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Contactgegevens

ATTENTIE! ATTENTIE!

Stichting de Ster is nu ook te vinden op
Facebook.
U kunt ons snel vinden op:

Wij verheugen ons er op u in het nieuwe seizoen te mogen
begroeten.

https://www.facebook.com/opleidingendest
er

U bent allemaal van harte welkom.
Stichting de Ster,
het bestuur

Hier vindt u eveneens vele interessante
aanbiedingen.

OPENBARE AVOND:
Uw Core Business
Datum: 26 oktober 2016

Beste tarot-vrienden

Het Ster-team heeft vele nieuwe ideeën voor 2016-2017 om u Olv Cor van der Horst
allen verschillende opleidingen, workshops en lezingen aan te
Dag beste mensen, dit is een uitnodiging
bieden. De docenten en gastsprekers staan garant voor een goede
om aanwezig te zijn op 26 oktober voor de
kwaliteit.
lezing “Core Business” , een woordgrapje
om te beginnen met heel serieuze zaken.
Wij hebben ons best gedaan om ook dit seizoen interessante
Als je het woord “Core” uitspreekt, hoor
workshops, lezingen, en natuurlijk de erkende Beroepsopleiding
zowel mijn naam als het woord kern of
tot Tarotkundige vorm te geven. Kijk op Facebook en onze
buik. En daar gaat de lezing van 26
website voor de nieuwste aanbiedingen.
oktober 2016 over.
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Het start met het volgende:
In deze bijzondere tijd van transformatie gaat het steeds meer om
jouw kern en jouw gevoel. De ontwikkelingen die zijn ingezet in
2012, beginnen nu meer gezicht en invloed te krijgen.
Ik hoop je wat inzicht te geven op jouw kern zaken en deze zo
scherp mogelijk te maken. Dat doet ik op de wijze , die je
gewend bent van mij: speels en met humor. Het is belangrijk
om allemaal meer bewust te zijn en ons eigen leven in eigen
handen te nemen.

deze kwaliteit nu van
nature meegekregen of met
vallen
en
opstaan
verworven hebt: koester
hem. Je kunt namelijk
vrijwel alles aan wat het
leven je toeschuift, omdat
je weet dat je vrij bent –
niet om
onverantwoordelijk er op
los te leven, maar omdat je
jezelf trouw bent en geen
probleem maakt van je
zwakke plekken.
Voor de meesten onder
ons
wordt
deze
levenshouding met enige
regelmaat ondermijnd door
negatieve, veroordelende gedachten. Wij zijn nu eenmaal gewend
om ons een beetje te schamen zodra we niet zo volmaakt zijn als
we zouden willen. Het is voor velen een hele klus om dat
benauwende perfectionisme achter ons te laten. En mensen die
lomp gedrag rechtvaardigen met uitspraken als “men moet mij
maar nemen hoe ik ben”, tja, daar krijg je niet direct een
inspirerend voorbeeld van hoe het wel kan.
De Kracht heeft immers niets te maken met spierkracht of het
vermogen om anderen te overschreeuwen. Als je zelfvertrouwen
en je gevoel van eigenwaarde op zelfkennis gebaseerd zijn, dan
ben je vanzelf sensitief, zowel tegenover anderen als tegenover
jezelf. Dit is de weg van de innerlijke waarheid, die de ander niets
opdringt en evenmin buitensluit.

In deze lezing doe ik dat door je een stukje mijn weg te laten zien
en mijn gedane ontdekkingen. Vervolgens kijken we dan naar
wat de wereld ons laat zien, om daardoor meer vertrouwen te
krijgen om naar jezelf te kijken en zelf ook stappen te
ondernemen. Want bepaalde energieën in de wereld trachten je
arm, dom en zonder initiatief te houden!!
Tijdens deze lezing zullen we wat kleine oefeningen doen om
een stukje (on)bewustzijn helder te krijgen. Dit kan je stimuleren
om op afstand naar jezelf te kijken en om stappen te
ondernemen. Wie durft het aan? Spiegeltje, spiegeltje aan de hand
wat is er met mij aan de hand?
Het is een lezing over jouw kernzaken!! Het gaat jou aan het
hart..
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

De Ster wenst je toe dat je al je vorderingen op dit pad met
vreugde begroet, en jezelf vergeeft bij elke “fout” die je maakt.

Aanvang: 20.00 uur.
De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Kosten: € 10,00 p.p.

Marcel Zwart is als docent verbonden aan de beroepsopleiding
tot Tarotkundige van Stichting de Ster te Terborg.
www.ontdekjepotentieel.com

Tarot en astrologie oktober 2016
Auteur: Marcel Zwart

Piramides in Egypte , Piramides in Zuid Amerika en nog
meer Piramides in China, Japan en in Bosnie.

Tarot

Auteur: Cor van der Horst
Op 1 oktober komen wij dit jaar via 1+10+2016 uit
op XI de Kracht. Wie deze Kracht beheerst heeft
Er is eigenlijk niets wat ons zo verbaasd en bezig houd als de
een verfijnd en helder evenwicht ontwikkeld tussen
Pyramides. Wat zijn het? Wie heeft ze gebouwd en hoe hebben ze
het verhevene en het instinctieve in de mens. Of je
2

die gebouwd.
Al als kleine jongen verlekkerde ik mij aan de schoolposters over
de bouw van deze mysterieuze bouwsels. En toen ik mij vragen
ging stellen over hoe, wat en wie , werd mijn nieuwsgierigheid
alleen maar groter. Want het werd steeds verbazingwekkender dat
dit door mensen is gebouwd.

Door de eerste ontdekkers werden de piramides gezien als
begraafplaatsen, oa omdat er tombes werden gevonden, en
werden de verschillende kamers functies toegedicht , die ze later
niet bleken te hebben, in de nieuwere visie.

De bouwtijd
Volgens de oude plaatjes werden de grote stenen ter plekke
uitgehouwen en op grote bomen naar de plek gerold. Inmiddels
zal duidelijk zijn dat, dat echt een fantasie is. ( wel leuk om zo te
verklaren waarom er geen bomen zijn in de woestijn)
Nassin Hararmein, een belangrijk wetenschapper van deze tijd, liet
ons zien dat 200 miljoen stenen van die grote vinden, uithakken,
verslepen via de Nijl en dan zo nauwkeurig opstapelen met allerlei
symboliek erin een totale onmogelijkheid is. Bovendien wordt
ook uit het oog verloren dat de Nijl ook nog eens twee maal per
jaar overstroomde. Het zou betekenen dat dit alles in een tempo
van 1 steen per 8 minuten is volbracht.
Mysterie en ceremonies
Door de vele symboliek, bizarre staaltjes van wiskunde en
cijfermatige overeenkomsten is het helder geworden, dat de
piramides er meer waren voor bijzondere ceremonieën en
inwijdingen Bovendien was/is er voor ons veel te leren over de
wereld en tot ver daarbuiten (buitenaardse beschavingen en
bijvoorbeeld de 3 piramides van Cheops gerangschikt in de gordel
van het sterrenbeeld Orion, de Jager). En werd ook helder dat de
bouwers ons ver voor waren en wellicht nog steeds zijn in alles.
Daarnaast is de symboliek en verbanden met “buitenaardsen”
Piramides vind je overal op de wereld. En er worden er steeds steeds duidelijker geworden. Onder andere werd ons vanaf het
meer ontdekt. Tot nu toe konden we zeggen binnen een bepaalde moment dat we luchtvaart hadden uitgevonden helder, dat de
breedte graad, denk maar aan Egypte, India, Peru.
piramides ook "wegwijzers" waren van boven af en werd het
Maar toen kwamen daarbij China , Japan.
verband met bijvoorbeeld het sterrenbeeld Orion goed
En inmiddels zijn daarbij gekomen Piramides in Bosnië, de verklaarbaar.
Zuidpool en in de Bermuda driehoek...
De bouwtechniek
Wat zeker niet te verklaren is, is hoe deze grootse en magnifieke
bouwwerken zijn gemaakt in de tijd van het oude Egypte. Ook
vandaag de dag kunnen we niet en/of nauwelijks dit soort grootse
bouwprojecten aan. De wijze waarop deze piramides met al hun
astronomische en mystieke verborgenheden gebouwd zijn, heeft
een
enorme
kennis
vereist
van
de
toenmalige
wetenschappers/ontwerpers en bouwers.
Bosnië
De belangrijkste ontdekking van piramides op een afwijkende plek
zijn die van Bosnië, welke bestaan uit een hele serie van 5
piramides en ze hebben al meer info opgeleverd dan alle andere
bij elkaar.
Conservatieve wetenschappers doen er alles aan om deze
piramides in een boos daglicht te zetten en proberen alles op
vreemde wijze te verklaren.
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Voorbeelden zijn :

en buiten je paden te treden, want onze wetenschap wil dit niet
waar hebben. Het zou heel veel aannames en gedachtegangen
compleet omver gooien. Onze geschiedenis zou helemaal onderuit
gaan en we hebben dan ineens een goede verklaring van de
ontwikkeling van de mens. En er hoeft geen missing link meer
gevonden te worden, want we zijn gewoon gemaakt.
Groeten van Cor
Leestip
:
https://tallsay.com/page/4294969424/bosnischepiramides-zetten-gevestigde-wetenschap-voor-raadsels
Over de auteur
Cor van der Horst ( levenskunstenaar )
Email: Corvanderhorst@hotmail.com
Tel.: 06 11403198

Attentie!
Houdt u alvast een plekje in uw agenda vrij voor onze Open
Dag/Spirituele beurs op 19 maart 2017?
Entree: € 12,50 p.p.
Alle workshops, lezingen, privéconsulten zijn deze dag
gratis.
Docenten van de Ster, Tarotkundigen en deskundigen
verbonden aan de Ster geven deze dag hun medewerking.
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.
Tenslotte blijken deze piramides tenminste 12.000 jaar oud te zijn, Wilt u uitgeschreven worden stuur dan een email naar:
waardoor de gehele wetenschap op zijn kop staat.
info@dester.org met als titel ‘Uitschrijven.
Ieder die dit leest, wordt dus uitgedaagd om zelf op zoek te gaan
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