
    

      

  

 

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

- De Kracht: Marcel Zwart 
- Tarot en Ismakogie: Elly Hoekstra 
- Astrologische vooruitblik: Jan Weber 
- Openbare avond: 
 Sajmanisme en de 4 elementen 
 Yvo de Bruin en Geerte Cammeraat 
- Praktijktrainingsavonden  
- Spirituele Beurs/Open Dag Stichting de Ster 

op 22-04-2012 
- Agenda de Ster 
- Contactgegevens 

 

 
Kaart XI: Kracht  

Auteur: Marcel Zwart 

De Kracht is een prachtige kaart 

om het nieuwe jaar mee in te 

gaan. Bij deze kaart zie je een 

vrouw in een wit kleed die de muil 

van een leeuw met zachte doch 

besliste hand vasthoudt. Boven 

haar hoofd zweeft een lemniscaat, 

waardoor je haar kan beschouwen 

als de vrouwelijke Magiër. Hier 

wordt verwezen naar het contrast 

tussen de tijdloosheid van de 

eeuwige geest (het lemniscaat) en de aandriften van het 

dier, die zich zo dringend in het tijdelijke, aardse leven 

kunnen aandienen. In ons dagelijkse leven speelt dit 

gegeven in alle mogelijke situaties die om 

zelfbeheersing vragen. Het is namelijk een hele kunst 

om ons bewust te beheersen. Het is een bewuste keus 

om die acute behoefte te bedwingen om je baas de huid 

vol te schelden, een sigaret op te steken, of een hele 

reep chocola achter mekaar op te eten. We zijn allemaal 

van goede wil, maar hoe 

moeilijk het is kun je zien 

aan het verschijnsel 

“voornemens voor het 

nieuwe jaar”. Heel wat 

oprechte voornemens zijn 

in de voorgaande weken al 

gesneuveld. Komt dat 

omdat we te zwak zijn? Of  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zou er iets anders aan de hand zijn? Wat we ons wellicht 

niet altijd helder realiseren, is het verschil tussen  

bedwingen en afkeuren. Kun je een impuls bedwingen 

zonder die aandrang (en daarmee jezelf) af te keuren? 

Zodra de drang op zich bestaansrecht krijgt, wordt het 

heel wat makkelijker om je in te houden zonder te 

verstrakken. Als je ervoor kiest om die 3 repen chocola 

niet meteen op te eten en je in plaats daarvan afvraagt, 

welke diepere behoefte achter de chocola schuilgaat, 

dan leer je jezelf waarschijnlijk beter kennen. Dat kan er 

in een volgende situatie toe leiden, dat je niet in woede 

uitbarst, maar waardig en krachtig kenbaar maakt wat je 

wel en niet wilt. In optimale vorm is De Kracht een 

voorbeeld voor mannen én vrouwen. Zij is sterk en 

zachtmoedig, respectvol en expressief. Zij laat zich niet 

meeslepen door haar emoties, zij aanvaardt alles wat zij 

voelt en geeft daar fier en zelfbewust uiting aan. De Ster 

wenst je toe dat je levenskracht, levenslust en 

eigenwaarde in de bij jou passende balans aanwezig zijn 

en uitgedrukt mogen worden. 

 

Auteur: Marcel Zwart 

Marcel Zwart is als docent verbonden aan de 

beroepsopleiding tot Tarotkundige van  

Stichting de Ster 
 
 
 
 

 
 

 



Ismakogie 

In beweging met het Tarotspel:  

XI: Kracht 

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 Kracht 
De Kracht heeft een verbinding met het leven durven 

leven. De kaart gaat over gevoelens en daar op een 

goede manier mee omgaan. 

 

Lichaamsdeel 
De Kracht heeft een verbinding met de onderbenen, 

enkels, haar en zenuwstelsel. 

 
Zwakke plekken 
De Kracht heeft een verbinding met de onderbenen, 

enkels, haar en zenuwstelsel 

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

in het gebied van de onderbenen, enkels, haar en 

zenuwstelsel. 

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

trek je de kaart de Kracht.  

Kijk in beide gevallen naar wat de Kracht te zeggen 

heeft.  

 

Stel jezelf de volgende vragen. 

• op welk gebied van mijn leven laat ik mij 

sturen? 

• welke energie heb ik nodig om in vrijheid mijn 

leven te sturen? 

 

Oefeningen 
Om het proces van de Kracht te ondersteunen kun je 

oefeningen doen. 

 

Basisoefening 
De ideale oefenhouding is vóór op de stoel en in rechte 

hoeken. Een rechte hoek van 90 graden tussen voet en 

onderbeen, tussen onderbeen en bovenbeen, tussen 

bovenbeen en romp en tussen hals en kin. De hielen 

staan iets dichter bij elkaar dan de voorvoeten. 

 

Oefening 1 
 
Soepele enkels zijn nodig om soepel te kunnen lopen. 

Bij stijve enkels ga je ook stijf lopen. 

Ga goed zitten 

Til afwisselend de voorvoeten en de hielen op. Til ze 

eerst een klein stukje op en dan steeds hoger. Maak dan 

de beweging weer kleiner tot bijna onzichtbaar. Voel dat 

de wiegende beweging in de bekkenbodem duidelijker 

wordt bij het klein bewegen van de voeten. 

Deze oefening noemen we de venenpomp. Het bloed in 

de aderen wordt omhoog gepompt door de spieren. 

Tijdens lange reizen is dit een goede oefening om 

trombose te voorkomen.  

 



 Oefening 2 
Ga goed zitten.  

Laat de hielen staan, til de voorvoeten op en zet ze links 

en rechts neer. Houd de knieën stil en beweeg bewust in 

de enkelgewrichten. Voel de spieren aan de voorkant 

van het scheenbeen. 

 

 

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 

 

Cursus ismakogie in Terborg: 

 

Datums::  maandagavond,   30 januari  

  en 6,13 en 27 februari.  

  van 18.00 - 19.00 uur 

Locatie:   Kulturhus de Rietborgh,  

  Borgsche Rieten 15 in Terborg 

Aanmelden:  Stichting De Ster,  

  telefoon 0315-323643 

 

 

Astrologische vooruitblik januari 2012 
 
 

De belangrijkste 

gebeurtenis van 

januari vind op 24 

januari plaats. Mars 

gaat dan retrograde 

lopen. Pas op 13 april 

gaat Mars weer recht 

lopen. Een retrograde 

Mars is geen 

geschikte periode voor 

nieuwe activiteiten. Wilt je iets nieuws starten, doe dat 

dan voor die tijd of stel het uit tot na 13 april. Wanneer je 

onverhoopt toch tot actie gedwongen wordt, moet je erg 

behoedzaam te werk gaan, omdat conflicten in deze 

periode gemakkelijk kunnen ontstaan. Door de 

retrograde periode verblijft Mars langdurig in een 

bepaald levensgebied van de individuele horoscoop. Het 

kan daardoor gebeuren, dat erg langdurig aandacht en 

inzet gevraagd wordt voor een enkel levensgebied. In 

veel gevallen zal dat irritaties en spanningen kunnen 

veroorzaken. Verder is dit geen goede tijd om een 

nieuwe baan te beginnen. Ook is deze periode over het 

algemeen gevoeliger voor ongelukken of vormen van 

agressie. 

 

De belangrijkste gebeurtenis van februari vindt op 3 

februari plaats, wanneer Neptunus in Vissen gaat lopen 

en daar tot 30 maart 2025 blijft. Omdat Neptunus bij 

Vissen hoort, is dit vooral voor mensen geboren onder 

het sterrenbeeld Vissen of een van de andere 

watertekens (Kreeft of Schorpioen) over het algemeen 

een gunstige verandering. Vooral vroege Vissen 

(geboren op 19, 20, 21 of 22 februari), vroege Kreeften 

(geboren op 21,22,23,24 juni) of vroege Schorpioenen 

(geboren op 23, 24, 25 of 26 oktober) zullen hier de 

positieve effecten van kunnen ondervinden. Neptunus in 

Vissen biedt de gelegenheid tot idealisme in een wereld 

die nieuwe impulsen van rechtvaardigheid nodig heeft. 

Maar ook kan er een neiging zijn tot overidealisme en 

soms tot bedrog. Neptunus bevordert de 

verbeeldingskracht en de creativiteit en in het teken 

Vissen is dat in relatie tot zaken, die de gehele 

mensheid aangaan, zoals religie of maatschappelijke 

systemen en de gezondheidszorg. De laatste periode 

dat Neptunus in Vissen liep (tussen 1847 en 1862) 

werden bijvoorbeeld de fundamenten gelegd voor de 

organisatie van het Rode Kruis en het communisme. Op 

13 of 14 februari kunnen heel idealistische denkbeelden 

ontstaan en op 23  februari kun je in twistgesprekken 

betrokken raken. Voor Rammen kunnen zich de hele 

maand romantische gelegenheden voordoen. 

 

Jan Weber 

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

 

 

 

 

 



Openbare avond 

Op 22-02-2012 

Sjamanisme en de 4 elementen 
met:  
Yvo de Bruin en Geerte Cammeraat 
 

Sjamanisme is een verzamelnaam voor de oude kennis 

die alle natuurvolkeren 

praktiseerden. Zij kennen 

krachten, energieën en 

wijsheid toe aan de natuur 

om hen heen. Een grote 

overeenkomst uit alle 

sjamanistische stromingen. Is 

het gebruik van de vier 

windrichtingen en de vier elementen. Zelfs in het 

algemeen bekende kompas is het wiel van de 

windrichtingen te zien. Het wiel geeft houvast als we 

richting zoeken. Het loopt synchroon met de cyclussen 

van de seizoenen en de ontwikkeling van de levensloop.  

Zo komt in het oosten de zon op en is die windrichting 

verbonden met het nieuwe begin, de geboorte, de 

verwondering het kind. In het zuiden staat de zon op het 

hoogst het moment van de dag dat we het productiefst 

zijn en de planten het meeste licht krijgen om te groeien. 

Het zuiden is verbonden met de jeugd en de pubertijd 

waar we snel groeien en heel veel leren, met passie, 

liefde en je wilskracht. In het westen gaat de zon onder, 

het wordt schemerig een goed moment om terug te 

kijken op de dag en voor te bereiden op de nacht. Het 

westen zijn de lessen van het volwassen worden de 

balans in het leven zoeken. Dan wordt het nacht die 

verbonden is met het noorden. De wijsheid die komt met 

het ouder worden levenservaring, de sneeuw in het 

haar, je dromen leven. In de stilte van de nacht is de 

stem van de voorouders hoorbaar. Het moment van 

transformatie komt in de overgang van noord naar oost 

weer naar ons toe. 

Op deze openbare avond nodigen we je uit te ervaren, 

hoe wij met het wiel werken. Wat we doen met de vier 

windrichtingen, in het dagelijks leven en tijdens rituelen. 

Yvo de Bruin heeft in 2002 de school voor Sjamanisme 

gevolgd en is als tarotkundige afgestudeerd bij stichting 

de Ster. Hij houdt zich bezig met het toepassen van 

Sjamanisme in het alledaagse leven en verzorgt 

cursussen op het gebied van o.a. een Vision Quest en  

Zweethutceremonies. 

U kunt Yvo bereiken via zijn website: 

http://www.zweethut.com  

Geerte Cammeraat is sinds 1999 verbonden aan de 

School voor Sjamanisme. Vanaf 2003 werkt zij vanuit 

haar eigen bedrijf Tesjoewa, met velerlei ceremonies en 

creativiteit vanuit oer culturen, geïntegreerd in onze 

westerse wereld.  

Vooral doen en ervaren, bewust worden en je laten 

verwonderen, door elkaar, de natuur en niet op de 

laatste plaats door jezelf, dat is wat zij graag in 

beweging brengt.  

 

Praktijktrainingsavonden De Ster 

Op iedere 3e woensdagavond 

van de maand worden er 

praktijktrainingsavonden 

gegeven.  

Deze avonden zijn bedoeld 

voor iedereen die belangstelling 

heeft voor de Tarot. 

Er wordt onder andere 

geoefend met verschillende legmethodes, passend bij 

de gestelde vraag. 

U bent op deze avonden van harte welkom. 

De eerstvolgende datums van de trainingsavonden in dit 

seizoen zijn:   

15-02-2012, 21-03-2012, 18-04-2012 

Deze praktijk trainingsavonden worden gegeven in De 

Rietborgh, Borgsche Rieten 15 te Terborg. Als u 

hiervoor interesse heeft, wilt u zich dan per email of 

telefonisch opgeven? Bij te weinig belangstelling zullen 

deze avonden komen te vervallen.  

De kosten bedragen € 12,50 per avond. 

 

Spirituele Beurs/Open Dag  

op 22-04-2012 

De Open Dag van 3 juni 2012 komt te vervallen. 

In plaats hiervan organiseert de Ster op 22-04-2012 een 

Spirituele beurs. 

 

Er worden vele boeiende lezingen en workshops 

verzorgd.  

Alle consulten, lezingen en workshops zijn deze dag 
gratis!!! 
 
Noteer deze dag alvast in uw agenda! 

ENTREE: € 12,50 

 



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’. 
 
 


