
    

      

  

 

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

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

Graancirkels 
Met: Janet Ossebaard 

- Contactgegevens 
 

 
Kaart XXI: de Wereld – De Voleinding 

Auteur: Marcel Zwart 
 “De Voleinding”, de laatste 

kaart van de Grote Arcana, 

wordt in andere tarotspellen 

ook wel “de Wereld” of “het 

Universum” genoemd.   

Het tarotspel van Sir Arthur 

Waite sluit aan op de 

christelijke traditie. Toen 

God klaar was met de 

schepping van het heelal, 

deed de mens zijn entree. 

Tegenwoordig zijn wij ons 

ervan bewust dat de aarde een klein bolletje is in een 

onmetelijk universum. In de tijd dat de bijbel geschreven 

werd waren de sterren zo’n beetje een versiering van de 

nacht – de aarde was alles wat er was en daar leefden 

wij, om heer en meester te worden. Wat Waite op de 

kaart afbeeldt is echter geen heerser als de Keizer, maar 

een vrije, dansende figuur. Veelzeggend toch wel, dat dit 

de voleinding is. Vanuit de oude christelijke moraal kun 

je stellen dat je mag dansen van vreugde als het werk 

gedaan is. Het gegeven dat we “moeten” werken is niet 

zozeer een straf, van god of het lot. Veeleer moeten wij 

werken omdat wij dat willen en omdat het juiste werk 

een bron van vreugde is. Uiteraard bestaan er vele 

soorten werk die doodsaai en/of dodelijk vermoeiend 

zijn, waar bijna 2 eeuwen geleden Karl Marx al tegen 

tekeer ging. Sommige hippe mensen zeggen 

tegenwoordig dat zij werken gewoon leuk vinden. Het 

lijkt mij dat een wezenlijke innerlijke motivatie werk leuk 

kan maken, maar dat dit vooral betekent dat je bezig 

bent met iets wat je belangrijk vindt. Als je werk doet  

 

 

 

 

 

 

 

waar jij waarde aan hecht en je 

doet het met plezier, overgave 

en passie, dan zit je helemaal in 

je eigen vaarwater. Zeker in 

deze tijd vraagt dat een hoop 

lef, maar als je vertrouwen hebt 

dat jouw werk waarde heeft voor 

anderen, dan zal je leven zeker 

vervullend zijn. Waar dit 

vertrouwen onder andere mee 

te maken heeft is hoe je het 

leven op aarde ervaart. Is het 

leven hier op aarde een tranendal of een bron van 

vreugde? Wat is jouw standpunt: Ben je hier welkom en 

heet je de wereld welkom? Hoe meer bozige kritiek je 

hebt op allerlei maatschappelijke situaties en 

internationale organisaties, hoe minder energie je 

overhoudt om mee te doen aan en te genieten van de 

dans van het leven. (nb – kritiek is helemaal ok, de 

bozigheid is het probleem.) Je hoeft niets anders te doen 

dan wat je graag wilt, juist zo geef je het belangrijkste 

dat je te geven hebt. 

 

 

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.  

 

De Wereld 
De Wereld heeft een verbinding met heelheid. De kaart 

heeft  te maken met een universele levenshouding. 

De kaart heeft ook een verbinding met het metaal 

aluminium en daarom met niet geaard zijn. 

 

 
 

Aanpak 
Je kunt op twee manieren beginnen. Je hebt de neiging 

veel te dagdromen of weg te vluchten van de 

werkelijkheid. Of je hebt een klacht en op de vraag naar 

de oorzaak trek je de kaart de Wereld.  

Kijk in beide gevallen naar wat de Wereld jou te zeggen 

heeft.  

 

Aanpak 
Om het proces van de Wereld te ondersteunen kun je 

volgende oefening doen. 

 

Oefening 
Ga goed staan. Veer je rechtervoet langzaam naar 

beneden en denk en doe je rechteroor omhoog. Laat de 

beweging terug vloeien. Veer nu je linkervoet naar 

beneden en denk en doe je linkeroor omhoog. Laat de 

beweging terug vloeien. 

Veer vervolgens je beide voeten tegelijk naar beneden 

en je beide oren omhoog. 

 
 

 

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  
Maart  2013 
 

 
 Ook de maand maart 

zal over het algemeen 

relatief rustig verlopen. 

De sterren staan over 

het algemeen 

harmonisch en er zijn 

veel mogelijkheden 

om de veranderingen, 

die nodig zijn, zonder 

al te veel moeilijkheden ook echt tot stand te brengen. 

Dat is vooral, omdat ook deze maand de planeten 

Saturnus (structuur) en Pluto (zuivering) permanent in 

een nauw sextiel met elkaar verbonden zijn en dat ook 

nog eens in onderlinge receptie doen. Er blijven nog 

steeds zaken die het daglicht niet konden verdragen 

onthuld worden.  

 

Er is veel positieve energie want behalve Mercurius, die 

nu retrograde loopt, lopen alle planeten weer recht. 

Mercurius gaat op 16 maart weer recht lopen. Tot die 

datum (vanaf 26 februari) kunnen zich allerlei 

communicatieproblemen en storingen voordoen. Er 

kunnen wel mensen weer in je leven opduiken die je al 

lange tijd niet meer had ontmoet. 

Hou rekening met vertragingen en neem bij belangrijke 

afspraken voldoende tijd. Het is overigens geen goede 

tijd om belangrijke contracten af te sluiten. De kans dat 

er iets over het hoofd wordt gezien is groot. 

Begin maart is verder een goede periode om, op basis 

van je intuïtie, je idealen te verwerkelijken. Alles lijkt 

vanzelf te gaan. De wereld om je heen is mooi en 

plezierig en je ontmoet veel mensen, die daar een 

bijdrage aan proberen te leveren. 

Op 7 maart kun je intens opgaan in je relatie en daar 

bijzondere momenten mee beleven. 

Ook kun je met prachtige kunstzinnige uitingen te maken 

krijgen, die een diepe indruk op je maken. 

Tijdens de Nieuwe Maan van 11 maart om 20:52 ’s 

avonds kun je inspirerende inzichten opdoen. Ze kunnen 

je helpen het doel van je leven beter te begrijpen. 

Vanaf 16 maart loopt Mercurius weer recht. De 

strubbelingen in communicatie zijn verleden tijd. 

Contracten, die zijn blijven liggen, kunnen worden 

afgewerkt. Ook andere zaken, die vertraging hadden 

opgelopen, worden nu afgerond. 

Op 20 maart begint de lente, blijf proberen je idealen te 

realiseren, maar zorg dat deze ook voor de wereld om je 

heen belangrijk zijn.. 

27 maart is er kans op ongelukken, vermijd gevaarlijke 

situaties en bereid, als gevaar niet vermijden is, alles 

extra zorgvuldig voor. Ruim alles dat perspectief in de 

weg staat op. Op 28 maart is er een heel creatieve 

energie, die tot allerlei vormen van vernieuwing kan 

leiden. Zorg dat er een goede afweging plaatsvindt van 

de waarde, die wordt gecreëerd en besef, dat het zeker 

niet alleen om materiele waarde voor jezelf moet gaan. 

Dat laatste zou eind maart kunnen worden afgestraft. 

 

 

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 

27-03-2-13 

De liefdevolle boodschap  

van graancirkels 

met:  Janet Ossebaard 
 
 
Anno 2013 lijkt de bewustzijnsverruiming op aarde niet 

meer te stuiten. Ondanks de rillingen van moeder Aarde 

en de heftige uitspattingen van het menselijke ego, 

tonen de graancirkels wereldwijd een ontwikkeling aan 

die spreekt van Hoop en Liefde. Het lijkt er op dat 

miljarden zielen hebben gewacht op dit moment in de 

geschiedenis om aanwezig te zijn op Aarde en de 

laatste stap in de menselijke evolutie van dichtbij mee te 

maken.  

Om de laatste loodjes tot de Ascentie lichter te maken, 

zijn talloze gidsen voortdurend met ons aan het werk en 

worden ons sleutels aangereikt waarmee we de 

veranderingen gemakkelijker kunnen beleven.  

Een van die sleutels zijn de Graancirkels, en de Ascentie 

is een van de belangrijkste profetieën in alle 

wereldreligies die beschreven wordt in alle oude 

bronteksten. In deze nieuwe lezing leid ik u via de oude 

Sumeriers, Maya's en Egyptenaren naar de datum  

21 december 2012 en het heden. Dit alles aan de hand 

van de meest recente graancirkels.  

De liefdevolle boodschap van de (nog steeds) 

mysterieuze Cirkelmakers staat garant voor een 

onvergetelijke lezing, waar nog lang over nagepraat zal 

worden... 

 

 De lezing wordt gehouden door  
Janet Ossebaard. 
Sinds een jaar of tien geeft Janet in eigen land en 
buitenland lezingen over het graancirkelfenomeen 
en verzorgt zij ervarings- en verdiepingsdagen. 
 
 
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’. 

 
 
 


