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Dit boek is niet het eerste boek over horoskoopcorrectie, maar het is wel het meest volledige. Het
is de voorbereiding voor het maken van astrologische voorspellingen op basis van een exact
bekende geboortetijd. Op basis van honderden horoskopen uit eigen praktijk die zijn berekend en
gecorrigeerd, worden u alle technieken aangereikt voor deze werkzaamheden.
De kern van het werk is om voor alle belangrijke gebeurtenissen uit het leven van de geborene, de
horoskoop volledig te synchroniseren. Hierbij komt veel rekenwerk kijken, maar het is te doen. Aan
de hand van 10 volledig uitgewerkte voorbeelden wordt bewezen dat de geboortetijd tot op enkele
seconden nauwkeurig kan worden gecorrigeerd. Nog nooit vertoonde technieken: correctie op het
Pars Fortuna en op een parallelle declinatie. De hulp van een computerprogramma wordt
besproken.
Er is een wiskundig hoofdstuk met de theorie van de Placidus huizenberekening, maar voor het
eerst ook formules voor het terugrekenen van de sterrentijd vanuit een huizencusp. Bevat ca. 180
afbeeldingen en een index.
Verzendingen kunnen na ontvangst van uw betaling vanaf HEDEN binnen 4
werkdagen plaatsvinden.
Stuurt u in alle gevallen een mail met uw volledige adres voor de verzending.

U bestelt door overmaking van het juiste bedrag naar bankrekening NL22INGB0005359262
t.n.v. J. Ligteneigen – Lelystad.

Prijzen zijn per 1 boek. Wanneer u meerdere boeken in één zending wilt ontvangen, neem
dan even per mail contact op met de auteur via jligteneigen@hetnet.nl

Hieronder vindt u een uitgebreide beschrijving van de inhoud van het boek, alsmede de volledige
inhoudsopgave.

Dit boek vormt één samenhangend geheel met het eerder uitgegeven boek over de astrologische
voorspellingen met het MIN-1 systeem. Alle in dit boek gegeven voorbeelden worden met
gebruikmaking van het MIN-1 systeem toegepast en ook het gebruikte huizensysteem is hetzelfde,
namelijk Placidus. De redenen daarvoor zijn zeer uitgebreid beschreven én voor honderd procent
bewezen aan de hand van de voorbeelden in het zojuist genoemde boek.
Horoskoopcorrectie is in zijn algemeenheid toepasbaar op elke horoskoop, ongeacht het
huizensysteem, als er maar gebeurtenissen zijn uit het leven van de geborene, waarmee een
synchronisatie uitgevoerd kan worden tussen de horoskoop en die gebeurtenissen. Het specifieke
van het gebruik van de MIN-1 regel is dat met een juiste toegepaste correctie voorspellingen “op
datum” gemaakt kunnen worden. Met “op datum” wordt hier bedoeld: letterlijk op de dag
nauwkeurig of met een kleine speling van enkele dagen, maximum één week. Binnen de gangbare
astrologische voorspelsystemen onderscheidt de toepassing van het MIN-1 systeem zich met
straatlengten voorsprong, dat is ook bewezen met de acht volledig uitgewerkte voorbeelden uit het
eerdergenoemde boek. Het is in dit boek niet meer nodig om een discussie te voeren over welk
systeem gebruikt moet worden, die basis is in het voornoemde boek reeds gelegd.
Het onderwerp van dit boek is dus de pure techniek van het corrigeren van horoskopen, zowel wat
interpretatie betreft van de gebeurtenis waarmee gecorrigeerd wordt, als de rekenkundige kant
ervan. In enkele gevallen zult u zelfs de wiskundige kant ervan meemaken, zodat u beter kunt
begrijpen hoe het Placidus huizensysteem rekenkundig werkt.
U heeft dan niet alleen een nóg nauwkeuriger geboortetijd bepaald van de persoon in kwestie,
maar u heeft meteen heel veel bijgeleerd over de techniek van de astrologie, een techniek die u
kan helpen bij andere horoskopen. Het wijst u ook op eventuele valkuilen bij de interpretatie van
horoskopen, want u bent dan alert op mogelijke problemen die kunnen optreden. Het geeft u dus
meer kennis van de astrologie of u nu graag met de radix werkt of met een van de vele
voorspelmethoden die er zijn.
Het hoofdstuk voorbeelden geeft u tien verschillende horoskopen, zodat u genoeg oefenstof heeft
om zich de techniek van het corrigeren van de geboortetijd eigen te maken. Onder die voorbeelden
bevinden zich een aantal zeer bekende personen, maar ook mensen uit mijn eigen astrologische
praktijk, waarvan de horoskopen zich ruimschoots hebben bewezen door nauwkeurigheid en
correctheid van de voorspellingen. Enkele van die personen zijn ook behandeld als voorbeeld in
mijn eerdergenoemde boek, zodat u dan de complete theorie in handen hebt van correctie
horoskoop plus vergelijkingen met andere huizensystemen plus vergelijkingen met het traditionele
systeem van progressies (1 dag is 1 jaar) plus de vergelijkingen met transits en dat geheel
uitgewerkt voor enkele van die personen.
Lange tijd werd gedacht dat het corrigeren op het Pars Fortuna een onmogelijkheid was en zelfs
mijn leermeester, de heer J.B. Gieles, vertelde ons (als cursisten destijds) altijd dat het niet
mogelijk was om te corrigeren op het Pars, vanwege de complexiteit ervan (Ascendant + Maan –
Zon) en elke gecorrigeerde tijd weer gevolgen had voor het Pars. In een apart hoofdstuk laat ik u
met enkele voorbeelden zien dat het wél mogelijk is om hierop een correctie uit te voeren, maar
dat is dan de Hogeschool van de astrologische praktijk.
En dan is er die vreemde Regel van Hermes die pretendeert dat het mogelijk is om uit elke
horoskoop de conceptietijd te bepalen, op een zódanige manier dat de Maan bij geboorte de
Ascendant of Descendant is van de conceptie en dat de Ascendant of Descendant bij geboorte de
maanstand is van de conceptiehoroskoop.
Werkt die Regel van Hermes of is het, net als Hermes zélf, een mythe? Met diverse voorbeelden
zal ik proberen aan te tonen dat de eeuwenoude regel weinig bestaansrecht heeft, maar dat er
wellicht toch mogelijkheden zijn. Met enkele voorbeelden wordt geprobeerd om een correctie
volgens de Regel van Hermes uit te voeren. Conclusies worden in hoofdstuk-4 getrokken.
In hoofdstuk-5 promoot ik mijn eigen geschreven astrologieprogramma Newcomb Versie-5.

Hoofdstuk-6 is bestemd voor de ingewijden onder ons, voor wie wil graven tot de diepste kern van
de techniek voor het corrigeren van een horoskoop met de nauwkeurigheid die vereist is voor het
maken van voorspellingen op datum. Veel rekenkundige zaken dus, ook de noodzakelijke
wiskunde om de theorie te kunnen doorvorsen.
En hiermee hebt u dan de ruggengraat van dit boek kunnen vernemen. Zelfs als u niet met
voorspellingen werkt (bijvoorbeeld omdat uw accrediterende organisatie het u heeft verboden), dan
verschaft dit boek de achtergronden die nodig zijn voor een beter begrip van een horoskoop. Het is
mijn volle overtuiging dat geen enkele horoskoop ongecorrigeerd gebruikt mag worden voor het
doen van voorspellingen. Zelfs als men niet met voorspellingen werkt, kan dit boek toch
behulpzaam zijn, vooral in die gevallen waarin twijfel bestaat over de juistheid van bijvoorbeeld de
graad van de Ascendant of van een andere huizencusp.
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