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ATTENTIE!  ATTENTIE! 

Stichting de Ster is nu ook te vinden op Facebook.  

U kunt ons snel vinden op: 

https://www.facebook.com/opleidingendester  

Hier vindt u eveneens vele interessante 
aanbiedingen.  

Beste tarot-vrienden 
 
Na een heerlijke zomervakantie zijn wij met nieuwe energie 
geladen en kijken vol enthousiasme uit naar het nieuwe seizoen, 
waarin we weer veel oude bekenden, maar ook weer vele nieuwe 
gezichten mogen begroeten. 
 
13 september is de start van de cyclus Tarot en de 4 elementen 
14 september start het tweede jaar van de erkende  
    Beroepsopleiding tot Tarotkundige 

 
 
24 september is er weer een Openbare Avond: Opening nieuwe 
seizoen (zie elders in deze                                                                                                                               
nieuwsbrief)           
27 september :  Living tarot in Ruurlo. Het element water 
28 september:  workshop de Tzolkien (Maja-kalender) 
11 november: start opleiding jaar 1: de tarot als weg toto 
persoonlijke Bewustwording. Er zijn nog enkele plaatsen open. 
Als u interesse heeft, dan kunt u nog meedoen. 
 
Wij hebben ons best gedaan om ook dit seizoen interessante 
workshops, lezingen, en natuurlijk de erkende Beroepsopleiding 
tot Tarotkundige vorm te geven. Kijk op Facebook en onze 
website voor de nieuwste aanbiedingen. 
Wij verheugen ons er op u in het nieuwe seizoen te mogen 
begroeten. Wees ervan overtuigd dat u allen van harte welkom 
bent. 
 
Stichting de Ster, het bestuur 
 
 
 
 
 
OPENBARE AVOND: 
Openingsavond Stichting de Ster 
Datum: 24 september 2014 
Met docenten en medewerkers de Ster 
 
Docenten en medewerkers geven u deze avond 
informatie en gratis consulten.  
 
De onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn:  
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� de Tarot  als weg tot Persoonlijke Bewustwording 
            m.b.h.v de Rider Waite Tarot 
� Intuïtieve ontwikkeling d.m.v. de Voyager Tarot 
� Het maken en duiden van een kleurenanalyse 
� Tarot en uw lichamelijke en geestelijke vitaliteit 
� Tarot en Pentalogie 
� Tarot en speelkaarten 
� Het Vierkant van Saturnus 
� Tarot en uw persoonlijke mascotte 
 
U bent allen van harte welkom! 
 
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. 
 
 
Tarot, astrologie en de actualiteit 
 
Auteur: Marcel Zwart 
 
Hier in Nederland hebben de laatste weken twee tegenstrijdige 
gevoelens de overhand. Het ene is de wens om vakantie te vieren, 
zeker met het zonnige weer dat ons deze zomer zo gul gegund 
wordt. Het andere is de rouw vanwege het boven Oekraïne 
neergeschoten vliegtuig en de krankzinnige verwikkelingen 
vanwege de afscheidingsoorlog aldaar. Het medeleven van de 
redactie gaat uit naar iedereen die door het overlijden van familie 
of geliefde(n) getroffen is.  
 

De zomerpret sluit aan bij de 
uitbundige planeet Jupiter, die net 
in de levenslustige Leeuw 
aangekomen is. De rouw sluit aan 
bij wezenskwaliteiten van de 
ernstige Saturnus in de 
diepgravende Schorpioen. In deze 
nieuwsbrief richten we onze 
aandacht op het verdriet en de 
rouw, en hoe we daarmee om 
kunnen gaan.  

 
Daarto e onderzoeken we XIII de 
Dood en IV de Keizer. Wat we 
over IV de Keizer kunnen 
zeggen is dat de Nederlandse 
regering internationaal indruk 

heeft gemaakt door de volharding en het geduld, waarmee zij haar 
zaak bepleit en uiteindelijk haar doel bereikt heeft. Belangrijker 
nog is in dit geval uiteraard kaart XIII de Dood, als verwijzing 
naar de emotionele consequenties van het vliegtuigongeluk. In de 
kleine arcana verwijst de 4 van Zwaarden naar het getal 13, door 
één zwaard horizontaal en drie zwaarden verticaal af te beelden. 
Bij de 4 van Bekers komt dit numerologische thema in gewijzigde 
vorm terug. Laten we deze twee kaarten eens wat nader bekijken. 
 

 
De Vier van Zwaarden. De een ziet in deze 
kaart vooral machteloosheid, de ander legt de 
nadruk op de rust die we van tijd tot tijd 
nodig hebben om de dingen weer helder te 
krijgen. Duidelijk is, dat de denkkracht van 
de zwaarden in de context van ingrijpende 
veranderingen niet aangewend kan worden 
om de oude status quo terug te krijgen. 
Familieleden, geliefden en vrienden die het 
leven gelaten hebben keren niet meer terug. 
Om bewust om te gaan met de sterke 
emoties die hierdoor opgeroepen worden en 

de rouw te verwerken, dat kost tijd.  
Het geduld dat onmisbaar is om hier goed doorheen te komen 
wordt duidelijk in deze kaart aangegeven. De zwaarden 
beschrijven de kracht van de menselijke geest, die we nodig 
hebben om onszelf te begeleiden in de emotioneel heftige 
situaties.  

 
De Vier van Bekers. Een waarschuwing 
van deze kaart kan zijn, dat je nieuwe kansen 
(de kelk die aangeboden wordt) voorbij laat 
gaan, door pijnlijke ervaringen te 
beschouwen als onrechtvaardig. Zelfs Jezus 
in Gethsemane smeekte op de vooravond 
van zijn lijdensweg, of die beker aan hem 
voorbij mocht gaan. Het is menselijk om in 
verzet te komen tegen de pijnlijke ervaringen 
die onvermijdelijk bij het leven horen. 
Verzet in de vorm van vermijding kan 
vooraf plaatsvinden, door het uitoefenen van 

superstrakke controle. Ook achteraf kunnen we in verzet komen 
tegen het lot dat toesloeg, door te weigeren vrede te sluiten met 
wat ons ontnomen is. Het hele scala aan emoties is een onderdeel 
van het rouwproces en het kost tijd om het verlies te verwerken. 
De kaart beschrijft het spanningsveld tussen de emoties 
ontkennen en onderdrukken, of er beheerst mee omgaan, ze 
toelaten voor zover je ze kunt behappen en de rest bewaren voor 
een later moment. 
 
Zolang de gekrenktheid in de vier van bekers overheerst, kunnen 
alleen wraakzucht en slachtofferdenken overheersen. Dan kan de 
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stap voor stap ontwikkeling waarbij de vier van zwaarden zijn 
bijdrage levert niet plaatsvinden. Het rouwproces vraagt om een 
combinatie van deze twee kaarten, namelijk open staan voor je 
gevoel door de tranen toe te laten, en uitrusten van de 
vermoeiende emoties die naar boven kunnen komen. Het is goed 
om te merken dat Nederland hier waardig en oprecht betrokken 
mee omgaat. 

 
Als we het gebeuren vanuit astrologisch 
oogpunt bekijken, dan heeft het 
rouwproces vooral veel te maken met de 
planeet Saturnus die 
door het teken 
Schorpioen loopt. Het is 

opvallend dat de Schorpioen in het algemeen 
zo’n slechte naam heeft, terwijl dit teken bij de 
meeste professionele astrologen eerder een 
streepje voor heeft. (Dit uiteraard bij wijze van spreken, want elk 
teken van de dierenriem is even waardevol en onmisbaar als alle 
andere tekens.) De kwaliteit van Saturnus in Schorpioen is, dat hij 
zijn werk grondig doet, zeker als het om het verwerken van 
traumatische ervaringen gaat. Hij windt er geen doekjes om en 
deinst er niet voor terug om de donkerste en pijnlijkste plekken in 
de ziel op te zoeken en het rouwproces in volle omvang en diepte 
aan te gaan. Door het vele onopvallende en bescheiden werk van 
Saturnus kan Jupiter zijn geneeskracht ten volle ontplooien. 
Jupiter versterkt het geloof in de eigen veerkracht, terwijl Saturnus 
er vanuit de achtergrond voor waakt, dat de dramatische kant niet 
overdreven wordt. 
 
Marcel Zwart is als docent verbonden aan de beroepsopleiding tot 
Tarotkundige van Stichting de Ster te Terborg. 
www.ontdekjepotentieel.com 
 

 
 
 
Ismakogie 
 
Oefeningen voor de maand augustus 2014. 
 
Auteur: Elly Hoekstra 
 
‘Ismakogie soll man leben, nicht üben’, citaat van prof. Anne 
Seidel, ontwikkelaar van de Ismakogie.  
 

Leeuw is het vijfde teken van de dierenriem en 
loopt van 23 juli tot en met 23 augustus. Het is een 
goede periode om regelmatig tijd voor jezelf te 
nemen. Besteedt af en toe aandacht aan je eigen 
gedachtegang en aan de verbinding tussen hoofd en 
hart. 

Het teken Leeuw kun je verbinden met het hart en het 
bloedvatenstelsel. Je kunt deze fase van tijd nemen voor jezelf heel 
goed ondersteunen met de volgende oefening. 
 
 
Oefening: 
Houd je rechterhand met de handpalm naast je rechteroor. Strek 
je hand omhoog en spits tegelijkertijd je oor. De voetpunten van 
je rechtervoet veren als antwoord tegen de grond. Laat de 
beweging langzaam terug vloeien. Doe dit een paar maal en voel 
wat er gebeurt! 
Doe dezelfde oefening nu links. 
 

 
 
 
Elly Hoekstra is Ismakogiedocent en Tarotkundige.  
www.ellyhoekstra.com 
 
 
 
Maya astrologie: de  Tzolkin. 
 
Auteur: Eddy Meijer 

 
Op een morgen, om 
precies te zijn 18 
augustus 2013, werd 
ik wakker met een 
droom die ik in 
eerste instantie niet 
verklaren kon . In 
deze droom 
gebeurde iets 
vreemds. Ieder 

voorwerp/wezen 
heeft een 
lichtplaatje waarin 
de eigenschappen 

van dat voorwerp/wezen zitten. Het plaatje is met een ander 
plaatje verbonden dat de specifieke dag symboliseert met de 
bijzondere eigenschappen van die dag van ontstaan van het 
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voorwerp/wezen. Binnen de 2 plaatjes zijn alle eigenschappen en 
mogelijkheden terug te vinden van het voorwerp/wezen. Het 
plaatje ziet eruit als een rechthoekig plaatje van doorschijnend 
licht.  Verbaasd over wat ik gezien had lag ik hierover  nog wat na 
te denken. 

 
Na enige tijd werd ik me 
bewust dat de droom te 
maken had met de Maya 
astrologie. Toen de nacht 
erop weer een droom over 
deze astrologie werd 
gegeven, en dit keer over de 
manen, en de nacht  daarop 
over de getallen, werd het 
mij duidelijk dat deze 
dromen  de aanwijzing 
waren om me te gaan 
verdiepen in wat al jaren 
geleden een grote hipe was: 
het gedachtengoed van de 
Maya's, dat bestond uit de 

Tzolkin, die een matrix is van de tijd. Nu weet ik dat dit wel heel 
eenvoudig uitgedrukt is. Toch wil ik proberen om wat gerichte 
informatie te geven over een gedachtengoed dat de Maya's 
hebben doorgekregen van een nog ouder volk, de Olmeken 
genaamd. Van dit geheimzinnige volk weten we weinig. 
Waarschijnlijk zijn de Olmeken afstammelingen uit Afrika. Zij 
hebben onder begeleiding van grote meesters rond 3000 voor 
Christus, en misschien nog wel eerder, een beschaving in midden 
en Zuid Amerika willen vestigen, die de mensheid een nieuwe 
kans moest geven om opnieuw zijn bewustzijn te ontplooien. 
Deze bewustzijnsvernieuwing deed zich voor rond 3100 voor 
Christus, tegelijk met het ontstaan van de oude Egyptische 
beschaving. Indien je verder gaat zoeken, zal je zien dat het 
ontstaan van deze beschavingen een gemeenschappelijke noemer 
hebben gehad . In het boek van Zecheria Sitchin "Het Verloren 
Rijk " wordt een zeer goed gedocumenteerde uiteenzetting 
gegeven over de ontwikkelingen van de verdwenen beschavingen 
in Zuid- en Midden-Amerika. Hoewel er kritieken zijn geschreven 
over de inhoud van dit boek kan men echter concluderen dat dit 
standaardwerk niet zomaar terzijde geschoven mag en kan 
worden.   Sterker nog: de geschiedenis zal waarschijnlijk in de 
toekomst herschreven dienen te worden. 
De Maya's zijn als een groot volk bekend geworden tussen 
ongeveer 1000 v.C. tot ongeveer 1200 na Christus. Daarna is het 
volk als een soevereine staat uiteengevallen. De stoffelijke  reden 
is tot op heden niet duidelijk. Er is wel een spirituele reden aan te 
wijzen. In dezelfde tijd is er in Midden-Amerika een ander volk 
opgestaan dat ook tot grote hoogten heeft geleid: de Azteken. In 
het gedachtengoed van de Azteken is veel van het gedachtengoed 
van de Maya's terug te vinden (en omgekeerd). De namen die in 

de Tzolkin genoemd zullen worden zijn in de verschillende talen 
onder  andere noemers bekend. Maar de inhoud is hetzelfde. 
Hierna wil ik een begin maken met de Maya astrologie, de 
Tzolkin.    
 
De Tzolkin, de delen van de zon en de grote kosmische 
klok van de schepping. 
 
Tot op heden heb ik 
over de tijd gesproken in 
lineaire vorm. We praten 
over het verleden het 
heden en de toekomst. 
De tijd is voor ons 
westerlingen een 
onpersoonlijk iets waar 
we deel van uitmaken en 
die we niet beheersen  
kunnen. We zijn 
zogenaamd het 
slachtoffer van de tijd. 
Dit heeft te maken met 
de zwaartekracht van deze planeet. De tijd hebben we op die 
manier beleefd als door het Vaticaan opgelegde vorm: de 
gregoriaanse tijd. Deze tijd vorm heeft een indeling van 12 - 60. 
Het idee achter deze twee getallen ligt in de Romeinse 
geschiedenis. De Romeinen kenden de juliaanse kalender die erop 
gericht was om de belasting te kunnen innen. Er waren tekorten 
die aangevuld dienden te worden. En dat gebeurde met het 
belastinggeld. Het idee: "tijd is geld "heeft hier zijn oorsprong. Er 
is niet genoeg geld, dus er is ook niet genoeg tijd. Een redenering 
die tot in onze tijd duurt. Uit deze gedachte is  onder  andere het 
kapitalisme ontstaan, een materialisering   van een van oorsprong 
geestelijke, spirituele samenleving. 
De Maya's begrepen,   dat zij spirituele wezens waren. Daarop 
dienden zij hun  samenleving te baseren. Alle oude 
samenlevingen  zoals de oude Egyptenaren, de oude Sumeriërs, 
Babyloniërs, Indiërs, en alle oude beschavingen in Australië, 
Noord en Zuid Amerika hadden hun wijsheid . In vele van deze 
beschavingen heeft het materialisme en verkeerde keuzes tot de 
ondergang geleid van deze zeer hoge beschavingen. De Maya's 
vormden hier geen uitzondering op. Echter, omdat deze 
beschaving lang geïsoleerd is geweest en onbekend,  zijn wij nu 
bezig een dieper begrip te krijgen van het wezen en het leven van 
de Maya beschaving. Hun begrip van tijd was veel meer 
gebaseerd op kwaliteit. Iedere dag had zijn eigen God, zijn eigen 
innerlijke wezen dat over die dag heerste. En dat gebeurde niet 
zomaar. De gedachte was dat het Opperwezen ,de Hunab Ku, 
met het tellen der dagen, de Tzolkin ons een vorm wilde 
aanreiken waarin wij als medescheppers op deze planeet ons 
individuele  bewustzijn en dat van de groep naar oorspronkelijke 
hoogten terug zouden kunnen brengen. Er was hier een bepaalde 
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tijd voor uitgetrokken. 
Voor de Maya's waren twee  getallen zeer heilig: het getal 13 en 
het getal 20. Er zijn nog meer van deze heilige getallen , maar 
daarover later. De Tzolkin heeft zijn basis in de cycli van de 
Pleiaden en is het centrale wiel van alle 20 bekende Maya 
kalenders. Dit is de spil van onze grote kosmische klok. Deze 
cyclus, de Tzolkin, is het middelpunt van het kosmische levens 
web, en het is bovendien een plattegrond van de schepping. Als 
je meer inzicht krijgt in deze cyclus, en deze steeds beter gaat 
begrijpen, helpt dit hier om je te verbinden met het centrum van 
ons grootse universum en ook met dat van je persoonlijke, 
innerlijk universum. Je begint je banden met aardgebonden, 
eindige, lineaire tijd te verbreken. Je begint je je kosmische 
erfgoed te herinneren. Je herinnert je je verbinding met de sterren 
en de Schepper. Uiteindelijk helpt de Tzolkin mee het Christus 
bewustzijn terug te vinden in jezelf. 
En zo kom ik uit bij het begin van een verhaal: mijn droom. De 
plaatjes die ik in de droom zie zijn zegels, lichtzegels. Ze werden 
ook wel zonne-zegels genoemd. Er zijn 20 van deze zegels. Elke 
zegel zou je een archetype kunnen noemen. Zoals je weet zijn 
archetypen zeer sterk. Het zien van een archetype in meditatie of 
droom of gewoon als getekend plaatje kan heel veel  in je 
teweegbrengen. Je onderbewuste wordt herinnerd aan alle 
vormen die een "goddelijke "lading hebben. Opeens kan je te 
binnen schieten wat je op zijns-niveau wil bereiken met je leven. 
En dat is nu net de bedoeling van de makers van de Tzolkin 
geweest: je herinneren wie je ten diepste op zielen niveau bent.       
Elke dag kent een eigen lichtzegel. Zo heeft elke dag zijn eigen 
kwaliteiten.                                                    
Behalve de kwaliteit van de dag in de vorm van een lichtzegel 
draagt de dag ook een bepaald getal. En ook de getallen hebben 
voor de Maya's een diepere betekenis. De kwaliteiten van de 
dagen worden mede uitgedrukt in de getallen één tot en met 13, 
waarbij de een staat voor initiatief nemen en de 13 voor afronden, 
transformeren en opnieuw beginnen. Zo heeft elke dag behalve 
het lichtzegel ook nog de kwaliteit van het getal. 
 
In een volgende aflevering ga ik verder in op de lichtzegels en de 
getallen. 
 
Voor de workshop van Eddy Meijer zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar. Start op 28 september 2014 
 
Eddy Meijer is hypnotherapeut, relatietherapeut , 
kosmoloog,  Ancient Egyptian Healer. 
 
Geraadpleegde boeken: 
 
De tzolkin openbaart je   
potentieel.  Kees Visser en Barbara Roth 
Maya Astrologie  Aluna Joy Yaxk’in 

 
Maya wijsheid voor je levenspad,  Elvira van Rijn 
 
Het verloren Rijk Zecheria Sitchin 
 
De Maya  kalender en de transformatie van het bewustzijn , 
Carl Johan Calleman 
 
Tijd en Technosfeer  José Argüelles 
 
 
 
 
Contactgegevens: 
De Ster, Centrum voor Bewustwording 
P/a Industrieweg 80 
7061 AV Terborg 
Telefoon: 0315-323643 
Internet: www.dester.org     
Email: info@dester.org 
Facebook: https://www.facebook.com/opleidingendester  
 

  

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’. 


