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 Nieuwsbrief 

                   Juni 2019 

 Facebook 
 Voorwoord 
 Open Dag 
 Openbare avond: Tarot-avond 
 Tarot en rituelen:  Ingrid Blaauw 
 De Priesteres: Yvon Taken 
 Rooster opleidingen en workshops 
 Astrologische tendensen juni en juli 

Debby Bolung 
 Contactgegevens 

 
 

 
 
Noteer alvast in uw agenda: 
 

 
 
 
Beste tarot-vrienden 
 
 
Het Ster-team heeft vele nieuwe ideeën 
voor 2019 om u allen verschillende 
opleidingen, workshops en lezingen aan te bieden. De 
docenten en gastsprekers staan garant voor een goede 
kwaliteit. In dit kader verwijzen wij u speciaal het overzicht, 
vermeld in deze Nieuwsbrief. 
 
 
U bent allen van harte welkom! 
 
Stichting de Ster, het bestuur 
 
Zie hiervoor onze website: www.dester.org 
 
 
 
 

 

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.  
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OPENBARE AVOND:  
 
Tarot-avond 
    
Datum: 26 juni 2019 
 
Olv Elly Spronk en medewerkers 
 
Deze openbare vond, zullen Elly Spronk en medewerkers u laten 
zien aan de hand van een inspirerende legging, welke verrassingen 
deze zomerperiode zich voor u aankondigen. 
 
U gaat allemaal met een concreet advies naar huis.  
 
Laat u zich verrassen op deze boeiende avond? 
 
Aanvang:  20.00 uur. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur. 
Kosten: € 10,00 per persoon  
 
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 
 
 
Tarot en rituelen  
 
Auteur: Ingrid Blaauw 
 
Rituelen zijn niet zomaar een alternatieve wijze van 
communiceren. Ze zijn een manier om iets te zeggen wat op 
geen enkele andere manier gezegd kan worden.” S. J. 
Tambiah. 
 
Volwassen zijn brengt regelmatig het gevoel met zich dat de klok 
zonder pauzes steeds sneller tikt. Denk bijvoorbeeld aan hectiek 
thuis of op het werk. We kunnen hierdoor volledig overspoeld 
raken en ons mee laten slepen in de waan van alledag. Dat kan dan 
weer leiden tot gevoelens van angst, zorgen, gepieker, 
besluitloosheid, onrust, falen, doelloosheid, onzekerheid en 
schuldgevoelens. Wij ervaren ons (gevoelsmatig) overvraagd.  
 
Tegelijk zijn veel van onze handelingen of onze manieren van 
doen “zoals we die “gewend” zijn; ze gaan op de automatische 
piloot, dus zonder of bijna zonder erbij na te denken. Dat is maar 
goed ook, anders moesten we steeds weer over echt alles 
nadenken…. Niet leefbaar! In beginsel zijn vaste gewoontes dus 
fijne dingen die ons helpen te leven. Leven is meer dan alleen 
maar ademhalen, eten en slapen…. We bewonen ook “onze” 

geestelijke wereld, maar daar kan nogal eens iets zitten waar we 
geen woorden voor hebben, althans geen woorden die voor 
anderen op dezelfde manier begrepen (kunnen) worden.  Sigmund 
Freud zag het zo: wij beseffen onze eigen beperktheid en dat we 
tegen de grenzen van ons mens-zijn botsen. We beseffen dat we 
als mens niet “de alfa en de omega” (het begin en het einde (der 
dingen)) zijn, maar dat wij ons moeten richten op het Hogere. (In 
alle godsdiensten zijn er aan dit gevoel rituelen verbonden.) 
 
Neutraler gezegd we kunnen met dit besef omgaan door de 
aandacht met regelmaat naar binnen te richten, naar wat binnen in 
onszelf plaatsvindt. Dat kan door rustgevende rituelen c.q. vaste 
gewoontes in het leven te integreren. Die helpen de geest tot rust 
brengen en zich bezig te gaan houden met zaken die energie geven 
en niet nemen. Al was het alleen maar het bewust inbouwen van 
regelmatige rust- en reflectiemomenten.  
 
Rituelen zijn onmisbaar voor de continuïteit van ons bestaan en 
blijken ook (mede) daardoor therapeutische eigenschappen te 
beschikken. Een ritueel kan ook te maken hebben met een 
groepsbewustzijn en werken als bescherming tegen eenzaamheid. 
In onze tijd is er steeds meer sprake van individualisering. Het 
collectief is uit elkaar gevallen. Oude rituelen verliezen 
tegenwoordig nogal eens hun kracht, hun waarde, maar zichtbaar 
is ook dat er nieuwe rituelen opkomen, bijv. persoonlijke bruiloft- 
en uitvaartrituelen.  
 
We zullen voor levende rituelen de mythen, de oude wijze 
verhalen, opnieuw moeten gaan verkennen. Maar er kunnen 
natuurlijk ook nu min of meer spontaan “grote verhalen” ontstaan 
uit de behoefte aan en verlangen naar een verdieping en zingeving 
van het leven. Daar zijn nieuwe aanknopingspunten voor nodig. 
We kunnen er zelf mee aan de gang en dan zijn de volgende 
uitgangspunten van belang: 
 
 
 
Wat doen rituelen voor de mens?   
- ze brengen rust, stabiliteit en kracht 
- ze scherpen innerlijke overtuiging en standvastigheid aan 
- ze vergroten de saamhorigheid 
- ze kunnen negatieve patronen doorbreken 
- ze zijn te gebruiken om iets af te sluiten of om iets achter 
 te laten (rouwrituelen) 
 
Wanneer werken ze: als ze bijdragen aan het vinden van balans, 
antwoorden, rust en stilte in onszelf. Hoe vaker we de tijd nemen 
voor rust, bezinning en innerlijke stilte, hoe beter we leren te 
accepteren wat “is”, los te laten wat we niet kunnen controleren of 
veranderen en focussen op wat we wel kunnen beïnvloeden.  Zo 
worden gebeurtenissen in de buitenwereld niet meer bepalend 
voor wie we zijn en de keuzes die we zullen maken. We relativeren 
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en/ of overstijgen onze omstandigheden gemakkelijker, waardoor 
meer groei, energie en rust. 
 
Ik heb om eens te onderzoeken welke rituelen nu bij mij passen 
de volgende legging gecreëerd:  Welke soort rituelen passen bij 
mij?  
 
 
Selecteer de kaarten in 3 stapels: 
1. grote arcana   (mijn Levensles) 
2. de hofkaarten   (mijn houding)  
3. steeds afzonderlijk uit de 4 reeksen van de kleine arcana kaarten 
 (mijn kwaliteiten)  
- de eerste: mijn verworven kwaliteit 
- mijn uitdaging of nog te verwerven kwaliteit 
 
Leg de kaarten als volgt: 

 
De kracht 
van het 
weten. 

De kracht 
van het 
willen. 

De kracht 
van het 
durven. 

De kracht van 
wijsheid. 

    
Intellect, 
communicatie
, kennis.  

Moed, 
succes, 
creativiteit en 
transformatie
.  

Emoties, 
intuïtie, 
reflectie, 
liefde en 
vriendschap
.  

Mysterie, 
begrijpen, 
natuurkrachten
, bezit, carrière.  

Grote Arcana 
kaart 

Grote 
Arcana 
kaart 

Grote 
Arcana 
kaart 

Grote Arcana 
kaart 

    
Mijn 
Hofkaart 

Mijn 
Hofkaart 

Mijn 
Hofkaart 

Mijn 
Hofkaart 

    
Zwaarden Staven Bekers Aarde 
1 1 1 1 
2 2 2 2 
Wat zegt mij 
dit 

Wat zegt 
mij dit 

Wat zegt 
mij dit 

Wat zegt mij 
dit 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
Suggestie Suggestie Suggestie Suggestie 
Symboliseer 
het door 
wierook, een 
veer, iets aan 
een 
heliumballon 
op laten. 

Symboliseer 
het door 
kaarsen, iets 
verbranden 
in een schelp 
met een 
kooltje erin. 

Symboliseer 
het door 
een 
kommetje 
water, iets 
in stromend 
water 
gooien. 

Symboliseer 
het door een 
steen of takje, 
iets begraven. 

 
 
Ingrid Blaauw is als docent verbonden aan de beroepsopleiding tot 
Tarotkundige en de opleiding Meesterschap in Tarot van Stichting de Ster te 
Terborg. 
 
 
 
 

Rooster opleidingen Stichting de Ster 2019-2020 
 
Op 24-08-2018 is de Ster gestart met een geheel nieuwe 
opleiding, die uniek is in Nederland:  
Meesterschap in Tarot. 
Start jaar 1:  29-09-2019 
Start jaar 2: 15-09-2019 
 
Tweede jaar Erkende Beroepsopleiding tot Tarotkundige 
Start:  22-09-2019 
  
De Tarot als weg tot Persoonlijke Bewustwording 
Start: 21-09-2019 
 
Pentalogie en Tarot: 
Start: 12-10-2019 
 
Het Vierkant van Saturnus 
Start: 01-02-2020 
 
Tarot, de 4 elementen en Speelkaarten Spellen 
Start: 28-09-2019 
 
Workshop Kleurenanalyse en Tarot 
Datum: 25-04-2020 
 
Hebt u zich nog niet opgegeven voor een van deze 
opleidingen en hebt u wel interesse, aarzel dan niet; er is nu 
nog plaats. U bent van harte welkom. 

 

 

 

Vuur  Water  Aarde 
Lucht
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Voor meer informatie en inschrijven: www.dester.org 
Email: info@dester.org  
Tel.: 0315-323643 
 
 
De Priesteres 
 
Auteur: Yvon Taken 
 
Naast mijn leven hier in Ruurlo met 
mijn familie, mijn praktijk en mijn 
dorp, staat mijn leven sterk in het 
teken van het bestuderen van o.a. de 
oude Egyptische healing kennis. De eerste House of Life Healing 
Conferentie welke ik voor het House of Life in Abydos Egypte eind 
maart heb georganiseerd, is een groot succes geworden. De 
bevlogen gastsprekers archeologen, Egyptologen, onderzoekers en 
deelnemers uit acht verschillende landen, de bijzondere excursies 
naar de archeologische sites van Abydos en het avond healing 
programma hebben bij de deelnemers en gastsprekers voor 
diepgaande ervaringen en herinneringen gezorgd.  
Een begrip over de oude Egyptische healingkennis krijgen kun je 
pas als je ook echt die kennis kunt vergaren en die kennis ook als 
ervaringen kunt ondergaan. Ervaringen ondergaan houdt in dat je 
meestal op de plaats van de ervaring zelf bent. Pas dan kun je het 
werkelijk eigen maken en ben je in staat het te doorvoelen en te 
doorleven.  
Niet iedereen is in staat of heeft de mogelijkheid werkelijk fysiek af 
te reizen naar Egypte. Daarom wil ik jullie de komende tijd graag 
d.m.v. deze nieuwbrief meenemen naar het oude Egypte en daar 
waar nodig nog verder terug in onze Tijd.  
In welke vorm wil ik dat doen? Ik ga dit doen via de kaart de 
Priesteres, de Grote Arcana kaart van de Voyager Tarot. De 
bijzondere vrouwelijke energie van de Priesteres van de Voyager 
Tarot is voor mij altijd een grote steun en van groot belang als ik 
tijdens mijn verblijven in Egypte in het House of Life mijn groepen 
en gasten in de retraites begeleid. Het is de energie van de 
vrouwelijke waakzaamheid, van zuivere observatie, van een rustige 
vrouwelijke aarding, de zachtaardige vrouwelijke gelijkmoedigheid 
en een liefdevolle vrouwelijke bespiegeling.  
Het archetype van de Priesteres heeft te maken met het begrijpen 
van de relativiteit, het belangrijkste thema van het getal 2. De 
behoefte om rustig te schouwen staat voorop. Er is een drang om 
de essentie achter de verschijnselen te zien. Daarom zal de 
Priesteres niet klakkeloos in de waan van de dag meegaan maar 
stand nemen. Ze ziet de betrekkelijkheid van de dingen. De 
Priesteres zoekt rust door zich te onthechten.  
Een ander belangrijk element van de archetype van de Priesteres is 
haar Mediumschap. Hoewel men ervan uitgaat dat de 
mediumkracht wat in het orakel spel de Tarot vervat zit haar 
oorsprong heeft in de Griekse beschaving, is de oorsprong van deze 
kwaliteit van de Priesteres naar veel oudere beschavingen als het 

oude Egypte, Mesopotamië, Atlantis en Lemurie terug te voeren. Ik 
neem jullie even mee op reis.  
De beschaving van het oude Mesopotamië bestond al sinds het 
begin van de mensheid. Het woord Mesopotamië heeft een Griekse 
oorsprong en betekent "het land tussen de twee rivieren"; de Tigris 
en de Eufraat. De Tigris en de Eufraat ontspringen beide in de 
bergachtige regio's van Turkije en stromen naar de Perzische Golf. 
In ongeveer 3500 voor Christus werd deze streek bewoond door de 
Sumeriërs, een Semitische bevolkingsgroep. De Sumeriërs, of 
Semieten, waren afstammelingen van Sem, een zoon van Noach. 
Na de ondergang van de Sumerische beschaving, werd deze eerst 
gevolgd door de Assyriërs en later door de Babyloniërs. 
Volgens Plato was Atlantis, het verloren continent, groter dan 
Klein-Azië en Afrika tezamen. Het zou hebben gelegen voorbij de 
zuilen van Hercules (dat wil zeggen de Straat van Gibraltar), ergens 
in de Atlantische Oceaan, daar had het eilandenrijk gelegen dat eens 
in zijn overmoed de strijd tegen heel Europa en Azië had 
aangebonden en die gebieden ook zou hebben onderworpen, als 
niet de heldenmoed van de Atheners de opmars tot staan had 
gebracht, aldus Plato in zijn Timaeus. Hij had dit verhaal, naar eigen 
zeggen, van anderen, die het op hun beurt in Egypte hadden 
vernomen. Plato vertelt verder dat op een kwade dag geweldige 
aardbevingen en overstromingen niet alleen heel Athene hadden 
weggevaagd, maar ook het rijk van Atlantis in zee hadden doen 
verzinken. Dit alles zou zich ongeveer negenduizend jaar vóór zijn 
eigen tijd hebben afgespeeld.  
Over de beschaving Atlantis en Lemurië zijn tal van boeken 
geschreven. Heel wat mensen weten zich nog dingen over deze 
periode te herinneren uit een vorig leven. Dit waren technologisch 
en spiritueel hoog ontwikkelde beschavingen, hoger dan wij nu zijn. 
Lemurië bevond zich op een groep grote eilanden in de Grote 
Oceaan. Atlantis, dat in de Atlantische Oceaan lag, kwam daar later 
uit voort. Beide beschavingen leefden honderdduizenden jaren 
vreedzaam naast elkaar.  
Aan het eind van de laatste 26.000-jarige cyclus kwamen Atlantis en 
Lemurië met elkaar in conflict en werd Lemurië vernietigd door 
Atlantis. Atlantis zelf ging aan het eind van de laatste 11.500 jarige 
cyclus ten onder doordat ze te onvoorzichtig werden met 
technologische experimenten zoals het creëren van lasers. In een 
periode van ongekende natuurrampen, een scheurende aardkorst en 
een kanteling van de aardas, werd dit wereldrijk verzwolgen door 
de zee. Vele Lemuriërs en Atlantianen vluchtten in deze roerige 
periodes ondergrond s en hun nazaten leven daar nu nog steeds. 
Terug naar ons onderwerp. 
 
De Priesteres in ons bestaan. De Priesteres heeft altijd al bestaan. 
De Priesteres als medium heeft altijd al bestaan en zal altijd blijven 
bestaan. Het zijn de Priesteressen geweest die door hun 
waarnemingen en nauwgezette en jarenlange opleidingen en 
trainingen het begrip van relativiteit konden doorgronden. Met 
andere woorden, de waarheid kunnen schouwen die achter de voor 
ons zo schijnbare werkelijkheid van het leven van alledag ligt. 
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Dat wij zijn gaan aannemen 
dat de Priesteres zoals wij die 
kennen uit de Tarot, haar 
bestaansrecht ontleent uit de 
middeleeuwen komt 
hoogstwaarschijnlijk door het 
verhaal dat er ooit in de 
middeleeuwen een vrouwelijke 
paus was gekozen. Jarenlang 
als man vermomd, klom deze 
zogenaamde ‘paus Johanna’ 
op tot de hoogste positie in de 
kerk hiërarchie, waarna ze 
stierf toen ze gedurende een 
Paasviering van een kind 
beviel. Paus Johanna was zeer 
waarschijnlijk een legende: de 
vrouwelijke Visconti-paus was 

daarentegen echt. Op het einde van de dertiende eeuw geloofde een 
Italiaanse groep, de Guglielmieten genaamd, dat haar stichter 
Guglielma van Bohemie, die in 1281 was gestorven, in 1300 weer 
zou verrijzen en dat er een nieuw tijdperk zou aanbreken. waarin 
vrouwen de functie van paus zouden bekleden. Vooruitlopend op 
deze periode kozen ze een vrouw, Manfreda Visconti, tot eerste 
vrouwelijke paus. De kerk maakte snel en resoluut een einde aan 
deze ketterij door Manfreda in 1300, het jaar waarin de nieuwe 
periode zou beginnen, op de brandstapel te zetten. Zo'n honderd 
jaar later gaf diezelfde familie Visconti opdracht om de eerste 
tarotkaarten zoals wij die kennen te vervaardigen. Tussen deze nog 
ongenummerde en ongetitelde kaarten kwam de afbeelding van een 
vrouw voor die in latere spellen ' de vrouwelijke paus' werd 
genoemd.   
 
Hoe bijzonder, ook in het oude Egypte kennen we het fenomeen 
van de vrouwelijke Farao. Het was Koningin Hatsjepsoet 
(achttiende dynastie) die verkleed als man zich voordeed als de 
mannelijke Farao want ook in het oude Egypte was het Farao schap 
alleen weggelegd voor een mannelijke opvolger. Ook zij viel in 
ongenade en haar opvolger liet al haar afbeeldingen en cartouches 
in de tempels verwijderen.   
Tot zover deze inleiding over de Priesteres waarin het lijkt dat haar 
vrouwelijke kwaliteiten en energie niet altijd werd begrepen. In de 
volgende nieuwsbrief gaat mijn verhaal verder en zal ik dieper 
ingaan op de Netur, de archetypische kracht, die de Priesteres 
representeert en door haar heen werkt. In moderne bewoordingen 
wordt met Neturu ( meervoud van Netur) de Goden en Godinnen 
bedoeld.  
Moment van overweging: Als deze inleiding over de Priesteres iets 
in jou heeft aangeraakt duw deze gevoelens dan niet weg als zou je 
het verzinnen. Neem je gevoelens serieus en behandel ze met 
respect. Neem een moment voor jezelf. Leg de kaart de Priesteres 
op tafel met de vier twee kaarten uit de grote arcana eromheen. Leg 

de kaart De Waakzame, vrouw van Kristallen erboven. Laat dan één 
voor één de energie van de kaart op jou inwerken en luister dan 
naar wat jouw hart jou influistert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In liefde verbonden, Yvon/Aset 
Yvon Taken is Muziektherapeute – Soundhealer – Spirituele coach en trainer 
– Ancient Egyptian Healer en samen met de Egyptische healer Horus van 
Abydos de founder van het huidige House of Life in Abydos Egypte. Yvon is 
sinds 2000 aan de De Ster verbonden; eerst als student, later als docent en 
medewerkster aan diverse activiteiten.  
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Tarot, astrologie en numerologie 
Tendensen voor juni en juli 2019 
 
Auteur: Debby Bolung 
 
Juni 2019 

Numerologisch gezien 
belooft juni, als zesde 
maand in het jaar, een 
actieve maand te 
worden. Het getal 6 
wordt in de pentalogie 
gekoppeld aan de 
productieve en vurige 
planeet Mars. Mars 

staat in de pentalogie onder andere voor fysieke energie, 
lichaamsbewustzijn, assertiviteit, strijd, seksualiteit en daar waar je 
energie naartoe gaat. Mars vraagt deze maand om een focus op 
doelen en prestaties, maar ook aarding is nu belangrijk. Mars heeft 
in de pentalogie namelijk een lichamelijke associatie met het stuitje 
en het 1e chakra. Gelukkig is goed aarden waarschijnlijk niet zo 
moeilijk in deze periode van groei en bloei. De natuur lokt je vanzelf 
naar buiten. Op blote voeten op de aarde staan, een meditatie en 
tijd doorbrengen in de stilte van de natuur helpen allemaal goed om 
de verbinding met Moeder Aarde te behouden.  
 

De Maand juni begint overigens ook behoorlijk actief 
met op 3 juni een Nieuwe Maan in het teken 
Tweelingen, waarbij de horoscoop van de Nieuwe 
Maan een Maagd ascendant laat zien. Zowel 
Tweelingen als Maagd hebben als heersende planeet 

de vingervlugge en gewiekste planeet Mercurius. Communicatie en 
uitwisselingen zijn onderwerpen die bij Mercurius horen. Ook 
werken, veel te doen hebben, contacten leggen, sociale media, de 
waan van de dag, reizen en in beweging blijven zijn typische 
Mercurius thema´s.  
De universele energie van juni 2019 geeft numerologisch opgeteld 
6+2+0+1+9= 18/9. Hier is de invloed van de 18e tarotkaart de 
Maan aanwezig. De Maan vraagt om bewuste aandacht voor het 

emotionele leven. Emotionele kwesties uit het 
verleden die nog niet afgerond zijn kunnen nu 
omhoog borrelen en vragen om een oplossing. 
Verder kan nu ook het contact met gezin, 
familie of jouw zelfgekozen familie centraal 
staan. Astrologisch gezien heeft de Maan ook 
een associatie met het dierenriemteken Kreeft, 
dus de invloed van de Maan energie wordt 
vanaf 21 juni alleen nog maar groter, omdat dan 
ook de Zon het teken Kreeft binnen treedt. 
Overigens vieren we op 21 juni ook midzomer, 
ook wel Litha genoemd. We vieren dan het feit 

dat we de langste dag en de kortste nacht van het jaar beleven. Een 
magische en vreugdevolle periode. De energie van de natuur bereikt 
nu haar piek. Een gunstige periode om bijvoorbeeld met heling 
bezig te zijn, maar ook kruiden die met midzomer geplukt worden 
hebben een krachtige werking. 
 
Juli 2019 

Numerologisch gezien is juli de zevende maand van het jaar. Het 
getal 7 wordt pentalogisch gekoppeld aan de planeet de Zon. De 
Zon staat pentalogisch voor de ontwikkeling van geestelijk 
bewustzijn. Een persoon met de Zon of het getal 7 centraal leert 
vooral van de school van het leven. Hoewel 
studie en vakkennis bij kunnen dragen aan 
wijsheid, leert men toch vooral van 
levenservaringen. Hopelijk is er in juli 
voldoende tijd om weer te bezinnen, te 
vergeestelijken en om weer tot het eigen zelf te 
komen. De universele energie van juli 2019 
geeft opgeteld 7+2+0+1+9= 19. Ook hier 
staat de Zon centraal, maar nu belicht vanuit 
de tarot. De kaart de Zon vraagt om de moed 
om het eigen innerlijke licht naar buiten toe uit 
te stralen. Maskers af, om net als het blote kind 
je naakte zelf te durven zijn.   
 

Astrologisch gezien staat de Zon tot 23 juli in het 
teken Kreeft. 23 juli komt de Zon het teken Leeuw in. 
De Zon heerst over het stralende teken Leeuw, dus 
genieten van de warmte van het leven, creatief bezig 
zijn en anderen verwarmen met liefde zijn passende 

thema´s.  
 
Verder is het nu weer eclips seizoen. Er vindt een 
Zonsverduistering plaats tijdens de Nieuwe Maan van 2 juli, daarna 
volgt een Maansverduistering tijdens de Volle Maan op 16 juli. 
Beide eclipsen hebben een thema met de tekens Kreeft en 
Steenbok. Op persoonlijk niveau kan er iets spelen met betrekking 
tot de zorg voor kinderen, familie en geliefden. Hoe dan ook, 
verantwoordelijkheden kunnen nu zwaarder aanvoelen. Eigenlijk 
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hebben deze eclipsen een sterke verwantschap met de komende 
grote transit van januari 2020, maar ook met die van een belangrijke 
eclips op 21 juni 2020. Ik kom hier zeker nog een keer uitgebreid 
op terug. Kort gezegd gaat het op collectief niveau over het 
volwassen worden. Het doorzien van emotionele gedragspatronen, 
het loslaten hiervan, bewustwording, het accepteren van 
verantwoordelijkheden, samen voor elkaar zorgen, zijn allemaal 
thema´s die nu een belangrijke rol in de wereld spelen. De Kreeft 
en de Steenbok zijn immers de kosmische ouders die ons koesteren 
en opvoeden.  
 

 
 

 

Debby Bolung werkt in haar praktijk veel met astrologie, numerologie, 
pentalogie en tarot, maar er is ook een grote voorliefde voor het werken met 
stenen en andere schatten van moeder natuur. Voor meer informatie over 
Debby zie haar website wwww.debbybolung.nl 

Debby is al vele jaren verbonden met De Ster. 

 
 
Op 22-06-2019 is er voor groep I een praktijklegging.  
Na een goed resultaat is er de Oorkonde-uitreiking en aansluitend 
een gezellig samenzijn onder het genot van koffie/thee met iets 
lekkers en/of een drankje en een hapje. 
 
Op 23-06-2019 is er de praktijkdag  van groep II.  
 
29-06-2019 vindt het examen van groep II plaats. De diploma- 
uitreiking volgt om 16.00 uur. Aansluitend is er een gezellig 
samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. Tijdens 
dit gezellige samenzijn zullen wij afscheid nemen van Marcel Zwart 
als docent bij Stichting de Ster. 
 
Marcel is vanaf het jaar  2000 actief werkzaam geweest als docent, 
maar ook als medewerker van het “Ster-team” konden wij altijd op 

hem rekenen. Zijn inzichten en ideeën en het vele werk dat hij 
daarvoor gedaan heeft, hebben een positieve uitwerking gehad op 
de kwaliteit en de inhoud  van de opleidingen.   
Daarvoor zijn we hem veel dank verschuldigd. 
 
Voor de toekomst wensen we Marcel en Mariken alle goeds! 
 
Namens Stichting de Ster, 
 
Elly Spronk  
 
 
 
 
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 en u 
zich heeft ingeschreven bij Stichting de Ster voor periodiek uit te 
geven Nieuwsbrieven. In het kader van de AVG verzoeken wij u 
zich uit te schrijven, indien u deze email niet meer wenst te 
ontvangen. Stuurt u dan een email naar: info@dester.org met als 
titel “Uitschrijven”. 


