Planeten en je innerlijke landschap

Onrust en irritatie in huis? Aan de hand van je horoscoop bepalen waarom en waar je de gezellige
gesprekken hebt, heerlijk slaapt en je helemaal thuis voelt in de ruimte van je geboorte maan. Print je
horoscoop op transparant papier Plaats je horoscoop zodanig over de plattegrond van je woning, waarbij
het noorden overeenkomt met de werkelijke windrichting.

De ogen zijn als de zon en de maan
Schreeuwen is als de donder
Hoofdhaar zijn als planten in het woud
Lichaamshaar is als gras
Lichaamsopeningen zijn als grotten
Adem is als de wind
Lichaamsvormen zijn als bergen
Vloeistoffen zijn als rivieren, stromingen en waterbedden

Met je horoscoop bepalen waar je de gezellige gesprekken hebt, heerlijk slaapt en je helemaal thuis voelt
in de ruimte waar van je geboorte maan. Print je horoscoop op transparant papier. Plaats je horoscoop
zodanig over de plattegrond, waarbij het noorden overeenkomt met de werkelijke windrichting.
Zon 

Zuid

Ruimte om te Zijn
Voor zelfexpressie en vormgeving van persoonlijke dingen.
Ruimte voor belangrijke en waardevolle objecten
Kleur: goud, oranje,
Vorm: rond

Maan 

Noord

Ruimte om te koesteren en je ontspannen terug te trekken, met kinderen te spelen/verzorgen of
huisdieren. Verzorgen van maaltijden
Kleur: zilver
Vorm: afgeronde vormen

Mercurius 
Openstellen
Ruimte voor communicatie en informatie.
Boekenkast, pc, beeldhouwen, breien. Plek van beweging en onrust.
Kleur: afwisselende kleuren
Vorm: speels
Venus 
Ruimte voor je geliefde luie stoel, afbeeldingen van de natuur, bloemen en planten.
Gezellig samen zijn, prettige sfeer.
Kaarslicht, warme stoffen en fijne geuren.
Kleur: pastel
Vorm: welvend

Mars 
Ruimte voor zelfvertrouwen en daadkracht.
Ruimte voor gereedschappen. De open haarde of waar met hitte gewerkt wordt; strijkbout, oven,
haardroger. Voorwerpen van ijzer.
Lichaamsenergie, qìgong, taiqi, gewichtstraining, joggen.
Kleur: rood
Vorm: scherp
Jupiter 
Studie plek, boeken op juridisch medisch en filosofisch gebied.
Ruimte voor snuisterijen van vakanties uit verre landen. Plaats om anderen iets te leren of te
overtuigen.
Kleur: blauw, paars
Vorm: opwaarts gericht
Saturnus 
Ruimte voor oude of antieke voorwerpen, oude ambacht als hobby.
Diploma’s. Rust en passiviteit.
Kleur: donkere
Vorm: hoekig, vierkant
Uranus 
Ruimte waar het vaak onrustig is. Geluidsapparatuur, elektra, computers. Hobby’s;
vliegtuigbouw, modelspoorweg, techniek en machines.
Onrustige slaapplaats.
Kleur: fluoriderende

Vorm: ongewone vormen en patronen
Neptunus 
Ruimte om te mediteren, bidden of muziek te spelen of er naar te luisteren.
Ruimte voor water: bad, douche, vissenkom.
Ruimte om wierook te bewaren of te branden en een altaar te plaatsen.
Bedwelmende of chemische middelen, chemisch afval, huishoudchemicaliën.
Wanneer je iets kwijt bent zoek dan hier.
Vochtproblemen.
Kleur: zeegroen, violet
Vorm: golven
Pluto 
Ruimte voor een kachel, een kluis. Een plek waar iets mee is, waar iets steeds weer kapot gaat.
Een plek voor diepe en intieme gesprekken.
Psychologieboeken, parapsychologie, archeologie, detectives.
Afvalplek, compostbak.
Kleur: rood, paars
Vorm: compacte samengebalde energie.

Veel plezier,
Marjanne
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