Speciaal computerprogramma voor de astroloog
De software, het naslagwerk, bevat de volgende onderdelen:











Betekenis van de planeten en lichten:
zon, maan, mercurius, venus, mars, jupiter, saturnus, uranus, neptunus, pluto, + lilith en cheiron

Betekenis van de 12 Ascendanten, alsmede in relatie tot het zevende Huis
Betekenis van de planeten in de Tekens en in de Huizen
Betekenis van de (meest voorkomende) planeetaspecten
Betekenis van de Maansknopen, Gelukspunten en Vaste Sterren
Relatie menselijk lichaam met planeet en/of Teken
Anatomische correspondenties van de graden van de dierenriem
Geneeskrachtige kruiden in relatie tot de planeten
Directies Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars, Ascendant en M.C.

Het bijzondere van deze software is dat ieder onderdeel afzonderlijk aangeklikt, in Microsoft
Word bewerkt en verzameld kan worden, en uitgeprint kan worden.
Zodoende kan een geboortehoroscoop samengesteld en vervolgens opgeslagen en uitgeprint
worden, en eventueel per e-mail verzonden worden.
Tevens bevat het programma een zoekmachine (voor trefwoorden en zinnen).
De tekst bevat een samenvatting van diverse astrologische werken en mijn eigen inbreng
(de referentielijst staat vermeld in het programma).
Omgerekend in A4 bevat het programma 365 pagina’s.
Het bijzondere van dit werk is het pogen van de schrijver voor diverse (meestal afflictieve)
aspecten een interpretatie te geven voor de ‘hoogstaande, de gemiddelde en de laagstaande
mens’. Het bewustzijn van de mens bepaalt uiteindelijk in hoge mate de uitwerking van
aspecten en overige standen.
Het computerprogramma kost € 50,00.
U gelieve vooruit te betalen.
U kunt de software (eventueel op cd) bestellen per e-mail of telefonisch.
Wilt u reeds een voorproefje van dit programma, dan kunt u mij een aantal aspecten opgeven
waarvan ik u dan de tekst per e-mail toestuur.
Tevens geef ik over astrologie, esoterie en spiritualiteit consulten en kunt u bij mij les
nemen, zowel voor enkelingen als voor groepjes, bij u of bij mij thuis, of in mijn vakantiehuis
in de bergen van Oostenrijk waar u dan tevens heerlijk een week of langer vakantie kunt
houden. Zie voor meer informatie hierover mijn website www.spiritueelastroloog.nl
P.D. Wink, Behaimweg 12, 47559 Nütterden-Kranenburg, tel. 00492826916124 of mobiel
0653705146. Banknummer NL20INGB0002705669, e-mail: pdwink@planet.nl

