
    

      

  

 

In deze nieuwsbrief (mei – juni  2012) van 
Stichting De Ster kun je onder andere lezen over:   

- Kaart XIII De Dood: Marcel Zwart 
- Tarot en Ismakogie: Elly Hoekstra 
- Astrologische vooruitblik: Jan Weber 
- Openbare avond: 
 Bloemenseance  o.l.v.  
       Hans aan de Stegge 
- Praktijktrainingsdag 
- Spirituele Beurs/Open Dag Stichting de Ster 

op 22-04-2012: nabeschouwing 
- Contactgegevens 

 

 
Kaart XIII De Dood 

Auteur: Marcel Zwart 

De Kaart nummer XIII 

De Dood is altijd 

belangrijk, maar zeker in 

deze tijd van 

bezuinigingen, 

bankencrises, stagnatie 

in de huizenmarkt, en 

ga zo maar door. 

Deze kaart wordt bij 

Rider-Waite afgebeeld 

als een 

natuurverschijnsel dat 

iedereen (dus ook jou 

en mij) vroeger of later zal treffen. De Dood rekent met 

iedereen af, zonder aanzien des persoons, ongeacht 

diens sociale status, prestige, bankrekening, of welk 

soort bezit goed dan ook. We weten allemaal donders 

goed hoe het zit, ook al passen we dit weten zelden 

consequent toe. Zoals de volksmond zegt, “je kunt het 

niet meenemen als je overlijdt”. Het is alles wat met 

hebben te maken heeft, tot je kleren en je lichaam toe. 

Opvallend genoeg blijven na overlijden de beenderen 

het langst bestaan; er zijn spirituele tradities die het 

beenmerg verbinden met het zielsniveau. Dit gebied is 

het hebben voorbij, hier gaat het om zijn, en het lef om je 

keuzes vanuit je essentie te maken. 

Daarom vind ik het iets te makkelijk om de Dood met 

een nieuw begin te verbinden. Dikwijls wordt er eerst 

van je gevraagd om afscheid te nemen, een afscheid dat 

nodig is om ruimte te scheppen voor het nieuwe. Als dat  

 

 

 

 

 

 

 

zo makkelijk zou zijn, dat had je het waarschijnlijk al wel 

eerder gedaan, zonder de hint van een tarotkaart nodig 

te hebben. Meestal hebben wij zo onze gehechtheden, 

aan die afgedragen trui, dat gedragspatroon, of die vaste 

opvattingen over onszelf of de ander. Soms kiezen we er 

bewust voor om afscheid te nemen, van een dure 

levensstijl (mogelijke winst: minder hard werken, meer 

vrije tijd) of de behoefte om indruk te maken in de  

vriendenkring (mogelijke winst: oprechter contact). Soms 

wordt het afscheid ons door het leven zelf opgelegd, en 

dat kan heel heftig zijn. Een ontslag, het overlijden van 

een geliefde, de mededeling van de longarts dat je met 

roken moet stoppen. Maar ook dan grijp je je kans 

alleen, als je afscheid neemt en aandacht geeft aan je 

eigen rouwproces. Dit proces hoef je niet onnodig te 

rekken, maar overslaan is op zielsniveau geen optie. Ga 

je bewust door de poort van De Dood, met angst in het 

hart, maar vastbesloten, dan komt het nieuwe leven je 

vanzelf tegemoet. 

Ervaar je iets in de richting van wat hier beschreven is? 

Dan wens ik je veel spirituele kracht en hoop ik dat het 

lezen van dit stukje enige steun en herkenning geeft.  

Voel je de wens om een nieuw leven te beginnen, maar 

ook angst en aarzeling? Dan kun je misschien met 

kleinere dingen beginnen. Staat of hangt er ergens in je 

huis een foto of schilderij van een familielid, niet omdat 

je er zelf blij mee bent, maar omdat je je familie niet wilt 

kwetsen? Gooi het weg! Heb je een boek in huis dat je al 

tien jaar van plan bent om te lezen? Weg ermee. Verzin 

zelf je eigen onderwerpen en aanpak en hou het 

behapbaar voor jezelf. Succes! 

 

 



Auteur: Marcel Zwart 

Marcel Zwart is als docent verbonden aan de 

beroepsopleiding tot Tarotkundige van  

Stichting de Ster 
 
 

 
 

Ismakogie 

In beweging met het Tarotspel:  

XIII De Dood 

Auteur: Elly Hoekstra 

De kaarten van de Tarot hebben een verbinding met het 

lichaam en daarom met de bewegingsleer Ismakogie.  

 
Tarot 

 

Door middel van de 

Tarot kun je een beter 

inzicht krijgen in jezelf 

en je klachten, 

waardoor het mogelijk 

is oorzaken van ziekte 

te achterhalen. Je leert 

om dichter bij jezelf te 

komen en de signalen 

van je lichaam eerder 

te onderkennen. Je 

leert je eigen rol ten 

opzichte van je 

klachten te herkennen. Op die manier kun je sneller tot 

een efficiënte aanpak komen en zelfs preventief aan je 

gezondheid werken. 

 
Ismakogie 
Ismakogie is een bewegingsleer voor een goede, mooie 

en gezonde houding. De nadruk ligt op het 

‘inprogrammeren’ van de oefeningen in het dagelijkse 

leven. Je wordt je bewust van je lichaam. Als je houding 

verandert, verminderen of verdwijnen heel vaak ook 

klachten. Als je natuurlijk beweegt, beloont je lichaam je. 

De oefeningen geven een basisrust, die van binnen 

voelbaar en van buiten zichtbaar is. 

 

Bezig zijn met Ismakogie is een ontdekkingsreis door je 

lichaam en geest. Ook hier zien we een overeenkomst 

met de Tarot. Elke tarotkaart heeft zijn eigen specifieke 

wijsheid. Bij elke kaart hoort bij een lichaamsdeel en 

elke kaart symboliseert een gemoedstoestand.  

 

 
De Dood 
De Dood heeft een verbinding met afscheid nemen en 

de angst daarvoor. Afscheid van wat niet meer bij je 

past, bijvoorbeeld werk, vrienden, de manier van denken 

enz. Dan maak je ruimte voor nieuwe dingen.  

 

Metaal 
De Dood heeft een verbinding met het metaal lood.  

Een goede hoeveelheid lood in je lichaam geeft vaste 

vorm aan het menselijke lichaam, het skelet. 

 

Gemoedstoestand 
Als je in je denken en voelen te veel blijft vastzitten in 

angst en dat wat je beperkt, produceer je te veel lood in 

je bloed. Dat kan leiden tot somberheid en negatief 

denken. 

 

Aanpak 
Je kunt op twee manieren beginnen. Je hebt een klacht, 

die met somberheid en negatief denken te maken heeft. 

Of je hebt een klacht en op de vraag naar de oorzaak 

trek je de kaart de Dood.  

Kijk in beide gevallen naar wat deze kaart jou te zeggen 

heeft.  

 

Stel jezelf de volgende vragen. 

 Wat kan ik NU doen om mijn leven te 

veranderen? 

 Op welk gebied mag ik mijzelf meer ruimte 

geven? 

 

Oefeningen 
Om het van de Dood te ondersteunen, kun je de 

volgende oefeningen doen. 

 
Basisoefening 
De ideale basishouding in het staan is in twee rechte 

hoeken. Een rechte hoek van 90 graden tussen voet en 

onderbeen en tussen hals en kin. De hielen staan iets 

dichter bij elkaar dan de voorvoeten. 

 



 
 

Oefening 1 
 
Ismakogisch lopen is een prachtige oefening die je 

letterlijk en figuurlijk in beweging houdt. 

Til je rechter bovenbeen op en maak tegelijkertijd je 

linkerbeen wat langer. Doe een stap naar voren en 

beweeg je bovenbeen weer naar beneden. 

Til je linker bovenbeen op en maak nu je rechterbeen 

wat langer. Doe een stap naar voren en beweeg je 

bovenbeen weer naar beneden.  

Als je je rechter bovenbeen optilt, zwaai je je linkerarm 

naar voren en als je je linker bovenbeen optilt, zwaai je 

je rechterarm naar voren. 

Loop nu zoals je altijd loopt. Loop je misschien met je 

heupen, met je bovenbenen of … 

 

 
 

 

 

 Oefening 2 
Schouderoefening in het zitten of staan. 

Ga met de vingertoppen over je decolleté langs de 

schoudertoppen naar opzij. Maak er een grote beweging 

van.  

Voel dat deze beweging je ruimte geeft. 

 
Elly Hoekstra is ismakogiedocent en tarotkundige 

Zij is medeauteur van drie boeken over ismakogie: 

Vitaal en Mooi met Ismakogie, Heel je rug en De actieve 

bekkenbodem 

De tekeningen komen uit deze boeken.  
Onlangs is de DVD Bewust met ismakogie 

verschenen. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 



Astrologische vooruitblik  
mei - juni 2012 
 

 
Mei 
De eerste decade van 

mei zal over het 

algemeen redelijk 

rustig zijn, maar vanaf 

ongeveer 10 mei laat 

de zonsverduistering 

van 21 mei zich 

voelen. Er kunnen 

vooraanstaande personen overlijden en onder invloed 

van het komende Uranus Pluto vierkant (1e hit van 7 hits 

valt op 24 juni) kunnen zich allerlei plotselinge 

gebeurtenissen voltrekken. Deze zullen te maken 

hebben met vrijheidsbewegingen, onthullingen, nieuwe 

revolutionaire inzichten. Maar ook kunnen stormen, 

aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, ongelukken met 

kerncentrales en vliegongevallen veel opzien baren. Dit 

kan de hele maand mei voortduren. Omdat Venus op 14 

mei retrograde gaat lopen, zullen de problemen op de 

financiële markten en overal elders waar materiele 

waarde is overgewaardeerd, kunnen verergeren. Hou 

ook rekening met bijzondere gebeurtenissen in relaties 

en liefdes. Vooral Tweeling geborenen kunnen 

bijzondere ontmoetingen meemaken. Neptunus in 

Vissen geeft ons inspiratie te kiezen voor het collectieve 

belang. Misschien dat men in den Haag deze inspiratie 

kan gebruiken voor onze toekomst. 

 

Juni 
De verwarring (met positieve en negatieve uitschieters) 

duurt voort,  tenzij men er eerder in is geslaagd 

rechtvaardige veranderingen aan te brengen in stelsels, 

die ons beheersen. Voorbeelden: beperken van 

speculatiemogelijkheden, bonussen en andere 

exorbitante financiële vergoedingen. De Venusovergang 

op 6 juni is volgens de Maya de aankondiging van 

slechte nieuws. Het is mogelijk een voorbode voor 24 

juni, wanneer de eerste van de 7 ingaande vierkanten 

tussen Uranus en Pluto optreedt. Deze keer op de 9e 

graad Steenbok (Pluto) en Ram (Uranus). Het is het 

aspect van bevrijding en zuivering en we zullen er mee 

te maken krijgen. Het is een tijd van grote 

veranderingen, vooral daar waar in het verleden 

maatschappelijk ongewenste en oneerlijke situaties zijn 

ontstaan. Het gaat nu om het dienen van het geheel, 

inclusief een zuivere moeder aarde.  

Er zullen zich allerlei plotselinge ontwikkelingen kunnen 

voordoen zoals op het gebied van de Europese eenheid, 

rassengelijkheid, ruimtevaart, vrijheidsbewegingen (o.a. 

Syrië, Zimbabwe, Indonesië) en nieuwe inzichten met 

betrekking tot het bestaan van buitenaards leven. Na 28 

juni, als Venus weer direct loopt zullen de contouren van 

de toekomst beter zichtbaar worden en kunnen we ook 

weer gevoel krijgen voor de werkelijke waarde van 

materiele en niet stoffelijke zaken. 

 

Jan Weber 

Geïnteresseerde in meer astrologische 
artikelen van mijn hand, kijk dan op 
www.omegahighlighter.com 

 

 

Openbare avond 

Op 28-06-2012 

Bloemenseance 
 
met: Hans aan de Stegge 
 
Eind april maken we ons op voor de bloeimaand mei en 

de zomer. Een bloemenseance is dan op zijn plaats om 

u de volheid van de natuur alvast te laten proeven. 

Deze avond wordt verzorgd door Hans aan de Stegge 

met helderziende waarnemingen op de door u 

meegebrachte bloem(en). Dit wordt een avond om stil te 

staan bij wat de natuur, en de bloem in het bijzonder, 

ons belangeloos schenkt in de verschijning van  kleur, 

vorm en geur als uitdrukking van haar schoonheid. Door 

aandacht te schenken aan de energie van de bloem(en) 

zal Hans de mogelijkheden in uzelf, uw potenties en “ 

bloeiwijze”   voor u  verwoorden.  

 

Hans aan de Stegge heeft een praktijk als paragnost en 

helderziende in Hengelo (ov) en schrijft samen met zijn 

vrouw de kaartjes en bijbehorende inzichten op hun 

website www.bronvanliefde.nl  

Brengt u voor deze avond een bloemetje mee? 

 
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. 
 

 



Praktijktrainingsdag: 

20-05-2012 

 

Docent: Elly Spronk 

 

Op deze dag zal praktisch worden gewerkt met de 

kaarten van Rider – Waite. Deze praktijkdag is voor 

iedereen bedoeld die graag praktisch met de tarot wil 

werken of zich daar verder in wil verdiepen.  

 

Onderwerpen die aan de orde komen kunnen zijn: 

 Familieopstellingen met behulp van de 
hofkaarten         

 Living Tarot 
 Uitdieping Keltisch Kruis 
 Vraagstelling, duiding en advisering 
 Astrologische correspondenties 
 Kosmologische asverbindingen 

 
 
Deze dag bent u van harte welkom. 
 
De kosten bedragen:  € 80,00 
 
Locatie: De Rietborgh, Borgsche Rieten 15 te Terborg 
 
Aanvang:  11.00 uur 
 
Sluiting: 17.00 uur 
 
Wilt u zich s.v.p. van tevoren opgeven? 
 

 

Spirituele Beurs/Open Dag  

op 22-04-2012 

Terugblik 

We kijken met heel veel plezier 

terug op een sfeervolle, gezellige, 

drukke bezochte Open dag. 

 

Het is altijd opnieuw weer 

ontroerend om zo’n  grote kring 

van vrienden van De Ster samen 

aan het werk te zien, die elk op 

hun eigen manier een bijdrage leveren aan de groei en 

ontwikkeling van Stichting de Ster. 

 

Het was een zeer geslaagde dag. We hebben van vele 

bezoekers positieve reacties ontvangen. 

 

Dit geeft het Ster -team het enthousiasme en inspiratie 

om alvast uit te kijken naar de Open Dag op 21 april 

2013.  

 

 

 
 

 
 

 

Contactgegevens: 

De Ster, Centrum voor Bewustwording 

P/a Industrieweg 80 

7061 AV Terborg 

Telefoon: 0315-323643 

Internet: www.dester.org   www.tarotkundige.nl 

Email: info@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’. 
 
 


