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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 het nieuwe seizoen 
2015-2016 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: 13-12-2015. Er zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar.  
 
 

Overige data betr zijn: 
 
28-02-2016, 17-04-2016, 19-06-2016  
De kosten bedragen hiervoor :   
€ 80,00 per lesdag  
Duur:  4 lesdagen 
Tijdstip:        11.00 uur tot 17.00 uur 
Locatie:        
Kulturhus De Rietborgh, Borgsche Rieten 15 Terborg 
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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.  
 

--------------------------------------- 
 
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:         13 lesdagen 
 
Tijdstip:       11.00 uur tot 17.00 uur 
 
Plaats:          Kulturhus de Rietborgh, Borgsche Rieten 15 te 

Terborg 
 
Kosten:        € 795,00  Betaling ineens 

€  70,00 per dag  is mogelijk (13x). 
 
Voor meer informatie en/of aanmelden: 
 
Elly Spronk 
Industrieweg 80 
7061 AV Terborg 
Tel.: 0315-323643     email:  info@dester.org 
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Data:  
10-01-2016, 24-01-2016, 14-02-2016, 21-02-2016, 13-03-2016,  
03-04-2016, 10-04-2016, 24-04-2016, 08-05-2016, 22-05-2016,  
05-06-2015, 12-06-2015, 26-06-2016 
                      ------------------------------------- 
 
 
 
 
OPENBARE AVOND:  
 
Fasmilieopstellingen 
 
 
Datum: 25-11-2015 
 
O.l.v. 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 november      2015 
 
Auteur: Marcel Zwart 
 
Tarot 
 

1 november 2015 vertaalt zich via 
1+1+1+2+1+5=11 naar 1+1=2. In de 
algemene opvatting wordt het teken 
Schorpioen niet aan II de Priesteres 
gekoppeld. Toch zijn er wel enkele 
overeenkomsten tussen dit tweetal te 
vinden. Ten eerste is de Priesteres wel 
bijzonder gevoelig, maar niet sentimenteel, 
net zoals de Schorpioen, die zeer sensitief 
is, maar tegelijkertijd vrij hard kan zijn. Veel 
Schorpioenen zijn overigens harder voor 
zichzelf dan voor anderen.  
De Priesteres heeft ook te maken met het 

vermogen tot oordeelvorming. Dit principe hoort in de astrologie 
bij het teken Boogschutter. De toetsing van het eigen oordeel valt 
echter onder het teken Schorpioen, dat het proces van 
oordeelsvorming de tijd geeft die nodig is om oordeel van 
vooroordeel te scheiden.  
De schilder Johfra heeft de Schorpioen prachtig in beeld gebracht. 
Onder andere figureert hier een yogi als verwijzing naar het 
vermogen tot ultieme zelfbeheersing. Als je bedenkt dat de 
planeten Pluto en Mars aan dit teken gekoppeld worden, dan is 
wel duidelijk waarom Johfra de hartstocht van de Schorpioen met 
dieprode tinten zichtbaar maakt. Hiertegenover zien we bij de 
Priesteres de kleur blauw, die niet bij de astrologische Schorpioen 
aansluit. Anderzijds vallen de zwarte tegenover de witte pilaar wel 
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degelijk goed te rijmen met het Schorpioenprincipe. Het blijft hoe 
dan ook zinvol om bij je esoterische studie open te staan voor 
andere verbindingen dan de traditionele teksten aangeven. Zowel 
de astrologische tekens als de kaarten van de tarot bevatten 
immers vele lagen en rijke nuances, die zich er niet voor lenen om 
één op één aan elkaar gekoppeld te worden. 
Om het voorgaande samen te vatten: in deze maand november is 
het de moeite waard om het geduld van de Priesteres te koppelen 
aan de hartstocht van de Schorpioen. In de passie ligt soms het 
gevaar van ongeduld, waarmee het moois dat we verlangen juist in 
de kiem gesmoord kan worden. 
 
Astrologie 

 
Deze maand november wordt uiteraard gekleurd 
door de Zon in Scorpio, vergezeld door 
Mercurius, die zich de afgelopen tijd bijna 3 
maanden in het teken Weegschaal bevond. Met 
Venus, Mars, Jupiter én de 
Noordelijke Maansknoop in 

Maagd kunnen we hier eerder verharding 
van standpunten dan milde discussies 
verwachten. Saturnus in Boogschutter (tot 
eind 2017) brengt daarbij de thematiek van 
waarheid tegenover orthodoxie scherp voor 
het voetlicht. Het verdraaien van feiten door 
bewindslieden, bobo’s, bankiers en andere 
multinationals zal regelmatig aan de kaak 
gesteld worden, maar verwacht hier niet 
teveel van. Maatschappelijk gezien zullen hier 
niet vaak creatieve, doordachte en passend begeleide 
koerswijzigingen uit voortkomen.  
Deze maand is dan ook meer geschikt voor 
degene die bereid is tot introspectie. Ook in 
de familiekring en in persoonlijke relaties is 
het deze maand in het algemeen zinvol om 
niet te snel op ramkoers te gaan. De 
zoektocht naar je eigen diepste waarheid 
brengt meer en betere vruchten voort dan het 
verkondigen van een, al dan niet oprecht beleden, absolute 
waarheid.  
 
 
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 oktober  2015 
 
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. In de tarot zien we hier de 
verbinding met de kaart de Gerechtigheid. Het is 
een periode van introspectie en verborgen 
activiteit, waarbij de binnenwereld een 
belangrijkere plek inneemt dan de 
buitenwereld. Geef jezelf de tijd om iets nieuws 
te laten groeien. Schorpioen helpt je daarbij. 
Het teken Schorpioen heeft een verbinding met 
de bekkenbodem. Het is dus goed om in deze 
periode een oefening voor je bekkenbodem te 
doen. 
 
Oefening 
Ga goed zitten in een kleine spreidstand. 
Beweeg de romp iets naar voren, terwijl de rug recht blijft en zet je 
handen met de handrug tegen de binnenkant van de knieën. Veer 
de knieën langzaam naar elkaar toe terwijl de handen tegendruk 
geven. De knieën blijven waar ze zijn. Je voelt de spieren aan de 
binnenkant van de bovenbenen en de bekkenbodemspieren 
bewegen. Laat de beweging langzaam weer terug vloeien. 
 

 
 
 
Elly Hoekstra is Ismakogiedocent en Tarotkundige.  
www.ellyhoekstra.com 
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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 6aan de orde komen. 

Getal 6 

 

 
 
Het getal 6 is verbonden met de planeet Mars.  
(in de optiek van Muller/Huige) 
 
Mars, de god van de oorlog, staat voor: ons wils- en driftleven, 
fysieke energie, het initiatief, het vermogen om voor onszelf op te 
komen.  
Alle levensprocessen die zich kenmerken door de begrippen daad, 
incarnatie, impuls, initiatief, individu, inspiratie, intelligentie e.d. 

vallen onder de werking van Mars. De Marsprocessen hebben 
altijd iets scherps in zich. Mars zorgt ervoor dat men de “wil” 
heeft “te zijn”. De wil van Mars is dan een eerste voorwaarde om 
het Zijn op aarde gestalte te geven. De afdaling in de stof, zoals 
benoemd in de allereerste editie van dit magazine, houdt dan ook 
het incarnatieprincipe, de val in de stof (materie, het alledaagse 
leven) in. 
 
Ook het woord intelligentie is hier genoemd in verband met de 
planeet Mars. Hier wordt bedoeld de ontwikkeling hiervan. Dit 
kunnen we met een voorbeeld verduidelijken: stel iemand heeft 
het talent om te gaan studeren. Het vermogen tot het verwerven 
van deze vaardigheden is dan is aanwezig. De wil (Mars) is echter 
een essentiële drijfveer om deze vaardigheden bv;  kennis te 
verwerven en zo met de talenten om te gaan.  
 
De mens kan, al naar gelang het geestelijke niveau zich ontwikkeld 
heeft, op een harmonische of disharmonische wijze vormgeven 
aan levenspatronen. Mars kan de energie verschaffen om 
constructies te creëren, zoals kathedralen, maar ook vernietigend 
zijn (wapenbouw en toepassing). Denk aan de uitspraak: “hoe 
groter geest, hoe groter beest”.  De mens die over veel talenten 
beschikt draagt een grote verantwoordelijkheid met zich mee, daar 
het beschikken over deze talenten nog niets zegt over de 
verschijningsvorm die men er in het dagelijks leven aan geeft. Het 
wezen van Mars is voor ons allen onmisbaar, daar het daadkracht 
geeft.  
Mars is de stuwkracht achter alle dingen en zorgt ervoor dat wij 
initiatieven kunnen nemen. Het kosmische patroon is noch goed 
noch kwaad te noemen, is in wezen neutraal. Het gaat er alleen 
maar om hoe wij met deze krachten omgaan. 
 
 
Werken 
Het metaal dat aan deze planeet verbonden wordt, is ijzer. Sterk 
zijn is kracht bezitten, vandaar dat we spreken over ijzersterk. Wat 
doet ijzer in het menselijk lichaam? Het draagt de rode 
bloedkleurstof “hemoglobine” en daarin ligt onze eigen 
marskracht, onze ondernemingslust en strijdkracht. Het ijzer geeft 
ons de dadendrang en het vermogen tot verwerkelijking in de stof 
van wat de ziel zich had voorgesteld. Mars schenkt ons de 
begeerte om op aarde te leven en te manifesteren.  Het ijzer 
vervoert de zuurstof door het lichaam, waardoor alle cellen 
ververst worden en de verbranding op gang blijft die ons in staat 
stelt te leven en (veel) te presteren. In de eerste plaats om helder 
te denken. Als we gapen zij we vaak slaperig en suf; gebrek aan 
zuurstof in de hersenen. 
 
Het werkprincipe, eveneens behorende bij het getal 6, kan er toe 
leiden dat indien men alleen maar werkt, een burn- out optreedt, 
waar men terdege voor dient te waken. Aangezien Mars staat voor 
onze energievoorraad, dienen we hier op een bewuste manier mee 
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om te gaan (vuurprincipe, hetgeen geassocieerd kan worden met 
de menselijke wil, de drive om te gaan realiseren. Hierdoor doet 
men ervaringen op, hetgeen leidt tot verdere geestelijke groei).  
 
 
Sleutelwoorden behorende bij getal 6:   
Daadkracht 
Energie of een tekort hieraan 
Wilskracht 
Hartstocht 
Lichaam 
Seksualiteit 
Voorplanting 
Strijd 
Oorlog 
Macht 
Werkverslaving 
Handelen uit instincten 
 
Beroepen die bij dit getal horen zijn: 
- Voetballer 
- Militair 
- Body – builder 
- Turner (spier/krachtfacet) 
 
 
 
Getal 1 en 6 horen bij elkaar in de visie van de Pentalogie. 
 
In het Pentagram wordt dit aangegeven middels de 1-6 as. 
 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze 2 getallen moet je niet los van elkaar zien, het zijn 2 polen 
die elkaar in evenwicht houden. Het plutonische principe, getal 1, 
is een versterkte mars.  De één kan niet zonder de ander. Er 

bestaat dan ook een relatie tussen enerzijds het 1 principe, dat een 
geestelijke inslag heeft en het werkgetal op aarde, het getal zes.  
We noemen deze as de ik-wil as en hij is verbonden met de 
ruggengraat. Een indicatie hiervoor is een onbezette asverbinding, 
of juist een asverbinding waarop dubbele getallen staan. In 
positieve zin zijn dit sterke mensen, met een vitale kijk op de 
dingen des levens. Deze asverbinding heeft dan ook te maken met 
de levenswil vanwege mars en Pluto als versterkte mars. 
 
Personen die gebogen lopen, met de schouders naar voren, 
kunnen een probleem op het gebied van het zelfvertrouwen 
hebben. 
 
 
 
Henk Hollmann is als docent verbonden 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’. 
 
 
 
 
 
 

 


