
    

      

  

 

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

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

Kennismaking met Pentalogie 
- Praktijktrainingsdag 
- Contactgegevens 

 

 
Kaart XVI: de Toren 

Auteur: Marcel Zwart 

 
De tijd waarin we nu leven 

draagt duidelijke kenmerken 

van de Toren en het is dan ook 

de moeite waard om deze 

geladen kaart verder te 

onderzoeken. Na de Dood is 

de Toren een goede tweede 

als het gaat om schrikachtige, 

angstige reacties als ie 

getrokken wordt door jezelf of 

door klant, kennis of familielid. 

En dat is wel begrijpelijk als je de afbeelding bekijkt. Bij 

Rider-Waite zie je een gerichte blikseminslag bovenin 

een toren die op een spitse bergtop gebouwd is. Door de 

klap slaat de kroon los. Overal slaan de vlammen eruit 

en twee mensen (gesprongen? gevallen?) storten naar 

beneden. Geen scenario waar je handenwrijvend hoera 

over zegt. Natuurlijk, theoretisch weten we wel dat zulke 

ontwikkelingen nuttig en soms zelfs nodig zijn, maar de 

meesten onder ons hebben de brand liever niet te 

dichtbij. Ik denk dat een van de sterkste menselijke 

behoeften is om te weten waar we aan toe zijn en als de 

energie van de Toren centraal staat dan vallen heel wat 

zekerheden weg. Toch zijn er ook mensen die de 

brandhaarden juist opzoeken, zoals 

oorlogsverslaggevers, bommenopruimers en 

brandweermannen. Paul Neal "Red" Adair werd 

beroemd door de door hem ontwikkelde methoden in het 

uiterst gevaarlijke beroep van het bestrijden van olie/ en  

 

 

 

 

 

 

 

 

gasbranden. Hij begon met het bestrijden van branden 

nadat hij zijn diensttijd had doorgebracht als 

bommenopruimer. De film Hellfighters (1968, met John 

Wayne) was gebaseerd op Adairs levensverhaal. Het is 

natuurlijk makkelijker om een film te zien over 

heldhaftige daden, dan ze zelf te verrichten. Toch  

hebben wij allemaal de behoefte om onze moed te 

ontwikkelen - geweldig toch, dat de Toren (XVI = 1+6 = 

7) numerologisch verbonden is met VII de Zegewagen. 

In standaardsituaties kunnen wij onze moed niet tonen 

en de Toren, een kosmische energie die door ons zelf 

wordt opgeroepen, zorgt ervoor dat wij af en toe  

drastische besluiten moeten nemen. Het hoe en wat 

hiervan is aan jou. Raak je in paniek, dan neem je 

overhaaste beslissingen; ben je overmoedig dan stoot je 

je kop.  

Traditioneel wordt de weggeslingerde kroon beschouwd 

als het ego, dat baas in plaats van dienaar geworden is. 

Als we het ego benoemen als een deel van ons dat 

gericht is op zelfbehoud, dan 

is het begrijpelijk dat een 

ontspoord ego zich kan uiten 

als stress, angsten en 

krampachtig gedrag, erop 

gericht om verlies tegen te 

gaan. Slaat de balans naar 

de andere kant door dan zie 

je onbesuisd gedrag, een 

“kort lontje”, steeds nieuwe 

kicks zoeken, of een heel 

fortuin vergokken. 

De gepaste middenweg is bij zo’n heftig principe als de 

Toren zelden vanuit je “innerlijke rekenkamer” te vinden. 

Sta jezelf toe om op je intuïtie te varen en richt je 



aandacht niet op wat er verloren dreigt te gaan, maar op 

de nieuwe kansen die er zijn en die je pas kunt grijpen 

als je ze ook ziet. 

 

 

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 Toren 

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 Toren 
De Toren gaat onder andere over de oorzaken van 

ziekten, die ons schijnbaar toevallig overkomen. Zijn het 

ongelukken of oogsten we wat we zaaien? 

 

Metaal 
De Toren heeft een verbinding met het metaal zink. En 

zink heeft weer een verbinding met de zenuwen. 

 

Gezondheid 
Als In elke wervel van je wervelkolom zit een gat. Door 

dat gat loopt het ruggenmerg. Tussen twee wervels 

komen daar links en rechts zenuwen uit tevoorschijn. 

Soms kunnen door verkeerde bewegingen de wervels 

verkeerd komen te zitten. De zenuwen tussen de 

wervels komen dan in de knel. Dat is heel erg pijnlijk. 

Maar door anders te bewegen, kun je in het dagelijkse 

doen en laten je wervelkolom zachtjes strekken en kan 

het zenuwstelsel zijn impulsen blijven geven. 

 

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

die met het zenuwstelsel te doen heeft. 

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

trek je de kaart de Toren.  

Kijk in beide gevallen naar wat de Toren jou te zeggen 

heeft.  

 

Stel jezelf de volgende vraag: 

• Welke houding moet ik veranderen? 

 

Om het proces van de Toren te ondersteunen kun je 

volgende oefening doen. 

 

Oefening 1 
Ga goed zitten en stel je een denkbeeldig touwtje op je 

kruin voor. Trek jezelf aan dat touwtje omhoog. De hele 

wervelkolom wordt langer. Voel de spierketting van het 

hoofd naar de voeten. Als je aan het touwtje trekt, gaan 

de voeten steviger tegen de grond. Laat de beweging 

langzaam terug vloeien.  



 
 
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 

 

Iedereen is van harte welkom. 

 

 

 
Astrologische vooruitblik  
Oktober 2012 
 

 
De meest opvallende 

gebeurtenis deze 

maand is het feit dat 

Saturnus Schorpioen 

ingaat op 6 oktober en 

begint aan een 

tamelijk unieke 

periode van onderlinge 

receptie met Pluto 

(Een onderlinge receptie is een periode dat planeten in 

elkaars teken staan). 

In het onlangs verschenen Najaarsnummer van ons 

kwartaal magazine Inzicht is hierover een uitgebreid 

artikel verschenen. 

Begin van de maand is er kans op een ontmoeting waar 

een bijzondere relatie uit kan voortkomen. Het gaat dan 

wel om een diepgaande relatie. Ook kun je mensen 

ontmoeten, die je de helpende hand toesteken. Vanaf 4 

oktober worden we wat bedachtzamer en nemen meer 

tijd om zaken te overdenken. 

Vanaf 5 oktober kunnen de discussies soms uit de hand 

lopen en zelfs vijandig worden. 

Op 7 oktober hebben we minder energie, maar die komt 

een week later terug en wordt heel uitbundig. 

Rond 9 oktober zijn de sterren ons bijzonder goed 

gezind. We kunnen ons soms in de 7e hemel voelen.  

Op 15 oktober is er een mooi moment voor meditatie, als 

er om 14:04 een Nieuwe Maan is. Ontvang de inspiratie 

en zet die om in acties tot verandering. 

Op 22 oktober gaat ook de Zon naar Schorpioen, de 

sfeer wordt minder gezellig. Het is ook een tijd om dieper 

over alles na te denken. 

Op 25 oktober lopen zaken minder vlot, tenzij ze goed 

zijn voorbereid. Er is kans op ontmoetingen met 

interessante gesprekspartners. 

Op 28 oktober is er erg veel energie. Pas op niet al te 

overmoedig te worden, daar kunnen ongelukjes uit voort 

komen. 

De maand eindigt in een dromerige sfeer, het is moeilijk 

om je gedachten bij de zaken te houden. Het is nu beter 

om geen nieuwe overeenkomsten af te sluiten. 

 

 

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 24-10-2012 

Pentalogie 
 
met: Henk Hollmann 
 
Ieder mens op aarde is hier met een of meerdere 

levensopdracht(en). Getallen die in uw geboortedatum 

staan, vormen tezamen met de optelsom ervan, een 

ezelsbruggetje hoe met deze opdracht om te gaan. 

  

Pentalogie geeft sleutels aan hoe u op een zo positief 

mogelijke manier met de heersende (getalsmatige) 

trillingen, waar u met Pentalogie inzicht in krijgt, om kunt 



gaan, zonder uw eigen verantwoordelijkheid uit het oog 

te verliezen. 

  

Dit is essentieel in dit orakelsysteem. U bent tenslotte 

uw eigen rentmeester, eigen schepper. 

  

Hierbij gaan we uit van de theorie van Hans Müller en 

Gerard Huige. 

 

Henk Hollmann is verbonden aan stichting “De Ster” en 

geeft een cursus Pentalogie. Voor meer informatie kunt 

u de website www.dester.org raadplegen, e-mailen via 

info@dester.org of bellen met 0315-323643. 

 
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: 

06-10-2012 
 

Docent: Elly Spronk 

 

Op deze dagen zal praktisch worden gewerkt met de 

kaarten van Rider – Waite. Deze praktijkdagen zijn voor 

iedereen bedoeld die graag praktisch met de tarot wil 

werken of zich daar verder in wil verdiepen.  

 

Onderwerpen die aan de orde komen zullen zijn: 

 Familieopstellingen met behulp van de 
hofkaarten         

 Living Tarot 
 Uitdieping Keltisch Kruis 
 Vraagstelling, duiding en advisering 
 Astrologische correspondenties 
 Kosmologische asverbindingen 
 3-4 of 5 kaartleggingen (praktisch voor het 

werken op beurzen of Open Dagen). 
 Alle vragen betreffende praktisch kaartleggen, 

kunnen worden besproken. 
 
 
Deze dag bent u van harte welkom. 
 
De kosten bedragen:  € 80,00 per dag 
 
Locatie: De Rietborgh, Borgsche Rieten 15 te Terborg 
 
Aanvang:  11.00 uur 
 
Sluiting: 17.00 uur 
 

Overige data:  
 
03-11-2012, 17-02-2012, 09-03-2012, 25-05-2012 
 
Wilt u zich s.v.p. van tevoren opgeven? 
 

 

 

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’. 
 
 


