
    

      

  

 

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

- De Koningin  van Bekers: 
Marcel Zwart 

- Tarot en Ismakogie: Elly Hoekstra 
- Astrologische vooruitblik december 2013 

door Jan Weber 
- Openbare avond: 29-01-2014 

Soul Coaching: 
Albertine Rutten 

- Contactgegevens 
 

 

De Koningin van Bekers 

Auteur: Marcel Zwart 

 
In wit en lichtblauw gekleed zit 

de Koningin op haar troon, met 

haar voeten vlakbij het zacht 

golvende water. Zij kijkt met 

ontspannen aandacht naar de 

kelk die zij in haar handen heeft. 

De kelk en het water suggereren 

allebei, dat deze koningin van 

nature contact heeft  

met de vele geheimen van de 

menselijke ziel en de wereldziel. Zij heeft aanleg voor 

verre geestelijke reizen. Hoewel het element water 

meestal aan gevoelens en  

emoties gekoppeld wordt, verbindt Noud van den 

Eerenbeemt de Koningin van Bekers met visioenen, 

dromen, illusies en rust. Volgens hem heeft zij meer 

verbeeldingskracht dan gevoel. Er komt in deze 

beschrijving een sterke verwantschap met II de 

Priesteres naar voren. Hoe vaak wordt niet van de 

Priesteres gezegd, dat zij bij het water thuis hoort? Bij 

het spel van Crowley (de Stok van Thot) is de 

overeenkomst met de Priesteres nog duidelijker 

zichtbaar. 

De Koningin van Bekers vertegenwoordigt een aspect 

van de vrouwelijke energie die wij allen in ons hebben. 

Zij kan zachtmoedig en geduldig zijn, maar het vleugje 

rood dat in haar kledij te zien is geeft aan dat zij wel 

degelijk ook een sterke passie in zich heeft. De waarheid  

 

 

 

 

 

 

is voor haar belangrijker dan de verstikkende “mantel 

der liefde”. Hoe zou liefde ooit zonder waarheid kunnen?  

En anderzijds, wat is waarheid 

als zij niet in liefde ervaren en 

gedeeld kan worden? Waar je 

de koningin van bekers in jezelf 

herkent, zul je merken dat zij in 

jou altijd op zoek is naar de 

complete waarheid die alle 

betrokkenen recht doet. Om 

jezelf recht te doen zul je bewust 

met enige regelmaat samen met 

haar willen gaan zitten, om tot 

rust te komen, om opgedane ervaringen een plek te 

geven en om gewoon wat te mijmeren. De een komt hier 

makkelijker aan toe dan de ander, maar de 

landschappen die je geestesoog al mijmerend ontwaart 

geven wonderbaarlijk voedsel aan je ziel. 
Auteur: Marcel Zwart 
Marcel Zwart is als docent verbonden aan de 

beroepsopleiding tot Tarotkundige van  

Stichting de Ster 
 
 

 
Ismakogie 

Oefeningen voor de maand december 

Auteur: Elly Hoekstra 

 
Boogschutter is het negende teken 

van de dierenriem en loopt van 23 

november tot en met 21 december. 

Het is een periode van innerlijke 

groei. Van tijd en rust nemen voor 

jezelf om je zelfkennis te vergroten. 



Het teken Boogschutter heeft een verbinding met de 

heupen. Je kunt deze periode dus heel goed 

ondersteunen met de volgende oefening. 

 

Oefening: 

Ga goed zitten en beweeg de knieën links-rechts. De 

armen beweeg je tegengesteld. Beweeg rustig en 

vloeiend. Het is een hele mooie oefening voor de 

heupgordel. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Elly Hoekstra (www.ellyhoekstra.com) is 

Ismakogiedocent en Tarotkundige. Zij is medeauteur van 

drie boeken over Ismakogie en samensteller van de 

DVD Bewust bewegen met Ismakogie.  

Zij geeft o.a,  Ismakogie bij de cursus Tarot en 

Gezondheid van Stichting De Ster. 

 

 
Astrologische vooruitblik  
December  2013 
 
 
December zal 

relatief rustig 

beginnen, maar 

vanaf het midden 

van de maand 

komen de planeten 

in onrustiger 

aspecten. 

Op 3 december is er een Nieuwe Maan op de 11e graad 

Boogschutter. Volgens de astrologisch mandala is dit de 

graad van het pad van de menselijke groei en dus een 

ideaal moment om te mediteren op je eigen weg daarin. 

Op 5 december wordt de fantasie verlevendigt. Als je 

nog een gedicht of surprise moet maken is dit een goed 

moment. 

Op 6 december moeten we oppassen voor misleiding en 

bedrog, want Mercurius en Neptunus maken onderling 

een vierkant. De ratio zal daardoor wat vertroebeld 

kunnen zijn. 

Vanaf vandaag kan de sfeer in relaties slechter worden 

en meer ruzies ontstaan, maar ook kan er inzicht 

ontstaan op welke manier aan de relatie gewerkt zou 

kunnen worden. Raadpleeg dus de zuiverheid van je 

eigen intenties voor je de ander beschuldigt. 

Rond 13 december zijn er goede mogelijkheden zonder 

problemen veranderingen aan te brengen in 

maatschappelijke stelsels.  

Op 21 december om 17.12 uur heeft de Zon weer haar 

laagste stand bereikt en hebben we te maken met de 

Winter zonnewende. Dat gebeurt op de dag dat Venus 

retrograde gaat lopen tot 31 januari 2014.  

We krijgen te maken met herwaardering van waarde 

(materieel en niet materieel). 

Het kan onze financiële markten onder druk zetten. Ook 

relaties kunnen minder soepel lopen dan tevoren. 

Op 24 december komt Mercurius in Steenbok, het 

bevordert het systematisch denken, maar ook kan het 

aanzienlijk kouder worden. Er is dus kans op een witte 

Kerst. 

Mars in oppositie met Uranus kan op 25 december 

plotselinge ruzies en ongevallen veroorzaken. Het is het 

eerste aspect van het “Groot kosmisch Kruis” dat tot 9 

januari 2014 in diverse configuraties aan de hemel staat. 

In elk geval zijn Pluto, Uranus Jupiter en Mars de 

constante elementen. Rond de jaarwisseling vullen Zon, 

Mercurius en Maan dit aan op het moment dat ze 

conjunct Pluto staan. 

Een situatie met veel energie die vaak niet gelijkmatig 

gaat uitwerken. 

Pas dus goed op in gevaarlijke omstandigheden, zoals 

met vuurwerk, hou veiligheid heel goed in de gaten. 

Tegen de jaarwisseling nemen de risico’s op ruzies en 

ongevallen toe. De sterren staan explosief. Blijf dus uit 

de buurt van vuurwerk, er kunnen erg gevaarlijke 

situaties ontstaan.  

Een positief aspect van dit Grote Kruis is dat 

noodzakelijke veranderingen, die te lang zijn uitgebleven 

in gang worden gezet. 

 

Jan Weber 

Geïnteresseerde in meer astrologische 
artikelen van mijn hand, kijk dan op 
www.omegahighlighter.com 

 
 
 

 

 



 

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’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur van  
Stichting de Ster 

dankt jullie allen voor het 
vertrouwen, de steun en  

de hulp die 
we mochten ontvangen. 

 
Wij wensen u allen een blije 

adventstijd,  
een gezegend Kerstfeest 

en voor 2014 veel wijsheid 
vanuit 
Liefde. 

 

 
 
 

 
Stichting de Ster 
Elly Spronk, voorzitter 
 
 

 

 
 


