Nieuwsbrief
Januari 2020

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.

Hallo allemaal,
Het jaar 2020 is begonnen. En zo heeft Stichting de Ster haar
activiteiten weer hervat.
Wij hopen dat jullie een Gezegend Kerstfeest en een goede
jaarwisseling hebben gehad, waar jullie weer energie hebben
opgedaan om verder te gaan met bestaande activiteiten of om
nieuwe activiteiten te starten.
Nieuwe activiteiten bij de Ster zijn:


Het Vierkant van Saturnus
Data: 01-02-2020 en 14-03-2020



Workshop Kleurenanalyse en Tarot
Datum: 25-04-2020

Voor beide workshops zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Als je hiervoor interesse hebt, kun je hieraan meedoen door je aan
te melden via het inschrijfformulier, op te vragen via
info@dester.org of telefonisch: 0315-323643.
Uitgebreide informatie staat verderop beschreven.
Wij zullen je graag op een of meerdere activiteiten van Stichting de
Ster begroeten.
Hartelijke groet,
Stichting de Ster, het bestuur
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Het Vierkant van Saturnus
de hand van onze geboortedatum. Tevens zullen we op de tweede
Ook wel numerologische horoscoop of Kabbalistische dag met een uitgebreide kaartlegging kijken (geen Tarotkennis
horoscoop genoemd.
vereist!) op welke manier wij op dit moment onze levensopdracht
vorm geven.
Olv Henk Hollmann en Elly Spronk
Duur: 2 lesdagen

Iedere planeet heeft een
vierkant, maar Saturnus heeft
het meest magische. Deze is
tevens het moeilijkste te
ontcijferen, want dit vierkant
gaat namelijk over onze
levenslessen.
Het vierkant of de kubus, hoort
ook bij de planeet Saturnus.
Ook het metaal lood kunnen we verbinden met deze planeet.

Tijdstip: 11.00 uur tot 17.00 uur
Plaats:
Kulturhus de Rietborgh, Borgsche Rieten 15 te Terborg
Kosten: € 160,00.
Betaling per dag € 80,00 is mogelijk (2x).
Data:

01-02-2020, 14-03-2020

Spreekwoorden die we bij het vierkant tegenkomen zijn:
- Uit zijn vierkant zijn
- Vierkant de waarheid zeggen
- Uit het lood geslagen
- Het laatste loodje…
- Iemand vierkant uitlachen
- Met lood in de schoenen
- Het loodje laten hangen

Workshop kleurenanalyse
Het leren maken en lezen van een kleurengrafiek van
personen en/of bedrijven
Olv Houkje Besselink en Elly Spronk
U leert om m.b.v. een kleurenanalyse hoe u inzicht kunt verkrijgen
het functioneren van uzelf, uw bedrijf of uw leefomgeving.
Door onze naam en geboortedatum (zowel persoonlijk als zakelijk)
te analyseren, zien wij duidelijk welke kleuren (talenten) wij hebben
meegekregen en welke kleuren wij mogen toevoegen, om beter in
balans te komen. Dit geldt voor zowel personen, bedrijven,
stichtingen, holdings, enz.
Als mensen met elkaar leven in bijvoorbeeld een gezin, of
samenwerken op een afdeling, is het belangrijk om te kijken of er
tussen deze mensen onderling een ´kleurharmonie´ is.
Een te weinig of een teveel aan kleuren, kunnen we compenseren,
door complementaire kleuren toe te voegen door middel van
bijvoorbeeld: voeding, kleding, aankleding van ons huis, bedrijf
enz..

Er kan dan ook gesteld worden dat het
vierkant van Saturnus het meest
moeilijke, maar ook het meest
magische vierkant is, aangezien we
hier onze levenslessen in kunnen
ontdekken.
Dit vierkant zal ons inzicht geven met
welke talenten wij op aarde gekomen zijn en wat nu in dit leven
onze levensopdracht is, maar vooral zal het ons de weg wijzen die
wij mogen/kunnen volgen om onze levensopdracht te vervullen.
Het geeft zicht op het plan van de Ziel. Het kan heel vruchtbaar
zijn, om neer je leven te kijken, vanuit het gezichtspunt van het
zielsplan. Wat kom je hier doen, ontdekken, leren, ervaren en/of
rechtzetten en wat bracht je mee aan bagage voor je reis? Als je
antwoord op een paar van deze vragen kunt krijgen, dan zal je heel
anders omgaan met de dingen die jou lijken te overkomen in jouw
leven en meer vrede hebben met wie je bent en het leven dat je leidt.
Je kunt dan meewerken met wat de bedoeling is, in plaats van je
ertegen te verzetten. Daardoor kun je meer vreugde gaan ervaren
en jouw levensbestemming vorm geven.

Duur: 1 lesdag
Tijdstip: 11.00 uur tot 17.00 uur
Plaats:
Kulturhus de Rietborgh, Borgsche Rieten 15 te Terborg

Kosten: € 80,00
In deze workshop zullen wij in 2 lesdagen leren om ons
persoonlijke vierkant te maken (en/of van onze huisgenoten) aan Datum: 25-04-2020
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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”.
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