
    

      

  

 

In deze nieuwsbrief (januari 2014) van Stichting 
De Ster kun je onder andere lezen over:   

- Voorwoord 
- Activiteiten Stichting de Ster 
- Het jaar 2014: Marcel Zwart 
- Tarot en Ismakogie: Elly Hoekstra 
- Astrologische vooruitblik januari 2014 

door Jan Weber 
- Contactgegevens 

 

voorwoord 

 
Dit is dan alweer de eerste Nieuwsbrief van 2014.  

Wij hopen dat u allen een gezellige jaarwisseling hebt 

gehad en een goede start gemaakt hebt in het jaar 2014.  

 

Aan het begin van dit nieuwe jaar een klein gedicht 

 

Het is goed in je eigen hart te kijken 

Nu er weer een jaar ten einde is gegaan 

Of je van begin tot einde 

Geen enkel hart hebt pijn gedaan 

Geen ogen hebt doen schreien 

Geen weemoed op een wezen lei 

Of je tot liefdeloze mensen  

Een woordeke van liefde zei 

En voel je dan in het huis jouw´s harten 

Dat je een droefenis genas 

Dat jij jouw armen hebt gevonden 

Rondom een hoofd dat eenzaam was 

Dan voel je op jouw lippen die goedheid 

Gelijke een welkomstzoen 

Het is goed in je eigen hart te kijken 

Dan weet je wat je in 2014 hebt te doen 

 
Vrij vertaald naar een gedicht van Joost van den Vondel 

 

Het Ster-team heeft vele nieuwe ideeën voor 2014 om u 

allen verschillende opleidingen, workshops en lezingen 

aan te bieden. De docenten en gastsprekers staan 

garant voor een goede kwaliteit. Enkele ideeën hebben 

al vorm gekregen. Zie hiervoor onze website: 

www.dester.org 

 

 

 

 

 

 

In januari starten de volgende opleidingen: 

 

De Tarot als weg tot Persoonlijke Bewustwording 
Start: zondag 19 januari 2014 

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. 

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 

Het leren omgaan en duiden van de kaarten van de 

Kleine Arcana doen we in 4 lesdagen. 

We gaan deze dagen werken met de 4 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 geoefend. 

 

Voor meer informatie, opgave en data:  

http://www.dester.org/opleidingen/tarot-bewustwording/  

 

 

 
Tarot en Gezondheid 
Start: zondag 26 januari 2014 

In 10 dagen behandelen wij de 22 kaarten van de Grote 

Arcana en wat die ons kunnen vertellen over de diepere 

oorzaken van ziekte en gezondheid. 

We maken hierbij gebruik van de astrologische 

correspondenties volgens prof. Tierens. Door middel van 

het raadplegen van de tarot, kunnen wij inzicht 

verkrijgen in onze geestelijke en lichamelijke 

gezondheid. Een uitgebreide bestudering van de kaarten 

zal aan de orde komen. 

Door oefeningen, meditaties en de verdere uitdieping 

van de Tarot ervaren wij hoe we meer balans (lees: 

ziekte = onbalans) in ons leven kunnen creëren. 

Eveneens spelen Ismakogieoefeningen hierbij een 

belangrijke rol. 

 

Overige info, opgave en data:  

http://www.dester.org/workshops-en-cursussen/tarot-en-

gezondheid/   

 

 
 

Praktijktrainingsdag 
Datum: Zaterdag 1 februari 2014 

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. Ook zal 

aandacht worden besteed aan verdieping in het duiden 

van de kaarten. 

Onderwerpen die mogelijkerwijs aan de orde komen 

zullen zijn: 

- Werken met de Hofkaarten 

- Familieopstellingen met behulp van de Hofkaarten   

(indien er voldoende belangstelling voor is en er 

voldoende mensen voor aanwezig zijn) 

- Uitdieping Keltisch Kruis 

Bij de uitdieping van het Keltisch Kruis, zullen de posities 

waar de kaarten liggen, nog eens extra aandacht krijgen. 

Ook een uitdieping over de uitleg van de kaarten komt 

aan de orde. 

Bijvoorbeeld: 

Wat is op de betreffende kaart bewust en onbewust?  

Naar welke richting is er een beweging op de kaart?  

De posities waar eventueel poortkaarten uit de Grote of 

Kleine Arcana liggen, zullen aandacht krijgen.  

Ook zal bij het duiden van een Keltisch Kruis rekening 

worden gehouden met de astrologische en 

numerologische correspondenties. Kosmologische 

asverbindingen  zullen eveneens aan de orde komen.  

Uiteraard kunt u deze dag(en) vragen stellen over de 

inhoudelijke aspecten van de Tarot, zoals bijvoorbeeld 

de Hofkaarten, poortkaarten Grote en Kleine Arcana.  

Opgave en overige gegevens;  

http://www.dester.org/workshops-en-

cursussen/praktijkdagen/  

 

Soul Coaching  

De ziel en het ego;  
je ware zelf en je onware zelf 
 
29-01-2014  
 
Olv Albertine Rutten 
 

De maand januari zal voor veel mensen niet eenvoudig 

zijn. Op deze openbare avond geeft Albertine een 



presentatie om u inzicht te geven in het verschil tussen 

ego en ziel “de essentie”. Deze avond werkt u aan uw 

zelf en gaat u ervaren hoe het voelt om weer verbonden 

te zijn met uw ziel, uw essentie. 

Hoe ego is ontstaan en wat voor onbewuste invloed dit 

heeft op een groot deel van uw leven. Door te 

herkennen waar uw emoties  en gedrag vandaan komen 

zullen er al veel inzichten in uw levenslessen deze 

avond duidelijk worden. 

 

Albertine Wissink, soul-coaching 

spiritueel life coach praktijk 

www.soul-coaching.nl 

Tel.: +31 (0) 6 51 50 86 51 

WWW.SOUL-COACHING.NL 

 

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. 
 

 
 

Graag ontmoeten wij u . op een of meerdere van deze 

dagen om samen te werken aan de groei van ons 

bewustzijn in een sfeer van respect en vriendschap. 

 

Voor u allen een warme groet met Licht en Liefde.  

 

Elly Spronk, voorzitter 

 

 

Het jaar 2014 

Auteur: Marcel Zwart 

Welke thema’s zullen in het jaar 2014 een rol spelen? 

Numerologisch komen we bij optelling van 2 + 0 + 1 + 4 

uit op het getal 7. VII de Zegewagen staat 

geconcentreerd en vol vertrouwen klaar voor de start 

van een nieuw jaar. Zowel op het vlak van het 

wereldgebeuren als in ons persoonlijk leven maakt zich 

de wens kenbaar om nieuwe wegen in te slaan, of 

anders toch dezelfde weg op geheel nieuwe wijze te 

bewandelen. Om zicht te krijgen op een zinvolle 

wijziging qua levenshouding of levensrichting wil ik hier 

wat dieper ingaan op de grote arcana-kaart XIV die 

aansluit bij de laatste twee, meest individuele cijfers van 

het nieuwe jaar. 

De eerste vraag die deze kaart oproept is, of we hier een 

engel zien of een tot het niveau van engelen verheven 

mens. Het witte gewaad wijst op een grote zuiverheid, 

waar de dieprode vleugels een passie suggereren 

waaraan engelen ontstegen zijn. Stel dat deze kaart 

onder meer een beeld geeft van het verlangen om qua 

geestelijke ontwikkeling en toegewijde hulpvaardigheid 

het niveau van engelen te bereiken. Dit is pas 

bevredigend als we in onze spirituele groei de 

kwaliteiten van hartstocht en creativiteit niet verliezen, 

maar vergroten en verfijnen.  

“Matiging” betekent niet “mindering”, maar in de juiste 

mate. Dat bijvoorbeeld teveel, maar ook te weinig zout 

direct door de smaakpapillen geregistreerd wordt, 

merkte ik als jongetje van 4, toen de bakker vergeten 

was om zout aan het brooddeeg toe te voegen. Niet 

smakelijk (zelfs zout op het brood strooien hielp amper), 

maar wel heel leerzaam. De uitdrukking “het zout in de 

pap” is dan ook treffend. Astrologisch hoort zout bij de 

tekens Ram en Schorpioen. Beide worden beheerst door 

de planeet Mars, de god van verovering, strijdbaarheid, 

activiteit en dynamiek. Mensen die Mars, Ram of 

Schorpioen benadrukken, zullen vaak eerder teveel zout 

over hun eten strooien dan te weinig. Daar tegenover 

staat de behoefte aan zoetigheid als suiker of honing. 

Snoepen hoort bij de planeet Venus, de godin van de 

liefde, harmonie, vrede en schone kunsten. Een goede 

kok(kin) is iemand die deze en andere smaken op 

aangename, maar bij voorkeur ook spannende en 

verrassende wijze bij elkaar brengt. Een van de mooiste 

voorbeelden van deze kunst van het mengen vind ik nog 

wel de klankschalen die uit Tibet tot ons gekomen zijn. 

Een citaat uit Wikipedia: “De verschillende metalen, 

waaronder goud, zilver en koper, kunnen qua afmeting, 

kleur, wanddikte en samenstelling van elkaar 

verschillen.” Ons leven hier op aarde als spiritueel-aards 

lerende wezens werd door een vriend van mij ooit 

benoemd als het werken in de smidse van onze ziel. 

Zoals een klankschaalsmid uitzoekt waar en in welke 

verhoudingen goud, zilver en andere metalen optimaal 

aaneengesmeed kunnen worden, zo zetten wij onze 

hartstocht en creativiteit in om een zuiverder toon uit 

onze innerlijke klankschaal voort te laten komen. Als we 

daar dit jaar in slagen dan mogen wij erop vertrouwen 

dat wij ook op intermenselijk en zelfs internationaal 

niveau meer harmonie zullen bereiken.  

Dit is wat het team van De Ster u van harte toewenst. 

 



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

beroepsopleiding tot Tarotkundige van  Stichting de Ster 

te Terborg. 

 
 

Ismakogie 

Oefeningen voor de maand januari 

Auteur: Elly Hoekstra 

 
Boogschutter Steenbok is het tiende teken van de 

dierenriem en loopt van 22 december tot en met 19 

januari. Het is een goede tijd om stil te staan bij wat je 

geleerd hebt van de afgelopen periode. Wat was 

bruikbaar en neem je mee? Wat kun je anders gaan 

doen? 

Het teken Steenbok heeft een verbinding met de knieën. 

Je kunt deze fase van reflectie dus heel goed 

ondersteunen met de volgende oefening. 

 

Oefening: 
 

Ga goed staan. 

Breng je lichaamsgewicht van de hielen naar de voorste 

steunpunten en weer terug. Zo kom je in een wiegende 

beweging. Bij het naar achteren gaan worden je knieën 

zachtjes gestrekt en bij het naar voren gaan vloeit de 

spierspanning terug. 

 

 
Elly Hoekstra (www.ellyhoekstra.com) is 

Ismakogiedocent en Tarotkundige. Zij is samensteller 

van de DVD Bewust bewegen met Ismakogie en 

medeauteur van drie boeken over Ismakogie Vitaal en 

Mooi met Ismakogie, Heel je rug en De actieve 

bekkenbodem. De tekening komt uit deze boeken. 

Zij geeft o.a,  Ismakogie bij de cursus Tarot en 

Gezondheid van Stichting De Ster. 

 

 
 
 
 

Astrologische vooruitblik  
Januari 2014 
 

 
Zo aan het eind van het 

jaar kunnen we 

vaststellen, dat 2013 weer 

een roerig jaar is geweest. 

We hadden nog steeds te 

maken met een aantal 

belangrijke en zeldzame 

astronomische 

gebeurtenissen. 

Dat waren: 

• De transit van Neptunus door het eigen teken 

Vissen, een gebeurtenis die eens in de 165 jaar 

voorkomt. 

• Het ingaande vierkant van Pluto en Uranus, 

een gebeurtenis die ongeveer elke 120 jaar voorkomt 

met een aantal vierkanten, 7 vierkanten zoals nu (2012 – 

2015) is uitzonderlijk. 

• De onderlinge receptie van Saturnus en Pluto, 

voor de 4e keer sinds het begin van onze jaartelling. Van 

onderlinge receptie is sprake als 2 planeten op hetzelfde 

moment in elkaars teken staan, in dit geval Saturnus in 

Schorpioen (het teken van Pluto) en Pluto in Steenbok 

(het teken van Saturnus). 

• Het grote kosmische kruis (groot vierkant) in de 

kardinale tekens met Uranus in Ram, Jupiter in Kreeft en 

Pluto in Steenbok, van tijd tot tijd aangevuld met een van 

de sneller lopende hemellichamen, Zon, Maan, Venus of 

Mars. Allemaal zeldzame en bijzondere standen, die 

voor veel verandering, onzekerheid en vernieuwing 

hebben gezorgd. 

Er zijn eerder perioden met grote en ingrijpende 

veranderingen geweest. Vaak speelden Neptunus in 

Vissen en Pluto in Steenbok een grote rol. Denk aan de 

reformatie met Luther en Calvijn. Maar nog nooit 

kwamen zoveel cruciale energieën samen op de manier 

waarop het nu gebeurt. 

Het is dus niet echt vreemd, dat er iets verandert. Ook 

weten we vaak heel goed dat er iets moet veranderen. 

Maar omdat we niet weten waarheen en we zo sterk 

gehecht zijn aan wat we bezitten, hebben we daar 

allemaal moeite mee. 

Het is dus veel beter te aanvaarden dat veel gaat 

veranderen en om mee te bewegen. Het is namelijk ook 

zo, dat alles dat wegvalt, ruimte maakt voor nieuwe 

dingen, die ons anders nooit ons zouden toevallen. 

 



De meeste van bovengenoemde standen werken ook in 

2014 door. 

Andere opvallende gebeurtenissen in 2014 zijn: de 

retrograde gang van Venus begin 2014 en de retrograde 

gang van Mars (1 maart tot en met 20 mei). 

De oppositie van Jupiter met Pluto herhaalt zich in 2014 

op 31 januari en 21 april. Opvallend zijn verder de vele 

malen dat er een Groot Vierkant een rol speelt, soms 

samen met een driehoek, soms samen met een vlieger. 

Het staat garant voor een jaar met veel verandering en 

regelmatig ook spanning. Bij het vierkant zijn steeds de 

planeten Pluto en Uranus en vaak ook Jupiter betrokken. 

De energie is dus gericht op vernieuwing en zuivering in 

levensovertuiging en inzicht. Vooral daar waar 

bestaande macht niet wil wijken kan macht en onmacht 

een belangrijk thema zijn. 

 

De maand januari zal voor veel mensen niet eenvoudig 

zijn. Het “Grote Vierkant” gevormd door Uranus, Pluto, 

Jupiter en Mars bepaalt de sfeer. Dit vierkant ontstaat al 

rond de Kerstdagen van 2013.  

Op 1 januari is er een Nieuwe Maan, conjunct Pluto. 

Een Nieuwe Maan is altijd een moment van bezinning en 

op 1 januari kan het een mooie symboliek voor het hele 

jaar 2014 opleveren. 

De Nieuwe Maan vraagt om nieuwe inspiratie, 

gebaseerd op zuivering. Alle vernieuwing die op 

machtsbehoud of machtscreatie wordt gebaseerd is 

gedoemd te mislukken. 

De energie van het “Grote Vierkant” houdt enige tijd aan 

tot ongeveer 9 januari. 

Venus loopt vanaf 21 december retrograde in Steenbok 

en op 31 januari als Venus weer recht gaat lopen, 

gebeurt dat conjunct Pluto op de 14e graad Steenbok. 

Voorafgaand wordt door Venus op 22 januari samen met 

Uranus, Pluto, Jupiter en de Maan een volgend “Groot 

Vierkant” gevormd. De 14e graad Steenbok gaat erom 

alles wat blijvende waarde vertegenwoordigt in de 

sociaal culturele geschiedenis van groepen te 

herwaarderen en in het heden nieuw leven in te blazen. 

Mooi symbolisch is, dat deze graad nu wordt 

geaccentueerd eerst door de Nieuwe Maan en op 31 

januari door Venus, de planeet van materiele en 

immateriële waarde. Een goede periode om  

maatregelen te nemen om de financiële crisis op te 

lossen. Maar ze zullen alleen blijvende waarde hebben 

als er echt sprake is van integere bedoelingen de 

piramidespelen waar we nog steeds aan bloot staan te 

ontmantelen. 

Op 31 januari is er ook een exacte oppositie tussen 

Jupiter en Pluto. Samen met Uranus wordt een T-

vierkant gevormd, weer een spanningsaspect dat om 

grote veranderingen vraagt. Door deze energie kunnen 

grote ontdekkingen maar ook plotselinge politieke 

omwentelingen optreden. 

Jan Weber 

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

 
 
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’. 

 

 

 

 


