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Tanker om horoskopets korrektion

Jordmødre har gennem tiderne undret sig, at nogle børn fødes med "lys" i øjnene, og faktisk er 
bevidste om livet med det samme. Som om de er "født", inden de fødes. De kigger rundt og 
registrerer verden og det nye liv. Andre børn derimod fødes mere som en klump kød, men med alle 
biologiske processer i behold. Og først efter et stykke tid, nogen mere end en time, vågner de 
pludselig op og får "lys" i øjnene.

Det er dette "lys", denne individuelle sammenkobling mellem ånd og krop, en astrolog er 
interesseret i at finde tiden på. For her starter det individuelle liv. Derfor har en astrolog brug for 
den fysiske fødetid som pejlesnor, for livsstarten ligger i en tidslomme rundt om fødetiden, med 
bestemte tidsintervaller. Før og efter. Og i sjælne tilfælde sammenfald.

Alle de optegnede horoskoper her på siden (del 1 og 2) er ens. Bortset fra tidshjulet eller 
tidsskelettet ovenpå horoskopet eller udenpå. Tidsskelettet er de astrologiske huse. Hvis horoskopet 
ikke er korrigeret, kan en planet meget nemt komme til at opholde sig i et forkert hus. Derved bliver
forståelsen af det personlige meningsløs. Og så vil en tydning uden huse være bedre. Og her kan 
astrologen også komme langt og dybt i det personlige.

Måden jeg korrigerer på: når jeg har modtaget de reelle fødselsdata: dag, måned, år, tid og 
fødested, da har jeg også brug for minimum 4 hændelser i personens liv, helst på dato. Eks. 
15.august 1967 - søster, 27. november 1987 - barn, 23. september 1994 - far dør, foråret 2000 - 
krise i forhold. - Og her er det ligemeget med tiden på døgnet for disse hændelser.

Kan jeg på et af de mange tidssnit - der findes rundt om enhver fødsel - finde det gyldige horoskop, 
der virker på de 4 hændelser og samtidig få den enkelte begivenhed bekræftiget i 
hjælpehoroskoperne Solar-, Lunar- og dagshoroskopet, ja, da er horoskopet rigtigt og sandt. Og den 
egentlige tydning kan begynde.

At korrigere er et astrologisk detektivarbejde og til tider ret så tidskrævende. Ofte kan det tage mere
end 5 timer. Det er ikke noget der bliver gjort bare sådan lige. Derfor er det også vigtigt, hvis du 
vælger mig til at korrigere dit horoskop, at dit fødetidspunkt er så nøjagtigt som muligt. Det er 
udgangspunktet. Men kan tidspunktet ikke findes, vil det være en hjælp, hvis du ved, om det var 
formiddag, aften etc. Og det ville også være rart at vide din hårfarve, højde etc. - I det hele taget vil 
et billed af dig gøre underværker!

Korrektionsmåden som her angivet kaldes i astrologiske kredse for Kündig.
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