
    

      

  

 

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

- De Maan: Marcel Zwart 
- Tarot en Ismakogie: Elly Hoekstra 
- Astrologische vooruitblik: Jan Weber 
- Openbare avond: 

Uw kracht in 2012 met Elly Spronk en  
Henk Hollmann 

- Fijne feestdagen 
- Contactgegevens 

 

 
Kaart XVI: de Maan 

Auteur: Marcel Zwart 
De Maan gaat over de 

betovering van de nacht. 

Sommigen ervaren de stilte 

en diepte van de nacht als zo 

verrukkelijk, dat zij liefst zo 

laat mogelijk naar bed gaan. 

Voor de meeste mensen is de 

nacht echter de tijd om te 

slapen en te dromen. Een 

droom kan prachtig, 

onlogisch, absurd en 

avontuurlijk zijn.  

Van fascinerend of geheimzinnig kan een droom ook 

omslaan naar een nachtmerrie. Prettig is zo’n ervaring 

niet, maar zij speelt een onmisbare rol in ons leven. 

Waar de Maan regeert, kan veel naar boven komen wat 

in het onderbewuste besloten ligt. In het  onderbewuste 

ligt een zee van gevoelens die dikwijls strijdig zijn, met 

elkaar en ook met ons bewuste zelfbeeld. Wij houden 

ons (en anderen) graag voor dat we het goed doen in 

het leven en dat we tevreden mogen zijn met wat we 

presteren en hoe we de dingen aanpakken. We 

koesteren graag de illusie van logische keuzes en de 

zekerheden van een goede vaste baan, of een 

huwelijkscontract. Onvervulde wensen en onverwerkte 

ervaringen steken echter de kop op als we onze 

waakzaamheid verliezen. Het domein van de Maan ligt 

in de ongedurige gevoelens en emoties die in de 

bekerkaarten worden weergegeven. Een aantal kaarten 

van de zwaarden kan hierin meespelen, bijvoorbeeld de 

2 en de 6 van zwaarden van Rider-Waite, waar water  

 

 

 

 

 

 

 

 

nadrukkelijk aanwezig is. Wil je de Maan beter begrijpen, 

trek dan een paar weken lang dagelijks een kaart uit de 

14 bekerkaarten. Dit is 

een prachtige manier 

om uitgebreid kennis 

te maken met je 

diepere 

gevoelsinhouden. Het 

helpt om onderscheid 

te maken tussen je 

emotionele 

belevingswereld, waar 

voortdurend van alles 

gebeurt, en je 

oordelen erover. Onze 

oordelen staan vaak 

snel klaar om conclusies te trekken over welkom (geef 

mij meer) en onwelkom (verzet). De Maan nodigt ons uit 

om  meer waarde te hechten aan onze innerlijk 

werkelijkheid, zodat de rationele helderheid van de Zon 

(kaart XIX) een stevig fundament heeft in ware 

zelfkennis, die de diepte en wisselvalligheden van de 

gevoelswereld niet afweert en die niet in de illusie blijft 

hangen dat we onmachtig zijn. 

Juist in deze nogal heftige en onzekere tijd biedt de 

Maan de verleiding om toe te geven aan drama, 

zelfbeklag en slachtofferdenken.  Anderzijds biedt de 

Maan ook de kans om je gevoelens te onderzoeken en 

ze bestaansrecht en stem te geven, zodat je waar nodig 

een nieuwe weg kunt inslaan die je op zielsniveau 

vervulling geeft.   



De medewerkers van Stichting de Ster wensen u allen 

toe, dat u door dit proces aan te gaan met meer 

bezieling door het leven zult gaan. 

 

Auteur: Marcel Zwart 
Marcel Zwart is als docent verbonden aan de 

beroepsopleiding tot Tarotkundige van  

Stichting de Ster 
 
 

 
 

Ismakogie 

In beweging met het Tarotspel:  

XVIII: de Maan 

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 Maan 

De Maan heeft een verbinding met het gevoelsleven en 

de ziel. De kaart kan verbonden worden met het metaal 

zilver. Zilver helpt ons onze voedingsstoffen beter te 

verteren. De Maan heeft ook te maken met  het lastig 

vinden om te gaan met het steeds van vorm 

veranderende leven. 
 
Aanpak 
Je kunt op twee manieren beginnen. Je hebt problemen 

met je stofwisseling. Of je hebt een klacht en op de 

vraag naar de oorzaak trek je de kaart de Maan. Kijk in 

beide gevallen naar wat de Maan jou te zeggen heeft.  

 

Stel jezelf de volgende vraag. 

• Waaraan twijfel ik het meest? 

 

Oefeningen 
Om het proces van de Maan te ondersteunen kun je de 

volgende oefening doen. 

 
Basisoefening staan 
Je staat in twee hoeken. Net als bij het zitten, zet je de 

hielen iets dichter bij elkaar dan de voorvoeten. Voor het 

evenwicht is het beter om het lichaamsgewicht te 

verdelen over twee benen. De armen hangen losjes 

opzij met de handpalmen naar het lichaam. 

 

Oefening 1. 
 

Ga goed staan.  

Til de tenen omhoog en leg ze weer neer. Voel dat het 

hele lichaam in een zachte wiegbeweging komt. 

Bij het optillen wieg je naar de hielsteunpunten en kom 

je in een lichte strekking. De hielen ondersteunen de 

wervelkolom bij het langer worden. Voel ook de 

voetbogen en de bekkenbodemspieren meebewegen. 

 

 
 

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. 

 

Iedere maandagavond is er een ismakogie-les 

van 18.00-19.00 uur 

Kosten: € 10,00 per avond 

Locatie: Kulturhus de Rietborgh, Borgsche Rieten 15 

Terborg 

Info: tel. 0325 323643 

 

Iedereen is van harte welkom. 

 

Astrologische vooruitblik  
December 2012 
 

 
December belooft om 

meerdere redenen een 

bijzondere maand te 

worden. 

Zo hebben we 

allereerst op 3 

december een 

samenstand van de  

planeten Mercurius, 

Venus en Saturnus in Schorpioen. Deze samenstand 

werkt voor de piramides van Gizeh op een wonderlijke 

manier uit. 

Vlak voor zonsopkomst staan de planeten Mercurius, 

Venus en Saturnus allen in het sterrenbeeld Schorpioen 

en slechts enkele graden van elkaar verwijderd, recht 

boven elk van de toppen van deze piramides.  

Is dit een aanwijzing voor wat er komen gaat? 

Mogelijk, want op datzelfde moment maakt de planeet 

Venus deel uit van een yod met Jupiter en Mars, terwijl 

de Zon opposiet Jupiter staat. 

Zo’n yod wordt ook wel een vingerwijzing van God 

genoemd. Die aanwijzing moet gezocht worden bij de 

apex planeet Jupiter en omdat deze in oppositie staat 

met de Zon, speelt de graad van de Zon hier ook een 

rol. 

Deze aanwijzing gaat om een aankondiging van een 

nieuw tijdperk, waarin  we onze diepste idealen tot stand 

moeten brengen en de blokkades uit het verleden achter 

ons moeten laten.  

  

Rond 12 december, als Mercurius een vierkant maakt 

met Neptunus, kunnen we ons een tijdje behoorlijk 

gedesoriënteerd voelen. Op 13 december is er een 

nieuwe Maan op de 22e graad Boogschutter, de graad 

van de onafhankelijkheid en zelfstandigheid. Deze 

nieuwe Maan maakt een aspect met Saturnus, dat 

aanzet om de dingen in je leven die dat in de weg staan 

aan de kant te zetten. Doe er je voordeel mee. 

Rond 16 december kunnen we ook het zicht op onze 

relaties een tijdje kwijt zijn (zowel letterlijk als figuurlijk). 

 

En dan op 21 december om 12:12 uur: het winter 

solstitium. Het moment waarop de Zon haar meest 

zuidelijke stand heeft bereikt en de weg naar het 

Noorden weer begint, gelijktijdig de symboliek gevend 

voor nieuw leven, dat later zal ontluiken.  

Ook het moment dat werd aangekondigd als het einde 

van de kalenders van de Maya. 

De Kerst zal in een vredige sfeer verlopen, met aan het 

einde verrassende gebeurtenissen. 

Eind december komen veranderingen schijnbaar 

moeiteloos tot stand en dat is wel nodig ook in deze 

onzekere tijden. 

 

 

Geïnteresseerd in een abonnement op Inzicht? 

Voor 15 Euro per jaar ontvangt u ons blad met een 

diversiteit aan inspirerende artikelen. 

Stuur een mail naar inzicht.admin@dester.org 

Een geschenkabonnement kan ook een mooi en 

waardevol cadeau zijn. 

 

Jan Weber 

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

 
 

Openbare avond 

23-01-2013 

De Tarot als weg tot Persoonlijke 

Bewustwording 

met:  Elly Spronk en medewerkers 
 
 
Deze avond zal Elly u kennis laten maken met de Tarot 

van Rider – Waite. De 22 kaarten van de Grote Arcana 

laten onze levensloop zien. Ons leven is een 

Inwijdingsweg. De kaarten weerspiegelen onze 

drijfveren, onze mogelijkheden en moeilijkheden, ze 



beschrijven onze levensweg om te worden wie we 

(kunnen) zijn. 

  

Ook de kaarten van de Kleine Arcana  (de elementen 

vuur, aarde, lucht en water) worden genoemd. Zij laten 

ons de omstandigheden zien waar we in ons dagelijkse 

leven mee te maken kunnen krijgen. 

  

De kaarten van de Hofhouding (Koning, Koningin, 

Ridder en Page) laten ons zien welke houding we 

aannemen ten opzichte van de verschillende situaties in 

ons leven. 

  

Grote processen (Grote Arcana) kunnen we niet 

veranderen, zoals ook de omstandigheden die daar bij 

horen een feit zijn. Maar onze houding tegenover wat er 

in ons dagelijkse leven gebeurt, kunnen we wel 

veranderen en daarmee kunnen we leren zelf sturing te 

geven aan ons leven. 

  

Na de pauze worden er door docenten en 

afgestudeerden van “De Ster” gratis consulten gegeven. 

 
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. 
 

 
Activiteiten elders 

Spirituele Vriendenkring de 
Horizon  

Uw kracht in 2013 
 
14-01-2013 
 
Tijdstip: 20.00 – 22.30 uur 

 

Voor meer informatie: 

Klik op : http://horizon.bronvanliefde.nl/  

 

 
 
 
 
 
 
 

Het bestuur van  
Stichting de Ster 

dankt jullie allen voor het 
vertrouwen, de steun en  

de hulp die 
we mochten ontvangen. 

 
Wij wensen u allen een blije 

adventstijd,  
een gezegend Kerstfeest 

en voor 2013 veel wijsheid 
vanuit 
Liefde. 

 

 
 
 

 
Stichting de Ster 
Elly Spronk, voorzitter 
Henk Hollmann, secretaris 
 

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’. 
 


