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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/opleidingende
ster  

Hier vindt u eveneens vele interessante 
aanbiedingen.  

 
 
Het Ster-team heeft vele nieuwe ideeën voor 2015 om u allen 
verschillende opleidingen, workshops en lezingen aan te bieden. 
De docenten en gastsprekers staan garant voor een goede 
kwaliteit.  
 

 
 

 
 
Komende activiteiten die De Ster aanbiedt zijn: 
 
Pentalogie.  
 
Start eerste dag van de driedaagse workshopcyclus:  

“Kennismaking met Pentalogie” op 
26-04-2015 
 
Overige data: 23-05-2015, 31-05-2015 
 
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. 
 
Het volgende zal onder meer aan de orde komen in de lesdagen: 
 
Dag 1: Leren tekenen van het Pentagram; De betekenis van de 
getallen 1 t/m 5; Het statische Pentagram. 
 
Dag 2: De betekenis van de getallen 6 t/m 10; Het plaatsen van 
de getallen van uw geboortedatum in het statische Pentagram. 
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Dag 3: Het plaatsen van de getallen van uw geboortedatum in 
het dynamische Pentagram; Wet van de triniteit. Assen en lagen 
 
Duur: 3 lesdagen 
 
Tijdstip: 11.00 uur tot 17.00 uur 
 
Plaats: Kulturhus de Rietborgh, Borgsche Rieten 15 te Terborg 
 
Kosten: € 225,00 ineens.  
             Betaling per dag  € 80,00 is mogelijk (3x).  
 
Data: 26-04-2015, 23-05-2015, 31-05-2015 
 

--------------------------------------- 
 
Workshop Kleurenanalyse 
 
Het leren maken en lezen van een kleurengrafiek van personen 
en/of bedrijven  
 
Olv 
 
Houkje Besselink en Elly Spronk 
 
U leert om m.b.v. een kleurenanalyse hoe u  inzicht kunt 
verkrijgen het functioneren van uzelf, uw bedrijf of uw 
leefomgeving. 
Door onze naam en geboortedatum (zowel persoonlijk als 
zakelijk) te analyseren, zien wij duidelijk welke kleuren (talenten) 
wij hebben meegekregen en welke kleuren wij mogen toevoegen, 
om beter in balans te komen. Dit geldt voor zowel personen, 
bedrijven, stichtingen, holdings, enz. 
Als mensen met elkaar leven in bijvoorbeeld een gezin, of 
samenwerken op een afdeling, is het belangrijk om te kijken of er 
tussen deze  mensen onderling een  ´kleurharmonie´  is. 
Een te weinig of een teveel aan kleuren, kunnen we 
compenseren, door  complementaire kleuren toe te voegen door 
middel van bijvoorbeeld:  voeding, kleding, aankleding van ons 
huis, bedrijf enz.. 
 
Duur: 1 lesdag 
 
Tijdstip: 11.00 uur tot 17.00 uur 
 
Plaats: Kulturhus de Rietborgh, Borgsche Rieten 15 te Terborg 
 
Kosten:  € 80,00 
 
Datum: 2 mei 2015 
 

--------------------------------------- 

Attentie!! 
 
Spirituele beurs/open dag Stichting de 
Ster 19 april 2015!!!! 
 
Op 19 april 2015 is er een spirituele beurs/open dag van 11.00-
17.00 in de Rietborgh, Borgsche Rieten 15 te Terborg. 
 
Houdt u alvast een plekje vrij in uw agenda om te genieten van 
boeiende workshops, interessante lezingen, healingen en privé-
consulten.  
 
Entree: 12,50 euro. Alle consulten, lezingen en workshops zijn 
gratis. 
 
Voor info over de activiteiten van de ster: www.dester.org 
 

 
 

---------------------------------------- 
 
Overige activiteiten van Stichting de Ster:  
Stichting der Ster is aanwezig op de beurs van Spirituele 
Vriendenkring de Horizon: 
13 april 2015. 
 
Aanvang: 20.00 uur. 
Meet informatie: http://dehorizon-enschede.nl/ 
 
----------------------------------------------------------------- 
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Lotusbeurs 15 maart 2015 
 
Stichting de Ster is aanwezig op de Lotusbeurs op 15 maart 2015 
te Houten. Deze dag geven wij ook consulten en informatie over 
onze workshops en jaaropleidingen. 
 
Wij verzorgen een lezing over : “Tarot als weg tot Persoonlijke 
Bewustwording” om 15.30 uur in de Lindenzaal. 
 
 
 
 
OPENBARE AVOND: 
Ziele- integratie. De reis van de ziel. 
 
Datum: 25-03-2015 
O.l.v. Eddy Meijer  
 
Naar aanleiding van het boek van Sal Rachele “ Soul Integration”, 
een Amerikaan die heel veel onderzoek doet naar de oorsprong 
van de ziel en veel lezingen verzorgt over de hele wereld wil ik de 
open avond van 25 maart besteden aan de reis van de ziel - onze 
ziel- door de kosmos. Deze lezing sluit goed aan bij de Tzolkin, 
een serie workshops over de Maya's en hun begrip van tijd, die ik 
verzorg in het spiritueel centrum de Ster in Terborg.  Als 
kosmisch ziele wezen maken wij een ongelooflijke reis door het 
universum. Wij ervaren dit vanuit de derde dimensie, een 
dimensie waarin we het begrip tijd nog moeten leren kennen. Er 
is sprake van een eerste, een tweede, en een derde dimensie 
waarin de ziel de lessen leert om tot bewustzijn in de vierde en 
vijfde dimensie te komen  en verder te evolueren. Maar wat is nu 
die ziel? In deze bijeenkomst wil ik spreken over de natuur van de 
ziel: waar komt de ziel vandaan. De ziel daalt af van uit het licht 
naar de duisternis en ze herinnert zich de hogere werelden. 
Ook komen aan bod de verschillende ziele niveaus en dimensies, 
van  uit de  eerste dichtheid, het fysieke lichaam tot de 12e 
dichtheid :het  universele goddelijke zelf. In het hoofdstuk over 
de natuur van de tijd wil ik het verschil belichten tussen lineaire 
en niet lineaire tijd. Dit alles gezien door de ogen van de 
Arcturians, een verlicht volk dat leeft in de vijfde en hogere 
dimensies.                                                                                                                                                                         
Verder wil ik spreken over tijd lijnen en oneindige Zelven. 
Termen die aan de orde komen hebben te maken met onze 
zelven uit het  verleden, parallelle en toekomstige Zelven. De 
verschillende items die ik hierboven genoemd heb zijn geweldig 
interessant voor mensen die zichzelf beter willen leren kennen. 
U bent allen van harte welkom! 
 
 
 
 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Stichting De Ster 
Industrieweg 80 
7061 AV Terborg 
Tel.: 0315-323643 
Internet: www.dester.org 
Email: info@dester.org 
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 en astrologie –maart 2015 
 
Auteur: Marcel Zwart 
 
Tarot 
 
Het is de moeite waard om het getal 6 nader te onderzoeken. Als 
we de meest gebruikte tarotspellen bekijken, dan zien we dat zij uit 
78 kaarten bestaan. 78 = 7 + 8 = 15  de Duivel;  
15 = 1 + 5 = 6  de Geliefden.  
 
VI de Geliefden en XV de Duivel 
laten twee kanten van dezelfde 
medaille zien. Dit wordt geïllustreerd 
door de kaarten van de Kleine Arcana 
van het getal zes. 
Wij gaan door met het getal zes, dat in 
de tarotkaarten zo goed weergeeft wat 
er tijdens dit 15/6-jaar kan spelen.  

 
Laten we eens kijken naar de 6 van Bekers. 
Op de voorgrond twee kinderen, de een groter 
dan de ander, maar toch duidelijk nog niet 
volwassen.  
 
Harmonie 
De harmonieuze sfeer van het plaatje 
suggereert dat de twee wel van elkaar houden 
maar eerder als vriend en vriendinnetje of als 
broer en zus. In de wereld der zielvorsers is 

bekend, dat broer-zus relaties een sterke invloed kunnen 
uitoefenen op latere partnerkeuzes en liefdesrelaties. Deze kaart 
verwijst dan ook onder andere naar jeugdervaringen en de 
gevoelens die daardoor opgeroepen kunnen worden. Het is 
gebleken dat mensen die als kind veel pijnlijke ervaringen hebben 
gehad, zich toch met heimwee de mooie momenten herinneren, 
ook al waren ze nog zo spaarzaam.  
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Huiselijkheid en vertrouwelijkheid 
Naast de toren (stevigheid en ambitie) staat een eenvoudig 
gebouw - een huis? In ieder geval wordt er een huiselijke sfeer 
neergezet, ook al zijn de afgebeelde personen niet binnen. In elke 
beker groeit één bloem, waardoor binnen het getal 6 toch weer het 
individuele wordt benadrukt. De grootste (oudere?) van de twee 
heeft een beker in de hand. Je zou verwachten dat deze beker als 
geschenk aan¬geboden wordt, maar het figuurtje rechts steekt de 
handen niet uit om de beker aan te nemen. Misschien zijn ze wel 
in overleg waar deze beker neer te zetten. Bij nader onderzoek zijn 
er nog een heleboel betekenissen mogelijk.  
Voorlopig zou ik deze kaart samenvatten als de behoefte om de 
waarden van het hart die je als kind meegekregen hebt, met intimi 
(familie en vrienden) te delen en aan jongeren door te geven. Met 
als zwakke plek de neiging tot romantiseren van het verleden. 
 
Verruwing schept behoefte aan veiligheid 
Anno 2015 speelt alles wat op de 6 van Bekers betrokken kan 
worden. In de samenleving zien we tendensen van verruwing 
naast een groeiende behoefte aan saamhorigheid. 
Pensioenfondsen, hypotheken, een baan voor het leven - 
zekerheden die we vroeger gewoon vonden zullen niet zo gauw 
terugkomen. In reactie hierop zien we veel van de negatieve kant 
van XV de Duivel: lobby’s van banken, geneesmiddelen-, bio- en 
wapenindustrie dreigen ons meer in de tang te krijgen. Die druk 
versterkt onze behoefte aan contact en samenwerking met mensen 
bij wie wij ons thuis en veilig voelen en met wie wij nieuwe, 
vruchtbare samenwerkingsverbanden kunnen aangaan. Ter 
afronding zullen wij ons volgende maand verdiepen in de 6 van 
Pentagrammen. 
 
Astrologie 
 

Deze maand maart is niet zo geschikt voor een “er 
is niets aan de hand”-bespreking van een leuke 
ontmoeting hier of een interessante nieuwe baan 
daar. Natuurlijk kunnen zulke dingen aan de orde 
zijn, maar het grotere perspectief is belangrijker.  
Het is duidelijk dat dit nu niet bepaald een tijd is 

waarin veel blijft zoals het was. Wel komt er steeds meer aan het 
licht. Of het nu gaat over kankerverwekkende camouflageverf van 
defensie of gevechten in Oekraïne, zowel oud zeer als nieuwe 
situaties krijgen alle aandacht in de media. Waarschijnlijk gaat er 
wel beduidend minder gas uit de Groningse grond gepompt 
worden, maar de Groningse klachtenstroom zal voorlopig eerder 
toe- dan afnemen.  
De hele wereld is instabiel 
De transsaturnale planeten Uranus, Neptunus en Pluto zijn sinds 
eind 2012 enorm actief en wijzen daarmee op processen die de 
hele wereld ingrijpend beïnvloeden. Neptunus beweegt zich door 
het teken Vissen. Traag en onverstoorbaar rakelt hij onderweg 
van alles op, dat in ons individueel en collectief bewustzijn de 

juiste plaats moet zien te vinden. Op persoonlijk niveau schildert 
Neptunus het hele scala tussen hooligans en profetische zieners, 
of verpleegkundigen en verslaafden. Op collectief niveau zien we 
Neptunus bijvoorbeeld terug in bootvluchtelingen. Ook de 
Islamitische Staat ligt ten dele in de sfeer van Neptunus. De drie 
langzame planeten zijn echter in een complexe, geraffineerde en 
onvoorspelbare dans verwikkeld, want religieus fanatisme zit 
vooral in Pluto. Pluto werkt op het scherp van de snede. Wie 
tegenover een plutonisch persoon of een plutonische organisatie 
staat moet zeer sterk in de schoenen staan om niet omver 
geblazen te worden. Bij organisaties van deze aard zien we vooral 
onderdrukking als motief, met intimidatie, leugens, elkaar de hand 
boven het hoofd houden en tweedracht zaaien als strijdmiddelen.  
 
 
Nieuwe inzichten en initiatieven 
De uranische types komen daartegen in opstand, zeker nu Uranus 
in Ram staat. Ze verzinnen (Uranus) waardevolle, inspirerende 
alternatieven (Uranus) en gaan er meteen (Ram) mee aan de slag 
(Ram). Ik zou ze bijna de hippies van de 21e eeuw noemen, maar 
dat zal niet iedereen op prijs stellen. Niettemin is er veel idealisme 
met een geweldig praktische inslag. Zo blijkt er in deze barre 
tijden nog veel mogelijk voor wie genoeg verbeeldingskracht 
(Neptunus) en vernieuwingsdrang (Uranus) heeft om van “kleine 
ondernemer” groot te worden. 
De hamvraag bij dit mengsel van opstandigheid (Maagdenhuis) en 
genoemde ondernemingszin is nu: zal de huidige kentering 
doorzetten of zal zij het toch afleggen tegen het door de FNV-
vakbondsleider zo scherp benoemde sprinkhanenkapitalisme? 
Wordt vervolgd! 
 
* Valt er ook iets goeds over Pluto te melden? Daar gaan we in een volgende 
aflevering eens goed naar kijken.  
 
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 maart 2015 
 
Auteur: Elly Hoekstra 

 
‘Ismakogie soll man leben, nicht üben’, citaat van 
prof. Anne Seidel, ontwikkelaar van de Ismakogie.  
 
Vissen is het twaalfde teken van de dierenriem en 
loopt van 19 februari tot en met 20 maart.  
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Het is een tijd om bij jezelf naar binnen te gaan. Wat zijn je 
mogelijkheden en wat wil je laten groeien? Maak voor jezelf 
duidelijk wat je wilt en visualiseer het. Gedachten zijn krachten! 
Vissen heeft een verbinding met de voeten. Het is dus goed om in 
deze periode een oefening voor de voeten te doen. 
 
Oefening 
Ga goed zitten. 
Laat je hielen op de grond en krab met je tenen naar achteren. 
Buig je tenen zo ver mogelijk. 
Dit is een oefening die de spieren van je voeten versterken en 
tegelijk de gewrichten soepel houdt. Bovendien gaat hij de 
vorming van een hallux valgus tegen, de knobbel bij de grote teen. 
Deze oefening is heel goed voor de doorbloeding van je voeten. Je 
krijgt er warme voeten van! 
 

 
 
 
Elly Hoekstra is Ismakogiedocent en Tarotkundige.  
www.ellyhoekstra.com 
 
 
 
 

 
Pentalogie 
   
Auteur: 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.  
 
In de vorige uitgave van dit kwartaalblad is er een inleiding 
gegeven tot de getallenwijsbegeerte. De getallen, die voorkomen 
in uw geboortedatum, vormen de basis voor uw eigen 
persoonlijke pentagram.  
Alvorens deze stap kan worden gemaakt, dient er eerst een analyse 
plaats te vinden van de getallen 1 tot en met 10. In deze uitgave 

zal getal 1 en het corresponderende spiegelgetal 6 aan de orde 
komen. 
 
Pluto en het getal 1 
 
PLUTO, de planeet van de “onderwereld”,  hoort bij getal 1. 
Getal 1 heeft de volgende plek in het pentagram: 
 

 
Getal 1 is het getal dat het begin aangeeft en alles dat met eenheid 
te maken heeft. Als we in de taal die we spreken zeggen “the first, 
de vorst, de voorste” dan krijgen we onmiddellijk een indruk van 
de betekenis van dit getal. De voorste heeft met vorst te maken en 
daardoor is de 1 dus ook een “koninklijk”getal. De eerste die 
optreedt heeft het natuurlijk ook het eerst voor het zeggen. 
Hiermee is direct de relatie gelegd met een primaire kwaliteit van 
dit getal: leiding geven en sturen.  
 
Het teken van Pluto is als volgt samengesteld: 

 
  Kruis  =  lichaam 
 
  Cirkel = geest 
  Maan/half rondje = ziel 
 
 

Pluto gaat over het lichaam, maar heeft ook te maken met ziel en 
geest. Het teken van Pluto bestaat uit een kruis, dat te maken 
heeft met ons lichaam, in het midden een cirkel, die verbonden is 
met de geest en een “half rondje”dat de ziel aangeeft.  
 
De Geestelijke Zon hoort bij getal 1, de godheid zelve, als 
middelpunt gevestigd binnen het sterrenbeeld Orion. 
1 Is dus de eerste, de macht en kracht. Heel veel mensen zijn 
onbewust en leven getal 1 niet speciaal op een geestelijke wijze 
maar volgens de andere kant van de medaille, die te maken heeft 
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met getal 6. Als je een pentagram maakt, kun je de somatische 
(lichamelijke) driehoek tekenen. Dit is de onderste driehoek. 

 
Als we te maken hebben met getal 1 en je komt een persoon met 
1 tegen in de geboortedatum, dan kun je zien aan het gedrag en de 
karakteristieke punten of iemand inderdaad geestelijk gericht is of 
dat hij het getal 6 meer leeft.  
 
Geest en materie 
Pluto leeft graag in de onderwereld. Het fysieke domineert dan. Je 
kan zeggen 1 = 6, want als er gesproken wordt over getal 1, dan 
kunnen we ook denken aan getal 6, andersom kan dit niet. Als we 
het hebben over getal 6, dan kunnen we niet zeggen 6 = 1, echter 
hij kan dat wel worden. Het is alleen moeilijker om van de 6 naar 
de 1 te gaan dan van de 1 naar de 6. 
 
Als je kijkt naar het pentagram dan daalt de geest (1) in de materie 
(6), dat gaat gemakkelijk omdat getal 6 een heel belangrijk 
incarnatiegetal is. Hier komen we in een volgende uitgave nog op 
terug. Moeilijker gaat het als de 6 zich omhoog wil verheffen terug 
naar de 10 en vandaar naar de 1. Je kunt makkelijker vanuit de 
geest in de materie komen dan vanuit de materie in de geest; dat 
heeft te maken met de groeiprocessen in de mens.  
 
Getal 1 en 6 horen bij elkaar. Die moet je niet los van elkaar zien, 
het zijn 2 polen die elkaar in evenwicht houden. De één kan niet 
zonder de ander. 
 
Sleutelwoorden 
Sleutelwoorden inzake karaktertrekken die horen bij getal 1 zijn 
(zowel positieve als negatieve aspecten): 
de geestelijke wilskracht oftewel wilskracht via de geest; 
niet van ophouden weten, taaiheid; weet door te zetten; 
weet zijn/haar zin door te drijven; 
macht; ijdelheid; zelfzuchtig; vlijtig; eerzuchtig; heerszuchtig. 
zoekt erkenning en wil daardoor ook bewondering; 
geeft graag leiding; veel inspiratie; veel ideeën; 
kan zich moeilijk onderwerpen; het Engelse courgage, moed; 
energie; dynamisch; geestelijke wil; ik ben; inspiratie; idee 
leidend; fatalisme; fanatisme soms leidend tot geweld. 

Tegenovergesteld 
Het is interessant op te merken dat hoe meer 1-en er aanwezig 
zijn in de geboortedatum van een persoon, hoe meer invloed je 
hebt in de maatschappij en in je omgeving. Meerdere 1-en in een 
geboortedatum kunnen echter ook wijzen op blokkades , die men 
onder ogen dient te zien. Men zit dan niet aan de positieve zijde 
van getal 1, maar meer aan de tegenovergestelde, negatieve zijde, 
bijvoorbeeld zich futloos voelen door gebrek aan energie of  
manipulatieve wil in plaats van de geestelijke wil.  
 
In extreme gevallen bestaat de kans dat men zich alleen maar 
focust op louter materiële facetten van het leven (6), zoals 
bezittingen, aards genot en macht. Men zit dan niet meer aan de 
spirituele zijde van dit getal (getal 1), maar meer “in de 
onderwereld”, atoom, de atomaire processen, compost, magie en 
alles wat met aardolie te maken heeft.   
Pluto heeft als karaktertrek dan te maken met geweld. 
Als we kijken naar mondiale gebeurtenissen dan heeft de 1  als 
“trilling” te maken met fatalisme en fanatisme. De Koude Oorlog, 
waarin het atoomwapen centraal stond is een typisch Pluto facet. 
Radioactiviteit is eveneens een aspect dat hoort bij dit getal.  
 
Getal 1 heeft o.a. als eigenschap: het gevoel om zaken te kunnen 
besturen. Mars (getal 6) hoort meer bij het grovere, bij het actie 
ondernemen. 1 is veel scherper, meer leidinggevend. Alle getallen 
die je ziet in de Pentalogie die eindigen op getal 1-11-21-31 enz. 
hebben te maken met een leidinggevende functie, omdat de 1 
achter het andere getal staat. Het is een dynamisch getal dat dan 
ook met besluitvaardigheid te maken heeft.  
 
Karakter 
Personen met (meerdere malen) getal 1 in hun geboortedatum 
hebben te de volgende eigenschappen: 
Je bent onafhankelijk van anderen en een geboren leider. Je bent 
origineel, dynamisch, eigenzinnig en energiek. Je kunt echter ook 
te veel met jezelf bezig zijn, zodat je egoïstische kant naar boven 
komt. Je kunt overheersend en impulsief zijn.  
 
De overlevering zegt dat als je kikkers in je tuin ziet, dat dit een 
aanwijzing kan zijn voor een radicale verandering in je leven; 
kikkers hebben te maken met Pluto, omdat ze bij de onderwereld 
horen.  
 
In het volgende nummer komen eveneens opnieuw 
getalsbeschrijvingen aan de orde, ten einde onze zoektocht voort 
te zetten naar de betekenis van de Pentalogie. . 
 
Henk Hollmann is als docent verbonden aan de beroepsopleiding tot 
Tarotkundige van Stichting de Ster te Terborg. 
www.dester.org 
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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: 
infginfo@dester.org met als titel ‘Uitschrijven’. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


