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In deze Nieuwsbrief…





Mededeling over de contributie

Hernieuwde koers NVWOA
Leden participeren in gezamenlijk onderzoek
Verslag Open Huis-bijeenkomst van 1 september
door Hans van Oosterhout
De blik op het onderzoeksarchief…
Het onderzoek naar promoties door Corrie Sietsma
Progressieve Venusaspecten en liefdesrelaties
Een onderzoek door Paul Westran

Wellicht heeft de brief bij de acceptgiro’s voor de contributie de indruk gewekt dat deze over een verenigingsjaar
wordt geheven, dus van september 2007 t/m augustus
2008.
Dit is echter niet het geval. De contributie geldt voor een
kalenderjaar. De huidige acceptgiro’s betreffen dus de
contributie voor het kalenderjaar 2007.
Graag bevelen wij het overmaken van de contributie in uw
aandacht aan.
Met dank, Sybe Dijkstra, penningmeester NVWOA

Hernieuwde koers van de NVWOA
Hier is dan de eerste nieuwsbrief van het nieuwe seizoen. Een
maand later dan de bedoeling was, maar daardoor wel met het
voordeel dat we er het verslag van de eerste zaterdag van het
nieuwe seizoen in hebben kunnen meenemen.

sis van de problemen de vereniging opheffen, nee, dat vonden
we ook toen te drastisch.
En ook nu gaan we door, op beperkte schaal. Ondanks de
kleine omvang zal eigen onderzoek de kern van de activiteiten vormen. De overwegingen en bedoelingen zijn niet
nieuw, het moment en het elan van het moment zijn wél
nieuw. Het blijft de kunst om verder te bouwen.

Nieuwe koers
In de bijlage bij het najaarsprogramma die u ontving, hebben
we de nieuwe koers van de vereniging al enigszins toegelicht.
De kern ervan: we willen ons als vereniging gaan toeleggen
op hypothesevormend onderzoek. Daaronder verstaan we onderzoek waaruit ideeën over samenhangen opkomen die als
hypothese kunnen worden geformuleerd en in vervolgonderzoek getoetst. Onze bedoeling is terug te gaan naar de basis
van astrologisch onderzoek: ‘het beschouwen dus van het astrologische handwerk zelf’.
Hieraan ging een jarenlang proces vooraf. Toch blijkt de uitkomst niet echt nieuw te zijn, zo werd ons duidelijk toen we
deze zomer vrij toevallig in de notulen van een vergadering
uit 1991 en van de ALV uit 1992 de volgende passages vonden:

Wetenschappelijk onderzoek
We zijn geen astrologievereniging maar een wetenschappelijke vereniging van onderzoekers naar en van de astrologie.
Zonder uitzondering heeft ieder lid belangstelling voor en
kennis van de astrologie en is bijna iedereen gegrepen geweest door een gevoel van schoonheid voor de symboliek of
door resultaten die als frapperend ervaren werden. In dit opzicht staat de vereniging in de praktijk dicht bij verenigingen
van praktiserende astrologen. Maar er blijft het essentiële verschil: het doel van de vereniging is niet om astrologie te praktiseren maar om bezig te zijn met systematisch onderzoek
naar astrologische ideeën, premissen en claims van resultaten.
Wetenschappelijk onderzoek is onder meer te omschrijven als
het "zoeken naar structureel aanwezige verbanden tussen
waargenomen verschijnselen". Die verschijnselen zowel als
de vermoede verbanden moeten zo ondubbelzinnig mogelijk
gedefinieerd en beschreven worden, zodat er een goede communicatie over mogelijk is zonder misverstanden. En zodat
door replicatie van het onderzoek te toetsen valt of het verband structureel terugkomt en er dus blijkbaar sprake is van
een verband waarmee illusoire subjectiviteit kan worden vermeden. Anders gezegd: er moet voor worden gezorgd dat we
onszelf niets wijsmaken.
Deze laatste mogelijkheid is meer dan gemiddeld een risico
bij de astrologie, waarvan het domein dat van symbolen en de
beeldende krachten is. Op dat gebied heb je nu eenmaal, of je
het wilt of niet, het risico dat zeer betekenisvol geachte effecten uiteindelijk illusoire dwalingen blijken te zijn. Nuchter
waarnemen en onderzoeken is altijd en speciaal hier een must
om je niet te laten misleiden.

"Ter bespreking liggen drie voorstellen van het bestuur:
A) De aktiviteiten inkrimpen (minder Open Huizen),
B) alleen bijeenkomsten organiseren als er op onderzoeksterrein
iets te melden valt,
C) de vereniging opheffen."

En over de discussie:
"...meer onderlinge communicatie..., ...meer aktiviteiten...,
...meer kontakten met zusterverenigingen..., ...moet geconstateerd worden dat de vereniging steeds kleiner wordt..., ...men
met de huidige omvang nauwelijks tot goed onderzoek kan komen...

Maar dan, als er gestemd is:
"Voorstel A is aangenomen: de vereniging gaat door op beperkte schaal. De vereniging zit op een dood punt, maar moet doorgaan. Opheffen zou te drastisch zijn."

We hebben het dus al eerder meegemaakt: een gebrek aan leden en ook een gebrek aan onderzoek. De problemen van toen
zijn er ook nu en de overwegingen van die tijd werden in de
afgelopen tijd opnieuw onder woorden gebracht. Maar op ba-

Astrologisch denk je bij illusies aan de planeet Neptunus.
Veel astrologen associëren astrologie met Uranus, met on1

onderzoek gepubliceerd is. Bij voorkeur op maximaal één
A4-tje. We hebben de intentie vanaf nu in de nieuwsbrieven
zulke samenvattingen te vermelden. Ook zullen ze op de website verschijnen.

dermeer als betekenis een intuïtieve hogere a-priori waarheid.
Misschien dat hier een neptuniaanse illusie een rol speelt?
Wij zouden het een goede zaak vinden tot toetsend onderzoek
te komen in een vruchtbaar wederzijds contact met astrologieverenigingen en astrologen die deze ‘saturnale’ behoefte
delen. Het is een van onze intenties als bestuur om daarin naar
wegen te zoeken.
Wetenschap bedrijven betekent willens en wetens de volheid
van de ervaren werkelijkheid reduceren, maar je ervan bewust
te blijven dat je reducerend bezig bent. Dat wil zeggen dat je
voor het goede doel jezelf beperkt, maar vanuit een visie
blijkt dat plezier en enthousiasme op te kunnen roepen.
Ook als je de mens en zijn leven als een geheel ziet is het mogelijk deelfacetten systematisch te onderzoeken ten voordele
van het zicht op het geheel. Die facetten moeten dan niet zo
klein zijn dat er geen betekenis meer in te vinden is, maar ook
niet zo groot of complex dat er geen toetsing meer mogelijk is
en dus ook geen systematisch verband meer gevonden kan
worden. Dat is overigens niet uniek voor het onderzoek naar
astrologie, alle onderzoek in de menswetenschappen heeft
met deze lastige uitgangspunten te maken.

Invulling van de zaterdagen
Om het doen van eenvoudig onderzoek te stimuleren kiezen
we voor de zaterdagenbijeenkomsten waar mogelijk onderzoekthema’s waarbij leden zelf vooraf enig eigen onderzoek
kunnen doen. Tijdens de bijeenkomsten komen dan de eigen
bevindingen ter sprake en kan getracht worden deze bevindingen te vertalen naar hypotheses. Vervolgens kan een ieder
materiaal verzamelen ter nadere toetsing.
Ieder is bij deze dan ook nadrukkelijk uitgenodigd met ideeen
te komen over eenvoudig uitvoerbaar onderzoek of die voor
te leggen aan het bestuur.

Beperking
De noodzakelijke beperking ligt in het aantal astrologische
factoren dat in de onderzoeken opgenomen zal worden. De
criteria die we daarvoor hanteren zijn dat de gekozen astrologische factoren eenduidig communicabel, overzichtelijk en
consistent zijn en relatief eenvoudig toetsbaar.
Waar de grens hierin ligt zal de praktijk uitwijzen. Vooralsnog is het voorstel om de te onderzoeken factoren te beperken tot:

Uurhoek
Een uitstapje in de astrologische symboliek geeft aardig weer
wat het bestuur hier voor ogen staat.
De uurhoek van de feitelijke start op 1 september ’07 te
Utrecht om 13.45 uur toont het volgende:
Ascendant Schorpioen: een onderzoekende houding;
IC Vissen: putten uit de oneindige oceaan van beelden;
Cusp 11 in Weegschaal: in verenigingsverband met wederzijds respect en op evenwichtige wijze zaken en manieren van
onderzoek benaderen en hun plaats geven. Én, én – in plaats
van: óf, óf.
MC Maagd: streven naar een nuchtere, onbevooroordeelde
kritische en vakbekwame beoordeling van verschillen en
overeenkomsten in het materiaal waar de vereniging over
gaat: de astrologie.
Descendant Stier met daarin Mars: ieder die dat wil kan daar
zijn beeld over vormen.

- planeetposities in huis en teken,
- positie van ascendant, MC en positie van de heer van de ascendant in teken of huis,
- de traditionele aspecten.
In voorkomende gevallen kan hiervan worden afgeweken,
maar wel bijven de genoemde criteria gelden.
Ook zullen we een deel van de tijd besteden aan het op voorstel van een of meer aanwezigen bespreken van onderzoeken
en nagaan of daar in verenigingsverband iets mee te doen
valt.

Archiefonderzoek… wie helpt?
Het streven van het bestuur is om op die manier eenvoudiger
onderzoek op gang te brengen, met meer mogelijkheid tot replicatie en om de kennis op dit gebied te bevorderen.

In deze nieuwsbrief vestigen we als van voorbeeld de aandacht op een onderzoek uit de archieven van de vereniging.
Het is een voorbeeld van een onderzoek dat voldoet aan de
criteria die hierboven zijn genoemd: het onderzoek naar
proefschriften van Corrie Sietsma. Ook dit is een toevallige
vondst uit de al eerder genoemde periode 1991-92. Dit onderzoeksverslag is het resultaat van een uitgebreide studie. Het is
alleszins een vervolgonderzoek waard, maar voor zover wij
weten heeft dit nog niet plaatsgevonden.
En hiermee komt dan ook een goed toegankelijke bron van
onderzoeksmateriaal in beeld: onze eigen archieven, in de
vorm van de jaargangen ‘AinO’ en ‘Wetenschap en Astrologie’ en de verslagen van lezingen.
Het zou prachtig zijn als er leden zijn die de tijd en interesse
hebben om in het archief zulke onderzoeken of aanzetten
daartoe boven water te brengen.
Onze vraag is dan ook wie dat zou willen doen? We horen het
graag van u als u hiervoor interesse hebt!

Onderzoek vergt materiaal
Dat laatste, kennis van onderzoek bevorderen, impliceert onder meer: weten waar je staat. Wat is al eerder onderzocht?
Hoe en door wie is dat gedaan? Wat kwam er uit?
Is er replicatie gedaan en zo niet, zou dat zinvol en uitvoerbaar zijn? Dit is een terrein dat in de afgelopen jaren niet de
aandacht heeft gekregen die het verdient.
De eerste actie hier moet zijn het opzetten van een database
van al gedaan onderzoek en bestaande databases toegankelijk
maken door daarover informatie te bieden. Daarom is dit tegelijk een oproep aan leden om informatie aan ons toe te sturen. Een overzicht van onderzoeken in de vorm van een samenvatting van doel, doelgroep, opzet en resultaten van een
onderzoek zou prachtig zijn, evenals informatie over waar het
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Verslag NVWOA Open Huis-bijeenkomst 1 september door Hans van Oosterhout
De hypothese zou in dit geval kunnen luiden dat in verschillende families, mogelijk zelfs in verschillende periodes, specifieke tekens domineren, die verschillend kunnen zijn bij
Zon dan wel Maan.

Op 1 september vond de eerste Open Huis-bijeenkomst na de
zomer plaats. Geen lezing dit keer, maar een bijeenkomst met
en door de leden. Het thema was : hypothesevormend onderzoek naar overeenkomsten in tekens, huizen of markante aspecten in gezins- of familieverband.
Een aantal aanwezigen had enig eigen onderzoek gedaan in
de gezinskring en in familiegeneraties. In dit verslag een beschrijving van enkele voorbeelden daarvan.

In de tabellen 3 en 4 is het aantal overeenkomsten te vinden in
de tekenstand in de horoscopen van de ouders en de kinderen
tussen Zon of Maan van de ouders en die van de kinderen..
Het betreft 31 moeders, 30 vaders, 45 zonen en 44 dochters.
In beide gevallen is het verwachte aantal overeenkomsten 30.

Hoekpuntplaneet ouder prominent bij kind(eren)?
Opmerkelijk in een gezinsonderzoek was de overeenkomst
tussen een planeet conjunct met de ascendant in huis 12 bij
de moeder en de prominente plek van deze planeet in de horoscoop bij sommige kinderen. Het sluit aan op bevindingen
van anderen die bij het astrologisch in kaart brengen van families aanwijzingen meenden te vinden dat Zon, Maan en ascendant van ouders en kinderen clusters vormen en dat geldt
ook voor dominante aspecten.
Wat meer gegeneraliseerd zou de hypothese kunnen zijn dat
een planeet op een hoekpunt bij een ouder op markante wijze
terugkomt in horoscopen van kinderen. Opgemerkt werd dat
dit ook omgekeerd kan worden benaderd, d.w.z. door gevallen te zoeken waarin de geboorte onder zeer specifiek omstandigheden plaatsvond.

Tabel 3.

vader

Zon
Maan

dochter
Zon
3
0
3

zoon
Maan
5
4
9

totaal
Zon
6
6
12

Maan
3
6
9

17
16
33

dochter
Zon
4
5
9

zoon
Maan
3
1
4

totaal
Zon
0
2
2

Maan
3
4
7

10
12
22

Tabel 4.

moeder Zon
Maan

Tekendominantie binnen families?
Een onderzoek naar loten van een stamboom (zonder geboortetijd) bracht een paar uitspringende verschijnselen. Bij de
tekens van Zon, Maan en Venus van 89 personen uit het geslacht, waarbij de aangetrouwde erbuiten waren gelaten, is
bij de zonnetekens verreweg de grootste differentiatie te vinden (zie tabel 1).

Het gaat hier om zeer kleine aantallen per cel. Misschien het

Tabel 1. Verdeling van Zon, Maan en Venus voor 89 geboorten “binnen het geslacht”

Zon
Maan
Venus

Ar
5
6
10

Ta
7
9
8

Ge
9
9
7

Cn
6
5
7

Le
8
7
10

Vi
8
8
6

Maan
21
26
25
17

Sa
2
8
8

Ca
5
9
4

Aq
9
9
6

Pi
11
9
7

Vader en zoon in aspecten
Een van de aanwezigen beschikte over betrouwbare geboortegegevens van vaders en zonen uit de periode 1850 to 1880.
Een grootscheeps onderzoek naar de aspecten tussen de horoscopen van vader en zoon is de bedoeling, maar de te volgen
methodiek werpt vragen op, met name wat programmeren betreft.
De bespreking van problemen rond de uitvoering van een
dergelijk onderzoek biedt mogelijk een eerste aanzet om ermee van start te gaan. Wie geïnteresseerd is in het onderwerp
en eraan wil meewerken kan contact op nemen met onze secretaris, Hans van Oosterhout, (zie de adresgegevens op de
laatste bladzijde van deze nieuwsbrief).

Tabel 2. Elementenverdeling bij dezelfde groep
Zon
15
20
31
23

Sc
6
3
5

interessantst dat het zonneteken van de moeder nooit overeenkomt met het zonneteken van een zoon, en het maanteken
van de vader nooit met het zonneteken van een dochter.
De vraag is dus: zijn er in de standen van Zon, Maan, hoekpunten en planeten en in markante aspecten meer overeenkomsten tussen de horoscopen van ouders en kinderen of binnen families dan op toevalsgronden te verwachten is?

Afwijkingen bij de frequenties binnen de verdeling van zonnetekens zijn eerder te verklaren door verschillen in geboortefrequentie in de verschillende maanden van het jaar dan door
iets anders.
Daarom is het misschien interessanter dat het verschil in de
elementen ook groot is, want hier middelen verschillen in deze geboortefrequenties zich sterk uit:
Zon in Lucht scoort tweemaal zo hoog als in vuur, hoewel dit,
gezien de grootte van de steekproef natuurlijk an sich nog
niets zegt (zie tabel 2).

vuur
aarde
lucht
water

Li
13
7
11

Venus
28
18
24
19
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Onderzoek inventariseren

beschikbaar zijn, maar bovendien werden in de oudere archieven vaak doopdata in plaats van geboortedata geregistreerd. Dan is er natuurlijk weinig meer mee aan te vangen.

En de bijkomende vraag: wat is er al aan onderzoek voorhanden? Gauqelin meende overeenkomsten te vinden tussen de
ascendanten van ouders en kinderen. Zijn onderzoeksmateriaal is beschikbaar op internet,
(http://cura.free.fr/gauq/17archg.html ) dus wie zich geroepen
voelt zou kunnen trachten dit te verifiëren.
Alle gegevens uit eigen onderzoek die aansluiten op bovenstaande meldingen zijn zeer welkom.
Overigens zal in het geval van een stamboom voor veel geboorten niet alleen geen of een nogal dubieuze geboortetijd

Onderzoek op dit terrein, in de vorm van het “Astrological
Heredity Research Project” wordt verricht door Castille, Martini en Ramakrishnan, te vinden op:
http://www.isarastrology.com/files/heridity.pdf.
Een ander onderzoek op dit gebied is te vinden op:
http://cura.free.fr/xv/14jorda2.html

Uit het archief: Astrologisch onderzoek door Corrie Sietsma naar proefschriften
Al deze hypotheses worden in zoverre bevestigd, dat bij alle
horoscopen deze verbanden aanwezig zijn. Er is echter niet
getoetst met behulp van een controlegroep.

In 1992 verrichtte NVWOA-lid Corrie Sietsma, een vroeger
prominent maar inmiddels overleden lid van onze vereniging,
een onderzoek naar de mogelijke verbanden tussen de radix
van promovendi en de uurhoek van de aanvang van hun promotie. Dit onderzoek was een uitvloeisel van de activiteiten in
één van de toen bestaande werkgroepen binnen de NVWOA.
Een ander onderzoek betreffende deze materie, waarbij het
verband werd onderzocht tussen inhoud van proefschrift en
het moment waarop tijdens de promotie de verdediging begon, is te vinden in ‘De Bredenhoff archieven deel 1’ uit
1987.
Het onderzoek van Corrie Sietsma betrof zes promoties aan
de universiteiten van Groningen, Delft en Utrecht. Helaas
ontbreken in het verslag de juiste gegevens. In de bibliotheek
van de NVWOA echter bevindt zich een aantal door Corrie
Sietsma nagelaten papieren en enig zoeken daarin bracht de
gegevens boven water. Voor wie zich erin wil verdiepen zijn
ze aan het einde van dit artikel vermeld. De methode van onderzoek is hoofdzakelijk gebaseerd op klassieke duiding naar
de ‘astrologische synthese’ volgens Sindbad-Weiss. 1

5. Bij alle uurhoeken blijkt een sterke samenhang van de cluster Zon, Mercurius en Uranus met de cusp van het 8e huis. Dit
duidt op een intuitieve gedachtengang of nieuwe visie. Dispositoren van deze uurhoekcluster staan in de radix aangegeven
met een aspect naar deze cluster. In de uurhoek maakt de
cluster ook verbinding met de radix-Saturnus: de lancering
van een nieuwe denkwijze van onderzoek met wetenschappelijke bewijsvoering (het is niet duidelijk of dit een constatering achteraf is of gebaseerd op een hypothese).
6. Aspecten tussen het progressieve MC en een bepaalde planeet geven vaak een belangrijk moment van een gebeurtenis
die het openbare leven betreft aan. Dit vereist een zeer exacte
radixhoroscoop: 4 minuten verschil in geboortetijd betekent
voor het progressieve MC (per jaar 1 graad) een jaar verschil.
7. Een proefschrift houdt verband met het concretiseren van
iets dat tot dan toe verborgen, onwaarschijnlijk of onverklaarbaar was. Hypothese: Neptunus (verborgen) en Saturnus
(concreet) zouden met het MC contact moeten maken.

Corrie Sietsma formuleerde een aantal hypotheses over promoties, alle gebaseerd op huisheren:
1. De studie moet een sterke diepgang hebben: Mercurius of
heer 3 (concrete denken of studeren) moet verband houden
met het 3e huis ( zodat ze tot uiting kan komen) en met Saturnus (voor diepgang en wetenschappelijke benadering). Het 8e
huis (onderzoek) moet verband hebben met het 3e.

8. Op de promotiedag krijgt de promovendus eer en aanzien.
Hypothese: onderlinge progressies van Jupiter, MC en de Zon
in de radix. Onderlinge transits van Jupiter, Zon en MC en de
uurhoek.

2. De studie moet een gespecialiseerde richting hebben: 3e
huis moet verbonden zijn met het 9e.

Ook deze verbanden waren in nagenoeg alle gevallen aantoonbaar.
Dit is een voorbeeld van een klein, verkennend onderzoek,
dat aanknopingspunten bevat voor verder werk.
En niet onvermeld mag blijven Corrie Sietsma's slotopmerking (licht gewijzigd):

3. De specialisatie komt in het openbare leven: verbinding
tussen 9e en 10e huis.
4. Een wetenschappelijk onderzoek wordt in de openbaarheid
gepubliceerd: verbinding 8e en 10e huis. Pluto mundaan heer
8 en MC zijn hierin van centrale betekenis. Pluto met 10 geeft
ook een doorbreking aan van iets, een ommekeer (transformatie).

A
B
C
D
E
F
1

“Tot slot wil ik aangeven dat astrologisch onderzoek dient te
geschieden vanuit een visie op de hele horoscoop, waarbij er
toch een deel van de horoscoop uitgelicht kan worden met toepasselijke bewijsvoering”.

Radix
29-8-1926; 8.10u GMT; 52.09NB, 6.12OL
18-9-1944; 16.00u GMT; 51.55NB, 4.24 OL
10-6-1943; 8.10u GMT; 52.05NB, 4.18OL
26-1-1948; 0.15u GMT; 52.05NB, 4.18OL
23-11-1952; 3.00u GMT; 52.23NB, 4.38OL
15-5-1954; 20.23u GMT; 51.48NB, 5.43OL

Promotie
6-7-1962; 15.15u GMT; 53.13NB, 6.34OL (Groningen)
6-10-1971; 15.15u GMT; 52.10NB, 4.30OL (Delft)
9-2-1979; 15.15u GMT; 53.13NB, 6.34OL (Groningen)
4-11-1977; 15.15u GMT; 53.13NB, 6.34OL (Groningen)
13-9-1948; 12.15u GMT; 52.10NB, 4.30OL (Delft)
19-11-1979; 13.45u GMT; 52.06NB, 5.07OL (Utrecht)

Friedrich Schwickert (Sindbad) u. Dr. Adolf Weiss, Bausteine der Astrologie, 3. Auflage, München 1950
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Progressieve Venusaspecten bij het ontstaan van liefdesrelaties
In het Astrological Journal (AA of GB) Vol. 48 (2006), No.
5, Sep./Oct. beschijft Paul Westran hoe aspecten tussen de
progressieve horoscopen van partners in een relatie het begin
en einde van hun relatie lijken aan te geven.
Hij vergelijkt niet de radixen van de betrokkenen in een synastrie, maar gaat uit van hun beider progressieve horoscopen en concentreert zich daarbij op de synastrie-aspecten van
Venus met Zon, Maan en Mars. Westran geeft dat weer in een
zogenaamde “collision graph”: een grafiek die laat zien hoe in
het verloop van de tijd de orb van zo'n aspect afneemt, hoe
het exact wordt en hoe dan de orb weer toeneemt. Fig. 1 laat
zo'n grafiek zien, voor de relatie van Richard Burton en
Elizabeth Taylor.
De aspecten die er volgens zijn bevindingen toe doen zijn de
conjunctie, de driehoek en de oppositie.
Venus-Mars aspecten, het zal niet verbazen, zouden meer te
maken hebben met gepassioneerde tijdelijke verhoudingen,
Venus-Venus en Venus-Zon aspecten met duurzamer verbindingen tussen mensen. Speciaal de aspecten tussen een progressieve Venus bij de één, en een progressieve

Mars bij de ander zouden in zijn analyse tweemaal vaker dan
verwacht voorkomen bij relaties die een tijdje duren maar niet
in een duurzame verbintenis resulteren.
Met driehoeken, conjuncties en opposities van progressieve
Venus zouden meer relaties corresponderen dan gemiddeld,
omdat ze met wederzijdse attractie te maken hebben. Relaties,
in elk geval een significant aantal van de door Westran onderzochte, duren ongeveer de tijd waarin het aspect zich binnen
de orb van 2 graden beweegt. (Westran spreekt overigens van
het catalyseren van relaties, wat wel een beetje erg de suggestie wekt dat er van de progressieve planeten een werking zou
uitgaan.) Hij claimt sterke statistische resultaten, maar het artikel biedt geen overzicht van analyses. Hij geeft echter een
aantal interessante voorbeelden, die zouden kunnen inspireren
tot verder onderzoek, mede omdat ook zonder een betrouwbare geboortetijd onderzoek hiernaar mogelijk lijkt.
Voor wie meer wil weten verwijzen we naar zijn website:
http://www.positiveastrology.com/when_stars_collide.htm
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