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 NIEUW!!!  

Praktijkdagen Tarot, Geestelijke en Lichamelijke 
Vitaliteit o.l.v. Elly Spronk Hollmann 

 De Tarot als weg tot persoonlijke bewustwording 
olv Elly Spronk Hollmann 

 Openbare avond De Ster: Adventsviering 
 Astrologie, Tarot en de actualiteit: Marcel Zwart 
 Tarot en Ismakogie: Elly Hoekstra 
 Pentalogie: Henk Hollmann 
 Contactgegevens 

 
  

 

 

 

 

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 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 

 

https://www.facebook.com/opleidingendest
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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 
 

mailto:info@dester.org,
mailto:info@dester.org
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Data:  
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, 03-07-2016 
                      ------------------------------------- 
 
 
 
 
OPENBARE AVOND:  
 
Adventsviering 
 
Datum: 16-12-2015 
 
Met medewerking van  
Elly Spronk, Yvon Taken, Houkje Besselink 
en Henk Hollmann 
 
Programma 
 
19.30 uur    Zaal open 
 
19.30-20.00 uur   
Adventsmuziek    Yvon Taken 
 
20.00 uur    
Opening en Adventsgedachte  Elly Spronk 

Zang     Yvon Taken 

Kerstboodschappen vanuit  
de Voyager Tarot    Henk Hollmann 
 
21.00-21.15 uur  Pauze 
 
In de pauze is er voor iedereen iets lekkers bij de koffie/thee 
 
21.20 uur     
Adventsgedicht    Houkje Besselink 

Ave Maria    Yvon Taken 

Kerstboodschappen vanuit  
de Voyager Tarot    Henk Hollmann 
 
22.15 uur    
Aansteken van de Adventskaarsen 
Muziek     Yvon Taken 
 
 
 
 
 

22.30 uur 
 
STILLE NACHT HEILIGE NACHT 
 
Het STILLE NACHT HEILIGE NACHT willen wij graag 
samen staande zingen. 
 
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 december 2015 
 
Auteur: Marcel Zwart 
 
Tarot 
 
Parijs en Brussel… Wat kun je zeggen als er zo dichtbij aanslagen 
worden gepleegd? Het lijkt niet zinvol om deze heftige 
gebeurtenissen astrologisch “technisch” toe te lichten. Laten we in 
plaats daarvan een aantal tarotkaarten bekijken, die suggesties 
geven hoe we daarmee om kunnen gaan. 

Wat er gebeurd is zal door de meesten 
van ons ervaren worden als een uiterst 
ongelukkige versie van XV de Duivel 
en XVI de Toren. Een vijandige staat 
heeft een aantal stiekem geplande (de 
Duivel) terroristische aanvallen (de 
Toren) uitgevoerd. Wat is nu wijsheid, 
hoe hiermee als mens om te gaan? Die 

vragen voeren ons naar het terrein van de gevoelens (bekers). 
Daarnaast is er een belangrijke rol voor de - heldere of troebele - 
gedachten (zwaarden) die door de emoties worden opgeroepen. 
De kaarten die het duidelijkste bij dit thema aansluiten vinden we 
bij de drie, de vier en de vijf. 
 
 
 

http://www.dester.org
mailto:info@dester.org
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De 3 Zwaarden gaat zowel over het grote verdriet, als 
over de mogelijkheid tot groei waar een 
sterke geest voor nodig is. Niet om de pijn 
te ontkennen (negatieve kant van de 3 
Bekers), maar om er waardig mee om te 
gaan. 

 
De 4 Zwaarden vertelt ons dat we niet onbezonnen in 
actie moeten komen. Bezint eer gij begint. 
De 4 Bekers stelt ons de vraag of we aan 
de slag gaan vanuit woede of vanuit een 
diepere bron van waarheid. 

 
De 5 Zwaarden en de 5 Bekers schilderen 
onze verslagenheid en rouw. Door te vaak 
herhaalde gedachten van machteloosheid 
kunnen we afglijden naar depressiviteit. 
 
Verder zijn er nog een paar kaarten van de Grote 
Arcana.  
De Priesteres geeft de raad om onze 
emoties tot rust te laten komen zonder ze 
te onderdrukken. De hogere betekenis 
van Gerechtigheid sluit wraak uit.  

De Dood geeft aan dat we onszelf 
mogen toestaan om te rouwen, maar 
ook om afscheid te nemen van oude ideeën van 
veiligheid. 
De Ster tenslotte brengt naar voren 
hoezeer wij verlangen naar genade. Ook 

hier geldt, dat wat je van harte geeft je ruimschoots 
teruggegeven zal worden, al kun je het hoe of wanneer 
niet bepalen. Genade, vergeving. Zulke mooie 
begrippen die voor ons gewone stervelingen vaak zo 
onbereikbaar schijnen. Ik denk dan ook dat de rouw (de Dood en 
eventueel de 4 Zwaarden) niet overgeslagen moet worden. 
Hetzelfde geldt voor een hernieuwde, intensieve kennismaking 
met Gerechtigheid. Jawel, zij sluit wraak uit, maar wraakzucht is 
een reactie die maar heel weinig mensen niet zullen hebben. 
Dwing jezelf niet tot vergeving, maar geef jezelf de kans ernaar toe 
te groeien. De meesten van ons zullen de mooiste kanten van de 
Ster pas kunnen laten stralen na de zoveelste gang door de 
gebieden van de Priesteres, de Gerechtigheid en de Dood. 
Waarachtigheid kan nooit worden afgedwongen, zij komt pas als 
de innerlijke kracht groot genoeg geworden is. 
 
Astrologie 

Op verzoek toch nog wat 
astrologie, waarbij we de 
aandacht niet richten op de 
problemen in de wereld, maar op 
ons persoonlijke leven. Nu de 

planeet Mercurius zich in het teken Boogschutter bevindt zal dat 
zeker te merken zijn aan alles wat met communicatie te maken 
heeft. Zowel de tendens om grotere verbanden te zien als de 
neiging om voorbarige conclusies te trekken zijn dit filosofische 
teken eigen. Jupiter in Maagd zwiept dit nog een beetje op. 
Zodoende zal men elkaar soms meteen begrijpen, maar er kunnen 
zich ook merkwaardige en hilarische misverstanden voordoen.  
Met Venus in Schorpioen en Mars in Weegschaal is dit een mooie 
periode om nieuwe vriendschappelijke relaties aan te gaan of de 
banden in reeds bestaande relaties aan te halen 
 
 
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 december  2015 
 
Auteur: Elly Hoekstra 
‘Ismakogie soll man leben, nicht üben’, citaat van prof. Anne 
Seidel, ontwikkelaar van de Ismakogie.   ... 
 
Boogschutter is het negende teken van de 
dierenriem en loopt van 23 november tot en met 21 
december. Het is een periode van onderzoek. Waar 
wil je de volgende periode voor gaan? Wat zijn je 
wensen voor de komende tijd? 
Het teken Boogschutter heeft een verbinding met het 
heupgewricht. Het is dus goed om in deze periode een oefening 
voor je heupgewricht te doen. 
 
Oefening 
 
De ideale manier van zitten is vóór op de stoel en in rechte 
hoeken. Zet beide voeten naast elkaar op de vloer. De hielen iets 
dichter bij elkaar dan de voorvoeten. Op deze manier 
ondersteunen je voeten de wervelkolom. 
Wil je iets goed doen voor je heupgewricht, dan is elke keer dat je 
je voeten naast elkaar zet, een prachtige oefening. 
 

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

http://www.ontdekjepotentieel.com
http://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 7 aan de orde komen. 

Getal 7 

Het getal 7 is, in de optiek van Huige/Muller verbonden met de 
planeet de Zon.  
 
 
 
Het symbool voor de Zon is een cirkel met een punt in het 
midden. De punt in het midden van de Zon geeft aan dat deze 
planeet te maken heeft met de bewust geworden mens,  het 
wezen, de kern van het totale zelf is. De Zon staat voor het Ego, 
de drang tot zelfexpressie, zelfverwerkelijking, zelfbewustzijn en 
het besef van innerlijke eigenwaarde. De zon geeft aan hoe je je 
vitaliteit of je levenslust naar buiten brengt. 
 
De Zon, verbonden met getal 7,  is de vuurdans van het leven – 
onze sprankelende geest en ons zonnig hart, ons vitale lichaam en 
onze verlichte ziel stemmen ons uitgelaten blij. In het licht van de 
levensessentie vormen we met anderen de kring van een nieuwe 
dageraad, geestelijk ontwaakt, zijn we als herboren en vinden onze 
plaats onder de Zon – een plaats van creatieve en weldadige, 
bevruchtende kracht. 
 
Getal 7 symboliseert onze creatieve levenskracht. Evenals de Zon 
kunnen we voor een leven van gezondheid en weelde, liefde en 
geluk zorgen. Voorspoed volgt uit het stellen van doelen, wat een 
belangrijke kenmerk van getal 7 is. Op weg naar voorspoed en 
succes zul je tegenslagen ondervinden. Je zult je voortdurend 

moeten aanpassen. Het levenspad is als een kronkelende rivier die 
nu eens deze, dan eens die kant opgaat naar gelang van de 
natuurlijke omgeving. Iedere nieuwe situatie of veranderingen van 
omgeving brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, waarop je je 
zal moeten instellen. 
 
Door het werk op aarde, bereik je je spirituele bestemming. Het 
leven is een oefenterrein voor de ziel. Met welslagen bevorder je 
de ontwikkeling van je wezen. Kijk terug en zie hoe je 
inspanningen om te slagen hebben bijgedragen aan je groei. 
 
Er zijn veel mogelijkheden waarin getal 7 zich kan uitdrukken. 
Een optimaal harmonische 7 resulteert in de wijze verstandige 
mens die het “Goddelijke” uitdraagt. Een disharmonische 7 is een 
twijfelaar, die niet gelooft in eigen kunnen, of is trots, 
opschepperig, ijdel. 
 
Bij de 7 zien we leidinggevende capaciteit: anderen kunnen 
inspireren en motiveren! Bewust handelen vanuit concentratie op 
het doel – gestadige en niet te remmen beweging, altijd in 
voorwaartse richting.  
Gericht zijn op een zo groot mogelijke authenticiteit en de 
vanzelfsprekende en natuurlijke autoriteit die daaruit voortvloeit, 
zijn eveneens treffende kenmerken van getal 7. 
In geval van problemen wordt er gestreefd naar een eerlijke en 
waardige oplossing, maar vaak/soms met te veel gevoel voor 
hiërarchie.  
 
De leermomenten behorende bij dit getal hebben merendeels te 
maken met (het overwinnen van) een te verstard zelfbeeld, 
heerszucht, egoïsme, pronkzucht, gewichtigdoenerij, onvermogen 
tot aanpassing, gebrek aan invoelend vermogen. 
 
 
Sleutelwoorden die bij getal 7 horen zijn: 
 
Waardering 
Uitstraling 
Concentratie 
Doelstelling 
Authenticiteit 
Inspiratie 
Leiderschap 
Opschepperij 
Pronkzucht 
Haantje de voorste 
Het woord willen nemen 
 
 
De 2 – 7 as  in het pentagram 
 
Het complementaire getal van 2, emotionele liefde, is 7, het getal 
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van de persona (verbonden met de zon), spirituele liefde.  
 
Het getal 2 en het getal 7, die complementair zijn, vormen 
tezamen een asverbinding, zoals weergegeven in bovenstaande 
figuur: de psychosomatische as.  
 
 
Deze as kan als volgt worden beschreven: 
 

Vanuit je gedachten (2) twijfelen (2) 
aan je eigen geestelijke vitaliteit (7) 
kan aan de orde zijn als een persoon 
niet in balans is en deze as benadrukt 
is in zijn of haar persoonlijke 
pentagram. Verstoring van de balans 
tussen theorie en praktijk: dat wil 
zeggen dat hij of zij de inspiratie, 
ideeën, die behoren bij het getal 2, 
niet vanuit zijn eigen persoonlijkheid 
neer kan zetten: met andere woorden: 

het wordt deze persoon soms iets teveel.  Het gaat hier om een 
teveel aan "gedoe" , aan impulsen van buitenaf wat hij niet meer 
kan hendelen: men raakt “in de war”. 
Er is stressgevoeligheid, waarbij iemand (als hij aan de negatieve 
kant zit) van alles ontkent.  
Wanneer er geen aandacht wordt geschonken aan de problemen, 
kunnen er bij deze constellatie gezondheidsproblemen ontstaan. 
Het psychische probleem (2) verplaatst zich van de geest (2) naar 
het lichaam (7) en dit kan leiden tot verzwakking van de 

levenskracht en problemen aan het zenuwgestel. 
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’. 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.dester.org
mailto:info@dester.org
https://www.facebook.com/opleidingendester
mailto:info@dester.org

