Astrologische Nieuwsbrief No. 22 van zaterdag 28 augustus 2021.
Eindelijk is het dan zo ver. Na vier maanden vooronderzoek en acht maanden werken, is dan het tweede boek
over de Vaste Sterren en Constellaties gereed. Het eerste boek verscheen in april 2011 en het is nu op de kop af
10 jaar verder dat het vervolgboek het daglicht ziet.
Dit tweede boek bestaat ook weer uit twee gedeelten: een astronomisch deel van ca. 200 pagina’s en een
astrologisch deel van 300 bladzijden. Vrijwel alle tekst is nieuw en is daadwerkelijk een aanvulling op de zaken
die in het eerste boek werden beschreven. Er zijn drie uitvoeringen verkrijgbaar als fysiek boek.
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ISBN: 978-946-435-7400
Crème papier, boekdikte: 45 mm, gewicht: 1190 gram.
Zwart-wit publicatie: hardcover. 516 bladzijden. 193x260 mm.
ISBN: 978-946-435-7516
Wit papier, boekdikte: 35 mm, gewicht: 1236 gram.
Kleuren publicatie: paperback. 516 bladzijden. 189x246 mm.
ISBN: 978-1-300-28257-0
Wit papier, boekdikte: 35 mm, gewicht: ca. 1200 gram

Astronomisch gedeelte
In het eerste (astronomische) gedeelte onderneemt u een reis naar de uiteinden van het universum. U begint op
Aarde met de lancering van een geavanceerd voertuig, waarmee u later in de reis met de snelheid van het licht
kunt reizen, anders komt u nergens in de uitgestrektheid van het heelal.
In het huidige boek echter ben ik zelf ook op ontdekkingsreis gegaan en wilde letterlijk vanaf de Aarde naar de
verste grenzen van het universum gaan, gesteund door de kennis uit de astronomie die voor mij een levenslange
interesse is geweest. Het is vooral een reis door de kosmos van verbazing. Verbazing over snelheden, verbazing
over afstanden, verbazing over de grootte van het universum, verbazing over temperaturen binnenin sterren.
VOORAL (met een hoofdletter) verbazing over de immense, gigantische titanenkracht en –werking van de
zwaartekracht en wat die al niet teweeg kan brengen in sterren, in sterrenstelsels en in het complete universum.
U zult letterlijk versteld staan als u leest hoe de vorming van sterren tot stand komt en hoe in de diepste kern van
een volwassen geworden ster het kernfusieproces aan de gang gaat.
Alles heb ik geprobeerd te schrijven met een mix van humor en relativering en verbazing, waarbij de
wetenschappelijke kant op de achtergrond blijft. Wat er beschreven staat, is voor nagenoeg 100% juist en waar
en volgt de laatste wetenschappelijke kennis uit de astronomie, maar u zult daar geen last van hebben. Formules
komen totaal niet voor, misschien eentje dan ergens, maar ik heb de reis geprobeerd te schrijven vanuit de
verbazing en de relativering van onszelf als nietig mens in die oneindige grote kosmos.
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Om u een idee te geven welke zaken er beschreven worden, treft u hier het eerste stuk van de inhoudsopgave
aan van de behandelde onderwerpen.

U begint uw reis op Aarde en maakt kennis met afstanden, met snelheden en ook al een beetje met het aantal
sterren in onze “directe” omgeving, alles nog steeds binnen onze eigen Melkweg. Alle sterren die wij in de
astrologie gebruiken, staan in onze directe omgeving, dus binnen in onze eigen Melkweg. Al die sterren zijn ooit
eens gevormd ofwel geboren uit gas en stof in de ruimte. Dat geboorteproces zult u gaan zien, ook van onze
eigen Zon miljarden jaren geleden.
U zult meteen de Tijd gaan relativeren in het universum. Ons menselijk bestaan is slechts een snuifje binnen het
totale leven van de kosmos. Sommige sterren hebben miljoenen jaren nodig gehad om zich te vormen, voordat
ze echt een ster werden. Andere, supergrote reuzen deden het sneller: een paar honderdduizend jaar. De
supergrote reuzen vormen snel, ze leven “kort” en sterven spectaculair, dat wordt allemaal beschreven, voorzien
van zeer veel afbeeldingen, zodat u als het ware deel uitmaakt van de totale proces.
Op de totale maximale leeftijd van onze Zon gezien, is de Zon nu een jongeman en is bezig om een gevestigde
heer te worden in de volle kracht van zijn leven. Hij is nu ongeveer 4,5 miljard jaar oud en heeft nog ongeveer
eenzelfde tijd te leven. Het einde van sterren die vergelijkbaar zijn met de Zon wordt uitvoerig besproken, ook
weer in opperste verbazing over wat zich allemaal in die sterren afspeelt.
De ster Betelgeuze was af en toe in het nieuws de laatste paar jaar en deze ster is echt aan het einde van zijn
leven gekomen. De gigantische grootte van Betelgeuze is reeds verbazingwekkend, maar de manier waarop hij
aan zijn einde komt, is minstens zo spectaculair. Nu gebruiken wij hem nog in onze horoskopen als onderdeel
van de Orion. Maar is hij er nog? Is hij misschien al ontploft als supernova, maar heeft dat licht ons nog niet
bereikt?
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De Melkweg krijgt veel aandacht, want elke astroloog behoort te weten waar de planeten staan, waar de sterren
staan die wij gebruiken, maar “wij astrologen” moeten ons ook realiseren en inzicht hebben van de inhoud van
onze directe omgeving in de ruimte. Al onze 110 tot 130 vaste sterren en de constellaties staan in de Melkweg.
Dat is allemaal erg dichtbij en alles draait rond een centraal punt. En raad wat: in dat centrale punt staat een
Zwart Gat en dat zwarte gat is dol op sterren en materie, hij eet er graag van en zijn massa bedraagt ruim 4
miljoen zonnen. Iedereen kon recentelijk kennis nemen van de allereerste “foto” van een zwart gat, miljarden
mensen hebben dit kunnen zien. Uiteraard is er aandacht voor dit bizarre verschijnsel, alweer verbazing.
Onze “directe buurvrouw” is Andromeda, ook een melkwegstelsel, groter dan het onze en bevat 1000 miljard
sterren. Andromeda en onze Melkweg naderen elkaar en zullen over 5 miljard jaar met elkaar fuseren, ook dat
wordt beschreven. De voorkant van dit boek is een fraaie echte foto van de geobserveerde Andromeda.

In hoofdstuk vijf gaat u werkelijk voorbij het Andromedastelsel en dan op weg naar de uiteinden van de
kosmos. Kan dat? Ja, met de huidige stand van de techniek en de wetenschappelijke kennis, kan dit. Alweer één
en al verbazing.
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Uiteindelijk blijkt onze Melkweg en ook het Andromedastelsel een pluisje in de totale kosmos. De afstanden
zijn zo gigantisch groot dat dit het voorstellingsvermogen te boven gaat. De kosmos zit vol met zwarte gaten en
zware sterren en de meest uiteenlopende sterrenstelsels. Helemaal aan het einde van ons universum, voor zover
de huidige modellen kunnen bepalen is iets gaande, wat ook weer ons begrip en verstand te boven gaat. Dit
hangt samen met dat ene moment, dat moment van een miljardste van een miljardste seconde waarin het
universum begon, de Oerknal, een begrip dat door Cees de Jager een naam kreeg, een Nederlandse beroemdheid
in de astronomie die dit jaar op honderdjarige leeftijd overleed. Wat dáár gebeurde is ook weer te bizar voor
woorden, maar het bepaalt wel hoe ons huidige heelal eruit ziet.
Hierna keert u weer terug op Aarde, in een flits van een seconde, en bekijkt u het rijzen, culmineren en
ondergaan van sterren en constellaties. Dit is van ongelooflijk groot belang voor het goed begrijpen van de
sterren in de horoskoop. U zult ook werkelijk goed gaan begrijpen waarom de Zon op sommige momenten
boven de poolcirkel nooit ondergaat en op andere momenten voor langere tijd niet te zien is, voorzien van zeer
heldere illustraties.
Onze tegenwoordige hondsdagen zijn een overblijfsel van het heliakale rijzen van de ster Sirius uit lang
vervlogen tijden, maar ook de Pleiaden of de ster Vindemiatrix kent een heliakaal rijzen of een ondergang. Deze
uiterst belangrijke momenten aan de hemel dienden als kalenderfunctie voor het openbare leven, voor religieuze
feesten of andere rituelen. U leert deze verschijnselen goed kennen via vele afbeeldingen en u zult ook dit in een
historisch perspectief kunnen plaatsen, ook weer van belang voor de astrologie.
Dan is er eindelijk voldoende aandacht voor de huidige Poolster, maar ook voor de Poolsterren die er geweest
zijn sinds de afgelopen duizenden jaren, maar ook voor de Poolsterren die nog zullen volgen. Nóg belangrijker
wellicht is het om de zin en onzin van de huidige Poolster in onze horoskoop te evalueren, zaken waaraan
vrijwel nooit aandacht is besteed.
Hiermee worden de astronomische hoofdstukken afgesloten, maar tussendoor zijn er steeds uitstapjes gemaakt
naar de astrologische consequenties, zodat u de verbanden duidelijk kunt zien.
+++++
Astrologisch gedeelte
Als er één zaak centraal staat in het astrologische gedeelte, dan is het wel het geheel van de twaalf zodiakale
constellaties en de sterren die zich daarin bevonden. Dit kreeg veel te weinig aandacht in het eerste boek uit
2011, maar wordt nu grondig bekeken, ook weer voorzien van veelvuldige tabelletjes, mooie afbeeldingen en
grafische verduidelijkingen. Het is de langste paragraaf die ik ooit heb geschreven, maar een die de moeite
waard is. Ook is er nu extra aandacht voor de Indiase maanhuizen, de Nashtra’s.
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Elk van de twaalf zodiakale constellaties wordt uitgebreid voorzien van afbeeldingen en ook worden diverse
voorbeelden gegeven van bekende persoonlijkheden waar treffende conjuncties optreden tussen planeten en
vaste sterren. Het wordt tevens meer dan ooit duidelijk hoe ongelooflijk belangrijk die zodiakale constellaties
zijn, omdat alle planeten in dit gebied hun plaats hebben, Pluto af en toe uitgezonderd. Al die planeten kunnen
werkelijk echt conjunct staan met de vaste sterren, uiteraard steeds vanaf de Aarde bekeken. Een spectaculair
voorbeeld wordt getoond van de sterbedekking door de planeet Mercurius.

Hoe de individuele sterren van die constellaties uitwerken, staat uitgebreid beschreven in het eerste boek, maar
in het huidige boek wordt in algemene zin de werking van een ster verklaard, in termen van de planeetwerking
die door Ptolemeus werd vastgesteld. Een aantal correcties op de sterwerking ten opzichte van het eerste boek
worden ook nog gegeven, zoals die van de uiteinden van de klauwen van de Schorpioen.
De zogenaamde Koninklijke Sterren bestaan niet, dit wordt in hoofdstuk 10 bewezen, dat is zeker nieuw ten
opzichte van wat in het eerste boek werd beschreven. Maar de twaalf zodiakale constellaties bieden zeer zeker
een waardig alternatief en binnen die constellaties zijn er enkele sterren van de eerste magnitude die er absoluut
uit springen als een “waardige” ster met een zeer sterke invloed.

Het hoofdstuk over de Precessie van de Equinox is uiterst leerzaam. Geen formules, geen ingewikkeld gedoe,
maar vooral een grafisch inzicht wat de oude volkeren aan de hemel gezien moeten hebben op de momenten van
het begin van de lente, zomer, herfst en winter. Dit wordt weergegeven in duizenden objecten uit die oude tijd,
zoals vazen, grensstenen, standaarden, enzovoorts. Het hoofdstuk geeft definitief inzicht wat de precessie
betekent voor de plaats van de sterren en de constellaties op enig moment in de tijd en biedt mogelijkheden om
zelf eens op onderzoek uit te gaan.
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Mijn leermeester zei altijd: “mythologie is geïllustreerde astrologie” en “zonder kennis van de mythologie
begrijp je niets van de astrologie”, dat zei hij na 40.000 horoskopen in zijn astrologische carrière te hebben
gehad, dus er zal wel een kern van waarheid in zitten. Een apart hoofdstuk is dus nodig om de mythologie als
zodanig te doorgronden, zonder dat het saai wordt. Wat het nog veel interessanter maakt, is de benadering van
Carl Gustav Jung over archetypen en synchroniciteit, die sluit perfect aan op de bestaande mythologieën. Het is
voor mij dé beste verklaring voor de werking van astrologie die ik in de afgelopen 40 jaar heb mogen vernemen,
dus wil ik hem u hier niet onthouden.
Het laatste hoofdstuk is een weerlegging van de kritiek die hier en daar sinds het verschijnen van mijn eerste
boek in 2010 op internet te vinden was. Ik zou de plank volledig misslaan bij de benadering van de werking van
de vaste sterren, een benadering die reeds 2000 jaar oud is. Aan de hand van mijn studies in de klassieke
astrologie sinds 2007 wil ik aantonen dat de methoden die ik in beide boeken probeer uit te dragen, al
eeuwenoud zijn en mainstream waren bij de klassieke astrologen.
+++++
Dan volgen hier gedeeltes van enkele bladzijden uit het boek, zodat u een globale indruk krijgt van de inhoud,
als aanvulling op wat hierboven al is beschreven. De schermafdrukken betreffen de kleureneditie van het boek.
Dezelfde afbeeldingen zijn voorhanden in de zwart-wit editie, maar dan zijn die in grijswaarden weergegeven.
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U heeft hiermee een kleine impressie gekregen van enkele onderwerpen in dit boek.
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Uitvoeringen van het boek, prijzen en levertijden
Het nieuwe boek wordt uitgegeven in drie papieren uitvoeringen.
ISBN: 978-946-435-7400
Zwart-wit publicatie: paperback.
516 bladzijden. 193x260 mm.
Crème papier, boekdikte: 45 mm, gewicht: 1190 gram.
Prijs: € 39,90 inclusief verzending (€ 6,75) en verpakking (€ 1) – Nederland
Prijs: € 43,00 inclusief verzending (€ 13) en verpakking (€ 1) - Europa
Levertijd vanaf betaling: 4-6 dagen Nederland; 10 dagen Europa
ISBN: 978-946-435-7516
Zwart-wit publicatie: hardcover.
516 bladzijden. 193x260 mm.
Wit papier, boekdikte: 35 mm, gewicht: 1236 gram.
Prijs: € 44,90 inclusief verzending (€ 6,75) en verpakking (€ 1) – Nederland
Prijs: € 49,00 inclusief verzending (€ 13) en verpakking (€ 1) - Europa
Levertijd vanaf betaling: 4-6 dagen Nederland; 10 dagen Europa

ISBN: 978-1-300-28257-0
Kleuren publicatie: paperback.
516 bladzijden. 189x246 mm.
Wit papier, boekdikte: 35 mm, gewicht: ca. 1200 gram
Prijs: € 49,95 inclusief verzending (€ 6,75) en verpakking (€ 1) – Nederland
Prijs: € 55,00 inclusief verzending (€ 13) en verpakking (€ 1) - Europa
Levertijd vanaf betaling: 6-12 dagen Nederland; 10-14 dagen Europa
(doorgaans niet op voorraad, ofwel minimale voorraad)
Voor leveringen van meer dan 1 boek kunt u het beste een prijsopgave aanvragen i.v.m. de verzendkosten.
Mailadres voor uw aanvraag: jligteneigen@hetnet.nl
Voor de hardcover uitgave en de kleurendruk uitgave worden beperkte voorraden aangehouden in verband met
de hoge productiekosten. Het kan eventueel betekenen dat u iets langer moet wachten op de levering.
Bestellen
 Plaats uw bestelling door overmaking van het juiste bedrag op bankrekening
NL22INGB0005359262 t.n.v. J. Ligteneigen.
 Stuurt u altijd een mail met uw adresgegevens, anders kan het boek niet verstuurd worden.
U kunt ook rechtstreeks bij de on-demand drukkerij bestellen via de volgende weblink:
https://www.bravenewbooks.nl/site/?r=userwebsite/index&id=johanligteneigen/allbooks
Het boek wordt dan rechtstreeks verzonden zonder tussenkomst van de auteur. Het is echter wel duurder.
Uitsluitend de zwart-wit uitgaven kunnen rechtstreeks besteld worden.
NB:
Het elektronische E-boek dat u ziet op de website van de on-demand drukkerij betreft de uitgave van het eerste boek uit
2010-2015. Het recente boek in deze Nieuwsbrief is (nog) niet elektronisch verkrijgbaar.
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Extra bijkomende informatie per 28 augustus 2021
De boekenmarkt staat momenteel onder druk van de gestegen papierprijzen op de wereldmarkt. De ongekende
stijging van bezorgpakketten als gevolg van de coronacrisis (zeer velen bestellen hun zaken on-line en laten het
thuis bezorgen) heeft de vraag naar karton enorm doen stijgen. Dit lijkt ten koste te gaan van de
verkrijgbaarheid van papier voor boeken. Kostprijzen stijgen en levertijden worden langer. Ik merk dat zelf ook
bij het bestellen van de startvoorraad van dit nieuwe boek.
Alles is onzeker geworden, dus ik houd de startvoorraad beperkt tot enkele tientallen en bestel dan liever bij
wanneer er vraag is.
Voor de paperback uitgave (de slappe kaft dus) heb ik nog een tweede drukker achter de hand om een eventueel
gat in de levertijden op te vullen. Het kan dus voorkomen dat u de volgende paperback uitgave heeft besteld:

Zwart-wit publicatie: paperback. 516 bladzijden. 193x260 mm.
ISBN: 978-946-435-7400
Crème papier, boekdikte: 45 mm, gewicht: 1190 gram.

En dat u dan toch de volgende uitgave geleverd krijgt:

Zwart-wit publicatie: paperback. 516 bladzijden. 189 x 246 mm.
ISBN: 978-1-304-80561-4
Wit #60 papier, boekdikte: 32 mm, gewicht: 1135 gram.

Gelieve mij hier bij voorbaat voor te verontschuldigen: het is omgaan met de huidige omstandigheden.
Johan Ligteneigen
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