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 Nieuwsbrief 

                   December 2022 

▪ Facebook 

▪ Voorwoord: Adventsgedachte 

▪ De zeven aartsengelen en de wereldweek:  

▪ Elly Spronk 

▪ Cheiron: Ingrid Blaauw 

▪ De dame met de valk: Luut Sixma 

▪ Het innerlijk kind: Marie Louise Terhorst 

▪ 2023: Debby Bolung 

▪ Contactgegevens 
 

 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.  

 
 

Noteer alvast in uw agenda: 

Open dag Stichting de Ster 
 
23 april 2023 
 
Op deze dag zullen vele interessante lezingen, 
workshops en consulten worden gegeven door 
docenten en deskundige medewerkers, 
verbonden aan de Ster. 
 
Locatie: Gravenpad 56 in Terborg 
 
Entree: € 12,50 
 
ALLE LEZINGEN/CONSULTEN ZIJN 
DEZE DAG GRATIS!

Lieve vrienden en vriendinnen van de 
Ster,  
 
Bewust Worden  
 
De laatste weken van 2022 zijn 
aangebroken, dus is het tijd voor alweer 
de laatste nieuwsbrief van het jaar. De schaduwen lengen en 
we zijn dicht bij de donkerste periode van het jaar. Om ons 
heen zien we vallende bladeren en verval. We weten allemaal 
dat er ook in 2022 een afgrijselijke, wrede oorlog in Europa 
woedt. Onze gedachten van medeleven gaan in deze periode 
naar alle slachtoffers.  
 
 
Maar alles is cyclisch in het leven; de natuur, de seizoenen, 
geboren worden, zijn en sterven. Dit cyclische proces is prachtig 
zichtbaar in de Tarot. Elke kaart en ieder beeld laat ons iets zien 
van de opbouw van het leven, de bloei, de ondergang, de dood, 
de wedergeboorte, waarna de cyclus weer opnieuw begint en 
waar we dan op een ander niveau van bewustzijn nieuwe 
kansen tot groei en ontwikkeling krijgen.  
 
Stichting, Centrum voor Bewustwording en Levensfilosofie wil 
zeggen: door BEWUST te worden, zullen de gebeurtenissen in 
het leven niet veranderen, er zullen steeds dezelfde dingen 
gebeuren, maar de wijze waarop wij deze ervaren, zal anders 
zijn.  
 

https://www.facebook.com/opleidingendester
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Wij bedanken iedereen die zich in 2022 hebben ingezet voor 
Stichting De Ster, zodat deze verder mag blijven srtalen 
 
Raad van Bestuur, docenten en het Ster-team, wenst jullie allen 
de komende tijd  
 
                    Vrede, veel Licht, Liefde en Inspiratie toe. 

Een vredige Advent, 

een gezegend Kerstfeest 

en voor 2023: 

Vrede, Gezondheid, Liefde  en Vriendschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zeven aartsengelen en de wereldweek 
 

 
De Duitse Abt Johannes 
Trithemius (hij leefde omstreeks 
1500), vertelde dat de 7 grote en 
bekende aartsengelen om de 
beurt het regentschap over de 
mensheid voeren. Steeds mag 
een van de 7 aartsengelen 
gedurende 365 jaar de mensheid 
leiden en inspireren. Zo volgen 

dus 7 aartsengelenperioden van 365 jaar elkaar op. 
Het is belangrijk iom dit te weten, omdat de inspiraties van de 
7 aartsengelen heel verschillend zijn. Dat betekend dus, dat de 
mensheid, gedurende elke aartsengelenperiode een heel 
andere inspiratie ontvangt en op een heel andere manier 
geleid word.  
 
 

Overigens: de 7 aartsengelenperiodes worden wel de 
wereldweek genoemd.  
  
Wanneer er een 
Michaelperiode aanbreekt (en 
de huidige begon in 1879) en 
Michaël ons leiding gaat geven, 
moet de mensheid zich 
voorbereiden op een 
turbulente periode. Want 
Michael is de grote 
schoonmaker en puinruimer. 
Deze aartsengel ruimt oud 
karma op. Hij helpt ons om ons 
bewust te worden waar we nu 
wel wat aan hebben en 
waaraan niet.  
In deze tijd brengt hij ons heel in het bijzonder op een weg 
waarop we zullen leren onszelf op te voeden. Daartoe moeten 
we ons een nieuwe levenshouding eigen maken, die zich meer 
en meer losmaakt van (uiterlijke) autoriteiten, om ons 
daardoor te kunnen richten op het weten dat in ons leeft en op 
ons geweten.  
 
 Michael wordt de Heer van de Zon genoemd. Elk van de 7 
aartsengelen is verbonden met een van de 7 oude planeten en 
de 7 dagen van de week..  
 
Zondag:  Michael: “Wie is als God?” 
Aartsengel Michael is de Aartsengel van de zondagen. 
Hij wordt vaak de heilige Michaël de Aartsengel genoemd, hij is 
de leider van alle aartsengelen en staat bij velen bekend als de 
bewaker van lichtwerkers. Hij is sterk, moedig, inspirerend en 
motiverend en zijn belangrijkste taak is om de aarde en haar 
bewoners van angst en negatieve energie te bevrijden. 
Aartsengel Michael wordt vaak afgebeeld met een zwaard dat 
hij gebruikt om emotionele verwikkelingen weg te snijden, 
waardoor diegene die om zijn assistentie vragen, bevrijd 
worden van angst en negativiteit. Hij is hier om je naar je ware 
levensdoel te begeleiden terwijl je de moed en het vertrouwen 
krijgt die je nodig hebt om een schijnend licht in de wereld te 
zijn. Roep zijn aanwezigheid op en hij zal je bewaken en 
beschermen tegen het soort negativiteit van andere mensen, 
situaties en vijandige omgevingen door je te omringen met een 
schild van liefde.  Aartsengel Michael resoneert met de kleur 
blauw, met de zon, de bron van al het licht op aarde. 
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Maandag: Gabriel In het Hebreeuws: "Mijn kracht is God" 

Dinsdag: Chamuel In het Hebreeuws: "God is mijn licht" 

Woensdag: Rafael In het Hebreeuws: "Genezer van God" 

Donderdag:Zadkiel In het Hebreeuws: "Gerechtigheid van God"  

Vrijdag: ArielIn het Hebreeuws:  "Genade van God" 

Zaterdag: Cassiel In het Hebreeuws: "Snelheid van God" 

 

 

Afbeelding: de 7 aartsengelen. 

De zondag – dag van Michael – kun je zowel zien als het einde 
van de week als het begin van de nieuwe week.  Op de zondag, 
gezien als het einde van de week, maak je je bewust wat de 
voorbije week je gebracht heeft en wat je in die week geleerd 
hebt. En dat is precies wat Michael ons in deze tijd bewust 
probeert te maken.  
Maar de zondag is dus ook het begin van de nieuwe week. De 

start.  

 

Waartoe Michaelisch denken ons toe brengt: 

Uit alle informatie die we tot nu toe op een rij hebben gezet, 

wordt een ding duidelijk: in deze tijd is het de grote aartsengel 
Michael die de allesbeslissende transformatie van deze tijd in 
gang zet en begeleidt. Hij wil een einde maken aan 
eenmaterialistisch tijdperk en ons leren om weer Geestelijk te 
denken en te leven.  
 

Enkele voorbeelden wat deze aartsengel ons wil leren en 

waartoe hij onze inzet nodig heeft: 

1. Allereerst zullen wij ons weer bewust moeten worden 
dat de aarde een levend wezen is, dat al onze zorg en 
mededogen op dit moment nodig heeft. Denken dat de 
aarde een ding is, is materialistisch denken. Denken 
dat de aarde een levend wezen is, is geestelijk denken. 

2. Ander onderwijs dat we in deze tijd nodig hebben. Als 
we bij onderwijs denken in termen van diploma’s en 
feitenkennis, zitten we nog in de sfeer van 
materialistisch denken. Denke we echter in termen van 
geestelijke groei en hoe onderwijs dit mogelijk kan 
maken, dan denken we in geestelijke termen. Precies 
zoals Michael dit beoogt.  

3. Een andere geneeswijze is nodig. Antroposofische, 
homeopathische en andere alternatieve geneeskunde 
gaat het uit van het levende geheel van het lichaam. 
Het ziet het lichaam niet als een samenstel van 
verschillend onderdelen, maar als een levend geheel.  

4. Een andere economie is nodig, waarbij niet “hebben” 
centraal staat (= materialistisch denken), maar veel 
meer de vraag hoe iedereen tot zijn recht kan komen 
(Michaelisch denken). Het lijkt erop dat de schrik voor 
de huidige financiële crisis niet groot genoeg is om tot 
werkelijke fundamentele veranderingen van het 
economische systeem te komen. Kennelijk hebben we 
nog wat meer schokkende ingrepen van Michael nodig 
om ons tot de zo noodzakelijke veranderingen van het 
economische systeem te brengen. 

5. Een andere vorm van samenwerken is nodig. Het feit 
dat er verschillende politieke partijen zijn (althans in 
de westerse samenlevingen), leidt automatisch tot 
verdeeldheid, tegenstellingen en voortdurende 
conflicten. Zou je daarentegen 150 betrouwbare 
individuen kiezen, die je opdraagt zo goed mogelijk 
samen te werken in het belang van iedereen, dan 
wordt er een andere sfeer mogelijk, waarbij 
ego=belangen niet voortdurend de samenwerking 
bepalen, maar de gedeelde verantwoordelijkheid. 
Samenwerken vanuit ego - belangen is oud 
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materialistisch denken. Samenwerken vanuit het 
algemeen belang is geestelijk denken is de sfeer van 
het hogere zelf.  

6. Geestelijk denken houdt ook het besef in dat we hier 
op aarde zijn om in deze incarnatie weer een stap 
verder op het pad van geestelijke groei te zetten.  

7. Geestelijk of Michaelisch denken houdt ook in dat we 
op een andere manier met ouderen leren omgaan. De 
laatste levensfase van een mens is uitermate 
belangrijk. De grote terugblik op het nu bijna voltooide 
leven begint. En daarin mag een mens zich bewust 
worden welke lessen geleerd zijn en wat deze 
incarnatie hem of haar gebracht heeft. Deze 
bewustwording voltrekt zich in de diepte van de ziel, 
ook bij demente mensen, want de ziel is niet dement. 
Zo vormt de laatste levensfase een periode waarin de 
geestelijke vruchten rijpen. Deze fase houdt 
tegelijkertijd ook de voorbereiding op een volgend 
leven in. Tot en met de laatste dag op aarde, gaat dit 
proces van de rijping van de geestelijke vruchten door. 
Daarom is de laatste levensfase zo belangrijk. 

 

Ontroerend is dat niet alleen de 
aartsengel wordt afgebeeld als 
een ruiter op het witte paard, 
maar dat ook Jezus Christus zo 
wordt uitgebeeld in het boek 
Openbaringen (zie het boek 
Openbaringen vers 19 ev).  
 
Bronvermelding: 
Abt Johannes Trithemius 
Hans Stolp 
 

Engelen-meditatie van Michael.  

Hij die is als het Goddelijke, hoeder van het 

noorden, lucht, geesten, dromen, de nacht 

en het winterseizoen. 

 

Wij vragen aan Michael de zegeningen van 

samenwerking, verzoening en vrede en ons te 

helpen in harmonie met anderen en met de 

aarde te leven en ons te leren om op het 

juiste oment de juiste vragen te stellen.  

 

Weeklegging 

Zondag    -  de Zon, Michael: zelf, ego, stralen, identiteit. 
Maandag   -  de Maan, Gabriel : gevoelens, spiegel,  
            zorgzaamheid, intuïtie, zelfreflectie. 
 
Dinsdag  - Mars, Chamuel: kracht, energie, dag om te 
            fitnessen. 
 
Woensdag   -  Mercurius, Rafael: communicatie, informatie, 
           handel, verkeer. 
 
Donderdag   -  Jupiter,Zadkiel:  de grote weldoener, grootste 
  planeet, vergroten, expansie. 
 
Vrijdag   -  Venus, Ariel: de kleine weldoenster,  
  harmonie, liefde. 
 
Zaterdag    -  Saturnus, Cassiel: verantwoordelijkheid, 
  grenzen stellen, rem, integriteit 
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Cheiron 
 
Auteur: Ingrid Blaauw 
 
Waarom? Omdat deze planeet gaat 
over verwondingen  
die  ons wijs maken….     (Howard 
Sasportas)  
 
 In 1977 ontdekte astronoom Ch. 
Kowal een kleine planeet genaamd 
Cheiron. Om eens rond de Zon te 
cirkelen heeft Cheiron tussen de 50 en 51 jaar nodig en zo 
tussen Saturnus en Uranus door cirkelend, is hij de laatste van 
de binnenste planeten en de eerste van de buitenste planeten. 
Door zijn eivormige omloopbaan zit hij in het ene dierenriem-
teken veel korter dan in het andere. Bijv. in Weegschaal: 
ongeveer 1,5 jaar en in Ram meer dan 8 jaar!                                             
 
Wie was Cheiron eigenlijk?  
Zoals beschreven in de Griekse mythologie - een Centaur, half 
mens en half paard. Als genezer, leraar, musicus en 
boogschieter tegelijk gaf hij lessen aan o.a. Heracles, Achilles 
en Orpheus. Op een dag verwondde Heracles hem per ongeluk 
met een giftige pijl. Cheiron kon zichzelf niet genezen maar 
was wel onsterfelijk en dus hield zijn lijden nooit op. Om er 
toch vanaf af te komen, ruilde hij zijn onsterfelijkheid in voor 
de bevrijding van Prometheus. Die laatste was door Zeus voor 
eeuwig bestraft, omdat hij uit liefde voor de mensen hen het 
verboden vuur had geschonken. Het offer van Cheiron aan 
Prometheus leerde hem de les: in het opgeven van dat wat 
een individu bijzonder maakt, kan ook een diepe betekenis 
liggen. Dat zag Zeus ook zo en hij gaf Cheiron een plek aan het 
firmament zodat hij als planeet toch ‘eeuwig’ zichtbaar bleef. 
 

Wat meer over de astrologische betekenis van 
Cheiron:  
Sinds zijn ontdekking zijn meer mensen zich gaan 
bezighouden met de zoektocht naar de zin van hun 

leven. Cheiron kan hierbij licht in de duisternis brengen en de 
menselijke geest openstellen voor ervaringen los van het 
alledaagse. Want alleen het ontwikkelde en positieve 
collectieve bewustzijn kan de noodzakelijke veranderingen 
voor een vredige en zekere toekomst van de mensheid 
brengen. Cheiron bemiddelt en confronteert mensen met 
zowel hun verwondingen, het onvolkomene, het zieke en 
duistere als ook met het potentieel en het totale. Hij laat zien, 
dat juist de beperkingen die de mens ervaart zijn grootste 

talenten kunnen worden en dat tegenslagen diepe inzichten 
kunnen brengen.  Met het opgeven van zijn onsterfelijkheid wijst 
Cheiron op een diepe transformatie, een overgang, die de diepste 
pijnplekken van de mens raakt. Zijn helende kracht is 
onvoorwaardelijke liefde  voor iedereen, zonder de pijn en fouten 
te vergeten.   
 

Wil je weleens weten in welk dierenriemteken Cheiron stond 
toen jij werd geboren? 
Zie de tabel hieronder; die geldt tot begin 2005.  Voor iemand 
die na 2005 is geboren: zoek het op in een website, bijv. het 
Catharina web. 
 
Cheiron in 
 
 

Ram: 31/3/1918-
21/10/1918  

Maagd: 26/7/1943-
17/11/1944  

30/1/1919-
24/5/1926 

23/3/1945-
22/7/1945 

20/10/1926-
25/3/1927 

4/9/1993-
9/9/1995 

1/4/1968-
18/10/1968 

Weegschaal: 18/11/1944-
22/3/1945  

30/1/1969-
28/5/1976 

23/7/1945-
10/11/1946 

14/10/1976-
28/3/1977 

10/9/1995-
30/12/1996 

Stier: 25/5/1926-
19/10/1926 

4/4/1997-
2/9/1997 

26/3/1927-
6/6/1933 

Schorpioen: 11/11/1946-
28/11/1948 

22/12/1933-
24/3/1934 

31/12/1996-
3/4/1997 

29/5/1976-
13/10/1976 

3/9/1997-
6/1/1999 

29/3/1977-
21/6/1983 

1/6/1999-
21/9/1999 

29/11/1983-
11/4/1984 

Boogschutter: 29/11/1948-
8/2/1951  

Tweelingen: 7/6/1933-
21/12/1933  

18/6/1951-
8/11/1951 

25/3/1934-
26/8/1937 

7/1/1999-
31/5/1999 

23/11/1937-
28/5/1938 

22/9/1999-
11/12/2001 

22/6/1983-
28/11/1983 

Steenbok: 9/2/1951-
17/6/1951 

12/4/1984-
20/6/1988 

9/11/1951-
27/1/1955 

Cheiron 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vuur
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Kreeft: 27/8/1937-
22/11/1937 

12/12/2001-
22/2/2005 

29/5/1938-
29/9/1940 

Waterman 28/1/1955-
26/3/1960 

27/12/1940-
16/6/1941 

19/8/1960-
20/1/1961 

21/6/1988-
22/7/1991 

Vissen 22/10/1918-
29/1/1919  

Leeuw: 30/9/1940-
26/12/1940 

27/3/1960-
18/8/1960 

17/6/1941-
25/7/1943 

21/1/1961-
31/3/1968 

18/11/1944-
22/3/1945 

19/10/1968-
29/1/1969 

23/7/1991-
3/9/1993 

 

 

Wat als, bij jou bijv. Cheiron in Ram staat: Herken je bij jou 
een diep gevoel van eigenlijk niet mogen bestaan? Ben je van 
daaruit nogal assertief, of misschien roekeloos en vechtlustig, 
waardoor je pijn en onzekerheid compenseert, waarmee jij 
probeert jouw problemen de baas te worden? Dat gebrek aan 
eigenwaarde kan je alleen transformeren door te luisteren 
naar je eigen innerlijke stem.  
En in Stier: Heb jij in je leven te maken met financiële 
tegenslagen? Dat gebeurt om uiteindelijk te ervaren dat jouw 
gevoel van eigenwaarde niet afhangt van geld en materiële 
zaken. Jij mag leren zelfrespect op te bouwen; en van wat je na 
volharding bereikt, mag je ook genieten.   
In Tweelingen: Vertrouw je je eigen intuïtie niet meer? Jouw 
geest is zo verwond dat je alles probeert  te rationaliseren. 
Resultaat:  zenuwachtigheid, dwangmatigheid en soms zelfs 
grote verwarring. Het doorbreken hiervan is mogelijk door je 
emoties op te schrijven. Jij mag leren jouw persoonlijke 
gevoelens op een rationele manier te begrijpen en te 
verwoorden.  
In Kreeft: Ben jij steeds op zoek naar een plek die veiligheid en 
geborgenheid biedt, maar kun je die niet vinden, waardoor 
gevoelens van eenzaamheid ontstaan? Het helen van deze 
verwonding kan plaats vinden als jij kunt zien dat alle mensen 
kinderen van moeder aarde zijn, en dat zij allemaal deel 
uitmaken van een groter geheel. Jij mag leren zorg te dragen 
voor het innerlijk kind in jezelf. 
In Leeuw: Is de behoefte aan zelfexpressie en het graag in de 
schijnwerpers staan heel sterk bij jou? Jij mag leren om 
opnieuw plezier te krijgen in het creatieve proces op zich, en 
niet alles om het eindresultaat te laten draaien.  
In Maagd: Streef jij (nog steeds) naar perfectie, vanwege bijv. 
hele kritische ouders of andere opvoeders? Daardoor ontstaat 

vaak chaos en rusteloosheid en overdreven kritisch gedrag. 
Zoek uit wat jouw unieke eigen roeping is; daarmee kun je 
transformeren. Dienstbaarheid aan anderen kan werkelijke 
bevrediging opleveren, maar vergeet daarbij niet jouw eigen 
behoeften.  
In Weegschaal: Raak jij gemakkelijk extreem van slag bij 
onenigheid en ruzies? Jij mag leren creatief en open te zijn bij 
onenigheid, zonder je eigen gedachten en gevoelens non-
verbaal te projecteren, zoals mogelijk jouw opvoeder(s) 
deed/deden? Ook is nadenken over eigen zwakheden en 
sterkten leerzaam. Leer eens hardop te mopperen, maar 
zonder (jezelf) te kwetsen.   
In Schorpioen; Spelen bij jou heftige levensthema’s, zoals 
geboorte, dood, verlies van geliefden, eenzaamheid, 
emotionele verslagenheid, wedergeboorte en vernieuwing?  En 
ben jij altijd bezig het gevoel van ‘afgescheiden zijn’ te 
overwinnen? Jij mag ontdekken waar jij wezenlijk afscheid van 
mag nemen, voordat jij herboren kunt worden.  
In Boogschutter: Heb jij het gevoel dat jij tekortschiet in 
bepaalde familiekwesties? Innerlijk  jouw gedachten en 
dromen onderzoeken en het houden van krachtige visualisaties 
kunnen een sterk helende uitwerking hebben. Leer 
familiekwesties los te laten. Het leven dient hier en nu geleefd 
te worden als een expressie van het Goddelijke en met behulp 
van jouw natuurlijke humor.  
In Slangendrager: (tussen 29-11 en 17-12). Hier is Cheiron vaak 
het punt van weder-opstanding na een diep 
transformatieproces, waarbij ervaren wordt dat het diepste 
punt van de duisternis is bereikt. Dan geeft Cheiron een impuls 
die in de kern overgave inhoudt. Hier bevindt zich de opening 
in de dierenriem waar kosmische energie kan in- en 
uitstromen. Met Cheiron hier kun jij weer verder.  Je kunt het 
licht zien of een andere kijk krijgen en ineens andere kanten 
van hetzelfde zien, bv. het plotselinge inzicht dat een 
belemmering ook een stukje bescherming is, of dat angst ook 
grote wijsheid in zich draagt!  
In Steenbok:  Heb jij iets met te veel of te weinig 
verantwoordelijkheidszin? Jij mag leren je eigen kwetsbaarheid 
en emoties te respecteren. Bijv. door het zijn van een 
liefhebbende en toegenegen ‘ouder’ voor je kind. Daarmee 
help jij je kind én jezelf.  
In Waterman: Verlang jij naar vrijheid en minder 
verantwoordelijkheid? Misschien ben jij je tijd ver vooruit? Jij 
mag proberen dat wat in het collectief bewustzijn zit vorm te 
geven om zo - ondanks de weerstand die jij zult ondervinden - 
een bijdrage te leveren aan de mensheid.  
In Vissen: Spelen er bij jou tegenstrijdige verlangens? Enerzijds 
wil je graag een meer ontwikkeld bewustzijn, maar ook zou jij 
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ook best willen verdwijnen, ‘oplossen’, of een beetje vervagen.  
Het is voor jou goed te luisteren naar je intuïtie, je open te 
stellen voor wat de kosmos jou  te vertellen heeft. Maar ook 
mag jij je jouw eigen individualiteit gaan realiseren en ‘aarden’.  
 

Een tarotlegging in het verlengde hiervan kan zijn: 
- Lees ‘Cheiron’ zoals die in jouw dierenriemteken 

past; 
- Trek de volgende kaarten met de volgende vragen: 

o 1. Wat zegt deze kaart over mijn specifieke 
verwonding? 

o 2. Welk inzicht verschaft deze verwonding 
mij t.a.v. de zin van mijn leven? 

o 3. Wat kan dit mij leren? 
o 4. Wat kan het helen van deze verwonding 

mij  (nog meer) brengen? 
 
Ingrid Blaauw is als docent verbonden aan de beroepsopleiding tot 
Tarotkundige en de opleiding Meesterschap in Tarot van Stichting de Ster te 
Terborg. 

 
 
 

 
De dame met de valk 
 
Auteur: Luut Sixma 
 

Al weken liep ze door de kasteeltuin om 
elke dag te kijken hoe haar fruit rijp 
werd. Alles groeide voorspoedig, maar 
toch was ze onrustig, want de druiven 
bleven flets en klein. 
“Het gaat allemaal zo langzaam dit jaar, 
eigenlijk ben ik ook wel gek, want ik ben 
zelfs aan het staren om het gras te zien 
groeien”, dacht ze. De druiven rijpten 
dit jaar wel langzaam en ze kwamen ze 
maar steeds nog niet op smaak en op 
kleur. Wat deed ze niet goed? 
Ze zag het slakkenspoor; dat was niet te 

missen die zilveren baan en het joeg haar onrust juist op. 
“Wanneer komt er nou eens schot in de zaak? Waarom heb ik 
hier nou zorgen over en kan ik niet gewoon genieten van dit 
alles?” Ze sprak tegen haar valk, die ze steeds bij zich droeg, 
maar deze zat roerloos op haar hand, blind door zijn kap.  
Ineens, in een flits, zag ze het noodlot, dat ze zelf bij zich 
droeg. Ze zou nooit haar talenten kunnen benutten, want ze 

belette ze zelf om uit te vliegen en in een ingeving keek ze over 
de heg. Naar het schijnbaar lege land, waar veel schaduwen 
waren, maar ook vrolijke kleuren en ze keek naar de bergen 
aan de horizon. “Waarom heb ik dit nooit gezien?”, vroeg ze 
zich ineens af en in een opwelling haalde ze het kapje van de 
valk. Knipperend tegen het plotselinge licht dook die een 
beetje in elkaar. 
Hun blikken vonden elkaar en ze zei: “Vlieg kleine vriend en 
kom terug om me te vertellen wat er buiten de tuin allemaal 
nog te doen is.” En de valk vloog weg; ze keek hem na en zag 
hem rondcirkelen en na een tijdje kwam hij terug om weer op 
haar hand te zitten. 
“Daarbuiten heb ik de wereld gezien.”, zei hij en hij vertelde 
van de ongrijpbare kleuren, die buiten waren; en van de kleine 
dieren, de muizen en de konijnen en zelfs van de vos en de 
wolf, die hij ook had gezien. Hij vertelde over al die kleine 
bloemetjes, die toch zo ongelofelijk mooi waren, sommige heel 
teer van kleur en andere juist heel fel. Hij vertelde, wat ze 
miste in de tuin en zij luisterde ademloos naar zijn verhalen.  
Ze gooide de valkenkap weg en beloofde hem, dat hij elke dag 
zo vrij mocht vliegen, als hij ook met de verhalen weer 
terugkwam bij haar. En hij beloofde haar om haar alles te 
leren, wat er buiten de tuin was. 
Haar wereld werd veel groter en samen met haar valk 
verkende ze de omgeving en vond bloemen, die ze nog niet 
kende en beekjes met vissen, die ze nooit eerder had gezien en 
vennetjes met kikkers en salamanders. En ze hoorde ook al die 
andere vogels dan alleen die ene nachtegaal in haar eigen tuin. 
Ze zag de muizen en de konijnen en de vos, het ree en de wolf. 
En onderweg sprak ze vele uren met de heremiet, die haar de 
wijsheid van de wereld toonde. En haar valk werd sterk en 
majestueus en iedereen kende hen en groette hen. 
Haar schilderijen kregen nieuwe kleuren en ze leerde de 
geneeskracht van de vele planten, die ze nooit had gekend en 
de geur en smaak van de vele nieuwe kruiden. En haar 
echtgenoot verbaasde zich over al die talenten, die ineens naar 
boven kwamen en warmde zich aan haar hervonden glimlach. 
Dat jaar waren de druiventrossen extra zwaar en de wijn werd 
van een bijzondere kwaliteit.  
 
 
Luut Sixma is afgestudeerd Tarotkundige en verbonden aan Stichting de Ster 
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Het innerlijk kind 
Auteur: Marie Louise Terhorst 
 
WE ZIJN ALLEMAAL KINDEREN VAN GOD  
WE ZIJN GELIEFD, LIEFDEVOL EN 
WAARDEVOL. 
 
Tijdens de conceptie, de zwangerschap 

en in de kindertijd kunnen er verwondingen ontstaan waar we 
later als volwassenen mee worden geconfronteerd. We 
spreken dan over ons ”Innerlijk kind“. De verwondingen 
kunnen op velerlei manieren zijn ontstaan, door 
ouders/opvoeders, broers/zussen, familie, vrienden, school, 
,geloof, of de maatschappij. Vaak word je aangeleerd de regels 
te volgen en een goede jongen of een goed meisje te zijn en als 
je dit dan deed was alles oké. Maar dit zorgt ervoor dat je niet 
je eigen licht volgt, we geven anderen de controle over onze 
geest en worden een gevangene van angst en gaan de 
waarheid manipuleren. Ieder mens loopt vandaag de dag nog 
tegen problemen op, denk aan boosheid, verdriet, of het niet 
begrepen worden. Hierdoor ontstaan irritaties, afwijzingen, 
teleurstellingen en twijfels. Ons innerlijk kind wordt getriggerd. 
Meestal leren we als kind niet om onze emoties te gebruiken, 
het kan dat onze ouders zelf niet wisten hoe of wellicht heb je 
je voor emoties afgesloten als hulpmiddel om als kind te 
kunnen overleven.  
Om op zoek te gaan naar jouw innerlijk kind, zal je eerst 
moeten ontdekken wat je hebt weggestopt en waar je in mag 
helen, wat je mag accepteren, lief hebben en waarderen. Door 
naar de pijn en het verdriet te luisteren en door het te voelen 
kun je deze plekken verzachten zodat ze je niet meer zo hard 
raken. Je leert het een plek te geven in je hart. Ook kan het je 
leren om bij een volgende zelfde situatie dit te bespreken en te 
benoemen. Zo krijgt jouw innerlijk kind een stem en mag het 
gehoord worden.  
Wanneer je inzicht hebt in je innerlijk kind met zijn 
verwondingen en kwetsuren kun je dit dus transformeren. Het 
stelt je in staat een andere houding aan te nemen. Wel is dit 
een proces met ups en downs. Om je te helpen tot deze 
inzichten te komen hebben Marie-Louise, Ingrid en Jikke 
samen Het Innerlijk Kind – De Kaartenset ontwikkeld. Op 29 
oktober 2022 is de kaartenset met een feestelijk tintje 
gepresenteerd en in de wereld gezet, sindsdien zijn ze ook 
verkrijgbaar. 
Wil jij met je innerlijk kind aan de slag of mocht je interesse 
hebben in een kaartenset. Stuur dan een mail naar 
marielouise_terhorst@hotmail.com 
 

HET INNERLIJK KIND - DE KAARTENSET 
 
De innerlijk kind kaarten 
bestaan uit 44 prachtig 
geïllustreerde kaarten die zijn 
onderverdeeld in vier innerlijk 
kinderen. Elk kind heeft een 
belangrijke ik-boodschap. 
Daarnaast zijn ze alle vier 
symbolisch verbonden met hun 
eigen element, kleur, chakra, 
bloem en edelsteen. Ze geven 
je inzicht in wat je mag erkennen en omarmen. Naast de 
kaarten zijn er ook vier handgemaakte mascottes die bij elk 
kind horen. Ze steunen je en geven je kracht om met je gevoel 
bij je innerlijk kind te komen. Ze stralen één en al liefde uit, 
zonder oordeel mag alles er zijn.  
Om tot inzicht te komen waar de oorsprong van onze 
problemen, pijnpunten en verwondingen liggen start je met de 
vier beginkaarten. Hieruit komt naar voren welk kind zich aan 
jou wil laten zien of welk kind op dit moment om aandacht 
vraagt. Bij elk kind horen tien inzichtkaarten die zijn 
onderverdeelt in vijf erkenningskaarten en vijf 
omarmingskaarten. 
De erkenningskaarten laten je zien waar de bron van onze 
trigger ligt, zodat we inzicht krijgen waar de oorsprong zit, wat 
mag je erkennen. Het verteld je waar je blinde vlek zit en wat 
je wellicht moeilijk vind om te voelen. Op sommige kaarten 
staan vragen die je kunt beantwoorden. Het is een moment om 
stil te staan bij wat jouw innerlijk kind nu op dit moment nodig 
heeft om te helen. Vaak ga je letterlijk terug naar dat kind op 
die plaatst of plek waar je die verwondingen hebt opgelopen, 
om de pijn en emotie alsnog een plek te geven, neem hier de 
rust en tijd voor. 
De omarmingskaarten helpen je tot inzicht te komen hoe je dit 
kunt transformeren of hoe je een andere houding zou kunnen 
aannemen. Dit om jezelf te bevrijden van een last uit je 
kindertijd. Om jezelf te begrijpen, te accepteren, te 
transformeren en lief te hebben. Want we zijn vaak te kritisch 
en te streng naar ons zelf.  
Vaak vertellen de kaarten ons wat je eigenlijk al weet. Heb 
vertrouwen dat je op dit moment krijgt wat je aankunt en 
hiermee mag gaan werken. Zo laat je jouw innerlijk kind weer 
spelen, dansen, onbevreesd en in waardigheid en liefde zijn.  
 
 
 
 

mailto:marielouise_terhorst@hotmail.com
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TAROT EN HET INNERLIJK KIND 
 
De innerlijk kind kaarten 
zijn natuurlijk verbonden 
met de schildknapen uit de 
tarot. Als er een 
schildknaap in de legging 
ligt duid dit altijd op een 
dieper liggend proces van het innerlijk kind. Het innerlijk kind 
laat zich met een reden zien, het betekent dat er op dit 
moment zich iets aan waar we aan mogen werken. Natuurlijk is 
het heel belangrijk om hier voorzichtig mee om te gaan. Het 
proces van het innerlijk kind gaat vaak gepaard met oude 
pijnen en zelfdestructieve overtuigingen waar tijd en zelfinzicht 
met beleid mag komen. Maar bovenal een mooie taak om als 
tarotkundige hier aandacht aan te schenken. Het probleem bij 
de oorsprong, de wortel aanpakken is zo helend. 
 
Alle schildknapen verwijzen naar een innerlijk kind met een ik-
boodschap, die jou iets wil zeggen. 
De schildknaap van staven met de ik-boodschap: “Ik wordt 
niet gezien en niet gehoord.” 
De schildknaap van zwaarden met de Ik-boodschap: “Ik wordt 
niet gewaardeerd en ik wil erkenning.” 
De schildknaap van pentagrammen met de ik-boodschap: “Ik 
doe het nooit goed.” 
De schildknaap van bekers met de ik-boodschap  : “Ik ben niet 
goed genoeg.” 
 
 
INNERLIJK KIND LEGGING 
 
Dit is een tarotlegging om een begin te maken met het kijken 
naar je innerlijk kind. Heb je behoefte aan meer verdieping, 
kun je overwegen om aan de slag te gaan met de innerlijk kind 
kaarten. 
 
Welk innerlijk kind wil jou iets zeggen? (deze trek je uit de 4 
schildknapen) 
Uit het hele spel:  
1. Op welk gebied belemmerd dit kind jouw nu? 
2. Wat mag ik loslaten?  
2. Waar mag ik naar toe werken? 
3. Wat is het eerste actie die ik kan ondernemen. 
4. Welke houding kan ik het beste in dit proces aannemen. 
 
 
 

Leg de getrokken kaarten in het onderstaande patroon: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Marie Louise Terhorst is als docent verbonden aan de beroepsopleiding tot 

Tarotkundige van Stichting de Ster te Terborg. 
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Een kijk op 2023 
Belicht vanuit numerologie, pentalogie, astrologie en tarot. 
 
Auteur: Debby Bolung  
 
 
2020 
Natuurlijk waren er de zeer belangrijke grote conjuncties van 
2020. Maar eigenlijk begon het nieuwe hoofdstuk van de aarde 
al in 2001 en vond de initiatie van de 21e eeuw plaats in 2020, 
zie verder mijn artikel over 2020.  
Daarnaast was er op 21 juni 2001 een bijzondere eclips op 0 
graden kreeft. 2001 was 
natuurlijk het jaar van de val 
van de Twin Towers en de 
grote gevolgen die dat gehad 
heeft voor de wereld.  
En deze eclips herhaalde 
zichzelf nog eens op 21 juni 
2020. Dat is bijzonder omdat 
het zelden voor komt dat een eclips aan het begin van een 
seizoen valt. Naast de eclips van 2001 en 2020 was de laatste 
eclips op 0 graden in de hoofdtekens op 22 december 1889 op 
0 graden steenbok. Ook over deze periode valt genoeg te 
vertellen, maar dit laat ik nu buiten beschouwing. 
 
In een geboortehoroscoop zullen planeten op 0 graden ram, 
weegschaal, kreeft en steenbok prominent zichtbaar voor de 
buitenwereld uitwerken. Het kan iemand zelfs beroemd 
maken. Een eclips op deze graden zorgt voor grote collectieve 
veranderingen. Verder schijnt een eclips haar licht op dat wat 
verduisterd is geweest.  
 
Wat is de symboliek van Kreeft? Collectief gezien staat Kreeft 
voor het volk, maar het symboliseert ook al onze emoties en 
conditioneringen. Een eclips zet iets in het licht wat in ons 
onbewuste zit. Dat wat verduisterd is wordt dan in het licht 
gezet. Nu staat Pluto nog in steenbok, maar er is een duidelijke 
relatie met kreeft. Als astroloog neem je altijd de gehele as 
mee in de duiding. Ik kom terug op het thema kreeft. 
 
Pluto in Steenbok en Waterman 
We kunnen er niet omheen. De langverwachte transitie van 
Pluto in Steenbok naar Waterman komt eraan. Maar Pluto 
loopt nog even heen en weer van Steenbok naar Waterman en 
weer terug, tot 2024. Astrologen gaven het eind 2019 al aan; 
de laatste graden van Pluto in Steenbok worden de 
dictatorgraden genoemd en we hebben sindsdien wereldwijd 

genoeg oorlog, onderdrukking, 
schandalen en slecht management 
gezien. Dat klinkt ellendig, maar we 
kunnen iets pas oplossen als het 
probleem in het licht gezet wordt. 
Pluto in Waterman zie ik als een 
initiatie in het Watermantijdperk. De 
precessie wijst nu naar de as 

Waterman-Leeuw (zie bronvermelding punt 1 en 2). Precessie 
is de cirkel die de poolas gedurende 25.920 jaar beschrijft door 
de dierenriem. Hoewel er verschillende berekeningen zijn, ga ik 
er vanuit dat we astrologisch gezien de overgang naar het 
nieuwe Waterman tijdperk gemaakt hebben.  
 
Maar we hebben nu tot 19 november 2024 nog wisselend te 
maken met Pluto in Steenbok. Ik heb het gevoel dat Pluto in de 
as Kreeft-Steenbok veel te maken heeft met een collectief 
volkeren trauma. Elke 124 jaar komt Pluto in Steenbok of 
Kreeft te staan. Deze periode lost oud trauma op, en/of er 
ontstaat nieuw trauma. Kreeft en Steenbok zijn onze 
collectieve ouders, gezaghebbers en bestuurders. Keer op keer 
heeft de mens niet kunnen leven vanuit onvoorwaardelijke 
liefde en innerlijke autoriteit. Er was altijd wel een autoriteit 
zoals de staat, een geestelijke, of een familiehoofd die ons 
vertelde welke normen en waarden belangrijk zijn en hoe we 
horen te leven. De vrouw en daarmee onze vrouwelijke 
waarden, stonden onder druk en deze traumatische energie 
werd generatie op generatie doorgegeven. We hebben onze 
innerlijke man en vrouw, de animus in de vrouw en de anima in 
de man, niet volledig kunnen leven. De hele mensheid heeft 
trauma heeft opgelopen. De eclips van 21 juni 2001 en 2020 op 
0 graden kreeft is wat mij betreft een teken dat er 
bewustwording en daarmee heling ontstaat op bovengenoemd 
thema. Wellicht duurt het nog een tijdje voordat alles is 
opgelost, maar er is geen weg terug meer. 
Als ik terugkijk wanneer Pluto de laatste keer in Steenbok 
stond (1762-1777) dan was dat vlak voor de Franse Revolutie 
(1789-1799) die plaats vond met Pluto in waterman. Rond deze 
tijd ontstond ook de Industriële Revolutie en de 
Onafhankelijkheid van de Verenigde Staten werd een feit. Het 
land maakte zich los van Groot Brittannië en ieder mens kreeg 
gelijke rechten (op papier). Toch nam de macht van een kleine 
groep mensen toe, met enorme gevolgen voor de mensheid 
nu.  
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In 2022 kreeg de Verenigde Staten 
de eerste Pluto terugkeer. Pluto 
staat dan op dezelfde positie als ten 
tijde van de 
Onafhankelijkheidsverklaring. Pluto 
als heerser van schorpioen gaat over 
transformatie. Omvorming van dat 
wat in de kern niet zuiver is. Feitelijk 
is Pluto een brenger van licht. Hij 
verlicht datgene wat niet klopt, dat 
wat een nieuwe vorm mag krijgen. 
Pluto  legt bloot, hij ontmaskert en 

bekrachtigt dat wat met een zuivere intentie en handeling tot 
stand komt. De Pluto terugkeer in het 2e huis in Steenbok 
vraagt om zuivering van normen en waarden, maar ook het 
geldsysteem en de landbouw vallen in het 2e huis. De invloed 
van de VS op de wereld is groot. Hopelijk wordt de Aarde meer 
en meer gezien als een logeeradres waar we met eerbied en 
respect mee om moeten gaan. Ook de inkomensongelijkheid 
valt onder het 2e huis. De Amerikaanse Droom blijkt maar voor 
enkelen weggelegd. De macht van de rijken is groter geworden 
en de onvrede onder burgers neemt (wereldwijd) opnieuw toe. 
Ook dit komt steeds meer naar buiten. Onder invloed van Pluto 
verschuiven machtsverhoudingen en alles wat geen stevige 
fundering heeft zakt als een kaartenhuis ineen. Met Pluto die 
binnenkort Waterman ingaat komt er hopelijk ruimte voor een 
systeem waarin humaniteit, gelijkwaardigheid en universele 
liefde voor dier, mens en eerbied voor onze Moeder Aarde een 
hoofdrol spelen.  
Terug naar Pluto in Kreeft. Pluto stond de laatste keer in Kreeft 
rond het begin van de 1e Wereldoorlog en vlak voor de 2e 
Wereldoorlog bereikt Pluto o graden Leeuw. Wat heeft de 
mens geleden in die periode. Al het collectieve lijden wat in 
eeuwen en eeuwen is opgebouwd en wat elk mens in zijn DNA 
heeft zitten mag daarom nu geheeld worden. In dat licht bezie 
ik ook discussies over Zwarte Piet, het slavernij verleden en alle 
andere ellende die te maken heeft met ongelijkheid en 
wreedheid uit het verleden. Ik ga ervan uit dat wij incarnatie na 
incarnatie trauma’s meemaken en die nemen we keer op keer 
mee. Verder herhaalt de geschiedenis zich telkens weer op een 
iets andere manier, tot het punt waarop een trauma geheeld 
wordt. Zie het als een weegschaal die in balans gebracht mag 
worden. Dit past ook mooi bij de dualiteit waar we op aarde 
altijd mee te maken hebben gehad. Dus tot Pluto Waterman 
ingaat hebben we nog meer de kans om collectief trauma te 
helen door begrip en erkenning. Hiermee helen we niet alleen 
persoonlijk trauma, maar ook trauma’s van voorouders. Dit 
vraagt wel om een toename van bewustwording waar onze 

incarnaties op aarde nu eigenlijk over gaan. Uiteindelijk bidden 
we nu niet meer voor vrede, maar voor BEWUST WORDEN. Als 
leiders dan ook nog eens bewust en liefdevol leiderschap laten 
zien dan komt het wel goed met onze prachtige planeet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Astrologie en 2023 
Pluto bereikt 23 maart 2023 0 graden waterman. Vervolgens 
blijft Pluto heen en weer lopen tussen de laatste graden van 
Steenbok en de eerste graden van Waterman tot 19 november 
2024. Dan staat Pluto tot 2044 definitief in Waterman.  
Het is mogelijk om van elke ‘’geboorte’’ een horoscoop te 
trekken, zo ook van Pluto die waterman in gaat. Hoewel deze 
horoscoop voor elke plaats of land gemaakt kan worden en 
daarmee de huiscuspen zullen verschillen, blijven de planeten 
in de tekens veelal gelijk. De ingressiehoroscoop van Pluto in 
Waterman op 23 maart 2023 te                  ‘s-Gravenhage laat 
zien dat er direct een boel gebeurt. Pluto staat nog in het 6e 
huis, vlakbij cusp 7. Pluto maakt dus op een waterman manier 
verbinding met de thema’s van het 6e en 7e huis. Onder de 
heerschappij van het 6e huis vallen de publieke gezondheid, 
gezondheidsdiensten, maar ook het werkende volk, de 
vakbonden en het leger bijvoorbeeld. Het 7e huis betreft alle 
soorten relaties met andere landen. Pluto legt bloot wat niet 
klopt en transformeert bovengenoemde thema’s. Verder 
maakt Pluto meen sextiel met de zon die net het lentepunt op 
0 graden ram voorbij is. Pluto staat dan vierkant de knopen-as 
en conjunct het Beest. Het beest gaat over oerkracht, 
ongeconditioneerde onaangepaste energie. Het tegengestelde 
punt van het Beest betreft de Draak welke conjunct de 
ascendant staat, daar waar we tot in de puntjes verzorgd en 
aangepast zijn. In de ingressiehoroscoop voor Nederland zie je 
dat Mercurius, de cusp van het 10e huis en Cheiron 
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samenvallen in het teken ram. Het 10e huis in een 
landenhoroscoop symboliseert de autoriteit, de regering, of de 
Premier bijvoorbeeld. Cheiron staat voor collectieve pijn en 
mercurius staat voor alles met betrekking tot handel en 
communicatie. Deze stand symboliseert voor mij de pijn van 
het volk uit het verleden en de noodzaak om deze pijn uit te 
spreken en te erkennen, zowel persoonlijk als collectief, zodat 
het verleden geheeld kan worden. Denk aan de erkenning en 
spijtbetuigingen over het slavernij verleden van onze regering 
aan gedupeerden. We zijn pas vrij wanneer alle 
conditioneringen opgelost zijn, zowel op persoonlijk als op 

collectief niveau. In eerste instantie 
zou in 2023 de bestuurlijke vlam in 
de pan kunnen slaan, maar in een 
later stadium, wellicht 2024, zal 
verdeeldheid in samenwerking 
overgaan. Zou de overgang van teken 
door Pluto ook iets met de 
Provinciale Staten verkiezingen op 15 
maart 2023 te maken kunnen 
hebben? 8 dagen na deze 
verkiezingen treedt Pluto het teken 
waterman binnen, maar op dat 
moment staat Pluto nog op de 30e 

graad Steenbok. Een graad die leiders een enorm charisma 
geeft, zoals de Rattenvanger van Hamelen. De vraag is of dit 
charisma en magnetisme juist en met zuivere intentie ingezet 
wordt. Daarom is het juist nu zo belangrijk om het pure zelf als 
kompas te gebruiken. Beweeg mee met de omgeving, maar 
blijf innerlijk gecentreerd. 
 
Numerologie, Pentalogie, Tarot en 2023 
2022 was een confronterend jaar met al die tweeën. Er was 
veel verdeeldheid en mensen stonden soms lijnrecht 
tegenover elkaar, wat wel kenmerkend is voor negatieve 
uitingen van het getal 2. Tot het jaar 2030 hebben we sowieso 

nog met de splijtende krachten 
van de 2 te maken, maar de 2 kan 
ook verbinden en onze intuïtie 
versterken. 2+0+2+2=6 De 
pentalogische 6 heeft mars als 
planeetsymbool en dit kan ik wel 
plaatsen met de start van de 
oorlog in Oekraïne op 24 februari 
2022. 
Wat staat ons in 2023 te wachten? 
In 2023 hebben we te maken met 
het getal 7 (2+0+2+3=7). De 7 

heeft als planeetsymbool de geestelijke Zon, maar ook planeet 
Aarde valt pentalogisch onder de 7. De Zon heerst over het 
teken leeuw en leeuw is weer onderdeel van de waterman-
leeuw polariteit. Dit valt weer mooi samen met Pluto’s intrede 
in waterman. Een 7 jaar vraagt om bewustwording en het 
terugvinden van innerlijke leiding, zodat een uiterlijk autoritair 
leiderschap verdwijnt omdat 
het geen functie meer heeft. 
Zolang de mens niet vanuit 
innerlijke liefde en leiding 
leeft wordt deze ook 
maatschappelijk niet 
geleefd. Zo binnen, zo 
buiten, zo boven zo 
beneden. 
Als laatste nog De 7e 
tarotkaart de Zegewagen. 
Deze symboliseert in de 
kern de wagenmenner ofwel 
de ziel, die de wagen 
bestuurd. De wagen is een 
symbool voor het aardse lichaam en leven. De wagen is alleen 
goed bestuurbaar wanneer de menner volledig in evenwicht is. 
Dat vraagt volledige concentratie, je moet met moderne 
termen gezegd volledig ‘’in the flow’’ zijn, levend in het ritme 
van het zelf. Een 7 jaar vraagt dan ook om voldoende tijd vrij te 
maken voor verstilling. 
Als laatste de invloed van het getal 23 waarmee we in 2023 te 

maken krijgen. 23 is een getal dat 
vraagt om soepel meebewegen met 
alle snelle veranderingen waar we 
collectief mee te maken hebben. 
Het is een getal waarmee  je het 
onverwachte en het ongelofelijke 
mag verwachten. Nieuwe 
ontdekkingen of onthullingen 
bijvoorbeeld. Maar ook de kracht 

van vrijheid en vrij zijn die elk mens tot uit een ver verleden in 
zijn DNA heeft zitten. Wellicht is dit een jaar van het hervinden 
van de innerlijke kracht die elk mens bezit, als hij er maar in 
gelooft.  
Bronvermelding 

1. https://www.tijdgeest.eu/precessie.html 
2. https://earthsky.org/human-world/when-will-the-age-

of-aquarius-begin 
 
Debby Bolung is verbonden aan Stichting de Ster  
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Zoals het lichaam voedsel nodig heeft, 
heeft de ziel gebed nodig 
 
 
Ik vroeg om allerlei dingen, opdat 
Ik van het leven zou genieten 
Ik kreeg het leven, opdat ik van alle 
dingen kon genieten 
 

 

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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