Gebruikte termen, afkortingen en symbolen
Bij: Von Meyenfeldt, Ronden van de Noordknoop

Term

Afko

Symbool Omschrijving

Aspect

Tekens
dierenriem

Afstand tussen twee planeten of
punten in een horoscoop. In dit
artikel worden alleen “conjunctie” en
“oppositie” vermeld.

1
2
3

Ram
Stier
Tweelingen

Conjunctie

B

Aspect van 0-7ᵒ. Het aspect is exact bij
0ᵒ. Zie ook “orb”, één na laatste item
in deze lijst.

4
5

Kreeft
Leeuw

Oppositie

C

Aspect van 173-187ᵒ. Het aspect is
exact bij 180ᵒ. Zie ook “orb”.

6

Maagd

Een planeet of punt keert terug op de
positie die hij inneemt in een bepaalde horoscoop. Hij maakt dan een
conjunctie met die eerdere positie.

7

Weegschaal
Schorpioen
Boogschutter

0
=

Terugkeer

8
9

Ascendant

AC

Oostelijk uiteinde van de horizon,
punt waar planeten opkomen. Staat
voor uiterlijk en optreden.
Begin huis I.

Descendant

DC

Westelijk uiteinde van de horizon, punt waar planeten
ondergaan. Staat voor liefdes- en voor zakenpartners.
Begin huis VII.

Midhemel

MC

Ook: Medio Coeli. Het zuiden, hoogste punt van de hemel.
Staat voor beroep en reputatie in de wereld. Begin huis X.

Huizen

Tekens
van de
dierenriem

Steenbok
Waterman
Vissen

Romeinse 12 segmenten waarin de horoscoop wordt verdeeld. Ze
cijfers
geven de bewegingen van planeten en punten per etmaal
weer. Inhoudelijk staan ze voor verschillende levenssferen,
zoals financiën (II), beroep (X), werk en gezondheid (VI).
zie
kolom 5

12 onderdelen van de dierenriem, die elk 30ᵒ lang zijn. Ze
vallen niet samen met de fysieke sterrenbeelden, die
bovendien onderling behoorlijk verschillen qua lengte. De
tekens geven de jaarbeweging weer. Inhoudelijk duiden ze
aan hoe bepaalde eigenschappen (zie “Planeten”) uitpakken. Het teken waar de Zon staat wordt in de wandeling “je sterrenbeeld” genoemd.

Planeten

in dit
artikel
alleen
b en h

Hoewel het formeel niet helemaal juist is, worden Zon,
Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus,
Neptunus en Pluto samenvattend “planeten” genoemd.
Inhoudelijk staan ze voor bepaalde eigenschappen. Zo zegt
de positie van de Zon iets over je diepste wezen, die van
Mercurius over je verstand, die van Mars over je energie
en agressie, etc.

Punten

NK, ZK
AC, DC,
MC

{}

Samenvattende term voor AC, DC, MC, Maanknopen en
allerlei andere objecten.

Maanknoop

NK, ZK

{}

Ik heb taalkundige, historische en esthetische bezwaren
tegen de term maansknopen, en schrijf, net als oudere NL
astrologen, maanknopen, dus zonder tussen-s. Voor
overige info, zie toelichting in de inleiding.

Progressie

Pr / pr

Kort door de bocht: planeetstanden van x dagen na je geboortedatum
gelden voor x jaar later. Je vergelijkt ze vervolgens met posities in de
radix. Ben je op 5 augustus 1961 geboren, dan zeggen de standen van
31 augustus 1961 iets over je 26e levensjaar.

Radix

Rx / rx

Geboortehoroscoop.

Transit

Tr / tr

Positie van een planeet of punt (in dit artikel h resp. {) op een bepaald
moment in vergelijking met posities in de radix.

Cyclus of
Ronde

Volledige ronde (360ᵒ) door alle huizen en dierenriemtekens.

Halve cyclus

Ook wel halve ronde genoemd. Afstand van 180ᵒ, route van het uitgangspunt naar
het recht ertegenover gelegen punt. Mijn term voor opposities en terugkeren /
conjuncties van de NK, {.

Trits

Mijn term voor een reeks van drie fenomenen.
Trits 1: terugkeer 1 b - C 2 { - terugkeer 1 h.
Trits 2: terugkeren 2 van b en h in combinatie met terugkeer 3 van de {.

Orb

Een aspect is op een bepaald moment exact, bv. op 180ᵒ, maar er is een marge
waarbinnen het nog werkzaam is. Voor de B en de C houd ik in dit artikel 5-7ᵒ aan.

Solaar

Jaarhoroscoop, horoscoop die op basis van de radix wordt opgemaakt voor een
bepaald levensjaar.

