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 Nieuwsbrief 

                   Januari 2023 

▪ Het jaar 2023 bezien vanuit de Tarot 
 

 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!

 
 
 
 
 

 
 

 
Voorwoord 
 
Hallo allemaal, 
 
Als  wij dit stukje schrijven, is het jaar 2022 bijna voorbij. 
De decembermaand is voor dit deel van de aarde de 
donkerste periode van het jaar. De zon staat op zijn laagste 
punt. De adventsweken, Kerstmis, de jaarwisseling, het is een 
tijd van retrospectie, stil zijn en naar binnen keren. We kijken 
terug naar het jaar dat achter ons ligt en proberen vooruit te 
kijken naar het nieuwe jaar. Wat zal het ons brengen? En wat 
kan ik doen om positief en liefdevol mijn aandeel bij te 
dragen? 
2022 was een jaar waarin we werden geconfronteerd met een 
zeer wrede oorlog in Europa. Wereldwijd (maar ook in 
Nederland) zijn er miljoenen mensen die onder de 
armoedegrens leven. De crises waar we dagelijks over lezen 
en horen, via allerlei media, zijn teveel om op te noemen.  
En dan wordt het toch Kerstmis. Dit is het feest van Vrede, 
Liefde en Licht. En Lichtpuntjes zullen er altijd zijn, ondanks 
alles, maar soms moeilijk te vinden. Dit alles is zo mooi te zien 
in de Inwijdingsweg van de Tarot. Daar zien we dat door angst, 
boosheid, verdriet, wanhoop en rouw, er altijd weer een 
moment komt, dat er een lichtpuntje verschijnt. Een Licht, dat 
hoop geeft, moed en vertrouwen.  
En dat wensen wij iedereen voor 2023 toe.  
 
 
 

https://www.facebook.com/opleidingendester
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Het jaar 2023, bezien vanuit de Tarot 
 
2023: 7 jaar 

 
2023 is een 7-jaar. (2 + 0 + 2 + 3 = 7). In de 
Tarot komen we hier bij kaart 7, de 
Zegewagen. Deze kaart is astrologisch 
verbonden met het teken van de 
dierenriem Weegschaal en de planeet 
Venus, die het teken beïnvloedt.  
 
Het land Oostenrijk heeft een 
correspondentie met deze kaart.  
 

7 is het getal van de evolutie. Het begrip evolutie is een proces 
van veranderingen, die generatie op generatie worden 
doorgegeven.  Als we dit betrekken op de Tarot betekent dit 
dat we oude patronen mogen afsluiten en open staan voor 
een nieuwe levensweg, waar we dan de volle 
verantwoordelijkheid voor nemen.  
 
De wagenmenner op deze kaart wordt ook wel de Prins van de 
andere wereld genoemd (is dit een stille verwijzing naar 
nieuws in 2023 betreffende ons koninklijk huis?) In sommige 
spellen, wordt de Zegewagen ook wel de Strijdwagen 
genoemd. Het is namelijk niet zo gemakkelijk (en vaak een 
innerlijke strijd) om oude patronen definitief af te sluiten en 
voluit te gaan voor de nieuwe mogelijkheden die geboden 
worden. Als wij in twijfel komen te verkeren (het oude niet los 
kunnen laten om voor het nieuwe te gaan) dan raken we uit 
balans en kost het vaak veel moeite om weer op het pad van 
evolutie te geraken.  
Indien we ons open stellen, voor de krachten van de Zon (het 
denken) en de Maan( het voelen), die aangegeven worden 
door beide wielen van de wagen, is het mogelijk om steeds 
weer balans terug te vinden.  
 
Het baldakijn op de Wagen, waarop sterren staan afgebeeld, is 
een verborgen verwijzing naar kaart XVII, de Ster, die gaat 
over Geloof, Hoop, Liefde, Vrede en kosmische Gerechtigheid.  
 
2023: 20 en 5  
2023 kunnen we ook als volgt “ontleden”. 
20 staat voor de kaart de Opstanding.  
Deze kaart heeft een astrologische 
correspondentie met de planeet Jupiter.   
Landen/gebieden zijn: Bijbelse plaatsen, 
verre vreemde landen in het algemeen en 

monumentale plaatsen. We kunnen hierbij denken aan 
bijvoorbeeld China, Iran, India en Israël.  
Positieve aspecten van de Opstanding zijn: 
 
Bevrijding, verlossing. Wat er in ons leven ook gaande is, er is 
een roep van binnenuit om een belangrijke wijziging aan te 
brengen. Deze verandering kan op iets heel gewoons 
betrekking hebben, maar ook op een drastische wijziging in 
onze levenshouding.  
Expansie, uitbreiding, uitkomen voor je overtuiging. Het 
gesproken woord. Out-of-the-box denken. Opgewektheid en 
optimisme. Geestelijk ontwaken. Herstellingsvermogen.  
 
Negatieve aspecten van de Opstanding zijn: 
Fanatisme, belerend moralisme, angst voor verandering, angst 
voor het onbekende. Geconfronteerd worden met oude 
schuldgevoelens. Besluiteloosheid. Zelfvernietigend oordeel.  
 
23 = 2 + 3 = 5 de Hogepriester.  

De astrologische correspondentie is de Leeuw 
en de Zon, die het teken beïnvloedt.  
Landen/gebieden die corresponderen met 
kaart V zijn: Italië, Frankrijk, Vaticaan en Sicilië. 
Deze landen/gebieden zullen in 2023 van zich 
laten horen.  
 
Deze kaart staat voor communicatie, zingeving, 

coaching, inwijdingen. Hogepriester staat altijd voor 
opvoeding en traditie, het verbinden van tegendelen, onze 
innerlijke leraar, spirituele lessen, bemiddelaar.  
 
Negatieve aspecten die horen bij deze kaart zijn:  
Machtsmisbruik, religieuze d 
ogma’s,samenwerking/verbintenis die niet tot stand komt, 
slechte adviezen, laster. 
 
De dubbele 2 in 2023 

Het getal 2 is verbonden met de 
Hogepriesteres. Een dubbel getal kan wijzen 
op een grote kracht, maar ook op een 
blokkade.  
De astrologische correspondentie is de Stier 
en het de planeet Venus die het teken 
beïnvloedt.   
De landen Polen, Denemarken, Ierland en het 
Oude Egypte, corresponderen met deze kaart. 

Ook deze landen zijn geopolitiek belangrijk.  
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Positieve aspecten van de Hogepriesteres zijn: 
Wijsheid, geduld, dingen aanvoelen, behulpzame krachten uit 
het onbewuste, liefde.  
Spirituele wijsheid, (hogere) kennis. Geen actie, afwachten, 
geduld hebben met jezelf en anderen, maar ook de 
beproeving van het geduldig afwachten kunnen doorstaan. 
Zelfonderzoek. 
 
Negatieve aspecten zijn: 
Twijfelen, besluiteloosheid, wispelturig, ongeduldig, 
wereldvreemd. Kortzichtigheid, 
oppervlakkigheid, vlucht uit de werkelijkheid. 
 
 

De dubbele 2 in 2023 kunnen we ook bij 
elkaar optellen. 2 + 2 = 4, de Keizer. De 
astrologische correspondentie is Kreeft en de 
Maan, die het teken beïnvloedt. 
Landen die corresponderen met deze kaart 
zijn: Nederland en Schotland. Politiek-
maatschappelijke ontwikkelingen in 
Nederland, gepaard gaande met de nodige 

onrust (de dubbele 2), kunnen mogelijkerwijs plaatsvinden. 
Ook in Schotland zal er wellicht onrust zijn. 
 
Positieve aspecten van de Keizer zijn: 
Eigen grenzen leren kennen en aangeven. Orde scheppen. 
Stabiliteit scheppen en bevorderen. Verantwoordelijkheid 
nemen. Iets bereiken. Overheidsstructuren. 
 
Negatieve aspecten zijn: 
Dominantie. Iemand die altijd de baas wil zijn ten koste van 
anderen. Verstarring. Onvermogen om 
consequent op te treden, dogmatisch, arrogant, onderdrukken 
van de vrije geest, monddood maken. Dictator. Niet in staat 
zijn iets vorm te geven.  
 
Het getal 3 uit 2023 
 

Getal 3 is in de Tarot verbonden met de 
Keizerin. Het teken van de Tweelingen en de 
bijbehorende planeet Mercurius 
corresponderen met deze kaart. 
 
Het getal 3 ontstaat uit 1 + 2 = 3.  
Het getal 1 correspondeert met de Magier en 

de landen Verenigde Sttren en Israel. 
Het getal 2 correspondeert met de Hogepriesteres en de 

landen Polen, Denemarken, Ierland en het Oude Egypte. 
Hier zien we een bijzondere samenstelling, want de EU en de 
NAVO zetelen beide in Brussel. Ook in 2023 zullen we dus 
regelmatig van het optreden van de EU als van de NAVO 
horen.  
 
Positieve aspecten van de Keizerin zijn: 
Liefde, creativiteit, vruchtbaarheid, wijsheid, materiële 
welvaart. De verbinding tussen de geest en de stof. 
Vruchtbare periode op elk gebied. Natuurwetten. Voedsel, 
granen, landbouw. De vegetariër (steeds meer mensen gaan 
in de loop van hun leven bewust minder of geen vlees meer 
eten). Zie de huidige klimaatproblematiek, onder andere het 
stikstofprobleem. De Keizerin is de beschermbrouw van 
zwakkeren en minder bedeelden. 
 
Negatieve aspecten van de Keizerin zijn: 
Huiselijke onrust, armoede, lui, gat in de hand hebben, 
natuurgeweld. Onderdrukte creativiteit, je hebt er geen grip 
op, spilzucht, vertraagde groei of geen groei. Vasthouden 
Slecht met geld omgaan.  
 
 
Getal 11: de schakel tussen 2 en 20. 
 
Kaart 11 is verbonden met de Kracht. Het 
teken van de Waterman en de 
bijbehorende planeet Uranus 
corresponderen met deze kaart. 
Uranus is de planeet van de revolutie, 
ontdekt in 1871, ten tijde van o.a. de 
Franse revolutie. 
Een bekend begrip is: vrijheid, gelijkheid en broederschap.  
Dit is nu uiteraard heel actueel. 
Landen die met deze kaart in verbinding worden gebracht zijn: 
Rusland en Zweden. 
 
Positieve aspecten van de kaart zijn: 
Moed, daadkracht, zelf sturing geven aan je leven, met 
vertrouwen, geduld, zachtheid en mededogen. Laat niet de 
omgeving jou sturen. Vriendschap, altruïsme,  extase. Kracht 
die ons in staat stelt een moeilijke taak aan te pakken of voort 
te zetten, ondanks de vrees en emotionele spanning die het 
misschien bij ons opwekt. Goed voor jezelf zorgen, zowel 
innerlijk als uiterlijk. 
 
Negatieve aspecten van de Kracht zijn: 
Gebrek aan discipline. Geen grip op de situatie hebben. 
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Zwakheid. De moed situaties onder ogen te zien ontbreekt. 
Betrokkene voelt zich terneergeslagen en pessimistisch. Dit 
suggereert een innerlijke kwelling. Schijnheiligheid.  
 
Tot slot 
De evolutie, die hoort bij het getal 7, zal dus met al deze 
bovenstaande aspecten worden geconfronteerd. Maar 
uiteindelijk staat bij voorbaat de overwinning vast! 
 
Hoop, moed en vertrouwen en het zien van de vele 
lichtpuntjes, die ongetwijfeld aanwezig zullen zijn, zijn de 
kernbegrippen waar we 2023 mee tegemoet mogen treden.  
 

Het Ster team,  

bestuur en  

raad van bestuur,  

wensen iedereen  

een in alle opzichten voorspoedig  

 

 

2023 

 
 
 
 
 
 

Hartelijk dank voor de vele 

geschenken, kaarten en goede 

wensen die wij van velen 

mochten ontvangen. Dit is 

hartverwarmend. 

 
 

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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