
    

      

  

 

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

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

De Tarot als weg tot persoonlijke 
Bewustwording 
Met: Elly Spronk 

- Contactgegevens 
 

 
Kaart XIX: de Zon 

Auteur: Marcel Zwart 
Bij de meeste tarotspellen zul je 

met kaart XIX de Zon een 

vrolijk beeld te zien krijgen. Zo 

is bij de klassieke Rider-Waite 

een blij en onbekommerd kind 

afgebeeld, dat door een rustig 

paard wordt gedragen. De 

kleurrijke Zon van Crowley en 

lady Frieda Harris laat twee 

kinderen zien, die vol vreugde 

aan het spelen zijn. 

Astrologisch verwijst de Zon naar je ware wezen. Zou 

het kunnen, dat onze ware aard zo optimistisch en 

zonnig is als in de tarot wordt gesuggereerd? Dan is 

deze kaart wellicht een opsteker en een opdracht 

tegelijkertijd. Want de meeste mensen zijn blij, zolang 

het duurt. Op sommige dagen hoeft er maar dit te 

gebeuren en we zijn ons vertrouwen kwijt, en daarmee 

ons goede humeur. Kennelijk hebben wij een grote 

behoefte om bevestigd te worden in woord en daad. De 

een heeft er meer een handje van dan de ander, maar 

kennen we het niet allemaal? Vissen naar een 

complimentje, of onszelf afkraken, in de hoop dat de 

ander zegt dat het heus wel meevalt. Tevreden zijn 

zolang we de wind mee hebben, maar zodra het 

tegenvalt, voelen wij ons een beetje door god verlaten. 

Dat psychische mechanisme zit vermoedelijk ook achter 

gokverslaving. Men weet niet van ophouden, want eens 

moet het lot de gokker toch gunstig gezind zijn!...  

Een beschermeling van Don Bosco*, de zalig verklaarde 

Dominicus Savio, vond dat een heilig leven bestond uit  

 

 

 

 

 

 

 

 

het bewaren van een goed 

humeur. Een leuke, aardse 

opvatting van heiligheid, 

en een interessante 

opgave: ook in de winter je 

zon laten schijnen. De zon 

wordt algemeen met het 

hart verbonden, het gebied 

waar we vrijuit willen 

geven en waar geven en 

ontvangen gelijk  

zijn. Dat lukt alleen als we onze ware natuur zien en 

ervaren als goddelijk. Als we ons niet van de wijs laten 

brengen door het ingewikkelde gedoe eromheen, 

ongeacht of we zelf even onze ware aard vergeten zijn, 

of dat het die ander overkomt die tegenover ons staat. 

Wij van de Ster wensen u een goed begin van dit nieuwe 

jaar, met een warm hart en een rustig hoofd. 

 

* Don Bosco was een katholieke pedagoog in Italië. Hij 

leefde in de 19e eeuw en bood onderdak aan honderden 

zwerfjongeren. 

 

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

beroepsopleiding tot Tarotkundige van  

Stichting de Ster 
 
 
 
 
 
 



Om dit nieuwe jaar krachtig (= Zon) tegenmoet te treden, 

kun je de volgende leging doen om wat meer inzicht te 

krijgen in je persoonlijke proces.  

 

Veel plezier! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 = Wat heeft 2012 jou gebracht? 
2 = Welk thema neem je mee naar 2013? 
3 = Wat is jouw kracht in 2013? 
4 = Wat is jouw valkuil in 2013? 
5 = Waar kun je beter geen aandacht meer aan 
besteden? 
6 =Wat mag je activeren? 
7 = Hoe zul jij het jaar 2013 ervaren? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ismakogie 

In beweging met het Tarotspel:  

XIX De Zon 

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 Zon 
De  Zon heeft een verbinding met levenslust en 

zelfvertrouwen. De kaart heeft te maken met ja zeggen 

tegen het leven. De Zon heeft ook een verbinding met 

het metaal goud. Goud trekt de levenskracht van de zon 

aan. 
 
Aanpak 
Je kunt op twee manieren beginnen. Je hebt een gevoel 

van het helemaal niet meer zien zitten. Of je hebt een 

klacht en op de vraag naar de oorzaak trek je de kaart 

de Zon.  

Kijk in beide gevallen naar wat de Zon jou te zeggen 

heeft. 

 

Stel jezelf de volgende vraag: 

• Wat geeft mij energie? 

 

Oefeningen 
Om  het proces van de Zon te ondersteunen kun je de 

volgende oefening doen. 

 
Basisoefening staan 
Je staat in twee hoeken. Net als bij het zitten, zet je de 

hielen iets dichter bij elkaar dan de voorvoeten. Voor het 

evenwicht is het beter om het lichaamsgewicht te 

verdelen over twee benen. De armen hangen losjes 

opzij met de handpalmen naar het lichaam. 

 

Oefening 1. 
 

Ga goed staan.  
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Til in een vloeiende beweging eerst je bovenarmen op, 

dan je onderarmen en daarna je handen. Draai je 

handpalmen naar boven en draai (met gespreide armen) 

met je lichaam om de verticale as. 

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  
Januari  2013 
 

 
 In 2012 was er 

kosmisch heel wat aan 

de hand en we hebben 

mondiaal dan wel 

prive er de gevolgen 

van kunnen 

ondervinden. Grote 

veranderingen dienen 

zich aan die ook in 

2013 voort zullen gaan. 

Het eerste deel van 2013 is een relatief rustige periode. 

De sterren staan over het algemeen harmonisch en er 

zijn veel mogelijkheden om de veranderingen, die nodig 

zijn, ook echt tot stand te brengen en over het algemeen 

zonder al te veel moeilijkheden. Dat komt vooral, omdat 

gedurende deze tijd Saturnus en Pluto permanent in een 

nauw sextiel met elkaar verbonden zijn en dat ook nog 

eens in onderlinge receptie doen. Toch is er ook de 

nodige weerstand, die er op is gericht om de oude macht 

in stand te houden. 

Gebruik deze periode om je idealen voor jezelf helder te 

krijgen en aan de slag te gaan met het verwezenlijken 

ervan. Alles dat moet veranderen en in beweging moet 

worden gebracht kan het best nu worden aangepakt.. 

Gebeurt dat niet dan is de kans groot dat je later in het 

jaar “gratis” wordt geholpen, maar dan kan het over het 

algemeen nogal onvrijwillig tot stand komen. 

Vooral de eerste week van januari kan erg creatief zijn 

met ingenieuze ingevingen. Gebruik de periode om de 

ingevingen vast te leggen en te onderzoeken op 

toepasbaarheid in de maatschappij. Rond 3 januari kan 

het tot plotselinge woordenwisselingen komen Ook 

kunnen je verrassende berichten bereiken. 

Rond 10 januari is een goed tijd voor romantiek. Je kunt 

er volledig de weg in kwijt raken. 

Ontmoet je iemand, die je aanspreekt, dan kan dat het 

begin van iets moois betekenen. Probeer wel goed te 

onderscheiden of de gevoelens wederzijds en oprecht 

zijn. 

Eind januari worden oude idealen opgepoetst en uit de 

kast gehaald. 

 

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 

23-01-2013 

De Tarot als weg tot Persoonlijke 

Bewustwording 

met:  Elly Spronk en medewerkers 
 
 
Deze avond zal Elly u kennis laten maken met de Tarot 

van Rider – Waite. De 22 kaarten van de Grote Arcana 

laten onze levensloop zien. Ons leven is een 

Inwijdingsweg. De kaarten weerspiegelen onze 

drijfveren, onze mogelijkheden en moeilijkheden, ze 

beschrijven onze levensweg om te worden wie we 

(kunnen) zijn. 

  

Ook de kaarten van de Kleine Arcana  (de elementen 

vuur, aarde, lucht en water) worden genoemd. Zij laten 

ons de omstandigheden zien waar we in ons dagelijkse 

leven mee te maken kunnen krijgen. 

  

De kaarten van de Hofhouding (Koning, Koningin, 

Ridder en Page) laten ons zien welke houding we 

aannemen ten opzichte van de verschillende situaties in 

ons leven. 

  

Grote processen (Grote Arcana) kunnen we niet 

veranderen, zoals ook de omstandigheden die daar bij 

horen een feit zijn. Maar onze houding tegenover wat er 

in ons dagelijkse leven gebeurt, kunnen we wel 

veranderen en daarmee kunnen we leren zelf sturing te 

geven aan ons leven. 

  

Na de pauze worden er door docenten en 

afgestudeerden van “De Ster” gratis consulten gegeven. 

 
Locatie: Kulturhus de Rietborgh, Borgsche Rieten 15 

Terborg 

 
Aanvang:  20.00 uur. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur. 
 
Kosten: € 12,50 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! 
 

 
Activiteiten elders 

Spirituele Vriendenkring de 
Horizon  

Uw kracht in 2013 
 
14-01-2013 
 
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’. 

 
 
 


