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Dit boek behandelt een zeer bijzondere manier van maken van astrologische voorspellingen. Die 
manier is in de jaren ’70 van de vorige eeuw geïntroduceerd door de astroloog J.B. Gieles. Als 
astroloog was Gieles uniek in het feit dat hij als enige kan zeggen dat hij ruim 40.000 horoskopen 
door zijn handen heeft laten gaan in zijn 40-jarige carrière als astroloog. Tijdens zijn zelf-opleiding als 
astroloog merkte hij al dat zijn voorspellingen met het traditionele systeem van “1 dag is 1 jaar” vrijwel 
altijd één jaar eerder tot uitwerking kwamen. Na veel speurwerk kwam hij tot bepaalde conclusies en 
die werden hem bevestigd in de nacht van 2 mei 1976, wat uitvoerig in het boek wordt beschreven. 
 
Uiteindelijk krijgen al het onderzoek in de jaren daarvóór en de nachtelijke ervaring van J.B. Gieles 
vorm in het zogenaamde “MIN-1 systeem”. In het tweede hoofdstuk van dit boek wordt op vier 
schillende manieren gekeken naar het MIN-1 systeem. Natuurlijk wordt begonnen met de visie van 
J.B. Gieles zelf, aangevuld met drie andere ondersteunende motiveringen. Hierbij wordt aandacht 
besteed aan de Oude Chinezen en de Oud-Aziatische leeftijdsrekening die beweert dat iemand reeds 
1 jaar oud is as hij/zij geboren wordt. Ook wordt via de embryologie gekeken naar de allereerste 
vorming van organen na de bevruchting van de eicel. De overeenstemming met de uiteenzetting van 
J.B. Gieles is frappant. Als laatste wordt gekeken naar de astronomische ondersteuning voor het 
MIN-1 systeem en worden enkele extreem nauwkeurige berekeningen gegeven, waarmee het MIN-1 
systeem tot “op de dag nauwkeurig” in te stellen is. 
 
Het MIN-1 systeem is een sluitend systeem van progressies, doorgaans vrijwel op datum, maar het 
kan pas werken als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zoals het gebruik van het juiste 
huizensysteem, het liefst een gecorrigeerde horoskoop op basis van eerdere gebeurtenissen en, 
indien mogelijk, het gebruik van nauwkeurige coördinaten van de geboorteplek. Dat laatste is nog het 
eenvoudigst te realiseren. 
 
Om dit te bewijzen geeft de auteur acht massieve voorbeelden in hoofdstuk-3. De voorbeelden 
gaan over enkele bekende/beroemde personen, maar ook over mensen uit privé-consulten. Alle 
besproken horoskopen zijn gecorrigeerd voor gebeurtenissen uit het verleden. De correcties zijn 
uitgevoerd op basis van het Placidus huizensysteem, het enige tot op de dag werkende systeem. Dit 
is geen loze bewering die men zo vaak tegenkomt in andere boeken of artikelen. 
Om dit te bewijzen worden in elk van de acht voorbeelden vergelijkingen gemaakt met andere 
huizensystemen, zoals Campanus, Regiomontanus, Koch, Topocentrisch, Porphyrius, Gelijke Huizen 
volgens Ptolemeus. Hier worden appels met appels vergeleken. Voor exact dezelfde gebeurtenissen 



en exact dezelfde aspecten worden berekeningen gemaakt met de andere huizensystemen en deze 
worden van duidelijk afbeeldingen voorzien, zodat de lezer/onderzoeker dit allemaal na kan lopen. 
 
Er worden ook correcties gemaakt met enkele andere huizensystemen en daarna wordt bekeken wat 
de gevolgen zijn voor de progressies in vergelijking met de vastgelegde gebeurtenissen. De 
afwijkingen zijn in de meeste gevallen enorm en in slechts een heel klein handjevol gevallen liggen de 
resultaten in de buurt, maar nergens zijn ze zo sluitend als met het Placidus systeem. 
 
Ook worden in een aantal van de voorbeelden vergelijkingen gemaakt met de traditionele secundaire 
progressies van “1 dag is 1 jaar”, ook worden enkele correcties gemaakt met dit traditionele systeem. 
De verschillen in de progressies zijn alweer enorm en doorgaans is het verschil één jaar op de 
kalender. 
 
In hoofdstuk-4 probeer ik het systeem van secundaire directies aannemelijk te maken ten opzichte 
van het werken met de dagelijkse transits. De acht grote voorbeelden worden namelijk ook 
vergeleken met de dagelijkse transits en dan blijkt dat de dagelijkse transits niets, maar dan ook niets 
aanwijzen, op twee enkele gebeurtenissen na, maar in alle andere ruim 40 gebeurtenissen wijzen de 
transits helemaal niets aan. 
 
Ik probeer het werken met transits dan ook in het juiste perspectief terug te brengen. In klassieke 
tijden werkten de Ouden ook met transits, maar dan uitsluitend in speciale gevallen en dan werden ze 
alsnog als laatste geclassificeerd. De primaire voorspelmethoden zoals de Aphese, Profecties, 
Ascensional Times, Decennials werden altijd als eerste toegepast, altijd. Alleen in twijfelgevallen of 
ter bevestiging van deze primaire methoden werden transits als “controlemiddel” gebruikt. 
Gebrek aan historisch besef doet vele moderne astrologiebeoefenaars, dus hobbyisten, maar ook 
professionele astrologen, grijpen naar deze verbasterde- en volledig uit hun verband gerukte 
dagelijkse transits grijpen. 
 
Hoofdstuk-5 geeft een uiteenzetting van diverse huizensystemen en waarop deze gebaseerd zijn. 
Alwéér blijkt (wanneer niet?) dat Ptolemeus zéér dicht op de waarheid zat met zijn systeem van 
primaire directies die hij uiteen zet in de Tetrabiblos. Hiervan worden zeer uitgebreide voorbeelden 
gegeven. 
 
Voorspellingen maken op de dag nauwkeurig kunnen alléén maar gedaan worden als de coördinaten 
van de geboorteplek zo nauwkeurig mogelijk zijn. Maar een nóg belangrijkere reden, zelfs de 
hoofdreden van voorspellingen op de dag, is dat de horoskoop is gecorrigeerd op basis van 
gebeurtenissen uit het verleden. Dit wordt allemaal uitgelegd in hoofdstuk-6 van het boek. 
Met één groot en zeer gedetailleerd voorbeeld wordt de correctie van een voorbeeldhoroskoop 
gedaan en van vele afbeeldingen voorzien, zodat u dit proces kunt volgen.  
 
Een laatste hoofdstuk probeert te demonstreren dat alle uitgangspunten over het MIN-1 systeem, 
nauwkeurige coördinaten én nauwkeurige horoskoopcorrectie in één computerprogramma zijn 
verwerkt, namelijk het programma Newcomb Versie-5 dat door de auteur zelf werd gemaakt. Alle 
rekenvoorbeelden en afbeeldingen komen dan ook uit dit programma vandaan. De basis van dit 
programma werd in 1999 gelegd toen J.B. Gieles voor het nieuwe millennium een ander programma 
nodig had. Het programma Newcomb heeft op die manier nog eens 8.000 horoskopen van de praktijk 
van J.B. Gieles ondersteund in zijn laatste jaren. 
 
Hieronder ziet u de inhoudsopgave van het boek: 
 



 
 

 



 

 
 
 
De prijs van het 324 bladzijden tellende boek bedraagt € 30,00. Dit is exclusief de 
verpakkings- en verzendkosten. 
 
Deze kosten zijn voor Nederland: € 4,00 en voor België, Duitsland en Frankrijk: € 10,00. 
Vraag voor andere landen dan deze hierboven een prijsopgave aan bij de auteur. 
 
U kunt uw bestelling plaatsen voor dit nieuwe boek door overmaking van het verschuldigde bedrag op 
bankrekening NL22INGB0005359262 t.n.v. J. Ligteneigen – Lelystad. 
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