX de Wijze, traditioneel 
de Kluizenaar genoemd. Beide 
ontstijgen op hun eigen wijze de 
middelmaat en zij hebben elkaar nodig. 

Zonder een vleugje van de wijsheid van IX de Heremiet rijgt de 
Dwaas de stommiteiten aan elkaar. De onmisbaarheid van de 
Dwaas voor de Wijze is echter vele malen groter, want zonder 
diens onophoudelijke nieuwsgierigheid en onstuitbare levenslust 
zou het leven grauw en eentonig worden.  
 
Is de negatieve versie van de Dwaas stuurloos, de positieve uiting 
van de Dwaas is dat zijn reis door het leven niet bepaald wordt 
door normatieve doelstellingen, maar door het leven zelf. Een 
groter mysterie bestaat er niet en het mysterie kan niet op afstand 
bestudeerd worden, maar alleen ge- en beleefd worden. Bij de 
Voyager Tarot zie je dat het hoofd van de Dwaas getekend is. Het 
litteken geeft aan dat wij onvermijdelijk averij oplopen. Het leven 
is per definitie een riskante onderneming, maar om standaard de 
veilige weg te kiezen levert een groter gevaar op. Want niets is 
belangrijker dan de combinatie van geestdrift en levenslust die de 
ware Dwaas kenmerkt. 
 
Astrologie 

 
Hebt u er ook iets van gemerkt, dat Mercurius 
zich teruglopend 
(retrograde) door 
de dierenriem 
beweegt? Dit 
gebeuren (actief 
tot ongeveer 19 

juni) kan zich onder andere kenbaar 
maken doordat doodnormale items 
plotseling niet meer in de supermarkt 
op de vertrouwde plek liggen. Of 
doordat gebeurtenissen van jaren geleden terug in het nieuws 
komen, zoals het échec van de Fyra of zelfs het 
tragisch/dramatische gebeuren rond Sebrenica en de pijnlijke rol 
daarin van “Dutchbat”. 

 
Nu Jupiter de toch wat 
stroeve relatie (het zg 
inconjunct) met Pluto 
achter zich laat lijkt de 
stemming in Nederland 
toch wat optimistischer 
te worden. Jonge 
ondernemingen krijgen 
wat makkelijker en vaker 
de wind in de zeilen. 
Ook relationeel is dit 
een goede tijd voor 
groei, en dat geldt niet 
alleen voor relaties met 

daadwerkelijke of potentiële levenspartner, maar ook voor familie, 
vrienden en zakelijke partner(s). In diverse relaties ligt nog heel 
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wat potentie. Die krijgt ruimte door vernieuwing in te brengen, zo 
nodig door oud zeer gezamenlijk onder ogen te zien en vervolgens 
aan de kosmische vuilnis ophaaldienst mee te geven.  
 
Nu we richting zomer gaan is de tijd rijp om wat meer 
onbekommerd te genieten. Dit alles tegen de achtergrond van 
Saturnus, die nog even een dipje van een paar maanden gaat 
maken in de laatste graden van Schorpioen. Hierover meer in de 
laatste nieuwsbrief van dit seizoen. 
 
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 juni 2015 
 
Auteur: Elly Hoekstra 
 
‘Ismakogie soll man leben, nicht üben’, citaat van prof. Anne 
Seidel, ontwikkelaar van de Ismakogie.  
 
Tweelingen is het derde teken van de dierenriem en loopt van 22 
mei tot en met 21 juni.  
Bij de Tarot verbinden we het teken Tweelingen met kaart III, de 
Keizerin. De Keizerin staat voor groei en ontwikkeling, liefde, 
creativiteit, vruchtbaarheid en genieten. Als het voor haar moeilijk 
wordt om van het leven te genieten, kan ze last van haar 
schouders, armen en handen krijgen.  
Het is dus goed om in deze periode een oefening voor de armen 
te doen. 
 
 
Oefening 
 
Ga goed staan. 
Strek de armen op schouderhoogte opzij. Houd je schouders laag. 
Strek nu beide middelvingers en gebruik al je armspieren. 
Overstrek je ellebogen niet, maar houd ze licht gebogen. Adem 
uit. Laat de beweging langzaam terug vloeien. 
 
 

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

 
 
 
Pentalogie 
   
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.  
 
In de vorige uitgaves van deze nieuwsbrief is er een inleiding 
gegeven tot de getallenwijsbegeerte. De getallen, die voorkomen 
in uw geboortedatum, vormen de basis voor uw eigen 
persoonlijke pentagram.  
Alvorens deze stap kan worden gemaakt, dient er eerst een analyse 
plaats te vinden van de getallen 1 tot en met 10. In deze uitgave 
zal het getal 3 aan de orde komen. 
 
 
Uranus en het getal 3 
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Uranus staat voor: nieuwe wegen, nieuwe mogelijkheden, 
plotselinge veranderingen, ook vaak chaos, vrijheid, gelijkheid en 
broederschap. Revolutie. 
De signalen die hij geeft, zijn zeer gecomprimeerd en hun 
verschijning is eerder uitzondering dan regel. De plotselinge 
ingeving waarvan wij meteen de absolute onfeilbaarheid voelen, of 
wij haar nu direct begrijpen of niet, is bijvoorbeeld zo’n uranisch 
signaal. 
Zo’n ingeving kan van wetenschappelijke of kunstzinnige aard 
zijn, meer creatief en ontdekkend of juist meer inventief en 
toevoegend, maar kan ook heel goed betrekking hebben op ons 
persoonlijke leven. Het is alsof ons hele leven voor één 
ondeelbaar moment transparant wordt gemaakt en de unieke 
bodem ervan even in het volle daglicht komt. Over het algemeen 
is deze verheldering echter zo totaal dat elk spreken erover de 
waargenomen eenheid ervan in gevaar brengt. 
In de uranische flits van inzicht wordt het onderliggende patroon 
van onze levenssituatie, inclusief alle draden tussen dit patroon en 
die situatie, in zijn structurele eenheid herkend. 
 
De veranderende tijdsgeest. 
Veranderingen in de gemeenschap/maatschappij zijn patronen, 
onmiskenbaar verbonden met Uranus. 
 
Het getal 3 (Uranus) is, zoals hierboven reeds aangegeven, 
verbonden met het principe van gelijkheid, vrijheid en 
broederschap; belangrijke aspecten uit de Franse revolutie.  
 
Ook de opkomst van het nationaal – socialisme in 1933 ( 2 maal 
getal 3!!) is een voorbeeld van, in dit geval, een zeer negatieve 
diepgravende maatschappelijke verandering, die uiteindelijk leidde 
tot de tweede wereldoorlog. 
 
Deze veranderende tijdsgeest zien wij ook terug in de actualiteit: 
wat te denken van de Arabische Lente en de strijd om de vrijheid 
te behouden. 
 

 
 
Enige eigenschappen van de 3- energie 
 
De 3 is het initiatief, de wil tot de daad. De 3 is het getal dat er een 
draai aan geeft, dat een wending aan iets geeft. Er gaat iets 
gebeuren. 
De 3 heeft een talent om zich verbaal, artistiek en intellectueel uit 
te drukken, maar kan daarbij enige praktische steun gebruiken. 
Je kunt de 3 vergelijken met een bij of met een mier die constant 
op weg is of aan het werk is. In elke situatie waar het stil is vindt 
de 3 een oplossing, omdat de 3 iets doorbreekt of verandert.  
De 3 doorbreekt in gesprekken de stilte en wordt daarom best als 
gezellig ervaren. Voor mensen die van rust houden kan de 3 een 
stoorzender zijn. 
De 3 wil via contacten en emoties het leven vorm geven, maar als 
hij geïsoleerd raakt, kan hij/zij depressief worden.  
De 3 mag leren creatieve oplossingen te vinden in zijn leven en 
werk; emotioneel en mentaal. 
Personen met als basistype 3 kunnen een veranderlijk karakter 
hebben en reageren plotseling (reflexachtig) op situaties. 
 
Een 3 kan eveneens goed meegaan in de massa en hoeft dus geen 
solist te zijn.  
 
Valkuilen 
 
De 3 graaft niet diep, hij proeft aan de dingen, projecten, 
ondernemingen…hij of zij ruikt er aan. De 3 houdt zich aan de 
oppervlakte en maakt de dingen niet af (in het meest extreme 
geval). Dit is dan zonde van alle inspanningen. Concreet kan men 
denken aan een studie, project, schilderij enz enz. 
Een negatieve karaktertrek is dat de 3 heel vaak zijn eigen 
voordeel zoekt. Hij streeft zeker naar hogere posities en kan 
daarbij (negatief) genadeloos optreden, zelfs eerzuchtig en 
hoogmoedig. 
De 3 kan over – emotioneel zijn, ijdel en rusteloos. 
 
Een ontbrekende 3 in een pentagram (dus niet aanwezig in uw 
geboortedatum) kan er op wijzen dat iemand problemen heeft om 
zijn draai te vinden. Er is moeite met zelfexpressie. Ook kan er 
moeite zijn om ideeën vorm te geven. 
 
Er moet altijd bij de duiding van de getallen in het pentagram 
worden gekeken (in dit geval de 3) naar de verbindingen met de 
andere getallen en ook naar de lijnen en assen die met dit getal zijn 
verbonden.  
Pas dan kun je bepalen welke mogelijke invloeden hier een rol 
kunnen spelen. Uiteraard speelt het gesprek met de cliënt 
eveneens een belangrijke rol, in relatie tot de getallenduiding.  
 
 



6 

 

Een 3 heeft veel behoefte aan vrijheid, om zijn ideeën, creativiteit 
en impulsen vorm te kunnen geven. Is dit niet het geval dan kan 
men geblokkeerd raken.  
 
 
Beroepen 
 
Beroepen die bij de 3 horen zijn: 
- representatieve beroepen 
- vertegenwoordiger 
- brainstormer 
- ad interim manager  
- projectmedewerker 
 
Henk Hollmann is als docent verbonden aan de beroepsopleiding tot 
Tarotkundige van Stichting de Ster te Terborg. 
 

 
 
 
De groeikaart/archetype 
 
Auteur: Elly Spronk Hollmann 
 
Ben je bekend met het feit dat je elk jaar van 1 januari t/m 31 
december een bepaald archetype bij je draagt, je groeikaart?  
 Elk jaar krijg je een andere groeikaart. Het jaar waarin je zit kan je 
veel vertellen over welke elementen belangrijk zijn en wat er kan 
gebeuren in je leven.  
 
 
Bijvoorbeeld:  
 9 + 6 +2015=(9+6 = 15). 15+2015=2030=2+0+3+0=5. 

 
V is de tarotkaart de Hogepriester.  
 In dit geval wil dat dus zeggen, dat jij je dit jaar 
mag gaan neerzetten in je eigen proces, dat je in 
alle aanwezige talenten die tot nu toe misschien 
nog niet voldoende tot uitdrukking zijn gekomen, 
mag groeien. Als je de eigen wezenskaart als 
groeikaart hebt, betekent dat vaak, dat je in de 
achterliggende tijd teveel concessies hebt gedaan 

aan de druk van de buitenwereld en daardoor ben je teveel van je 
eigen centrum afgedwaald. Dan is dit het jaar dat je goed mag 
leren luisteren waar je eigen behoeftes liggen en die als het even 
kan voorrang geeft om zo weer krachtiger en sterker te worden.  
 
Deze kaart geldt voor 1 jaar, zodat volgend jaar (in dit voorbeeld 
dus 2016) een volgende groeikaart/archetype centraal staat: 
 

In dit voorbeeld gaan we uit van dezelfde geboortedag en 
geboortemaand. Dit levert op: 
 9 +6 = 15 + 2016 = 2031 = 2 + 0 + 3+ 1 = 6  
 
Op 1 januari 2016 is dus VI, de Geliefden, jouw 
archetype/groeikaart. 
 
Als je elk jaar bekijkt, welk archetype/groeikaart 
belangrijk is in je leven, krijg je inzicht in welke 
aspecten aandacht verdienen. Dit kan leiden tot 

meer bewustwording. 
 
Voor verdere informatie betreffende de kaarten verwijzen wij u 
naar de cursussen/cursusmaterialen van Stichting de Ster. 
 
Elly Spronk Hollmann is voorzitter en docent aan de beroepsopleiding tot 
Tarotkundige van Stichting de Ster te Terborg. 

 
 
 
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’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


