░░░░░

Zaniah. Astrologisch E-magazine Speciale Editie - 30 december 2018

░░░░░

EEN NIEUW BOEK IN DE SERIE KLASSIEKE ASTROLOGIE
ISBN: 978-0-244-73414-5
Aantal bladzijden: 492
afbeeldingen: ca. 160
Druk: paperback
Eerste editie: December 2018
Bestelbaar: per direct, leveringen binnen 4 werkdagen
Prijs: € 38,00 exclusief verpakkings- / verzendkosten
Verpakkings-/verzendkosten Nederland: € 4,00 (brievenbus)
Verpakkings-/verzendkosten België
: € 13,00 (pakje)
Verpakkings-/verzendkosten andere landen: op aanvraag.

Na de succesvolle introductie eind 2015 van het basisboek Klassieke Astrologie volgt hier dan het beloofde tweede deel met vrijwel alle klassieke voorspelmethoden die de Ouden gebruikten in hun werk.
Alle besproken methoden zijn direct toepasbaar op uw eigen horoskopen, mits deze aan het model van
de klassieken voldoen, wat wordt uitgelegd in dit boek.
De volgende voorspelmethoden worden uitgebreid behandeld: Profecties, Zonnerevoluties, Transits, Planetaire perioden, Tijdsduur van de rijzende zodiaktekens, Aphese van het Pars Fortuna, Systeem van tien
jaar en 9 maanden, Circulaties door de Terms, Primaire Directies, Levensfasen via planeten en kwadranten, Kritieke perioden, Lunaire monomoiria, Kwartieren van de Maan, tripliciteitsperioden en enkele
kleinere, minder betekenisvolle methoden.
Er worden veel praktijkvoorbeelden van bekende persoonlijkheden volledig uitgewerkt. Het boek is in
de Appendix voorzien van een tweevoudige zeer uitgebreide uitleg van overdrachten tussen de planeten
die gebruikt kan worden bij het maken van profecties en bij de methode van “Tien jaar en Negen maanden”.
Het boek bevat een uitgebreide alfabetische woordenlijst van Hellenistische begrippen, een chronologisch overzicht van Hellenistische astrologen met hun werken, een literatuurlijst en een alfabetische index.
Tezamen met het Basisboek Klassieke Astrologie, het boek over de Tripliciteiten en het boek over de
Vaste Sterren biedt dit geheel de meest uitgebreide behandeling van de Klassieke Astrologie die met
1600 bladzijden in totaal ooit is verschenen.
Hieronder volgen enkele passages uit het boek, zodat u een idee krijgt van de behandelde onderwerpen.
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Interpretatie van de overdrachten tussen de planeten
Overdracht tussen de planeten bij Profecties
Als een klein hulpmiddel bij de interpretatie van de overdracht tussen de planeten in het systeem van Profecties
kunt u onderstaande beschrijving als eerste start gebruiken. Zie het hoofdstuk over profecties in dit boek voor de
details van deze methode. De teksten zijn een vertaling uit het Engels van een onderdeel van Boek-4 van de Anthology, de online versie van Mark Riley, algemeen beschikbaar op het internet.
Algemene overdenkingen
Allereerst is het nodig om de aard en de relaties van de planeten te bestuderen. Iedere planeet die in zijn eigen sect
staat en gunstig is geconfigureerd, zal een veroorzakende invloed hebben op basis van de geboortehoroskoop. De
aspecten en transits van de andere planeten hebben een grote macht om een slechte invloed te verzwakken of uit te
stellen, of om de geborene te bevoordelen of omhoog te brengen. Het is beter als de planeten rijzend zijn en in
operatieve tekens staan. Als ze in de Descendant staan, of ongunstig of slecht geplaatst zijn én geafflicteerd zijn,
dan brengen ze het ergste.
Overdrachten door de Zon
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De Zon die naar Saturnus overdraagt, brengt een slecht jaar. Het duidt op werkloosheid, tegenslagen, vijandigheid, schade (of nadelen) door superieuren of ouderen, rebellie door de lagere klasse, ziekten en oogproblemen,
ups en downs in het levensonderhoud, opstootjes die schrik teweeg brengen, aanvallen door ondergeschikten, de
dood van vaders of van mensen die de plaats van de vader hebben overgenomen. Als de overdracht ongunstig is
gesitueerd, brengt het veroordelingen en gevangenneming.
De Zon die naar Jupiter overdraagt, geeft een geweldig jaar aan: een hoge positie voor de vader, verbindingen
met superieuren, voorspoed, giften en prominente bezigheden of beroepen (of aanstellingen van een beroep). Het
brengt ook de geboorte van kinderen en een huwelijk voor de ongehuwden en het brengt allerlei ondernemingen
(acties) tot een vruchtbaar einde. Het brengt succes en belooft allerlei grote verwachtingen.

+++++
+++
+

Woordenlijst van Hellenistische begrippen in dit werk
Het huidige boek dat u nu leest, is feitelijk Volume-II van het tweeluik over de klassieke astrologie. Dit tweeluik
werd begonnen in 2015 met het boek “Klassieke Astrologie, Basiskennis, Hellenistische periode” dat veelal wordt
aangeduid als “Volume-I van dit werk”. “Dit werk” slaat dan op het tweeluik als zodanig. In dit gehele werk komen zeer veel Hellenistische vaktermen aan de orde, waarvan een redelijk groot deel wel zal voorkomen in de alfabetische index van elk van de boeken. Om de lezer tegemoet te komen in een meer systematisch overzicht van al
deze vaktermen, vindt u hieronder een alfabetisch overzicht van dit jargon. Het is geen uitputtend overzicht van
elke voorkomende term, maar het dekt waarschijnlijk wel een groot deel van de zaken die doorgaans worden genoemd in de door mij geraadpleegde boeken over de Hellenistische astrologie.
Agathos Daimon (goede geest”)
Het elfde teken vanaf de Ascendant (Horoskopos). Dit is een van de zeer gunstige plaatsen voor een planeet om
actief te zijn. Deze plaats is na de Ascendant en het tiende huis de gunstigste plaats in een horoskoop. Ook vanaf
het Pars Fortuna gerekend is het elfde Pars-huis (“de acquisitie”) een van de gunstigste huizen. Jupiter heeft hier
zijn “joy”.
Antiscium - Antiscia
Letterlijk “tegenschaduw”. Heeft betrekking op een graad die wordt gespiegeld om de as 0° Kreeft – 0° Steenbok.
Een punt op 10° Tweelingen staat precies 20 graden vanaf de genoemde as Kreeft-Steenbok. Het spiegelpunt ervan staat ook 20 graden vanaf deze as en dit komt te liggen op 20° Kreeft. Een punt op 0° Vissen staat 60 graden
vanaf de as Kreeft-Steenbok. Het spiegelpunt ligt dan 60 graden ervoor, dus op 0° Schorpioen. Er is ook een variant op de as Kreeft-Steenbok en dat is de as Leeuw-Waterman, ervan uitgaande dat de tekens Leeuw, Maagd,
Weegschaal, Schorpioen, Boogschutter en Steenbok aan de “Zonzijde” liggen. Deze tekens werpen hun schaduw
naar de “Maanzijde”. In Manilius Astronomica vindt men hierover iets meer.
Apoklima
Het teken dat voorafgaat aan een zodiakteken op een hoekhuis. Als het teken Ram op de Ascendant staat, is het
teken Vissen (het twaalfde huis, de twaalfde plaats) een apoklima.

+++++
+++
+
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Overzicht van Hellenistische astrologen
In dit overzicht treft u een (overigens niet-uitputtend) overzicht aan van Hellenistische astrologen die bepalend
zijn geweest voor de kennis die wij nu hebben van de klassieke astrologie. Geraadpleegde bronnen zijn o.a.: de
“Mathesis”, vertaald door Jean Rhys Bram, een overzicht door de groep Hindsight op het internet en het boek “A
History of Horoscopic Astrology” door James Holden. De meeste bestaande overzichten zijn alfabetisch op naam
van de astroloog gemaakt, in dit geval heb ik gepoogd om een tijdlijn op te zetten, zodat u kunt zien wie de “oudsten” zijn in de geschiedenis en welke namen daarna volgden. Het wordt dan ook duidelijker welke astrologen
materiaal gebruikten van hun voorgangers, maar het is niet per sé zo dat elke astroloog materiaal gebruikte van
zijn voorganger(s). Voor sommige namen is het tot op heden onduidelijk in welke periode ze precies geleefd hebben, maar ik heb gepoogd de meest realistische inschatting te maken op basis van verwijzingen in documenten
van andere astrologen. Het huidige overzicht betreft astrologen, van wie het overgeleverde materiaal gedeeltelijk
of bijna geheel intact is gebleven, omdat het anders weer een te lang overzicht zou worden. Ik verwijs u ook naar
volume-1 van dit werk waarin ik een langer historisch overzicht heb gegeven dat veel omvattender is qua tijdlijn.
Aratus uit Soli (315 -240 of 239 voor Chr.)
Aratus was een dichter en werkte voor het hof van Antigonus Canatas. Hij schreef de Phainomena in dichtvorm,
een instructioneel gedicht over de sterren en constellaties naar aanleiding van een eerdere beschrijving onder dezelfde naam van Eudoxus (4e eeuw voor Chr.). Het dichterlijke werk werd zeer vele malen vertaald en in dichtvorm in het Latijn uitgegeven door Cicero, Ovidius, Germanicus en keizer Gordian-I en later nog door diverse
andere schrijvers/dichters, maar niemand kan tippen aan de virtuositeit van Aratus.
Het werk van Aratus werd o.a. uitgegeven als “Phaenomena”, translated with an introduction and notes by Aaran
Poochigian, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2010. Het is een schitterend werk waarin de dichtregels zoveel mogelijk zijn benaderd in het Engels, wat al zeer bijzonder is. Het geeft erg veel inzicht over de individuele sterren maar ook constellaties. Aratus wordt vermeld door Maternus in Boek-8. De beschrijvingen van
Aratus werden door Hipparchus (2e eeuw voor Chr.) onderzocht en nagemeten aan de hemel, waar hij merkte dat
alle posities van de sterren verschoven waren met eenzelfde hoeveelheid graden. Hiermee had Hipparchus de precessie van de aardas vastgesteld. Hipparchus wordt weer vaak genoemd door Ptolemeus in diens “Almagest”, ofwel de “Syntaxis”, de astronomische onderlegger van de Tetrabiblos.
Nechepso en Petosiris (ca. 2e eeuw voor Chr.)
De meeste verwijzingen in de geschriften van de Hellenistische astrologen gaan naar de “goddelijke” Nechepso en
Petosiris. Het wordt aangenomen dat Nechepso een Egyptische koning was en Petosiris een priester die leefden in
de tijd van Ramses II. Volgens de meeste neo-platinisten (o.a. Porphyrius, Proclus) waren de geschriften van Petosiris en Nechepso de oudste Egyptische op het gebied van astrologie, maar zeer waarschijnlijk zijn ze rond 150
voor Chr. geschreven, maar dan door anderen. Vettius Valens beschouwt ze als een soort van “stichters van de
astrologie” en ze worden door hem zeer veelvuldig genoemd in de Anthology. Ook worden beiden genoemd door
Thrasyllus in het begin van de 1e eeuw na Chr., dus het is aannemelijk dat de teksten van Nechepso en Petosiris al
vóór het begin van de jaartelling geopenbaard zijn. Maternus noemt beiden ook vaak in zijn Mathesis. Voor wie
Grieks en Latijns beheersen, kan ik u verwijzen naar “Nechepsonis et Petosiridis fragmenta”, uitgegeven door
Ernst Ries in Philologus, Supplement 6, 1891-1893. Het is vrij verkrijgbaar in PDF-formaat op het internet.

+++++
+++
+
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Ik hoop u hiermee weer voldoende te hebben geïnformeerd over nieuwe zaken op astrologisch gebied.
Met vriendelijke groet,
Johan Ligteneigen
Lelystad
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