░░░░░ Zaniah. Astrologisch E-magazine Editie 47 - Jrg. 7, Nr. 2, 13 april 2014 ░░░░░

W

elkom bij het astrologisch
E-magazine Zaniah!

Zaniah 47 is alweer gereed met bijna 25 pagina's astrologische tekst, zonder reclames op A4-formaat. Voor
omgerekend € 4,25 per aflevering krijgt u ca. 10 keer
meer inhoudelijke astrologie dan bij alle andere astrologische magazines die in de winkel liggen. Niet alleen
puilen die magazines uit van overvloedige advertenties,
maar inhoudelijk gezien slaan ze ook volledig de plank
mis en zetten ze de beginnende studenten op een verkeerd spoor. Mooi glossy zien ze er uit vanaf de buitenkant, maar van binnen heb je er helemaal niets aan.
Zaniah nummer 50 is dit jaar in aantocht (oktober) en
om dit heuglijke feit te "vieren" zal het een speciale
editie worden. Over de inhoud moet ik nog even goed
nadenken, ik heb al diverse ideeën en ik verwacht dat
dit bij velen wel goed zal aankomen.
Mijn serie lezingen over de praktische toepassing van
de vaste sterren loopt ook dit jaar nog een beetje door,
voor de vereniging ASTRON in Oost-Nederland is er
nog een laatste lezing gepland op 11 april.
Een nieuwe serie lezingen over een toepassing uit de
klassieke astrologie heb ik al gereed en de eerste daarvan heb ik al gegeven op 22 maart in Baarle-Nassau
voor een publiek van ca. 50 personen, die daar zeer
enthousiast over waren. De toepassing van de Tripliciteitsheersers, zoals ze door de Ouden zijn vastgesteld,
is een fascinerend onderwerp en bij een workshopachtige oefening tijdens die lezing bleek deze theorie voor
ca. 90% te kloppen volgens de aanwezige personen die
er even mee geoefend hadden. Dat is een mooi resultaat
en biedt perspectieven voor de toekomst.
De Ouden hadden nog vele andere "geheimen" die in
de loop der vele eeuwen zijn vergeten en/of zijn
verwaarloosd en daarom denk ik dat de terugkeer van
de klassieke astrologie velen weer op het "rechte pad"
kan zetten, na alle onzin over zwarte Zon en -Maan,
heliocentrische astrologie, de tienduizenden asteroïden,
Cheiron en noem maar op, waarvan de Ouden met geen
enkel woord spraken. Men dient naar mijn mening
weer terug te keren naar de basis van de astrologie, de
basis die de Ouden hebben gelegd en in de afgelopen
eeuwen is verwaarloosd. Het Pars Fortuna is ook zo´n
mooi onderwerp, maar de meeste mensen berekenen dit
punt, zetten het in de horoskoop en dat was het dan wel

zo'n beetje. Terwijl dit juist zo'n fascinerende horoskoopfactor is, waar een hele Zaniah aan gewijd kan
worden, maar wel steeds met een praktische toepassing,
want de Ouden hadden één ding absoluut voor ogen:
het moest bewijsbaar zijn en waarde hebben voor de
klanten van de oude astrologen uit de Hellenistische
periode. Gelukkig kunt u uit alle Zaniah’s tot nu toe
ruim voldoende klassieke astrologie halen en er zijn
nog voldoende onderwerpen voor nóg eens 50 Zaniah’’s.
Uiteraard vergeet ik de moderne astrologie niet, want ik
heb mijn opleiding gedurende 30 jaar bij de heer Gieles
gehad en die werkte natuurlijk met de moderne planeten, maar altijd concreet en bewijsbaar en zijn progressies volgens het min-1 systeem liepen veelal op de dag
nauwkeurig, iets wat de Ouden weer niet konden.
Gieles zei in 1980 al: "de Tetrabiblos heeft meer in huis
dan alle boeken die na 1950 zijn verschenen". Gelukkig
zijn er nu vele tientallen boeken uit de Klassieke periode voorhanden die allemaal bij elkaar meer wijsheid
bevatten dan alles dat na 1900 is verschenen.
Veel plezier bij deze editie van Zaniah.
Johan Ligteneigen
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•
Mundane Astrologie (27). Horoskoop van het
kabinet Rutte-2.

Na de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012 ging de kabinetsformatie van start onder
leiding van verkenner Henk Kamp. Die concludeerde dat er onderzocht moest worden of er een kabinet mogelijk was van de grootste partijen, VVD en
PvdA. Eerst werd er een deelakkoord op de financien bereikt, en later een regeerakkoord. Vervolgens
werd VVD-leider Mark Rutte benoemd tot formateur en gaf het PvdA-congres groen licht om toe te
treden tot het kabinet.
Het kabinet werd beëdigd op 5 november 2012 en
was met 54 dagen formeren relatief snel gevormd.
Het was de eerste kabinetsformatie waarbij koningin Beatrix geen rol speelde. De beëdiging van de
ministers en staatssecretarissen was voor het eerst
rechtstreeks via televisie en radio te volgen.
In dit artikel treft u een analyse aan van dit kabinet
Rutte-II en enkele voorspellingen voor de komende
periode.

J. LIGTENEIGEN

•

Koningin Beatrix zal vanaf 11.40 uur alleen de
nieuwe ministers in het kabinet-Rutte II beëdigen.
De bordesscène van het nieuwe kabinet-Rutte II
staat rond 11.50 uur gepland. De ministersploeg
van premier Rutte zal dan naast koningin Beatrix
op het bordes van Paleis Huis ten Bosch staan.

De Rijksvoorlichtingsdienst begon echter eerder met de
beëdigingsceremonie en deze startte NIET om 11.40
uur, maar om 11.35 uur. De hele ceremonie duurt 2
minuten en 40 seconden, inclusief de inleiding en het
voorlezen van de plechtige belofte/eed. Het daadwerkelijk beëdigen duurt ca. 10 seconden per minister maal 7
ministers = 1 minuut 10 seconden. Hier is een live opname van te zien op de volgende internetlink:
http://nos.nl/artikel/436954-beëdiging-kabinetrutteii.html
Met de NOS waren afspraken gemaakt over de live
uitzending. De NOS schakelde netjes volgens de officiele tijd in met het uitzenden en miste daarmee de officiële beëdiging, want die was ca. 5 minuten eerder
begonnen. Toen die beëdiging klaar was, realiseerde
men zich dat de NOS de uitzending had gemist. Daarop
werd besloten om de beëdiging over te doen, tot onvrede van koningin Beatrix die toen nog zei: “… maar dan
wordt het een toneelstukje…”. Uiteindelijk deed de
koningin de beëdiging nog een keer over voor de NOS.
De heer Landers heeft deze timing exact genoteerd op
een klokje dat loopt via “Radio Controled Time” en
komt tot de volgende tijdstippen:
Beëdiging 1e persoon: 11h 39m 42s
Beëdiging laatste persoon: 11h 40m 46s
Mijn persoonlijke visie op deze gebeurtenissen:
Je kunt een geboorte niet tweemaal uitvoeren.

Foto kabinet Rutte-II. Foto public domain.

U weet wellicht nog wel dat dit kabinet voor het eerst
in het openbaar beëdigd zou worden, in tegenstelling
tot alle kabinets-beëdigingen van de laatste 200 jaar,
een grote bijzonderheid dus.
Het oorspronkelijke plan was dat het kabinet op 5 november 2012 om 11.40 uur zou worden beëdigd. Het
draaiboek voor die dag zag er oorspronkelijk als volgt
uit volgens een internetpagina van die dag:
•

Om 11.35 uur begint op Nederland 1 een extra
NOS Journaal. Daarin kunt u rechtstreeks de beëdiging van de nieuwe ministersploeg zien op Paleis
Huis ten Bosch. De beelden worden met één camera gemaakt door de Rijksvoorlichtingsdienst en aan
de NOS en RTL gegeven.
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De eerste beëdiging was de enige echte officiële beëdiging, waarmee het kabinet Rutte-II werd “geboren”.
Als het kind eenmaal is geboren, kun je daarna als
moeder niet meer even het kind terugstoppen en het
weer opnieuw geboren laten worden.
Gezien het filmpje op internet, duurt het ongeveer 1,5
minuten ná de inleiding door de RVD dat de eerste
minister wordt beëdigd. Ervan uitgaande dat de eerste
ceremonie van de beëdiging om 11.35 uur begon, kan
gesteld worden dat de daadwerkelijke officiële beëdiging van de eerste minister om 11.36 uur van start ging.
Net als bij een gewone geboorte van een kind, telt dat
de geboorte begint bij het uitkomen van het eerste lichaamsdeel van de boreling. Bij een inceptiehoroskoop, zoals hier het geval is, betekent dit dat de “geboorte” is begonnen om 11.36 uur met een mogelijke
speling van maximaal 1 minuut.

Blad

16

De inceptiehoroskoop voor het kabinet Rutte-II is dan
gebaseerd op de volgende gegevens:
5 november 2012 om 11.36 uur, tijdsoort min 1 uur.
Coördinaten Huis ten Bosch: 52° 05’ 35” Noord en
4° 20’ 38” Oost. De inceptiehoroskoop vindt u hieronder afgebeeld.

De bespreking van de belangrijkste bestanddelen van
deze horoskoop vindt u in dit artikel nader uitgewerkt.
Voor uw gemak zijn deze bestanddelen met een kleur
gemarkeerd. Een volledige analyse is natuurlijk veel
omvangrijker dan de ca. 5 pagina’s voor dit artikel,
maar ik zal proberen om het belangrijkste te noemen.

Natuurlijk beginnen wij dan bij de Ascendant van de
horoskoop die vermoedelijk op 25.10 Boogschutter
staat. Boogschutter behoort tot de beweeglijke tekens
en is zeer dualistisch van aard, tenslotte wordt dit teken
aangeduid als half man, half paard. De doelstellingen
zijn duidelijk, men heeft een hoog doel gezet dat ten
koste van alles verwezenlijkt moet worden. Boogschutter vertegenwoordigt uiteraard doelstellingen, de pijl
van de boogschutter wijst naar het toekomstig doel.
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De heerser, Jupiter staat echter in Tweelingen en staat
daar zeer zwak, in vernietiging en ook nog eens retrograde. Dat geeft de zwakte aan van dit kabinet, want op
eigen kracht (Ascendant) is dit kabinet niet in staat om
voldoende besliskracht te ontwikkelen.
Wij weten allemaal dat voor belangrijke wetswijzigingen en grote plannen de instemming nodig is van de
Eerste Kamer en in die Eerste Kamer heeft het kabinet
niet de noodzakelijke meerderheid, zodat het altijd
maar weer afwachten is of zo’n belangrijk wetsvoorstel
het wel haalt. Men heeft daarvoor de steun nodig van
de oppositiepartijen, ALS die bereid zijn om hier en
daar hun steun te geven. Op zich is dat een vreemde
zaak: de oppositie heeft er eigenlijk belang bij om het
kabinet te laten vallen, dus waarom zouden ze steun
moeten verlenen aan de plannen van het kabinet? De
oppositiepartijen maken hier handig gebruik van: ze
geven alleen steun aan het kabinet als in ruil daarvoor
bepaalde andere plannen worden terug geschroefd of
dat bepaalde eisen van die oppositiepartijen worden
ingewilligd, zodat die partijen daar baat bij hebben.
Het is dus ordinaire koehandel. “Ik geef jou wat en
in ruil geef jij mij wat”, zo wordt er geregeerd.
Dat wordt perfect aan gegeven door de plaatsing van
Jupiter, retrograde in Tweelingen. Jupiter die dit kabinet aangeeft, is inde handen van……? Jupiter staat in
Tweelingen en Tweelingen staat op cusp-7, het huis
van openbare tegenstanders en dat geeft de oppositie
aan. Dit kabinet valt dus in handen van de oppositie.
Dat kan goed of slecht aflopen, maar het blijft een
zwakke situatie voor dit kabinet dat moet draaien en
“slijmen” om zijn zin te krijgen.
Wees dus altijd kritisch. Kijk niet alleen naar de Boogschutter Ascendant en redeneer niet als “aha, Boogschutter, een positief teken, Jupiter is de heer, dus het
komt wel goed…”. Het komt niet automatisch goed,
want Jupiter is flink beschadigd en in Tweelingen retrograde spreekt men per definitie NIET de waarheid,
want een planeet komt nooit zijn belofte waar als hij
retrograde staat.
Bovendien staat deze Ascendant op 1 graad afstand van
de vaste ster Lesath en die maakt deel uit van de constellatie Scorpio, die door precessie in de loop der eeuwen op deze graden is aangekomen. De afbeelding van
deze constellatie ziet u hiernaast. Lesath is een kleine
ster gesitueerd in de angel van de Schorpioen. De naam
komt van "Al Las'ah", de "Angel". De ster is ook bekend onder Ypsilon-Scorpii. De ster heeft een schijnbare magnitude van 2,7. Het is dus een klein sterretje,
waarmee de Ascendant conjunct staat en hij deelt steken en prikken uit, dat is zoals het beleid van het kabinet wordt gevoeld.
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U ziet hierboven deze staart en angel van de Schorpioen, Lesath is de laatste ster op de staart en kan de dodelijke steek uitdelen. U ziet in de afbeelding dat ook
de planeet Mars hier vlakbij staat, in de grote horoskoop is dat natuurlijk ook te zien. Lesath werkt als
Mercurius en Mars, 70% Mercurius en 30% Mars.
Mercurius heerst over huis-6, de gezondheidszorg.
Deze sector wordt verwoest door dit kabinet, de angel
steekt letterlijk de gezondheidszorg, zorg voor de
zwakkeren, minder begaafden, chronisch zieken, etc.
Mars loopt langzaam in op deze ster, die op 24.11
Boogschutter staat. Over enkele jaren zal Mars progressief conjunct deze ster staan en dan is de vernietiging van de gezondheidszorg bijna voltooid. Wat in 60
jaar werd opgebouwd, is in de afgelopen jaren stelselmatig afgebroken, dit is MEDE de schuld van vele
vorige kabinetten, maar dit kabinet geeft de doodssteek,
want de staart van de Schorpioen is de genadeloze killer.
Mercurius is medeheer van het 8e huis over vrijwel 28
graden en Mercurius regeert de ondergrondse groepen,
de maffia zoals u wilt, de consortiums, de kartels, geheime afspraken, de intense fraude en oplichting.
Waar staat die Mercurius? In Boogschutter, hoe is het
mogelijk! Hij staat in het huis van “vrienden”, laten wij
zeggen “sponsors” of groepen die bepaalde zaken mogelijk maken, het zijn de informele steungevers op de
achtergrond. Mercurius staat conjunct de ster Grafias,
dat is óók een ster uit de constellatie Scorpio, maar dan
de vóórkant van dit gezellige beestje. Graffias en Isidis
zijn beide sterren uit de groep “frons Scorpio”, de
voorkant van zijn kop, zijn hersenen, het instinctmatige
deel dat de Schorpioen doet leven en handelen. U vindt
die afbeelding ook hierboven en Mercurius is duidelijk
aangegeven in de figuur.
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Omdat Mercurius de heerser is van het 7e huis (de oppositie van dit kabinet) maakt deze oppositie gebruik
van Scorpio-achtige methoden om het kabinet de oppositie wensen door te laten drukken. Het lijkt op afpersing in zekere zin. Het is overduidelijk dat dit kabinet
in de klauwen is gevallen van de oppositie en dat geven
de vaste sterren vrijwel volkomen letterlijk aan door de
figuur van de constellatie, wat zij vrijwel altijd doen,
ook in de horoskopen van gewone mensen.
U ziet hier de klauwen nogmaals afgebeeld met aan het
hoofd de planeet Mercurius, de oppositiepartijen aangevend.

Enkele recente gebeurtenissen van dit kabinet.
Op 6 december 2012 diende Co Verdaas zijn ontslag
in als gevolg van een affaire, ontstaan in zijn vorige
functie als gedeputeerde van Gelderland. De gehele
oppositie verweet premier Rutte een onzorgvuldige
selectieprocedure.

Het is slechts een klein aspect dat wrijving veroorzaakt,
maar het ging geruisloos over en daarna was er niets
meer aan de hand, getuige Maan halfsextiel Jupiter en
onderling zo’n 14 dagen later.
Op 30 januari 2014 diende Frans Weekers zijn ontslag in. In een debat in de Tweede Kamer had hij
geconcludeerd onvoldoende draagvlak in de Kamer
te hebben over zijn beleid inzake de Belastingdienst.

U ziet tevens dat de Zon het gebied nadert dat wordt
aangeduid met de “verbrande weg” ofwel de “via combusta” die door precessie ook verder weg is komen te
liggen dan de vroeger bepaalde 15° Weegschaal tot 15°
Schorpioen. Ook de Zon valt in de klauwen van de
Schorpioen, want progressief loopt deze nog 4 graden
verder gedurende de kabinetsperiode.
De Maan voor het volk
Keren wij terug naar de grote horoskooptekening, dan
zien wij dat de Maan ook een belangrijke planeet is. Ze
staat in eigen teken Kreeft en vertegenwoordigt op
maximale wijze het volk, de gewone mensen, want dat
is één van de voorname aanwijzers voor de Maan in
elke inceptiehoroskoop. De Maan staat in het 7e huis,
wat de tegenstanders aangeeft van het kabinet. Het zijn
de gewone mensen die dit kabinet niet zien zitten. De
Maan staat op een halve graad afstand van de vaste ster
Procyon die de hond aangeeft uit de constellatie Canis
Major, ofwel Grote Hond. Het volk voelt zich dus letterlijk de “gebeten hond”. Gelukkig wordt de Maan niet
beschadigd en de enige aspecten zijn Maan driehoek
Draconis en Maan inconjunct Ascendant, hetgeen toch
nog mild uitwerkt.
De Maan is natuurlijk ook de algemene aanduider van
de “loop der gebeurtenissen” en de progressieve Maan
moet met enige nauwkeurigheid kunnen aangeven wat
er zoal gebeurt. U ziet in de grote tekening dat de progressieve Maan nog tot begin januari 2015 in het 7e
huis blijft lopen.
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Deze situatie had een vóórperiode. Vorig jaar kwam
Weekers ook in problemen door de toeslagen, toen
bleek dat Bulgaarse bendes via fraude grote bedragen
geïncasseerd hadden. Weekers kreeg toen in de Kamer
een motie van wantrouwen aan zijn broek, die maar vrij
nipt werd verworpen. De bewindsman werd destijds
gesteund door de coalitiepartijen, de SGP en de ChristenUnie. Die laatste twee partijen trokken hun steun op
30 januari in. Ook voor zijn eigen VVD leek de positie
van Weekers onhoudbaar geworden.
Begin januari begonnen de verhalen al de ronde te doen
van duizenden mensen die hun toeslagen niet op tijd
hadden ontvangen en daardoor serieus in de problemen
kwamen. Cusp-11 halfvierkant Pluto geeft al aan dat de
“begunstigers” hun steun intrekken.
Minister Plasterk
Zijn positie als minister kwam in het nauw toen begin
februari 2014 bleek dat hij op 30 oktober 2013 onjuiste
informatie had bekendgemaakt over het verzamelen
van 1,8 miljoen Nederlandse telefoongegevens. Deze
'metadata' bleken te zijn vergaard door de AIVD en
MIVD en niet door de Amerikaanse veiligheidsdienst
National Security Agency, zoals Plasterk had verkondigd. Op 12 februari 2014 overleefde hij in de
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Tweede Kamer een motie van wantrouwen van D66,
die door zeven andere oppositiefracties gesteund werd,
maar niet door SGP, CU, PvdA en VVD.

tenlandse relaties gaan zeer moeizaam verlopen, want
Venus in het 9e huis van het buitenland geeft ook de
samenwerking aan met andere landen. De oppositie
tussen Venus en Uranus, natuurlijke aanduider van
Rusland, belooft een zeer moeizame relatie tussen ons
en de Russen. Uranus in Ram staat zeer ontstekingsaardig en zeer grillig en lijkt op een lont in het kruitvat.
Dit gaat allemaal een grote rol spelen in de periode
tussen 2 en 20 april 2014.

Met slechts enkele seconden bij de inceptietijd lopen
beide geel gemarkeerde aspecten vol op 12 februari.
Plasterk blijft voorlopig nog een “aangeschoten” minister en Maan halfvierkant Jupiter geeft aan dat het kabinet toch een beetje gehavend is, maar het blijven toch
zwakke aspecten en ze hebben geen kracht om het kabinet te laten vallen, daarvoor is echt zwaarder geschut
nodig.

Venus radix staat sterk vierkant Pluto, Pluto die in
de Ascendant van dit kabinet staat en het uiterlijk aangeeft en Pluto is de heerser van het MC dat het uiterlijk
optreden naar buiten toe aangeeft. Dit is een spanningsaspect van jewelste, omdat Venus en Pluto elkaars natuurlijke opponenten zijn. Dit geeft veel spanningen
met het buitenland, óók met de Arabische landen (Pluto), maar ook kan de aardgasleverantie in en kritieke
fase komen (Pluto geeft olie en aardgas aan). Gelukkig
is ook dit aspect uitlopend, maar wel sterk voelbaar.
Pluto werkt altijd ondergronds en bijna nooit openlijk,
hij werkt als een vulkaan die op springen staat en plotseling is daar dan de uitbarsting. Ook aardbevingen
vallen onder Pluto…. dit kabinet is meer dan ooit geconfronteerd geworden door de aardbevingen in Groningen, als gevolg van GAS boringen…..

De progressieve Maan loopt inmiddels vierkant met het
MC in april en dit is ronduit slecht voor de eer en aanzien van dit kabinet en dan staat er toch wel het een en
ander op het spel.

Dit Maan vierkant MC kan een grote kabinetscrisis
aangeven.
Het lijkt erop dat de samenwerking met de oppositie
(want Maan in huis-7 geeft óók de samenwerking met
anderen aan) ten einde loopt. De Maan is rond die tijd
progressief in het teken Leeuw aangekomen en maakt
zo het vierkant met de radix MC en korte tijd later met
het voortgeschoven MC in Schorpioen. Het zal gaan
om menselijke kwesties (Maan radix in Kreeft), zoals
ouderen, minder bedeelden. Het vierkant naar het
Schorpioen MC geeft de onverschrokken houding aan
van het kabinet. Het kan ook kwesties aangeven van
verborgen aard, zoals illegale BV’s, illegalen in het
algemeen (Schorpioen geeft de “verborgenen” aan).
Financiële problemen, bezuinigingen

Venus staat echter óók partiel driehoek met cusp-2 en
dat is een ERG goed aspect, want elke planeet zou
idealiter zijn eigen huis moeten aspecteren en dat is
hier dus het geval. Het betekent ook dat op kortere
termijn de financiële situatie zich sterk kan verbeteren.
Venus loopt 1° 10’ per jaar en komt in de buurt van de
driehoek met Jupiter onderling. Dit belooft dan een
langzaam maar zeker herstel van de werkgelegenheid,
want Jupiter staat in het 6e huis van arbeid. Dit aspect
loopt vol rond september 2017, ná dit kabinet Rutte-II.
Pas wanneer het progressieve MC conjunct Saturnus
loopt, is het gedaan met dit kabinet, want Saturnus in
het 10e huis geeft een opgang aan, maar altijd ook het
einde en de val. Dit staat berekend op december 2016
en dat is ná deze kabinetsperiode, tenzij de inceptietijd
ietsje later is, dan kan het eerder ingaan. Elke 10 seconden tijd erbij betekent dat MC conjunct Saturnus 16
dagen eerder plaatsvindt. Ik schat in dat de inceptietijd
maximaal 20 seconden verder kan liggen, dus dit aspect
zou op 3 november 2016 vollopen. Hiermee zou het
kabinet de rit gewoon uitzitten.

In de grote horoskooptekening ziet u dat Venus oppositie Uranus staat, Uranus retrograde. Venus in eigen
teken Weegschaal staat natuurlijk sterk. Uranus is heerser van het 2e huis van financiën en geeft al aan dat dit
kabinet een meedogenloze bezuinigingsdrift heeft.
Gelukkig is het aspect uitlopend en zal steeds minder
zwaar worden, maar Venus is de natuurlijke “geldplaneet” en krijgt een flinke opdonder, dus kunst en cultuur zullen er flink onder gaan lijden. Ook enkele bui-
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Overzicht astrologie-lezingen

Astrologisch Genootschap Aquarius: website:
http://www.ag-aquarius.nl/
Datum

Wie

Onderwerp

26 apr

Han van
Straaten
Oscar Hofman

Nieuwe astrologie

28 jun

Dré Aukes

25 okt

Wilma ter
Mull

Duiding vanuit de mythologie van de vaste sterren
in de horoscoop
De harmonische en de
personare horoscoop; een
loep op huis en planeet
Leeftijdspunt in de horoskoop

Astrologische Vereniging Eindhoven, website:
http://www.a-v-e.nl/
Datum
7mei

Wie
Irma Schocht

Onderwerp
Financiële Astrologie

Bosch Astrologisch Genootschap, website:
http://www.bag-astrologie.nl/
Datum
13 apr
7 jun
14 sep

Venus en de energie
van het vrouwelijke

Astro-café Arnhem, website:
http://www.astrocafearnhem.nl/

In 2014 staan er diverse lezingen op het programma
bij verschillende astrologische verenigingen. Hierbij
een kleine greep uit het totale aanbod, voor zover
bekend op de websites.

24 mei

(astro-café)
Engelien Hanzes

3 sept

Wie
Waling Hieminga
J.W.M. Timmermans
Peter Saarloos

Onderwerp
Astrologie en Religie
Excursie Astronomisch Uurwerk
Relatieastrologie

Vereniging van Astrologen Noord Nederland, website:
http://www.astrogroningen.nl/
Datum
15 apr

Wie
Floris Wijers

24 mei

Wilma ter Mull

Datum
1 jun

Wie
Beatrice Boucher

Onderwerp
Het 11e huis: de
lessen van Waterman

Astrologische Vereniging Oost-Nederland, website:
http://www.verenigingastron.nl/index.html
Datum
9 mei
20 jun

Wie
Beatrice Boucher
Gerrit Jansen

Onderwerp
Van de Maan naar de
Zon
Numerologie

Nieuwe/andere astrologie-lezingen kunnen door u worden aangemeld op het adres van de auteur:
jligteneigen@hetnet.nl

7

Volgende edities van Zaniah

Met ingang van het jaar 2014 zal Zaniah zes keer per
jaar verschijnen, steeds op de 2e zondag van elke
“even” maand. Dit geeft uw auteur wat meer tijd om de
teksten te schrijven, hetgeen doorgaans 30 tot 40 uur
tijd vergt. Het publicatieschema van Zaniah ziet er als
volgt uit:
Nr.
48

Datum
08-06-2014

Jrg / No.
7 / No. 3

Opmerkingen
Reguliere uitgave

49

10-08-2014

7 / No. 4

Reguliere uitgave

50

12-10-2014

7 / No. 5

Jubileumuitgave

51

14-12-2014

7 / No. 6

Specialuitgave met
als thema: De Maan.
Tevens totaalregister
van alle edities.

Onderwerp
Fascinerende Pholus
De causale horoskoop (workshop)

Ophiochus, astrologische vereniging van Friesland:
http://www.ophiochus.nl/?p=50
Datum
5 apr
7 mei

Wie
Adrie van der
Ven
T. Hollander
A. Kruis

Onderwerp
Solaren (workshop)
Pluto conjunct
Diamant
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Inhoudsopgave van de laatste zes Zaniahs

Astrologisch E-Magazine Zaniah nummer-46
(09-02-2014), 29 bladzijden A4

Astrologisch E-Magazine Zaniah nummer-43
(15-09-2013), 32 bladzijden A4

1. Mundane Astrologie (24). Abdicatie Beatrix en
eedaflegging koning Willem-Alexander.
2. Medische Astrologie (13). Het gezichtsvermogen
in de horoskoop.
3. Mundane Astrologie (25). Indeling landen en
steden, enkele voorbeelden – slot.
4. Interpretatie van de horoskoop (18). Misverstanden
over de constellatie Ophiuchus.
5. Ingezonden mails (7). De horoskoop van een
vrouw.
6. Overzicht astrologie-lezingen 2014.
7. Volgende edities van Zaniah.

1. Mundane Astrologie(20): Indeling landen volgens
diverse astrologische auteurs.
2. Klassieke Astrologie: de "Joy" van de planeten,
deel-1.
3. Medische Astrologie (12): het fenomeen Spraak in
de horoskoop.
4. Mundane Astrologie (21): enkele horoskopen van
de Verenigde Staten van Amerika.
5. Mundane Astrologie (22): de eedaflegging van
koning Filip van België.
6. Vraaghoroskopen (26) door de heer G. Westenberg.

Astrologisch E-Magazine Zaniah nummer-45
(15-12-2013), 35 bladzijden A4

Astrologisch E-Magazine Zaniah nummer-42
(21-07-2013), 28 bladzijden A4

8.
9.
10.
11.

De planeet Mars in de horoskoop.
Hoe werkt Mars als malefic in de horoskoop.
Ziekten, aangegeven door de planeet Mars.
Vriend- en vijandschap tussen de planeten. Met wie
kan Mars wel en niet overweg.
12. Mars als nachtplaneet (klassieke astrologie) kan
alsnog verkeerd staan in Ram.
13. Vraaghoroskopen (28) door de heer G. Westenberg, de laatste aflevering.
14. Overzicht astrologielezingen 2014.
15. Volgende edities Zaniah.
16. Totaalregister alle onderwerpen uit Zaniah sinds
2008. Nabestellen oude artikelen, nabestellen oude
jaargangen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Astrologisch E-Magazine Zaniah nummer-44
(27-10-2013), 24 bladzijden A4

1. Mundane astrologie (16): De gebieden op Aarde
volgens Ptolemeus + moderne indeling van landen.
2. De SECT van de planeten op 3 manieren.
3. Medische Astrologie (10): Medische astrologie
door Raphael.
4. Mundane Astrologie (17): Het land Italië.
5. 's Werelds grootste leugenaar?
6. Vraaghoroskopen (24) door de heer G. Westenberg.

8. Klassieke Astrologie: de "Joy" van de planeten,
deel-2.
9. Interview met James Herschel Holden.
10. Mundane Astrologie(23): de horoskopen van de
Verenigde Staten.
11. Vraaghoroskopen(27), door de heer G. Westenberg.
12. Uw mening over het E-magazine.
13. Overzicht astrologie-lezingen.
14. Volgende edities van Zaniah.
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Mundane Astrologie (18): De gebieden op Aarde,
slot van Ptolemeus, extra beschouwingen.
SECT van de planeten, deel-2.
Medische Astrologie(11), vervolg visie van
Raphael.
Mundane Astrologie (19): het land Spanje: drie
verschillende horoskopen.
Interpretatie van de horoskoop (17): Kleine tijdver
schillen met grote gevolgen.
9. Vraaghoroskopen (25) door de heer G. Westen
berg.

Astrologisch E-Magazine Zaniah nummer-41
(26-05-2013), 26 bladzijden A4
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Advertenties door de auteur

Astrologische computerprogramma’s
Naam
Prijs
Info
Newcomb versie-4 met
130 € Handleiding is in het
2 demo-cd's met 13,5
programma verwerkt
uur beeld en geluid
als een PDF-bestand.
Demo CD van New10 € * Zie de uitgebreide info
comb versie-4/5
op de website
Newcomb versie-5 met
2 demo-cd's met 13,5
uur beeld en geluid

170 €

Demo-CDs van versie3 en versie-4 samen

15 € **

Handleiding is in het
programma verwerkt
als een PDF-bestand.
Zie de uitgebreide info
op de website.

Astrologische lesboekjes – papieren uitgaven
Naam
Prijs
Info
Berekenen en inteke22,50 € Zie de tekst op de
nen van een horoswebsite bij onderdeel
koop, incl tabellenprodukten.
boekje
Astrologie voor begin15 € Zie boven.
ners: interpretatie.
PDF-publicaties – verzenden per mail
Naam
Prijs
Info
Het bepalen van de heerser van
3,00 € 14 bladzijden.
de horoskoop
Lessenbundel Uurhoekastrolo8,00 € 37 bladzijden.
gie.
De toepassing van het Pars
10,00 € 45 bladzijden
Fortuna door de Hellenistische
astrologen.
Interpretatie van de horoskoop
10,00 € 41 bladzijden
- Inleiding,
Berekenen & Intekenen horos10,00 € 40 bladzijden
koop
Mundane Astrologie-1
10,00 € 52 bladzijden
Mundane Astrologie-2
10,00 € 52 bladzijden
* = 12 € voor België en Duitsland ivm. hogere porto.
** = 17 € voor België en Duitsland ivm. hogere porto.

Nabestellingen oude jaargangen Zaniah
Mocht u een gehele jaargang willen nabestellen, dan is dat
mogelijk. De prijs van een oude jaargang bedraagt:
Jrg.
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Aantal
nummers
3
11
8
9
7
7

Gratis
download
1,2,3
4,7,8,9,12
25

Prijs op CD

Consulten en overige diensten
Naam
Prijs
Info
Voorlopige horoskoop
120 € Zie de zeer uitgebreide
= 1e consult.
webpagina over
consulten.
Gecorrigeerde horos140 € Idem als boven
koop = 2e consult
Verlenging horoskoop
80 € Idem als boven
+ consult
Horoskoop als kraam50 € Idem als horoskooptekado.
kening met grafiekjes,
e.d., maar tevens met
een 5 pagina’s tellende
analyse en enkele
voorspellingen.
Astrologisch E-Magazine Zaniah
Het E-magazine komt
25 € Prijs per jaar.
zes keer per jaar uit
Diverse ingangsdatums
Per jaargang kunt u zich abonneren met ingang van een
bepaald nummer.
U abonneert zich
Abonnement loopt van nr.1 tot nr.1
vanaf Nr. 1
het jaar daarop. U ontvangt per mail
alle Zaniahs vanaf nr.1 in het lopende
jaar tot het lopende nummer. Geldt
niet voor Paypal abonnementen, die
gaan in vanaf de betaaldatum.
U abonneert zich
Abonnement loopt van nr.2 tot nr.2
vanaf Nr. 2
het jaar daarop. U ontvangt per mail
alle Zaniahs vanaf nr.2 in het lopende
jaar tot het lopende nummer. Geldt
niet voor Paypal abonnementen, die
gaan in vanaf de betaaldatum.
Enzovoorts…..
Enzovoorts…..
•

De meeste bestellingen kunt u ook doen via on-line betalingen op de produktenpagina van de website met mogelijkheden om te betalen via PayPal of een creditcard..
http://home.kpn.nl/jligteneigen/ProduktenNED.html

• Homepagina van de astrologische website:
http://home.kpn.nl/jligteneigen/index.html

•

Meer informatie over het E-magazine Zaniah, zoals abonnementen en oude nummers, zie de website:
http://home.kpn.nl/jligteneigen/ServicePaginaNL.html

Giro 5359262 tnv. J. Ligteneigen te Lelystad.
Voor het buitenland:
IBAN: NL22INGB0005359262
BIC: INGBNL2A

n.v.t.
€ 5,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 15,00

Totale verzendkosten: € 2,00
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Advertenties door de auteur

De volledige tekst op de achterzijde van het boek luidt:
“…De auteur neemt u mee op reis door de sterren en de constellaties die zich al duizenden jaren aan de hemel vertonen
en die eeuwenlang voor astrologen een onderwerp van interesse of fascinatie zijn geweest. De pogingen om al deze
sterren en constellaties op de een of andere manier te catalogiseren worden uitgebreid behandeld en vormen de opmaat
naar het grote onderdeel Constellaties. Om uiteindelijk de invloeden van de afzonderlijke sterren op de mens in een
berekende horoskoop te leren kennen, is een grondige kennis nodig van de constellaties waartoe ze behoren. Met zeer
veel voorbeelden van de horoskopen van bekende en soms minder bekende personen wordt getoond hoe de constellaties zich manifesteren wanneer een of meerdere planeten uit de horoskoop in samenstand staan met de afzonderlijke
sterren uit die constellatie. Een "onthulling" van de bekende "Via Combusta" uit de uurhoekastrologie is in hoofdstuk-5
te lezen. Hoe de afzonderlijke vaste sterren in een horoskoop werken, wordt uitgebreid beschreven aan de hand van
zeer veel voorbeelden die vergezeld gaan van talrijke afbeeldingen. Er is veel ruimte gemaakt voor de betekenis van
sterren en constellaties in de mundane astrologie, die probeert om gebeurtenissen in steden en landen te verklaren. Ook
hier worden veel voorbeelden gegeven en zelfs worden een aantal belangrijke voorspellingen voor de komende jaren
gedaan. Dit zeer uitgebreide boek bevat zo goed als alles wat men denkt te kunnen weten over de vaste sterren en de
constellaties binnen de astrologie….”.
Via onderstaande link kunt u een uittreksel opvragen in PDF-formaat van het boek. Van bijna elk hoofdstuk in het boek
is een klein stukje opgenomen in de collage. De link: http://home.kpn.nl/ligteneigen3/extract.pdf
Samengevat zijn hier nog eens alle gegevens van het boek:
Titel
Auteur
Datum
ISBN
Bladzijden
Afmetingen
Gewicht
Uitgeverij
Taal
Prijs

De Vaste Sterren in de Astrologie, een praktische toepassing
Johan Ligteneigen
April 2011
978-1-4475-3337-5
424
18,9 cm x 24,6 cm x 2,3 cm
910 gram
www.lulu.nl
Nederlandstalig
25,00 euro, excl. verzendkosten

Bestelwijze
Er zijn diverse manieren om het boek te bestellen:
1. Via uw auteur, voor meer details zie: http://home.kpn.nl/jligteneigen/boekvs.html
2. Via de uitgeverij www.lulu.nl (prijs is € 26,60, excl. verzendkosten)
3. Via Bol.com (prijs is € 25,00, excl. verzendkosten).
4. Via Amazon, levert ook snel naar Nederland: www.amazon.com (originele prijs € 38,00, excl. verzendkosten).
5. Via Hajefa uitgeverij, www.hajefa.nl : Lt 5-10 dgn. (originele prijs € 38,00, excl. verzendkosten).
6. Via AbeBooks, levert ook snel naar Nederland, www.abebooks.com, Lt 5-10 dgn.
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Newcomb Versie-5 bevat alles van Newcomb V2A + Newcomb V3 + Newcomb V4 + alle nieuwe zaken

•
•

•
•
•

Nieuw onderdeel: Constellaties.
Nieuw onderdeel: Rekenen.
a. Datums voor progressieve Placidus-huizen.
b. Exacte bepaling datum voor direct naar retrograde en omgekeerd.
c. Bepaling van de breedte uit het MC en de Ascendant.
Uitgebreid onderdeel: Planeten en huizen in de buitenring van de horoskooptekening.
a. Op basis van progressies (traditioneel of via min-1 systeem) voor iedere willekeurige dag.
b. Op basis van transits (actuele planeetstanden) voor iedere willekeurige dag.
Uitbreidingen: Handige knopjes en functietoetsen om snel diverse schermen te openen.
Nieuw onderdeel: exporteren horoskopenselectie naar Excel voor verdere analyse.

Versie-5 Nieuwprijs : € 170,00
De prijzen voor de UPDATES van oudere versies naar Newcomb Versie-5:
Van Versie
3
4

Naar Versie
5
5

Updateprijs
€ 80,00
€ 40,00

Kopers van mijn boek “De Vaste Sterren in de Astrologie, een praktische toepassing” ontvangen een korting van 20
euro op de nieuwprijs van Versie-5 of 10 euro korting op de updateprijs. Kopers dienen dan wél een bewijs van aankoop van het boek te overleggen.
Verpakkings- en verzendkosten:
• Voor Nederland: € 3,00
• Voor buitenland: € 5,00
Meer info over het programma: http://home.kpn.nl/jligteneigen/NewcombV5.html
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