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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/opleidingendest
er  

Hier vindt u eveneens vele interessante 
aanbiedingen.  

 
Het Ster-team heeft vele nieuwe ideeën voor het nieuwe seizoen 
2015-2016 om u allen verschillende opleidingen, workshops en 
lezingen aan te bieden. De docenten en gastsprekers staan garant 
voor een goede kwaliteit.  
 
NIEUW!!!  
Praktijkdagen Tarot, Geestelijke en Lichamelijke Vitaliteit 
O.l.v. Elly Spronk  
 
Na de afsluiting van een zeer inspirerende cursus Tarot en uw 
Geestelijke en Lichamelijke Vitaliteit, kwam de vraag van de 
cursisten of wij de komende maanden niet vaker een praktijkdag 
kunnen geven.  
 
De eerstvolgende datum is: 11-10-2015. Er zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar.  
 
 

Overige data betreffende de nieuwe reeks zijn: 
 
13-12-2015, 28-02-2016, 17-04-2016, 19-06-2016  
De kosten bedragen hiervoor :   
€ 80,00 per lesdag of € 375,00 ineens.  
Duur:  5 lesdagen 
Tijdstip:        11.00 uur tot 17.00 uur 
Locatie:        
Kulturhus De Rietborgh, Borgsche Rieten 15 Terborg 
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Alle cursisten die in het verleden de cursus Tarot en Gezondheid 
gevolgd hebben, zijn voor deze verdieping van harte welkom.   
U kunt zich opgeven via het daarvoor bestemde 
inschrijfformulier of email: info@dester.org, onder vermelding 
van uw adresgegevens en betalingswijze.  
 

--------------------------------------- 
 
Start De Tarot als weg tot Persoonlijke Bewustwording 
Olv Elly Spronk 

 
De Tarot… 
 
Is een poging om alle aspecten van het totale 
mens-zijn te beschrijven. 
De kaarten weerspiegelen onze drijfveren, onze 
mogelijkheden en moeilijkheden, ze beschrijven 
onze levensweg om te worden wie we (kunnen) 
zijn. 

 
Als er iets is dat we van de Tarot kunnen leren, dan is dat het 
besef dat we multidimensionale wezens zijn. Niets goddelijks, 
dierlijks of menselijks is ons vreemd. 
 
Werken met de Tarot kan een ontdekkingsreis zijn, waarin we 
telkens weer nieuwe delen van onszelf tegenkomen, leren kennen 
en integreren. De Tarot kan werken als een landkaart van onze 
innerlijke delen en stemmen, als gids op de weg die we gaan, als 
spiegel van wat er in ons leeft en geboren wil worden.De Tarot 
nodigt je uit om onbevooroordeeld te kijken, je leeg te maken en 
te zien wat is. 
 
De Tarot oordeelt niet en er zijn ook geen “goede” of “slechte” 
kaarten. Het zijn allemaal aspecten van wie we (ook) zijn. Het 
spel begint niet voor niets met De Dwaas, die argeloos, maar vol 
vertrouwen zijn reis begint. 
 
Wat gaan we doen? 
 
In de eerste zeven lesdagen gaan we berekenen wat jouw 
“wezenskaart” is en in welk groeiproces jij op dit moment zit. 
 
We werken deze dagen alleen met de 22 kaarten van de Grote 
Arcana. 
 
Zij symboliseren zeer krachtige archetypen van mensen, deugden 
en gemoedstoestanden. 
 
Er zit een logisch verhaal in de ontwikkeling van de mens. 
 
Het boek van de tarot is losbladig, wat betekent dat voor ieder 
mens de volgorde van de kaarten en dus van de gebeurtenissen 

en ervaringen in zijn leven anders zijn. 
 
Inhoudelijk zullen wij ons vooral bezighouden met de 
getallensymboliek en de inwijdingsweg die ons getoond wordt 
door de 22 kaarten van de Grote Arcana. Deze kaarten geven de 
niveaus van het menselijk bewustzijn weer, vanaf de eerste 
dageraad van het bewustzijn, het eerste ontwaken, tot aan het 
Goddelijke Al-Bewustzijn, de eenheid met het Goddelijke 
beginsel dat in elk mens aanwezig is. 
 
In elke les zullen wij ook praktisch met de kaarten werken. 
 
Het leren omgaan en duiden van de kaarten van de Kleine 
Arcana 
 
In 5 lesdagen gaan we werken met de vier elementen: 
 
–     Vuur/staven                –           Aarde/Pentagrammen 
 
–     Lucht/Zwaarden        –           Water/Bekers 
 
Ook de 16 kaarten van de Hofhouding komen met hun 
veelzijdigheid aan bod. 
Het professioneel leggen van het Keltisch Kruis, wordt in deze 
lesdagen eveneens geoefend. 
 
Benodigdheden: 
 
– Cursusboek De Tarot als weg tot persoonlijke ontwikkeling, 
Elly Spronk € 25,00 
– 1 spel kaarten Rider-Waite (in boekhandel te verkrijgen) 
– Optioneel is aanvullend lesmateriaal te verkrijgen, zoals: 

Reader kaartbeschrijvingen Grote Arcana: € 20,00 
Reader kaartbeschrijvingen Hofhouding, elementen en Kleine 

Arcana: € 20,00 
Duur:         13 lesdagen 
 
Tijdstip:       11.00 uur tot 17.00 uur 
 
Plaats:          Kulturhus de Rietborgh, Borgsche Rieten 15 te 

Terborg 
 
Kosten:        € 795,00  Betaling ineens 

€  70,00 per dag  is mogelijk (13x). 
 
Voor meer informatie en/of aanmelden: 
 
Elly Spronk 
Industrieweg 80 
7061 AV Terborg 
Tel.: 0315-323643     email:  info@dester.org 
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Data:  
10-01-2016, 24-01-2016, 14-02-2016, 21-02-2016, 13-03-2016,  
03-04-2016, 10-04-2016, 24-04-2016, 08-05-2016, 22-05-2016,  
05-06-2015, 12-06-2015, 26-06-2016 
                      ------------------------------------- 
 
Workshop Mindfulness, meditatie en tarot olv  
Lisette Leerkes 
 
Op 18 oktober 2015 geeft Lisette Leerkes een workshop 
Mindfulness, meditatie en tarot bij Stichting de Ster in Terborg. 

 
Zij schrijft:  “Onderwerp van deze lesdag 
is de herfst. Op 23 september 2015 is het 
astronomisch begin van de herfst. De 
herfst voelt voor een deel van de mensen 
als het begin van een wat donkerdere 
periode. De blaadjes gaan vallen, de dagen 
worden korter, het weer onstuimiger, etc. 
een periode die sommigen van ons het 
liefst zouden willen overslaan. In het  

gevoel de herfst te willen overslaan, ligt mede ten grondslag  een 
niet accepteren van wat is.  
Doel van de mindfulness- en mediatie-oefeningen is om juist de 
herfst te accepteren zoals hij is, met de aandacht in het hier en nu 
te blijven en de mogelijkheid open te laten dat er ruimte kan 
ontstaan om de herfst anders te gaan bekijken. Door middel van 
de Tarot kan inzicht worden verkregen in wat maakt dat we de 
overgang naar een nieuw seizoen als moeilijk kunnen ervaren en 
worden tools aangereikt om de herfst meer te accepteren. Ook 
voor mensen die de herfst met open armen verwelkomen, is de 
workshop geschikt, omdat we tijdens de workshop leuke 
tarotleggingen, geleide meditaties en mindfulness-oefeningen 
doen.      
Ter voorbereiding op de workshop wil ik alle deelnemers vragen 
een voorwerp mee te nemen dat jou doet denken aan de herfst. 
Het is de bedoeling dat iedereen een voorwerp meeneemt en de 
overige deelnemers niet laat zien welk voorwerp is meegenomen. 
De voorwerpen worden dus ‘in het geheim’ aan mij gegeven op 
de cursusdag. We zullen er later een oefening mee doen.  
Ik zie jullie graag op 20 september!” 
 
Duur:  2 lesdagen, ook los van elkaar te volgen. 
 
 
Tijdstip:  11.00 uur tot 17.00 uur 
 
 
Locatie: Kulturhus de Rietborgh, Borgsche Rieten 15 te Terborg 
 
 
Kosten: € 15,00 Betaling per dag  € 80,00 is mogelijk (2x).  

Indien u pe0r dag betaalt, kan dit alleen d.m.v. contante betaling.  
 
 
Data: 18 oktober 2015, 8 november 2015 
 
Opgave: via inschrijfformulier, te vinden op de website van 
Stichting de Ster of op te vragen via info@dester.org 
 

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

 
 
 
 
OPENBARE AVOND:  
 
Allerheiligen en Allerzielen 
 
Boodschappen van overledenen  
aan de hand van foto’s 
 

Datum: 28-10-2015 
O.l.v. Freddy Kaak met medewerking van Elly 
Spronk 
 
Een inleiding over dit thema wordt gegeven 
door:  Elly Spronk 
 

Boodschappen aan de hand van foto’s:             Freddy Kaak 
 
Freddy Kaak is o.a.  medium en  natuurgenezer . Hij is landelijk 
bekend van radio, televisie en het geven van lezingen. 
 
Elly Spronk is voorzitter van Stichting “De Ster” en docent van 
“De Tarot als Inwijdingsweg”. Elly geeft trainingen (zakelijk en 
privé), workshops en openbare avonden. 
 
 
Elly Spronk geeft een korte inleiding over de betekenis van deze 
viering. Aansluitend geeft Freddy Kaak boodschappen aan de 
hand van meegebrachte foto’s. 
 
Het samen luisteren naar muziek en het aansteken van kaarsen zal 
deze avond een sfeer van verbondenheid geven. 
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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 oktober     2015 
 
Auteur: Marcel Zwart 
 

Tarot 
 
Voor de komende maand richten we 
onze aandacht op de kaart die 
traditioneel Gerechtigheid wordt 
genoemd. Bij Rider-Waite krijgt deze 
het getal XI toegewezen, waar de 
meeste anderen de overeenkomstige 
kaart koppelen aan het getal VIII. Bij 
Crowley heet deze Aanpassing en bij 
de Voyager Tarot Balans. 
Het rode kleed van Vrouwe Justitia 
geeft aan, dat er recht gedaan moet 
worden, ook als dit tot pijnlijke 
conclusies leidt. Heftige emoties, 
zelfs regelrechte wraakgevoelens 
kunnen in dit proces een grote rol 

spelen. Het principe van “genade voor recht doen gelden” dringt 
misschien pas bij de fase van XVII de Ster tot ons door. Kennelijk 
is het ontwikkelen van het geestelijk niveau van liefde en 
bewustzijn een klus die wij niet klaren zonder pijnlijke ervaringen 
op te doen. Want uiteraard werkt de Gerechtigheid ook in ons 

eigen leven als onontkoombaar, en soms zelfs knalhard principe. 
Dit kunnen we als straf ervaren; we vinden het onrechtvaardig. 
Maar het leven straft ons niet - wel zal het ons af en toe 
terugfluiten. Dat is ook de reden waarom deze kaart bij Crowley 
Aanpassing heet en bij de Voyager Tarot Balans wordt genoemd. 
Het is per slot van rekening een hele kunst om zowel jezelf als 
anderen recht te doen. Dat vraagt om balanceren. Je past je aan 
zonder jezelf weg te cijferen. 
 
Astrologie 
 
De eerste 2 weken van oktober zullen de 
ontwikkelingen en de sfeer sterk lijken op de 
voorafgaande maand. Wel komt er in de 
vooravond van 8 oktober een subtiele 
verandering doordat Venus zijn entree doet in 
het teken Maagd. Mercurius (god van 
boodschappers en onderhandelaars) en Venus (godin van de 
liefde) bewegen zich vanaf dat moment door elkaars teken, 
waardoor een sterke verbinding tussen die twee ontstaat. Op 
wereldschaal kan dit zowel economisch als politiek een rustpunt 
geven, niet spectaculair, maar soms toch betekenisvol. In het 
persoonlijk leven biedt zich vanuit deze planeetstand een kans op 
verzoening tussen strijdende partijen, eventueel met hulp van een 
deskundige bemiddelaar. 
 

Jupiter tegenover Neptunus 
doet vermoeden dat het 
vluchtelingenprobleem heel 
Europa nog lang bezig zal 
houden. Dat geldt net zo goed 
voor de situatie in de Verenigde 

Staten van Amerika. Presidentskandidaat 
Trump denkt wellicht dat een muur helpt om immigranten uit het 
zuiden buiten de deur te houden, maar zelfs als die muur er echt 
komt zal dat niet werken. 

 
Marcel Zwart geeft astrologische consulten bij de Ster in  
Terborg  op  11 oktober 2015. 
 
Kosten Astrologische consulten 
€ 50,- voor 3 kwartier 
€ 75,- voor een uur en 1 kwartier 
 
U kunt zich nog opgeven via telefoonnummer 0315-323643 
en  
via email: info@dester.org  
 
Marcel Zwart is als docent verbonden aan de beroepsopleiding  
tot Tarotkundige van Stichting de Ster te Terborg. 
 
www.ontdekjepotentieel.com 
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Ismakogie 
Oefeningen voor de maand oktober  2015 
 
Auteur: Elly Hoekstra 
 
‘Ismakogie soll man leben, nicht üben’, citaat van prof. Anne 
Seidel, ontwikkelaar van de Ismakogie.  
 
Weegschaal is het zevende teken van de 
dierenriem en loopt van 23 september tot en met 
23 oktober. Het is een periode van verbindingen 
leggen. Weegschaal ziet tegenstellingen en wil 
een samenwerking tot stand brengen. Dit brengt 
balans en handelen vanuit innerlijke zekerheid. 
Het teken Weegschaal heeft een verbinding met het lendengebied. 
Het is dus goed om in deze periode een oefening voor het 
lendengebied te doen. 
 
Oefening 
Ga in langzit op de grond zitten. 
Langzitoefeningen zijn oefeningen die je zittend op de grond doet 
met gestrekte benen. Je zit dan met een rechte rug in drie hoeken. 
Het is goed dit af en toe te doen. 
De spieren aan de voorkant van je lichaam worden getraind en de 
spieren aan de achterkant worden langer en leniger gemaakt. 
Bovendien is het goed voor het evenwicht tussen de voor- en 
achterkant van het lichaam. 

 
 
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 uitgaves van deze nieuwsbrief 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 het getal 5 aan de orde komen. 

Getal 5 

 
Getal 5 is verbonden met de planeet Jupiter. Het symbool van 
Jupiter is opgebouwd uit een halve maan, met daaronder een kruis 
en is daarmee de “tegenhanger” van Saturnus, oftewel getal 4, 
zoals besproken in de vorige editie.  Zoals Saturnus de grenzen 
bepaalt die wij allemaal in het alledaagse leven ontmoeten, zo staat 
Jupiter en getal 5 voor het “uitdijen”.  
 
        
 
 
 
           
 
Jupiter    Saturnus 
Getal 5    Getal 4 
 
De tegenstelling zien wij ogenblikkelijk terug in de gespiegelde 
symbolen. 
 
Getal 5 heeft te maken met het bereiken van idealen en het 
realiseren van doelen, waarbij uitbreiding en groei centraal staan. 
De 4-mens heeft een behoefte aan vaste structuren, maar kan 
hierin vastdraaien, terwijl de 5-mens grensoverschrijdend wenst te 
zijn en een uitdaging nodig heeft van het uitdragen van het woord 
(onderwijs), idealen (religie/godsdienst) of zelfs speculeren in 
aandelen op de beurs.  
Getal 4 (Saturnus) staat voor confrontatie met de grenzen van ons 
kunnen en de  
beperkingen van ons leven. Hij leert ons verantwoordelijkheid 
terwijl getal 5 (Jupiter) staat voor de onbegrensde mogelijkheden 
die het leven ons biedt en hoe wij daarmee om mogen leren gaan.  
De gevoelsmatige component dient hierbij niet te worden 
onderschat. De 5e plek in het pentagram is verbonden met het 
element water (zie onderstaand figuur). 
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Het element lucht verbindt, net zoals onze gedachten alle 
energiepunten met elkaar. Het omvat als het ware de lijnen van 
het pentagram. U dient dus te onthouden dat alle 4 elementen, net 
zoals bij de kleine arcana uit de tarot of de astrologie, in dit 
pentagram zijn vertegenwoordigd.  
 
 
Dit geeft aan dat een 5-mens een gevoelsmatige drive nodig heeft 
om zijn of haar idealen te bereiken. Dit kan er zelfs toe leiden dat 
hij emotioneel vastloopt. 
 
Jupiter (getal 5)  hoort bij de donderdag en is de grootste planeet 
van ons zonnestelsel.  Deze draait in 12 jaar om de aarde. Uitdijen 
en groeien zijn thema’s die verbonden zijn met Jupiter.  
Andere eigenschappen zijn: 
- stimuleren van genezing 
- iets op je heupen hebben (Boogschutter) 
- maatschappelijke groei, waarmee wordt bedoeld carrière 
(bedrijfsleven) of geld verdienen. 
 
De 5 kan fel uit de hoek komen (de donder uit donderdag. Donar 
is de God van de donder in de Germaanse mythologie.) Een 5-
mens heeft eveneens de kwaliteiten tot sociale bemiddeling. 
Risico’s durven nemen is eveneens een aspect dat hoort bij het 

getal 5. 
Een voorbeeld: het speculeren (onder andere de handel in 
aandelen) op de beurs heeft niet alleen te maken met economische 
wetmatigheden, maar terdege ook met niet peilbare emoties, waar 
geen grip op te krijgen is. Zo kan de dollarkoers dalen na een 
crisis, terwijl deze economisch gezien in feite niets voorstelt. Zo 
exporteerde Irak slechts 5% van de wereld olievoorraad, maar 
stegen de prijzen van olie explosief na de inval in Irak, waardoor 
de beurs onder druk kwam te staan, aandelen kelderden en de 
economie een flinke knauw kreeg.  
 
Een negatieve 5 kan gokken en speculeren, neiging hebben om 
(zich) op te blazen, en genotzuchtig zijn. Een positieve 5 is goed 
in ethisch denken, het zoeken van de middenweg, openheid, 
intelligentie in woord, spraak en geschrift, regeneratie. Een goed 
pedagoog/onderwijzer. 
Getal 5 vertoont qua gedrag enerzijds een sociale bewogenheid en 
anderzijds een drang naar hang naar eigen profijt, van idealisme 
verbonden met succes; commercialiteit, van religiositeit en een 
zich symbiotisch (samenwerkend)  opstellen tegenover de 
maatschappelijke orde, welke kleur deze ook heeft.  
Het Jupiter principe komt echter altijd om de hoek kijken.  Dit 
principe belichaamt een bezielend elan, een enorme potentie tot 
groei en alle denkbare geneeskracht. Dit werkt allemaal zeer 
positief naar buiten toe uitstralend, inspirerend, en het kan 
anderen op een spoor in henzelf zetten waar zij anders misschien 
van hun leven niet op terecht zouden zijn gekomen.  
 
Verder kunnen we de relatie tussen de getallen 3, 4 en 5 als volgt 
weergeven: 
 
- getal 3 zorgt voor de aanlevering van een idee 
 
- getal 4 realiseert dit idee, geeft het vorm.  
 
- getal 5 laat dit verder groeien. Getal 5 en 7 staan voor 
            onze voeten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Getal 5 en 7 zijn de voeten, waarop je staat. . Deze getallen 
hebben te maken met een standpunt innemen. Gezwollen voeten 
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hebben in deze context te maken met een standpuntbelemmering.  
Voetschimmel heeft te maken met geen goed contact hebben met 
moeder Aarde.  
Schimmelnagels; je levenswil laten veroveren door schimmels.  
Voetwratten; doornen op je levensweg. 
Voeten die pijn geven in het staande houden en verstaan; waar 
wringt de levensenergie? 
 
 
 
Karaktereigenschappen van de 5. 
 
Royaal en loyaal (negatief: een gat in de hand hebben) 
Graag reizen in binnen- en buitenland om zo nieuwe inspiratie op 
te doen. 
Over de grens gaan zowel in figuurlijk als in letterlijk opzicht.  
De opvoeder (negatief: dogmatisch) 
Godsdienstig, religieus, spiritueel 
Een optimistische inslag hebben. 
Sociale inslag. 
Gevoelig. Hij /zij vertrouwt iedereen omdat hij royaal is in zijn of 
haar denken. 
Leraarschap (als beroep, maar ook in de alledaagse praktijk) 
De bemiddelaar 
Hij/zij heeft de neiging om een kwestie groter te maken dan het 
is; overdrijven. 
Propagandistisch 
Geen afspraken willen maken, omdat het grote avontuur lonkt. 
 
De 5 valkuil is echter dat hij uit enthousiasme, bevlogenheid  en 
goedheid te vaak “ja” zegt en dan juist te veel vast komt te zitten.  
 
Vetzucht, vocht vasthouden, gewichtsproblematiek (typisch 
Jupiter) zijn eveneens fysieke uitingsvormen die horen bij dit getal. 
Dit kan wijzen op een oud, opgeslagen verdriet, waaraan gewerkt 
kan worden door middel van een uitgebreide vraagstelling richting 
cliënt.  
 
Levenslesgetal 
 
De 5 als levenslesgetal houdt in dat je angst voor veranderingen 
mag leren doorvoelen.  
Een constructief gebruik van vrijheid, waarbij de juiste ervaringen 
dienen te worden gekozen op basis van voorafgaande ervaringen 
is dan ook een aspect wat men mag leren, maar niet van tevoren 
beheerst. Dus door middel van het opdoen van (emotionele, 
gevoelsmatige) ervaringen, die men achteraf kan evalueren, groeit 
de 5-mens. 
Angst voor verandering op maatschappelijk en gevoelsmatig vlak 

is een item waar 5-types het meest tegen aan kunnen lopen, terwijl 
de uitdaging juist is om bestaande structuren (4) verder te leren 
ontwikkelen/uit te bouwen. 
 
Beroepen  
 
Beroepen die bij de 5 horen zijn: 
- leraar 
- ambtenaar  
- speculant/aandelenhandelaar 
- bankwezen 
- dominee/pastor/imam 
- reisleider 
 
 
 
 
Henk Hollmann is als docent verbonden aan de beroepsopleiding tot 
Tarotkundige van Stichting de Ster te Terborg. 
 

 
 
 
 
 
 
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’. 
 
 
 
 
 
 

 


