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Astrologische verwijzingen en bronvermeldingen bij het artikel ‘Heilige ruimte’:
Ook bronverwijzing voor het artikel in het maart nummer van tijdschrift Spiegelbeeld.
*1 Zwarte Maan in Schorpioen gaat naar Boogschutter.
*2 Zwarte Maan in de laatste graad van Schorpioen. Heer Pluto in Steenbok vierkant Uranus in Ram.
*3 Zwarte Maan in Boogschutter.
*4 Zwarte Maan staat tot eind van 2017 in Boogschutter.
*5 Noordelijke Maansknoop 5de graad Maagd. Sabian Symbols uit boek ’Beelden van de
dierenriem’door Helene W. en Willem A. Koppejan. ISBN: 90-202-1670-8
*6 Noordelijke Maansknoop 4de graad Maagd. Sabian Symbols en boek boek ’Beelden van de
dierenriem’door Helene W. en Willem A. Koppejan. ISBN: 90-202-1670-8
*7 Zon in Waterman en maan in Leeuw. Groot driehoek Saturnus in Boogschutter, driehoek Uranus
in Ram en Maan in Leeuw. Maan in Leeuw oppositie Zon in Waterman.
*8 Sarosserie 19S uit boek ‘Voorspellende astrologie’: Bernadette Brady ISBN: 90-76277-61-3.Nessus
is betrokken en daardoor komt de gifmantel er aan te pas, maar is het uiteindelijk een geluk bij een
ongeluk.
*9 Zonsverduisterings horoscoop 26-2-2017 14:59 Greenwich. Mercurius, Zuidelijke Maansknoop,
Nessus, Zon, Maan, Neptunus in Vissen in het 8ste huis oppositie noordelijke Maansknoop in Maagd
2de huis.
*10 Een artikel over Natuurinclusief boeren: https://www.groene.nl/artikel/doe-altijd-hettegenovergestelde-van-wat-de-overheid-adviseert
*11 Jupiter in Weegschaal oppositie Uranus in Ram. (Maansverduistering 11 februari 2017 00:33
GMT Greenwich)Tijdens de maansverduistering van 11 februari staan Mars en Venus conjunct in Ram
en zijn dus betrokken bij de Jupiter oppositie Uranus via huisheer Uranus. Tijdens de
zonsverduistering een wat ruimere conjunctie, maar Mars staat ook conjunct Uranus en ruimere
conjunctie met Venus in Ram. Ook *9
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