
In de periode sept. 2008 tot juni 2016 kwam het magazine Zaniah 60 keer uit en bevat vele 

horoskoopbesprekingen en veel leerzame artikelen over de techniek van de astrologie. In de loop van 

die 60 edities zijn er diverse series ontstaan. Hieronder ziet u enkele van deze series genoemd: 

• Alles over het Pars Fortuna en Daimon, zowel in de klassieke- als in de moderne astrologie 

• Mundane astrologie, 39 artikelen 

• Medische astrologie, 20 artikelen 

• Uurhoekastrologie, een serie van 28 artikelen door de heer Ger Westenberg 

• Uurhoekastrologie, 16 artikelen van eigen hand 

• Interpretatielessen, 23 artikelen 

• Uitgebreide boekbesprekingen: 17 stuks 

• Financiële astrologie, 7 artikelen 

 

Daarnaast zijn er vijf special-edities geweest en die waren geheel gewijd aan één planeet: Mercurius, 

Venus, Mars, Maan en Pluto. In totaal zijn er 320 artikelen verschenen met een gemiddelde lengte van 

4 a 5 pagina’s. Veel mensen hebben zich door Zaniah laten inspireren om klassieke astrologie te gaan 

bestuderen. Het is de ultieme en beste manier van astrologie begrijpen, want het bevat alle essenties 

van de astrologie zoals die naar het Westen is overgeleverd in de afgelopen 1800 jaar. 

 

Al deze edities zijn verzameld in drie volumes van elk 472 bladzijden in kleurendruk. Jawel, 

kleurendruk omdat de uitleg van de vele technieken en de illustraties alleen maar optimaal tot hun 

recht komen wanneer ze in kleur worden afgebeeld. Door de omslag van het boek als paperback te 

kiezen, kon de prijs van elk volume binnen alle redelijkheid gehouden worden. 

 

De prijs van elk volume bedraagt € 55,00, exclusief verpakkings- en verzendkosten. 

Verpakkings-/verzendkosten Nederland: € 6,95 per boek 

Verpakkings-/verzendkosten België, Duitsland, Frankrijk: € 13,00 per boek 

 

Voor andere landen en voor meerdere volumes tegelijk: vraag de verpakkings-/verzendkosten aan bij 

de auteur. Mail naar: jligteneigen@hetnet.nl  

 

Levertijden: 

Deze boeken liggen niet op voorraad, ze worden op aanvraag voor u gedrukt en direct op uw adres 

geleverd door de drukker/distributeur. Geschatte levertijd: 1 week vanaf bijschrijving van uw betaling. 

 

Bestelwijze: 

• Maak het juiste bedrag over naar bankrekening NL22INGB0005359262 t.n.v. J. 

Ligteneigen te Lelystad. 

• Schrijf een mail naar uw auteur met uw adresgegevens ten behoeve van de verzending. 

Mail nar jligteneigen@hetnet.nl  

 

 


