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Dit is het allereerste Nederlandstalige allesomvattende boek dat de techniek van de klassieke geboortehoroskopie beschrijft zoals die werd gebruikt door de Hellenistische astrologen. Die technieken vormen de basis voor de latere Westerse Astrologie tot aan de moderne tijd. Alle besproken technieken zijn direct toepasbaar voor uw horoskoop, mits opgezet volgens het eenvoudige systeem van de Ouden.
De eigenschappen van de zeven klassieke planeten, hun essentiële waardigheden, een uitgebreide aspectenleer, de sect
van de horoskoop en vele tientallen andere zaken in verband met de planeten komen hier aan bod.
Nagenoeg alles wordt besproken wat te maken heeft met de zodiaktekens en dit levert verrassende invalshoeken op die
voor de moderne astroloog vrijwel onbekend zijn. Tot slot is er een groot onderdeel over de huizen van de horoskoop,
over het oudst bekende huizensysteem en is er een lang hoofdstuk over het Pars Fortuna en de andere parsen die in gebruik waren.
Het boek is zowel geschikt voor de beginnende- als voor de gevorderde astrologiebeoefenaar, omdat het alle uitgangspunten behandelt en overal de diepere kern van zaken laat zien. Ook is er een geschiedenis van de klassieke astrologie
in opgenomen, waardoor men een nóg betere kijk op de astrologie verkrijgt. Dit boek is zowel een studieboek als een
naslagwerk.
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Een kleine selectie van pagina’s uit het boek

Hierna volgt een willekeurig aantal bladzijden uit het boek om u een indruk te geven van de onderwerpen en de illustraties die het geschrevene moeten verduidelijken. Omdat het formaat van het boek afwijkt van het bladformaat van
deze Zaniah, zijn alle afbeeldingen hieronder getoond als een “bitmap afbeelding”, waardoor de kwaliteit iets minder
lijkt te zijn. De printkwaliteit van het boek zelf is van een hoog gehalte. Lettertype is Times New Roman -11.
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Prijs en hoe te bestellen

Het boek is door u per direct te bestellen en leverbaar. Uw auteur heeft een voldoende aantal boeken op voorraad genomen en zodoende kan er binnen enkele dagen geleverd worden.
Dit boek is een paperback uitgave, maar is dusdanig dik dat het als een pakje bezorgd moet worden. Er wordt
gekozen voor een DHL-levering als pakje. Dit wordt bij u thuis bezorgd.
Prijs van het boek: € 49,95, inclusief verpakkings- / verzendkosten
Hoe te bestellen?
Door overschrijving van het juiste bedrag op bankrekening NL22INGB0005359262
Ter attentie van J. Ligteneigen – Lelystad
Voor buitenland: BIC = INGBNL2A.
•

Vergeet uw adres niet te vermelden op de overschrijving of stuur een mail naar: Jligteneigen@hetnet.nl

Levertijden:
• Nederland: maximaal 4 dagen na bijschrijving van uw betaling
• Buitenland: maximaal 10 dagen na bijschrijving van uw betaling
NB:
Er zijn nog DRIE speciale, luxe edities bestelbaar:
•
•

1 exemplaar met harde kaft – meerprijs: € 10,00
1 exemplaar zachte kaft, maar een groter papierformaat – meerprijs € 5,00

Informeer naar de actuele beschikbaarheid van deze luxe versies.
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