
    

      
  

 

In deze nieuwsbrief van Stichting De Ster kun je onder 
andere lezen over: 

- Voorwoord 
- Open Dag de Ster op 29-05-2011 
- Openbare avond:  
 Holistische Geneeskunst door  
 dr. B.R. de Klyn, arts 
- Praktijktrainingsavonden De Ster 
- Praktijktrainingsdagen De Ster 
- Website 

 
 

Voorwoord 
 
Hallo allemaal, 

 

Alweer tijd voor een nieuwsbrief. 

Dit keer attenderen wij jullie op het Magazine Happinez, 

dat is uitgekomen  uitkomt op 23 april 2011.  

Hierin staat een artikel vermeld over de Tarot, over De 

Ster en een workshop die wij aanbieden voor lezers van 

Happinez op 2 en 3 juli in de Hunting Lodge in Velp. 2 

juli is inmiddels volgeboekt. 

Ook het meinummer van het blad Spiegelbeeld 

publiceert een artikel over De Ster als Centrum voor 

Bewustwording. 

Dit alles, omdat De Ster in mei van dit jaar haar 15-jarig 

bestaan viert.  

 

Voor de workshops voor het blad Happinez, verwijzen 

wij u naar onze website: www.dester.org.  

 
Terborg, mei  2011 
 
Elly Spronk, voorzitter 
 

 
 
Open Dag De Ster,  
Centrum voor Bewustwording,  
29 -05-2011 
 

De Ster, Centrum voor 

Bewustwording, 

organiseert op 29 mei a.s. 

haar 16e OPEN DAG.  

 

De Ster is in 1996 opgericht door onder andere mevrouw 

Elly Spronk , thans voorzitter.  

 

 

 

 

 

 

 

Inmiddels is De Ster uitgegroeid tot een toonaangevend, 

erkend Opleidingscentrum voor Tarotkundigen, met 

leerlingen uit het hele land. 

Naast deze erkende Tarot Opleiding organiseert De Ster 

diverse cursussen, workshops en openbare avonden, 

over diverse onderwerpen op esoterisch/spiritueel en 

levensbeschouwelijk gebied.  

 

Eveneens zal op deze dag aandacht worden besteed 

aan nieuwe zakelijk activiteiten. 

          

Een indruk van alle activiteiten krijgt u op onze website:   

www.dester.org    en  www.tarotkundige.nl  

 

Aanvang: 11.00 uur 

Sluiting: 17.00 uur 

Locatie: 
Kulturhus de Rietborgh, Borgsche Rieten 15 Terborg  
 
Entree: 12,50 p.p. 

 

Alle privé-consulten, workshops en lezingen  zijn 
deze dag gratis.  
 

 

Openbare avond De Ster,  

25-05-2011 
 
Holistische Geneeskunst 
 
Spreker: dr. B.R. de Klyn, arts  
Holistische geneeskunst gaat ervan uit dat een mens 
een ondeelbaar geheel is met een totaal samenhangend 
lichaam, ziel en geest.  



Alle processen bij de mens betreffen het hele lichaam en 
de ziel en de geest. 
Om rekening te houden met alle factoren, die betrokken 
zijn bij een ziekte, moet men wel de hele mens in 
beschouwing nemen. Dat is uit analytisch oogpunt 
onmogelijk, daarom heeft men de mens gereduceerd tot 
een heleboel onderdelen, waaruit het lichaam bestaat en 
een ziel, waarvan men aanneemt, dat die door de 
hersenen veroorzaakt wordt. De geest heeft men 
weggepoetst. Dit gereduceerde mensbeeld is 
gemakkelijk manipuleerbaar, maar de betrokken mens 
protesteert tegen deze reductie: er ontstaan zo telkens 
nieuwe ziekten. Deze nieuwe ziekten duiden op 
verstoring van het evenwicht binnen het lichaam en in de 
verhouding met ziel en geest. Er ontstaan ook vele 
zielsziekten, die men probeert te onderdrukken door de 
hersenen, de ontvanger van de zielsimpulsen, te 
blokkeren. Deze behandelingen  gaan ten koste van de 
vrije ontplooiing en de vervulling van het karma. Kortom, 
de geneeskunde is hierdoor hard op weg de grootste 
vijand van de mens te worden, ondanks of misschien 
wel juist door de knappe staaltjes van levensverlenging. 
 
In de holistische geneeskunst (en niet -kunde) wordt 
geprobeerd de symptomen, die een ziek mens ervaart, 
te duiden in de context van de hele mens. Dat betekent, 
dat we b.v. de schildklier behandelen met extra 
schildklierhormoon, maar dat we het ook hebben over de 
onrust, die de ziel ervaren heeft, wat leidde tot deze 
uitputting van het orgaan. 
Als iemand longontsteking krijgt kan hij met antibiotica 
daarvan herstellen, maar dat longontsteking een poging 
is van de ziel om het lichaam te verlaten en wat daartoe 
geleid heeft, wordt ook boven tafel gebracht. 
Wij bekijken bij chronische ziekten altijd het “terrein”, 
ofwel de toestand waarin het lichaamsvocht zich bevindt, 
wat kan leiden tot verminderde weerstand en toxische 
belasting. 
Vaak zijn de adviezen gericht op een betere voeding, 
gecombineerd met een betere lifestyle.  
De medicatie is grotendeels natuurlijk, afkomstig uit 
planten en dieren. 
Natuurlijk zijn er ook synthetische medicijnen, die 
gemaakt zijn naar het voorbeeld van de natuur. 
Zie voor verdere informatie de website: www.cvhg.nl 
 
Locatie: 
Kulturhus de Rietborgh, Borgsche Rieten 15 Terborg  
Aanvang:  20.00 uur.  
De zaal is open vanaf 19.30 uur 
Entree:  € 10,00 per persoon 

 

Praktijktrainingsavonden De Ster 

 

Op 18-05-2011 verzorgt Elly Spronk 
een praktijktrainingsavond. 
Deze avonden zijn bedoeld voor 
iedereen die belangstelling heeft voor 
het praktisch werken met de Tarot. 

 

 

U bent op deze avond van harte welkom. 

 

De eerstvolgende trainingsavonden worden gegeven op:  

18-05-2011 en 15-06-2011 
 

Aanvang: 19.30 uur 

Sluiting: 22.00 uur 

 

Deze praktijktrainingsavonden worden gegeven in de 

Kulturhus de Rietborgh, Borgsche Rieten 15 Terborg 

 

De kosten bedragen € 12,50 per avond. 

 

Praktijktrainingsdagen 

Docent: Elly Spronk 

Dit jaar hebben we voor het eerst 5 trainingsdagen op 

het programma staan. U kunt zich per trainingsdag 
inschrijven. 

De laatste trainingsdag  van dit seizoen zal plaatsvinden 

op 15-05-2011. 

 
Deze dag zal onder meer worden gewerkt met de 

Hofkaarten en hun verbindingen met de Grote Arcana. 

Ook kleine leggingen met bijv. alleen de Hofkaarten 

komen aan bod.  

Deze zullen worden verduidelijkt met praktische 

oefeningen. 

Iedereen is van harte welkom! 

Aanvang: 11.00 uur 

Sluiting: 17.00 uur 

Kosten: € 75,— per dag, alleen mogelijk d.m.v. 
contante betaling. 



Wel s.v.p van tevoren opgeven in verband met de te 

reserveren ruimtes. 

Meer informatie de datums, kosten en manier van 

inschrijving  vindt u op de website van de Ster: 

www.dester.org 

 

 

Website 

Wij attenderen u op onze website, waar u meer kunt 
lezen over de activiteiten van De Ster, Centrum voor 
Bewustwording. 

Deze website is te bereiken via www.dester.org of 
www.tarotkundige.nl  

U kunt op deze website ook alle nieuwsbrieven 
terugvinden.  

 

 

Contactgegevens: 

De Ster, Centrum voor Bewustwording 
P/a Industrieweg 80 
7061 AV Terborg 
Telefoon: 0315-323643 
Internet: www.dester.org 

 

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’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


