
    

      

  

 

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

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

Piramides met Cor van der Horst 
- Praktijktrainingsdag 
- Contactgegevens 

 

 
Kaart XVI: de Ster 

Auteur: Marcel Zwart 

 
 De Ster is een kaart die vele 

verhalen herbergt. Deze 

verhalen gaan over de 

schoonheid van het 

universum en de 

geheimzinnige, subtiele 

krachten die de ontwikkeling 

van de kosmos en de 

mensheid beïnvloeden. Een 

wijze therapeut zei eens, dat 

de mens in zijn evolutie 

rechtop ging staan, om naar de sterren te reiken. 

Inmiddels leven er bijna 7 miljard mensen op onze 

planeet, een duizelingwekkend aantal. Het aantal sterren 

in het universum is echter vele (miljarden) malen groter. 

Dus je kunt je 

voorstellen dat er 

voor iedereen een 

ster is, zowel 

buiten als binnen, 

het lichtpunt dat 

we in ons dragen. 

Zoals de meeste 

sterren 

onzichtbaar zijn is 

ook de ster in ons 

nogal eens buiten 

beeld. Als dit te 

lang duurt, dan zal 

er zelfs een knagend gevoel van hopeloosheid kunnen 

ontstaan, want de Ster is ons baken. Heb je een gezond,  

 

 

 

 

 

 

 

vertrouwensvol contact met je innerlijke ster, dan is het 

volkomen vanzelfsprekend om zowel jezelf als mensen 

om je heen vol liefde te kunnen zien. Ik las eens over de 

Dalai Lama dat waar hij ook komt, iedereen graag 

zoveel mogelijk dichtbij hem is. Zo werkt de energie van 

de Ster. Het wat afstandelijke respect van de Priesteres 

wordt hier overstegen en vertaalt zich naar kosmische 

liefde, die alle mensen (en zelfs Het Al) omvat. De 

liefdevolle  

aandacht richt zich met name op dieren of mensen die 

behoeftig of gewond zijn en bescherming of (geestelijke) 

zorg nodig hebben. 

De liefdevolle, oprecht verzorgende en behulpzame 

kwaliteit van De Ster komt optimaal tot haar recht als hij 

of zij stralend aanwezig kan zijn, zonder het geven van 

hulp op te dringen. De Ster bemoedigt, begeleidt en 

inspireert anderen vanuit het besef dat ieder mens uniek 

en bijzonder is, als ook gelijkwaardig. 

 

 

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

beroepsopleiding tot Tarotkundige van  

Stichting de Ster 
 
 

 
 

 

 

 

 



Ismakogie 

In beweging met het Tarotspel:  

XVII: de Ster 

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 Ster 
De Ster heeft een verbinding met je laten zien zoals je 

bent. De kaart heeft te maken liefde. Doe de dingen die 

je doet met liefde. Dan vergroot je het gevoel van 

harmonie in jezelf. 

 

 
 
 

Gezondheid 

De Ster heeft een verbinding met het metaal koper en 

koper heeft weer een verbinding met de veneuze 

bloedsomloop. 
 

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

over de veneuze bloedsomloop. 

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

trek je de kaart de Ster.  

Kijk in beide gevallen naar wat de Ster jou te zeggen 

heeft.  

 

Stel jezelf de volgende vraag. 

• Kan ik stralen als een ster? 

 

Oefeningen 
Ga Om het proces van de Ster te ondersteunen kun je 

de volgende oefening doen. 

 

Ga goed staan. 

Veer de steunpunten van beide voeten langzaam en 

zachtjes tegen de grond. Voel dat je langer wordt. Laat 

de beweging langzaam terug vloeien. Deze oefening kun 

je altijd en overal doen. 

 

 
 

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  
November 2012 
 

 
November staat in het 

teken van de 

Zonneeclips van 13 

november en een 

maaneclips op de 28e. 

Altijd een periode met 

veel opvallende 

gebeurtenissen, zoals 

natuurgeweld en het 

overlijden van bekende personen. Mercurius retrograde 

van 6 tot 26 november, nu tussen de 5e graad 

Boogschutter en de 19e graad Schorpioen. Een periode 

waarin afhankelijk van de plaats in de persoonlijke 

horoscoop er het nodige mis kan gaan in de 

communicatie, vertragingen en storingen in apparatuur 

kunnen optreden. 

Heb je in deze periode belangrijke contracten af te 

handelen, hou hier dan terdege rekening mee. En stel 

het uit tot na 26 november. 

De eerste week van deze maand kunnen problemen in 

de relatie opleveren, soms geheel onverwacht maar 

zeker altijd stevig. Het gaat ergens over, geen kleine 

strubbelingen dus. 

Rond 9 november voelt de wereld weer wat prettiger 

aan,  er is kans op een financiële meevaller en ook de 

liefde kan je uitbundig toelachen, vooral als je onder een 

van de sterrenbeelden Ram, Leeuw of Boogschutter 

bent geboren.  

De Zonneeclips van de 13e om 23.09 is weer een mooi 

meditatiemoment. Je kunt geïnspireerd raken door de 

beelden, die bij je opkomen. Deze eclips vindt plaats op 

de 22e graad Schorpioen. Als deze eclips iets in een 

horoscoop raakt, kan dat goed nieuws betekenen. 

Nieuws dat verantwoordelijkheden, verplichtingen  of 

verbintenissen met zich meebrengt, maar waar je beslist 

plezier aan beleeft. Vanaf 16 november zou het tijdelijk 

aanzienlijk kouder weer kunnen worden. 

Rond 18 november kunnen er interessante 

ontmoetingen plaatsvinden, vooral voor mensen die op 

deze dag geboren zijn. Vanaf 21 november wordt het 

weer wat warmer.  Ook de sfeer om ons heen wordt 

warmer. Een goed moment om de relatie weer eens wat 

aan te halen. 

Pas rond 23 november goed op in het verkeer en bij het 

sporten. Er kunnen onverwachte voorvallen optreden en 

een ongeluk zit in een klein hoekje. 

De maand eindigt redelijk prettig. Het is een goede tijd 

om veranderingen tot stand te brengen. Zorg er vooral 

ook voor, dat die ook voor anderen positief kunnen 

uitwerken. De gedeeltelijke Maansverduistering van 29 

november sluit de eclips periode af. We komen weer 

terug bij ons zelf. 

 

 

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 

Op 28-11-2012 

Werken met energieën: Pyramides  
met:  Cor van der Horst 
 
 
Cor zal iets vertellen over de ideeën, die er leven over 

de piramides en hun functies. en bijzondere feiten. 

ook neemt hij ons mee door ons te informeren over wat 

er op dit moment met de piramides gebeurt. 

De piramides blijken veel meer geheimen te hebben, 

dan we wisten. 

Veel geheimen komen aan het licht via de 6 jaar geleden 

ontdekte piramides in Bosnië. Cor is in oktober op 

studiereis geweest in Bosnië en vertelt ons veel over dat 

avontuur. 

Piramides: Apparaten die voor ons achter zijn gebleven 

om ontdekt en onderzocht te worden om zo onszelf te 

ontwikkelen naar de nieuwe mens  en de eindtijd (van 

deze periode van 5120jr) oftewel het nieuwe begin... 

 

Cor van der Horst  heeft een praktijk in Arnhem voor 

hypno-, regressie en reïncarnatietherapie. 

Hij is reiki-master en beoefent daarnaast nog andere 

disciplines. 

 



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  

Open avond 5 november 
2012 
 
Tijdstip: 20.00 – 22.30 uur 

 

Voor meer informatie: 

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

 

 

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’. 
 
 


