
    

      

  

 

In deze nieuwsbrief (februari 2013) van Stichting 
De Ster kun je onder andere lezen over:   

- Het oordeel: Marcel Zwart 
- Tarot en Ismakogie: Elly Hoekstra 
- Astrologische vooruitblik: Jan Weber 
- Openbare avond: 

Star Seed en SSEMS 
Met: Eddy Meijer 

- Contactgegevens 
 

 
Kaart XX: Het Oordeel 

Auteur: Marcel Zwart 
XX Het Oordeel wordt 

dikwijls in verband 

gebracht met het Bijbelse 

laatste oordeel. Nu is de 

bijbel door de eeuwen 

heen dikwijls in een 

veroordelende context 

geplaatst, hetgeen 

moeilijk te rijmen valt met 

de letterlijke betekenis 

van evangelie, het 

verheugende bericht. 

Voor meer begrip is het 

misschien goed om even 

naar die andere titel van deze kaart te kijken, de 

(weder)opstanding. Daarbij kunnen we aan het einde der 

tijden denken, de uiteindelijke toekomst van de gehele 

mensheid. Daar kunnen allerlei verwachtingen aan 

gekoppeld worden, maar verder dan bespiegelingen 

komen we niet.  Eerder/liever denk ik dan aan Pasen. 

Oorspronkelijk het joodse feest waarmee de bevrijding 

uit de slavernij werd gevierd, vervolgens voor christenen 

de feestelijke herinnering aan de herrijzenis. De dood is 

overwonnen! Er is een indrukwekkende andere passage 

in de bijbel, waar Lazarus uit de dood wordt opgewekt. 

In beide gevallen is Jezus/Christus degene die het 

wonderbaarlijke verricht. Maar hij is niet de enige die dat 

kan: “gij zult grotere wonderen verrichten dan ik” en “als 

je geloof groot genoeg is (als je de goddelijke vonk 

binnen laat komen) dan kun je bergen verzetten”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dus stel je voor dat die engel op zijn bazuin blaast, zo 

hard dat je er wakker van wordt, dat je in een klap 

contact maakt met de goddelijke vonk in jou. Dat je je 

leven plotseling in een heel ander perspectief ziet en dat 

je helder krijgt waarom je hier op aarde bent en wat je 

werkelijk wilt. Dat je je er niet meer mee bezig houdt of 

anderen wel doen wat ze zouden moeten doen, je kunt 

je tijd wel beter besteden, want je vaart op de golf van 

enthousiasme en haalt je levensenergie uit inspiratie. 

Dat je gelooft dat je 

bergen kunt verzetten 

en dus niet al te lang 

als een berg tegen 

dingen op ziet.  

Het zou toch geweldig 

zijn om zoveel kracht 

uit je geloof te putten! 

Maar misschien doen 

we dat niet zomaar 

even en speelt ook 

genade hier een rol. 

Toen ze bang waren 

voor de storm op het meer noemde Jezus zijn apostelen 

kleingelovigen. Maar de menselijke kant van Jezus zelf 

verleidde hem nog kort voor zijn lijdensweg om te 

vragen “neem deze beker van mij weg”. Als je eenmaal 

herrijst, in volle glorie opstaat, dan is wat je opgeofferd 

hebt een kleinigheid. Dan zie je hoe weinig je oude leven 

voorstelde en hoeveel meer ruimte er in je vernieuwde 

leven is voor vreugde, liefde en bewustzijn. Dan wordt 

het oordeel gezuiverd van veroordeling en houden we 

ons niet meer bezig met zondebokken, maar met onze 

eigen keuze voor een liefdevol en waarachtig leven, vol 

vreugde en inspiratie. In deze tijden waarin de wereld zo 



snel en voortdurend verandert wensen we jou succes in 

je proces om je zuivere oordeelsvermogen te vergroten. 

 

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

beroepsopleiding tot Tarotkundige van  

Stichting de Ster 
 
 

 
 

Ismakogie 

In beweging met het Tarotspel:  

XX het Oordeel 

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.  

 

Het Oordeel 
 Het Oordeel heeft een verbinding met groei van 

bewustzijn en gezondheid en energie. De kaart heeft te 

maken met een nieuwe levensvisie. De kaart heeft een 

verbinding met het metaal tin en tin bevordert krachten 

van het positief denken 
 
Aanpak 
Je kunt op twee manieren beginnen. Je zit in een 

periode van angst, van negatief denken en van 

moedeloosheid.  

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

trek je de kaart het Oordeel.  

Kijk in beide gevallen naar wat het Oordeel jou te 

zeggen heeft.  

 

Stel jezelf de volgende vraag. 

• Hoe kan mijn leven veranderen. 

 

Oefening 
Om  het proces van het Oordeel te ondersteunen kun je 

de volgende oefening doen. 

 

 

 

 Ga goed liggen met gestrekte benen. Leg je handen 

onder je hoofd. 

Strek rechts en links de hielen weg. Op deze manier 

strek je ook de zijkant van de romp.  

Je rekt je langzaam uit als een poes. Dit is een heerlijke 

manier om ’s morgens op gang te komen. 

Geniet van de beweging! 

 

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  
Februari  2013 
 

 
De tamelijk rustige 

tendens die in januari 

werd ingezet, zet in 

februari door, met veel 

redelijk 

vanzelfsprekende 

veranderingen. 

Februari is een goede 

maand voor 

vriendschappen, besteed er aandacht aan en geniet 

ervan. Het is niet zo’n goede maand om veel energie in 

je werk te steken. Wil je nog op vakantie dan is deze 

maand er een goede tijd voor. 

Rond 4 februari is een goede tijd om in jezelf te gaan en 

te mediteren op de te bereiken doelen in de toekomst. 

Probeer je idealen te herkennen en ga ermee aan de 

slag. 

Rond 8 februari beschik je over de nodige ideeën en 

energie, om dat ook daadwerkelijk te doen en allerlei 

zaken tot stand te brengen. 

Verbind je tijdens de Nieuwe Maan op 10 februari met 

de kosmos, die je zal helpen je idealen voor jezelf 

duidelijk te maken, zodat je ze vervolgens kunt 

realiseren. Geniet van de kleine gemakken van het leven 

en besef dat die essentieel zijn om open te staan voor 

nieuwe mogelijkheden. 

Op 21 februari komen je idealen versterkt terug, pas wel 

op met alcohol, medicijnen en andere verslavende 

middelen. Je bent er nu extra gevoelig voor. 

Vanaf 23 februari tot 15 maart gaat Mercurius weer 

retrograde lopen. Het is geen goede tijd om nieuwe 

initiatieven te nemen, ze zijn meestal onvoldoende 

doordacht. Sluit ook geen belangrijke overeenkomsten 

af. 

Hou rekening met vertragingen en verstoringen in 

verkeer, communicatie en elektronica. 

Het is een goede tijd om intuïtief bezig te zijn. 

Het is ook een goede tijd om zaken die al lang waren 

blijven liggen nu af te werken. Ook kunnen er weer 

personen opduiken in je leven, die je al geruime tijd niet 

meer had gezien. 

Op 25 februari voelen we ons rijk en hebben velen van 

ons een royale bui. Als je van tijd tot tijd collecteert voor 

goede doelen, is dit een goed moment om geld op te 

halen. Pas wel op met je stijl van leven; overmatigheid 

ligt op de loer. 

Eind februari en begin maart wordt onze beeldende 

fantasie geprikkeld en kunnen we hopeloos verliefd 

raken op een andere persoon, maar ook op iets 

kunstzinnigs. We hebben in deze periode moeite met het 

inschatten van de juiste waarde van zaken, dus doe 

geen impulsieve aankopen. 

 

 

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 

27-02-2013 

Star Seed en SSEMS 

met:  Eddy M eijer 
 
 
In deze bijzondere tijd komen wij steeds meer in contact 

met onze broeders en zusters in het grote universum. 

Steeds meer mensen worden zich bewust dat we niet 

alleen zijn in dit grote heelal. Ook voelen we en 

herinneren we onze eigen afkomst uit die grote kosmos. 

Via meditaties, dromen en uittredingen komen we in 

contact met deze wondere werelden.  

In voorgaande lezingen heb ik jullie al kennis laten 

maken met de werelden buiten onze moeder aarde. In 

deze wil ik je informeren over en kennis laten maken met 



het SSEMS systeem. Dit staat voor Star Seed Energy 

Management System. Het Star Seed Energy 

Management System is een nieuw persoonlijk 

energetisch systeem dat gebruikt maakt van een 

combinatie van kristallen die op de sterren zijn 

afgestemd en kristallen die op galactische meesters zijn 

afgestemd. 

  

Dit is waarschijnlijk het meest verbazende energie 

systeem op dit moment. Zijn origine ligt in Sirius en 

verscheidene lichtschepen. De kristallen zijn 

geprogrammeerd om met individuen te werken en zo 

energetische assistentie te verlenen. Ook zijn de 

kristallen te gebruiken bij therapieën. Ook kunnen 

portalen gecreëerd worden om te gebruiken bij 

meditaties. Dit systeem voorziet in de meest 

voorkomende genezingsvormen en energie werk 

bedoeld voor de Star Seeds.  

De Engelsman Paul McCarthy heeft dit systeem 

gechanneld gekregen.  Van hem krijg ik de nodige 

informatie. Verder kan ik de kristallen gebruiken bij het 

bewustwordingsproces van mezelf en mensen die Star 

Seed zijn of zich aangetrokken voelen tot de 

buitenaardse werelden.  

Het SSEMS systeem wordt over de hele aarde 

toegepast.  

Voor meer informatie kan je terecht op: 

www.siriusascension.com/ssems.htm    

  

De lezing wordt gehouden door Eddy Meijer, 
hypnotherapeut , counselor, Egypte kenner, 
astroloog/kosmoloog en medewerker van  
Paul McCarthy inzake SSEMS. 
 
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. 

 
 
 
Openbare dag/Spirituele beurs 

21-04-2013 
 
Stichting de Ster verzorgt op 21-04-2013 haar jaarlijkse 

Open Dag/Spirituele Beurs, waar docenten, 

gastsprekers en medewerkers van de Ster boeiende 

lezingen, workshops en privé- consulten geven. 

U bent deze dag van harte welkom.  

Reserveer dus alvast deze dag in uw agenda.  

 

Nadere informatie volgt.  

 

De Open Dag vindt plaats in Kulturhus de Rietborgh,  

 

Entree: € 12,50 per persoon. 

 

Alle consulten, lezingen en workshops 
zijn deze dag 

gratis!  
 

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’. 

 
 
 


