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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/opleidingendester  

Hier vindt u eveneens vele interessante 
aanbiedingen.  

 
 

 
Lieve vrienden van de Ster,  
 
De herfst is alweer voorbij 
en de winter staat voor de 
deur. In de herfst worden 
we herinnerd aan het 
tijdelijke van het aardse 
bestaan. De natuur is 
uitgebloeid en de bladeren 
vallen van de bomen. Aan de buitenkant lijkt de natuur in verval te 
geraken, maar de innerlijke werkelijkheid is anders: het leven begint 
zich terug te trekken in voorbereiding op de winter, om straks in 
de lente weer volop tot bloei te komen.  
Ook in ons leven zien we verschillende periodes (seizoenen) van 
bewust of onbewust afscheid nemen en ons opnieuw open te 
stellen voor de volgende levensfase. De overgang van kind naar 
volwassene, van volwassene naar middelbare leeftijd, van 
middelbaar naar oud, gaat vaak gepaard met gevoelens van verdriet 
en geluk. Afscheid nemen en opnieuw “ont”moeten.  
 
Het bestuur van Stichting de Ster heeft in 2018 afscheid moeten 
nemen van mensen met wie we zeer verbonden waren.  
Op 14 september 2019 hebben we in Lisse afscheid genomen van 
Antoon Witteman, echtgenoot van docente Ans van Witteman-
van Dijk. Ook hebben we op 1 maart 2019 afscheid genomen van 
Hans Nieuwenhuijs, echtgenoot van onze studiegenote Joke 
Nieuwenhuijs.  
Juist in deze decembermaand, voelen wij ons in vriendschap 
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verbonden met Ans, Joke en hun familie. 
Het jaar 2019 was een jaar waarin we vaak geconfronteerd werden 
met het tijdelijke uiterlijke aardse bestaan. Afscheid nemen en 
moed verzamelen om verder te gaan en vol Liefde en Vertrouwen 
onze levensweg te vervolgen.  
 
Liefde in al zijn aspecten is ook Licht, 
maar zonder duisternis kunnen we het licht niet herkennen 

 
 
 
Als jullie deze Nieuwsbrief ontvangen is het inmiddels Advent. 
Advent betekent: VERWACHTING.  
 
 
Waar wachten/hopen wij dan op? De adventstijd zijn de 4 weken 
voorafgaand aan de zonnewende, welke plaatsvindt op 21 
december. De komende weken, tot 21 december, worden  
gekenmerkt  als de donkerste tijd van het jaar. De zon staat laag 
aan de hemel en het licht is dan het  verst van ons verwijderd.  Op 
vele plaatsen wordt het dan niet, of nauwelijks, licht. De 
machten/krachten van de duisternis hebben het volledig voor het 
zeggen. Maar niet alleen buiten ons wordt het steeds donkerder, 
ook binnen in ons is dit het geval. We voelen ons vaak eerder moe 
en hebben minder energie. Veel mensen zijn in deze periode vaak 
somber gestemd. Velen voelen zich eenzaam en vaak alleen. We 
zijn allemaal meer naar binnen gekeerd: de gordijnen dicht en de 
kaarsjes aan. 
 
Kerstmis en de jaarwisseling zijn dichtbij. We denken in deze 
periode bijna allemaal terug aan de gebeurtenissen van het jaar dat 
bijna achter ons ligt. We voelen vaak opnieuw de pijn en het 
verdriet, dat in ons leven kwam, de zorgen en de strijd, maar ook 
de geluksmomenten, de blijdschap en de warme vriendschap die 
we mochten ontvangen.  
 

In oeroude tijden werden er in deze periode vuren ontstoken. Men  
zong en danste daarom heen om het Licht, Vader Zon, te vragen 
terug te keren.  
In het Christendom 
vinden we dit terug 
door op de vier 
Adventszondagen 
elke zondag een kaars 
aan te steken, tot er 4 
branden.   Tot op de 
5e zondag, 25 
december, de grote 
Kerstkaars wordt ontstoken. Dit zijn symbolische rituelen.  
In het esoterisch christendom lezen we dat in 13 Heilige Nachten 
een groot Licht, dat komt uit de aller, allerhoogste geestelijke 
sferen, nederdaalt en de aarde en alles wat daarop leeft doordringt. 
De planeet, mineralen, planten, dieren en mensen worden weer 
doordrongen van dit geestelijke Licht, zodat wij weer een jaar de 
energie hebben om hier onze taken te vervullen. De inwerking van 
dit Licht, geschiedt vooral in de nacht, beginnend in de Heilige 
Nacht van 24 op 25 december en eindigt in de nacht van 5 op 6 
januari, het feest van de Driekoningen.  Deze 13 heilige nachten 
noemt men het feest van Epifanie.  In het christendom wordt de 
terugkeer van dit Licht verbonden met de geboorte van Jezus van 
Nazareth in een stal in Bethlehem, ongeveer 2000 jaar geleden. Hij 
wordt beschreven als het Licht der Wereld.  
Ook in andere religies zien we deze verbinding. Krishna (Hindoes) 
wordt de heer van het Licht genoemd. Dit zien wij ook terug bij 
Allah (Islam), waarvan aangegeven wordt dat hij het Licht is van 
Hemel en Aarde. Ook Boeddha wordt gezien als brenger van Licht 
in een donkere wereld. 
Bij stichting de Ster komen vele mensen, met verschillende 
religieuze achtergronden.  Annie Besant (schrijfster van vele 
boeken) schrijft over de broederschap van godsdiensten het 
volgende: “ alle grote waarheden van de godsdiensten zijn van ons 
allemaal, ze behoren niet exclusief toe aan welke godsdienst dan 
ook”.    
Raimon Pannikar , een Spaanse priester en auteur, geeft aan: ” ik 
ben in mijn  leven als christen op zoek  gegaan en heb mijzelf als 
hindoe gevonden, ben teruggekeerd als boeddhist en ben nooit 
opgehouden christen te zijn”.  
 
Raad van Bestuur, docenten en het Ster-team, wensen  u allen de 
komende tijd  
 

Vrede, veel Licht, Liefde en Inspiratie toe. 
 
Wij wensen u een gezegend Kerstfeest  
en in alle opzichten een gelukkig 2020! 
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Iets over de Tarot van de New Vision. 
 
Auteur: Ingrid Blaauw 
 
Deze keer wil ik wat schrijven over “onze” Rider Waite Tarot 
naast de in 2005 uitgegeven Tarot van de New Vision. Dit deck 
werd ontworpen door de Italiaanse broers Raul en Gianluca 
Cestaro. Hun kaarten lijken heel erg op de Rider Waite kaarten en 
zijn toch heel anders omdat ze niet “onszelf” op de kaarten laten 

zien, maar de wereld vanuit onszelf, dus 
180 gr. gedraaid.  We kijken als het ware 
met de afgebeelde persoon mee en zien 
wat deze ziet…..  Maar ook kunnen we 
een blik werpen op wat er “achter” ons 
verborgen kan zitten. Ik bespreek hierna 
graag de Magiër, want dat geeft volgens 
mij een mooi beeld van die toegevoegde 
waarde van deze New Vision Tarot.   
 
De beschrijving van de Rider Waite 
Magiër (globaal)  is zuiver op die mens, 
die daar bedoelde energie, gericht: Hij 
staat symbool voor het de eerste keer doen; voor 

de mens die hier zijn eigen goddelijke creatieve krachten leert kennen. De mens 
die alles in huis heeft om de dingen waar te maken(kijk maar naar zijn 
attributen voor hem op tafel); de getalenteerde mens die zijn gestelde doelen 
waarmaakt:  “Je kunt het, dus doe het!”  
En mocht hij de bedoelde energie nog moeten gaan ontwikkelen, 
dan wordt hij vaak beschreven als iemand die wegduikt voor wat hij in 
het leven mag gaan doen, als een zelfzuchtig, manipulatief mens, waarvan het 
lijkt dat ie maar wat doet. Nogmaals: duidelijk helemaal op de 
persoon gericht en niet of nauwelijks op de wereld om hem heen. 
Terwijl die wereld er natuurlijk wel toe doet…. Toch? 
 
Laten we nu naar de Magiër van de Tarot van de New Vision 
kijken. We zien hem op de rug en daarmee ook wat hijzelf ziet: 
zijn zeer aandachtig publiek – jong, oud, man, vrouw. En aan de 
rugkant van de Magiër (onzichtbaar voor zijn publiek), trekkend 
aan zijn rode mantel een aapje…..  De bloemen op de beide 
kaarten zijn hetzelfde, alleen op deze afbeelding blijkt dat ze hem 
scheiden van zijn publiek. 
Hiermee is de Magiër in een omgeving geplaatst die ons 
informatie geeft, die breder is dan vanuit de Rider Waite kaarten. 
En dat kan naar mijn mening zeer zinvol zijn voor onze 
duidingen, of wij nu voor onszelf of voor anderen de kaarten 
leggen.   
 
In de betekenis van de New Vision Tarot blijven de 
oorspronkelijke betekenissen van de kaart in stand, maar door de 
plaatsing in de omgeving zijn er nu ook een aantal kanttekeningen 
te plaatsen die nog meer over de Magiër zeggen.  
Door de aanwezigheid van publiek is de mogelijkheid dat hij een 

oplichter is, die mensen maar wat wijs wil maken, iets meer naar 
de voorgrond gekomen. Zelfs de houding van zijn armen – bij 
Rider Waite in eerste instantie toch symbool voor gebruik maken 
van zijn “eigen goddelijke creatieve krachten”, kan gemakkelijk ook 
bedoeld zijn om het publiek van zijn oplichterstrucs af te leiden.  
De bloemen als grens tussen hem en het publiek plaatsen hem 
apart, los van andere mensen, mogelijk  als symbool van zijn 
speciale creatieve krachten, maar die rozen hebben ook doorns in 
feite als mogelijke obstakels in en of om hem heen.  
 
En dan dat aapje? Dat verstopt zich achter de Magiër en trekt aan 
zijn mantel, mogelijk om zijn aandacht te trekken. In de 
christelijke traditie staat een aap voor de mens die zijn Schepper 
wil imiteren en in andere tradities wordt hij ook wel geassocieerd 
met goden (bijv. Thoth, in Egypte).De broers Cestaro beschrijven 
het aapje hier als symbool voor de 2 tendensen in ons mensen: 
aan de ene kant onze wens om door nobel handelen tot spirituele 
groei te komen, maar aan de andere 
kant  de tendens om toe te geven aan 
onze lage instincten. Kort samengevat: 
Met deze afbeelding van de Magiër is 
zichtbaar gemaakt hoe de mens zijn 
talenten kan laten zien in elke situatie, 
steeds op zoek als individu naar echte 
kennis.  
 
Een zinvolle uitbreiding van de 
betekenis van tarotkaarten is voor mij 
niet op alle kaarten van de Tarot van 
de New Vision te zien, soms in het 
geheel niet, maar daar waar het wel 
duidelijk is heeft het bepaald toegevoegde waarde. Ik kom hier 
nog wel met een paar kaarten op terug.    
 
 
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 
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Start:  22-09-2019 
 De Tarot als weg tot Persoonlijke Bewustwording 
Start: een nieuwe reeks wordt aangekondigd. 
 
Het Vierkant van Saturnus 
Start: 01-02-2020 
 
 
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. 
Voor meer informatie en inschrijven: www.dester.org 
Email: info@dester.org  
Tel.: 0315-323643 
 

 
 
 
 
 
Even kennismaken… 
 
Auteur: Rene van Velzen 
 
Ik ben René van Velzen, voor velen 
geen onbekende bij de Ster, en al vanaf 
de oprichting van de Ster op de 
achtergrond bij de stichting betrokken. 
 
In Holten heb ik een praktijk als 
paranormaal therapeut, dit werk als 
therapeut doe ik al zesendertig jaar. 
Elly en Henk hebben mij gevraagd om af en toe eens over een 
praktijkervaring te schrijven voor de nieuwsbrief van de Ster. 
De ziektes en lichamelijke klachten zijn niet altijd zoals ze lijken te 
zijn, er zit vaak een andere achtergrond achter die patiënten niet 
erkennen en herkennen. 
 
Jaren geleden komt er een vrouw in de praktijk die naar mij is 
doorverwezen door een neuroloog van het ziekenhuis in Zutphen. 
Zij had veel last van haar galblaas, veel pijn en niet meer weten wat 
zij moest en kon eten. 
Deze mevrouw was al een aantal keren onderzocht en foto’s 
gemaakt, er was niets te vinden wat duidde op een ontstoken 

galblaas.  
De neuroloog wist niet wat hij haar nog meer kon adviseren en in 
overleg met haar naar mij gestuurd, in die tijd wel erg 
vooruitstrevend. De pijn die zij had, ervaarde ik ook, dit was voor 
haar een geruststelling, zij stelde zich niet aan, gelukkig. 
Gaande het gesprek wat ik met haar voerde en de informatie die ik 
als paranormaal therapeut ook ter beschikking kreeg, het helder 
voelen en –weten, kwam ik te weten waar eigenlijk de problemen 
zaten die zich in lichamelijke klachten ontpopten. 
Zij was niet erg groot, ± 1.60, en was voor haar doen erg stil. De 
ervaring die ik toen al had was, kleine mensen gaan meteen in de 
verdediging en grote mensen wachten meestal af. In het verleden 
had haar leefomgeving haar afgeleerd om overal op te regeren en 
niet meteen in de verdediging te gaan. Zij kropte in wezen haar 
gevoelens op en het was haar afgeleerd om haar “gal” te spuwen. 
Deze leefwijze kwam haar lichamelijk duur te staan en dit kon ze 
lichamelijk goed voelen. Het was haar aangeleerd om haar lichaam 
als “vuilnisbak” te gebruiken en het lichaam reageerde meteen toen 
de ”vuilnisbak” vol was. 
Al in onze vroege jeugd moeten we meer dingen “afleren” dan 
“aanleren”. 
 
Er is een opvallende bijkomstigheid, zij was de helft van een 
tweeling, ook een vrouw met dezelfde lichaamslengte en 
karakterstructuur. U kunt het wel raden: dezelfde klachten. 
We hebben eraan gewerkt met een positief resultaat, iedereen 
tevreden. 
 
De ervaring met “oer Hollandse” spreekwoorden is vrij groot en 
geven een goed inzicht hoe de mens in elkaar steekt en kan 
handelen, een kat in het nauw ………….. 
Ik denk dat dit een les is die we weer moeten leren, spreekwoorden 
worden op de school niet meer behandeld of besproken. 
 
René van Velzen is al vele jaren adviseur van  Stichting de Ster heeft een 
praktijk als paranormaal therapeut. 
 
 
 
Karakteranalyse door tenenlezen: wat hebben jouw tenen te 
zeggen? – de hallux valgus 
 
 
Auteurs: Houkje Besselink en Jacqueline Kijzers 
 
Met het woord hallux valgus bedoelen we een naar buiten uitdijende 
knobbel bij de wortel van de grote teen. Een hallux valgus staat 
voor dienstbaarheid, behulpzaamheid en servicegerichtheid en 
wordt daarom ook wel een dienstbaarsheidsknobbel genoemd. 
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Geen hallux valgus 
 
Als iemand geen hallux valgus heeft, dan laat deze persoon zich niet 
voor het karretje spannen. Hij helpt je wanneer hij dat zelf wil. Ook 
een persoon met een gemiddelde hallux valgus is behulpzaam maar 
kan ook zijn grens aangeven en indien nodig “nee” zeggen.  
Stel dat een buurvrouw met een hulpvraag aanklopt bij Jan, een 
persoon zonder hallux valgus. Jan staat echter op het punt om naar 
een openbare avond van De Ster te gaan. Dan kan je van Jan een 
antwoord verwachten als “Buurvrouw, ik wil je best helpen maar ik 
sta op het punt om weg te gaan. Morgen heb ik meer tijd, dan kom 
ik even bij je langs om je te helpen.” 
    
Grote hallux valgus 

Indien een persoon een grote hallux valgus zou 
hebben, dan had hij wellicht geantwoord: 
“Natuurlijk buurvrouw, ik kom er direct aan”. 
Met een beetje pech belandt hij/zij dan in een 
situatie waardoor hij niet naarDe Ster kan gaan, 
waardoor hij achteraf baalt als een stekker.  
Voor een persoon met een knobbel bovenop 
de wortel van grote teen is behulpzaamheid een 
tweede natuur. Voor deze persoon bestaan er 

qua behulpzaamheid helemaal geen grenzen. Is de hallux valgus 
daarbij ook nog rood, dan is deze persoon al over zijn grens 
heengegaan. Hij of zij wordt overvraagd of laat zich overvragen. 
 
Links of rechts 

Is de knobbel links groter, dan zal de 
persoon in kwestie makkelijker zijn 
dienstbaarheid tonen als je hem op 
zijn gevoel aanspreekt. In dit 
voorbeeld is Jan een dierenvriend. 
Zijn buurvrouw belt aan en vraagt: 
“Jan, jij bent toch ook gek op katten? 
Mijn kat is ziek en ik moet morgen 

naar de dierenarts, maar ik heb geen vervoer. Wil jij mij 
wegbrengen? Grote kans dat Jan in dit geval “ja” zegt. Is de 
knobbel rechts groter, dan zal de persoon de redelijkheid van de 
hulpvraag moeten begrijpen en is dan ontvankelijker voor het 
aanbieden van hulp. Wederom komt de buurvrouw bij Jan aan de 
deur. Dit keer vraagt ze: “Jan, ik wil graag weg met de auto maar 
jouw auto staat zo geparkeerd dat ik de oprit moeilijk kan verlaten. 
Ik zou ik het vervelend vinden als ik bij het wegrijden een deuk in 
jouw auto zou maken. Wil je de auto een stukje verplaatsen? 
Waarschijnlijk kan Jan de redelijkheid van dit verzoek wel inzien 
en gaat hij tot actie over.  
Kuiltje 
Heeft de persoon op de plek van de hallux valgus een kuiltje, dan 
biedt hij hulp aan als het hem zelf uitkomt en als het hem zelf wat 
oplevert. Terugkomend op het verhaal van de buurvrouw die met 
haar zieke kat naar de dierenarts wil, zou Jan kunnen reageren met 

“Prima buurvrouw, maar wil je de dierenarts dan vragen of hij ook 
meteen gelegenheid heeft  om de nagels van mijn hond te knippen” 
of “Buurvrouw, ik wil je best wegbrengen maar dan wil ik wel graag 
benzinegeld ontvangen”.  
 
Houkje Besselink en Jacqueline Kijzers zijn al vele jaren verbonden aan 
Stichting de Ster en zijn docent resp. erkend tenen-lezer.  
 

 
 
 
Een kijk op 2020  

Belicht vanuit numerologie, pentalogie, astrologie en tarot 

Auteur: Debby Bolung 

2020 belooft een bijzonder jaar te worden. Sinds het jaar 2000 zijn 
we vanuit kosmisch en numerologisch perspectief in een totaal 
andere energie terechtgekomen. We hebben vanaf de Westerse 
telling gezien vanaf het jaar 1000 te maken gehad met de invloed 
van het getal 1. De 1 symboliseert allereerst het mannelijke 
principe van initiëren, pionieren en veroveren, waarbij de nadruk 
ligt op het ego. En hoewel we in de Pentalogie het eeuwgetal niet 
meenemen in de duiding van de persoonlijke getallen rondom het 
pentagram, hebben deze getallen collectief gezien natuurlijk een 
enorme invloed.  

2000 jaar terug in de tijd 
Een andere manier om naar het 
huidige tijdperk te kijken is 
door 2000 jaar terug in de tijd 
te gaan.  

Deze begon symbolisch met de 
geboorte van het goddelijke 
mannelijke in de vorm van 
Here Jezus Christus en het 
vrouwelijke goddelijke in de 
vorm van Maria Magdalena. 
We hebben in die 2000 jaar als 
millennium getallen met de 0 
en de 1 mogen werken waarbij 
nu het getal 2 een volledig 
nieuw tijdperk inluidt. In het 

jaar 2000 konden we 
kennismaken met deze ´nieuwe´ 
energie, waarvan de culminatie in 
2020 plaatsvindt, nu de 20 
energie zich dubbel manifesteert. 

De mannelijke en vrouwelijke 
getallen. Afbeelding Indigo 
Wullaert. 
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Het jaar 1000 tot 2000 
Om de overgang van de invloed van het getal 1 naar het getal 2 te 
begrijpen kijken we eerst naar de invloed van het getal 1 op de 
westerse wereld. Het getal 1 geeft intelligentie, groei en 
persoonlijke ontwikkeling aan. Ook leiderschap, ego en 
individualiteit spelen een hoofdrol. Wat vanaf het jaar 1000 opvalt, 
is dat toen de wereldbevolking explosief begon te stijgen. 
Gunstige omstandigheden in het klimaat zorgden ervoor dat het 
makkelijker was om voedsel te verbouwen, maar intelligente 
beslissingen over welke gewassen het meest gunstig waren om te 
verbouwen, zorgden er uiteindelijk voor dat mensen voldoende 
voedingsrijk voedsel binnenkregen om te kunnen overleven. Zou 
de overgang naar het jaar 2000 op de langere termijn dan weer een 
krimping van de wereldbevolking laten zien? Daar ziet het er nu 
nog niet naar uit, maar het nieuwe millennium is nog maar net 
begonnen. Verder begonnen in 1095 de eerste kruistochten. 
Wereldwijd streed men op een niet zo sociale manier om 
bestaansrecht en macht, typisch een negatieve uiting van het getal 
1. 
Daarentegen zijn er door  inspiratie van het getal 1 de afgelopen 
1000 jaar cruciale uitvindingen gedaan, waardoor de wereld van nu 
er totaal anders uitziet. Vanaf 1800 werd intelligentie en het 
rationeel handelen in het dagelijkse bestaan steeds belangrijker 
gevonden. Ratio en wetenschap verdreef het belang van gevoel en 
verbinding. Intelligentie was niet langer een voertuig van het hart.  
 
De jongere generaties lijken veel meer te handelen vanuit 
beleving. Niet zo gek, want zoals het getal 1 staat voor het 
mannelijke principe, zo vertegenwoordigd het getal 2 het 
vrouwelijke principe van voelen en verbinden. Met een 
verdubbeling van de 2000 energie door het getal 20-20, geeft 
2020 daarom misschien wel als belangrijkste boodschap 
compassie. Hierbij is er sprake van een evenwichtig gebruik van 
de ratio en het gevoel of hartsenergie. 
En hoewel we er nog niet zijn is er een duidelijke verandering 
merkbaar op collectief niveau. Zoals het getal 1 de weg naar 
buiten toe in een labyrint aangeeft, zo gaat bij het getal 2 de weg 
weer naar binnen. Dit geldt ook zo voor het vrouwelijke getal 0, 
alle even getallen vallen immers onder de vrouwelijke getallen. 
Innerlijke beleving, verbinding met elkaar en de wereld waarin we 
leven, worden nu belangrijker. Omdat we relatief gezien nog niet 
zo lang in het nieuwe millennium zitten, zie je een strijd tussen de 
getallen 1 en 2. De negatieve invloed van de 1 wijst op ik-
gerichtheid en een nadruk op de ratio. De 2 handelt vanuit een 
behoefte aan samenzijn en zal daarom verantwoordelijkheid 
voelen voor natuur, mens en maatschappij. Een juist gebruik van 
het getal 1 zorgt voor zelfkennis en zelfverantwoordelijkheid.  

 
Het jaar 2000 tot 3000 
Numerologie en astrologie zijn verschillende systemen, maar ik zie 
een duidelijke samenhang. Een andere kijk op de millennium 
getallen is dat we vanaf het jaar 2000 feitelijk toeleven naar het jaar 
3000. Astrologisch leven we vanaf 2000, het getal van Neptunus 
en Vissen, toe naar het jaar 3000. 3 is het getal van Uranus en 
Waterman. Dit past mooi bij de precessie beweging van de aarde 
(zie bronvermelding punt 2 en 3). Precessie is de cirkel die de 
poolas gedurende 25.920 jaar beschrijft door de dierenriem. 
Hoewel er tig verschillende berekeningen zijn, ga ik er vanuit dat 
we astrologisch gezien de overgang naar het nieuwe Waterman 
tijdperk gemaakt hebben.  
 
Dat is een interessant gegeven. Aan de ene kant zijn we bezig om 
het vrouwelijke deel in onszelf haar rechtmatige plek terug te 
geven vanwege de invloed van het getal 2, terwijl we op een ander 
niveau toewerken naar een nieuwe manier van leven onder de 
invloed van het getal 3. Het getal 3 vraagt om het opheffen van 
dualiteit. Integratie van zowel het getal 1 als het getal 2 leidt 
opgeteld tot het getal 3. Het is niet voor niets dat we sinds het jaar 
2000 steeds meer te maken krijgen met een andere kijk op het 
mens zijn. Hoewel de tijdgeest een logge machine is, het heeft tijd 
nodig voordat er een totaal nieuwe kijk ontstaat, zie je nu toch dat 
er anders tegen het mens zijn aangekeken wordt.  
 

Transgenderschap  
Je mag nu fysiek gezien van geslacht 
veranderen, er wordt steeds meer 
terrein gewonnen voor seksualiteit in 
al haar verschillende kleuren en het 
meest interessante: steeds meer 

mensen willen met ‘’het’’ 
aangesproken worden, 

omdat men zich zowel man als vrouw 
voelt, ongeacht het geslacht waarmee men 
geboren is. De betekenis van 
transgenderschap werd pas goed duidelijk 
toen de 6-jarige Jazz Jennings 
internationale bekendheid verwierf als 
jongste transgender ooit op televisie. Haar 
beroemde serie ‘I am Jazz’ liet zien wat 
voor impact het heeft op iemands leven als 
je in het verkeerde lichaam geboren wordt. 
Hoewel dit fenomeen absoluut niet nieuw 
is, is het wel nieuw dat het taboe rondom dit onderwerp steeds 
meer afbrokkelt. Transgenderneutraliteit liet 

Jazz Jennings 

De regenboogvlag van de LHBT-beweging 
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zich dit jaar zelfs in de dierenwereld zien toen tijdens de autopsie 
van nijlpaard Hasana bleek dat zij van buiten alle kenmerken van 
een vrouwelijk nijlpaard had, maar van binnen had het dier vooral 
kenmerken van een mannetje. Het aardige is dat we in Rider Waite 
het opheffen van de dualiteit terugvinden in de laatste kaart. Kaart 
21 de Wereld laat de mens zien die zijn plek gevonden heeft in de 
wereld. Van deze persoon wordt gezegd dat hij hermafrodiet is; 
zowel het mannelijke als het vrouwelijke geslacht zijn aanwezig. 
Het getal 21 kan teruggebracht worden tot het getal 3 en de 
planeet Uranus. We leven dus toe naar een wereld waarin dualiteit 
niet meer bestaat.  
 
Ook artificial Intelligence is onderdeel van dit proces. Creativiteit, 
communicatie, revolutie, nieuwe technologieën en het gebruik van 
intelligentie zijn thema´s die bij de planeet Uranus en het getal 3 
horen. Wie weet leeft de toekomstige mens niet perse in een 
vrouwelijk of mannelijk lichaam. Wellicht blijft de mens 
voortleven in een deel menselijk en een deel computerachtig 
omhulsel. En als je nog iets verder ‘out of the box’ durft te 
denken; wie weet zijn er al, of ontstaan er dan leefvormen tussen 
mensen en buitenaardse intelligenties. Wat het Waterman tijdperk 
in elk geval voor ons in petto heeft is een verandering van normen 
en waarden. De as Leeuw-Waterman vraagt om een balans tussen 
focus op de mensheid als groep en de verantwoordelijkheid voor 
de ontwikkeling van een bewust gebalanceerd zelf.  
 

De persoonlijke Pentalogische jaarhoroscoop van 2020 
Om een jaarpentagram te maken reken je eerst het persoonlijke 
jaargetal uit. Dit doe je door de getallen van geboortedag, 
geboortemaand en het universele jaar bij elkaar op te tellen. Dit 
getal vereenvoudig je vervolgens tot een enkelvoudig getal.  
Door de invloed van twee nullen in 2020 krijgt iedereen volgend 
jaar te maken met minimaal vier jaarpentagrammen. Er is dan ook 
sprake van vier jaargetallen. Alle bijbehorende thema’s vragen om 
geleefd te worden. Dit belooft daarom een jaar te worden waarin 
er zowel innerlijk als in de buitenwereld veel tegelijk gebeurt. De 
invloed van de 0 geeft chaos. Wat er ook buiten jezelf in de wereld 
en de maatschappij gebeurt, blijf dicht bij jezelf in het oog van de 
storm. De invloed van de 2 op persoonlijk niveau vraagt om het 
gebruik van intuïtie, empathie en de kracht van verbinding. Het is 
nu extra belangrijk om verbonden te blijven met elkaar. 
Versplintering en afzondering maakt ons zwakker. We zullen het 
als mensheid samen moeten doen, we komen immers uit dezelfde 
Grote Ziel. 
 
 
 

De universele pentalogische jaarhoroscoop van 2020 
We hebben in 2020 te maken met de jaargetallen 4/4, 14/5 en 
24/6. 
Verder zie ik in de universele jaarpentagrammen van 2020 de 
transformerende 0 terugkomen op de 5-, 
6- en 7-plek. Dit is de aarde driehoek. 
Voor mij wijst dit erop dat we onszelf op 
een andere manier met het aardse leven 
gaan verhouden. We worden ons steeds 
bewuster van onze verantwoordelijkheid 
t.a.v. moeder aarde (getal 6), de 
verantwoordelijkheid voor levensgeluk 
zoeken we steeds meer in onszelf (getal 5)  
en de weg naar verlichting (getal 7) is  
dichterbij dan ooit.  
 
 
 
 
2020, de samenhang tussen pentalogie en astrologie 
De koppeling van de planeten aan de getallen van Hans Muller 
vind ik als astroloog heel bijzonder. Er zijn tal van numerologie 
systemen die allemaal andere planeten aan de getallen koppelt, 
maar het systeem van Hans Muller 
bewijst zich voor mij telkens weer. 
Hiernaast een overzicht van de getallen 
in relatie tot de astrologische planeten.  

In 2020 vindt er een belangrijke 
conjunctie of samenstand plaats tussen 
Pluto, Saturnus en Jupiter, hoewel de 
invloed van de conjunctie van Pluto en 
Saturnus al in 2019 volop voelbaar was. 
In december 2019 en januari 2020 staan 
er zelfs 9 astrologische punten in Steenbok. Hiermee ontstaat er 
feitelijk een climax van Steenbok energie, gesymboliseerd door het 
getal 4. Saturnus, heerser van het dierenriemteken Steenbok, 
wordt immers vanuit de Pentalogie gekoppeld aan het getal 4. 
Astrologisch is er al veel geschreven over 2020. Kort samengevat 
komen er nu 3 cycli tot een eind: Saturnus-Pluto, Jupiter-Pluto en 
Jupiter-Saturnus. Dit gaat gepaard met grote maatschappelijke en 
economische en veranderingen. Er zal veel gaan veranderen met 
de manier waarop mensen het aardse leven vormgeven. 

 

 

 

Pentagram. Afbeelding 
Indigo Wullaert. 
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Symboliek van de tarot en 2020 
In 2020 hebben we te maken met de constellatie van het getal 4. 
2+0+2+0=4. De Grote Arcana kaarten die hierbij horen zijn: 4 
De Keizer, 13 De Dood en 22 of 0 De Dwaas.  

Daarnaast bestaat het getal 2020 uit 
tweemaal 20. Kaart 20 geeft de invloed 
van het Oordeel, door mij de kaart van 
wedergeboorte genoemd. Ook kaart 2 
de Hogepriesteres en kaart 0 de Dwaas 
maken hebben hun invloed op 2020.  

Terug naar de Keizer, die dit jaar dus de 
hoofdrol speelt. De Keizer belichaamt 
het kernthema van dit jaar. Hij vraagt 
ons om verantwoordelijkheid te nemen 
voor onszelf, maar ook voor ons gezin, 
de familie, de samenleving en de wereld 
in het 

algemeen. 
Het leven 

mag nu een andere vorm krijgen. 
Deze verandering van vormkracht 
wordt nog eens onderstreept door de 
dubbele invloed van kaart 20, De 
Wedergeboorte. Er is sinds het jaar 
2000 een groep zielen geboren die 
duidelijk anders in het aardse leven 
staan. Ik vermoed dat voor deze 
groep zielen verbinden en samenzijn 
belangrijker is dan het ego gerichte, 
de individualiteit en 
onderscheidingsvermogen van het 
getal 1. Deze zielen kunnen ons, geborenen voor 2000, helpen te 

ontwaken zodat we de illusies van het 
aardse bestaan kunnen doorzien zodat we 
op een andere manier in het aardse leven 
komen te staan. 

Verder speelt het getal 0 een dubbelrol. 
De 0 wordt vertegenwoordigd door kaart 
0 of 22 De Dwaas. Hij vraagt ons om uit 
onze comfortzone te stappen. Door de 
gevestigde autoriteit, zowel in onszelf als 
buiten onszelf in de vorm van 
machtshebbers en autoriteiten in de 
wereld. Dan ontstaat er chaos.  

Chaos is nodig om tot een nieuwe vorm te komen, daar waar 
chaos is ontspruit zich creatiekracht. 

Verder valt Social Media onder het getal 0. Sinds het jaar 2000 
heeft het gebruik hiervan een enorme vlucht genomen. Dit biedt 
veel voordelen, maar de contactarmoede en eenzaamheid neemt 
ook toe. De jongste generatie kinderen wordt overprikkeld door 
alle mogelijkheden. Hopelijk zorgt 2020 als universeel 4-jaar 
ervoor dat ook Social Media een andere 
vorm krijgt.  

Als laatste geeft kaart 13 de Dood aan dat 
alles wat aan aardse materie opgebouwd 
wordt, ooit weer afbrokkelt. We leven in 
een eindeloze cyclus van opbouw, afbraak 
en vernieuwing. Het oude heeft zijn 
volledige potentieel nu bereikt, op naar 
een nieuwe tijd. 

 

 

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. 

 

 

Bronvermelding 

1. Astrologische agenda 2020, themanummer de grote 
conjuncties van 2020, uitgeverij Hajefa 

2. Nieuwe bakens voor een nieuwe tijd, Monique Leurink 
3. https://www.tijdgeest.eu/precessie.html 
4. https://earthsky.org/human-world/when-will-the-age-of-

aquarius-begin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De tarot van de 
Druïden, kaart 4 

De tarot van de 
Druïden, kaart 13 

De tarot van de 
Druïden, kaart 0 

De tarot van de 
Druïden, kaart 20 
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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 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”. 


