Tanker om horoskopets korrektion. Del 2

Horoskopet består af 12 Stjernetegn (forskellige rollehæfter), 10 planeter inkl. Sol og Måne
(skuespillere) og 12 huse (scener eller livsområder). Samt aspekter mellem planeter (interaktion
mellem skuespillerne).
Note: Sol og Måne, de to himmellys, hører til kredsen af skuespillere.
Vi får nu: En bestemt skuespiller har et rollehæfte. Astrologisk udtrykt: Planet i Stjernetegn. F.eks.
som i horoskopet her: Mars i Skorpionen, Månen i Stenbukken, Sol, Merkur og Venus i tvillingerne
m.m.
En planet (skuespilleren) har nu en bestemt scene (hus) at optræde på og udtrykke sig igennem:
arbejde (6. hus), parforhold (7. hus), uddannelse (9. hus), familie (4. hus) etc. F.eks. som her:
Månen i 1. hus, Sol og Merkur i 6. hus, Jupiter på 4. husspids (også kaldet IC = stik Nord). Hvert
hus relaterer til et bestemt livsområde.
Det er absolut af højeste vigtighed for tydningen og den personlige forståelse, at planeterne står i
rigtige huse. Det sker, når horoskopet er korrigeret. Først nu kan personen fatte, at det er om
ham/hende, den personlige profil gælder.
Stik Øst er Ascendanten. Det markeres af pilen til venstre. Stik Syd er markeret ved pilen for
oven, også kaldet MC. Dens hældning er et udslag af Jordens egen hældning og breddegraden for
fødestedet. At verdenshjørnerne står omvendt i et horoskop skyldes, at målingerne foretages fra
Jorden og ud i rummet. Modsat et landkort.
Horoskopet nedenfor til venstre er opstillet for N.N. Født d. 9. juni 1952 i København kl. 21.30.
Horoskopet nedenfor til højre: himlen set fra Jorden, blot uden huse.

Nedenunder de to horoskoper og under dem, de mulige tidssnit rundt om fødslen. Matematisk
beregnet. På et af disse tidssnit, findes det rigtige horoskop, der virker på N.N.'s hele liv. I fortid
som i fremtid.
Nogen gange forekommer der mange ”tids muligheder” som herunder, andre gange mindre. Under
alle omstændigheder er det op til astrologen som detektiv at finde det rigtige ”snit”, som er det
samme som det tidspunkt, hvor horoskopet går i clinch med de af personens opgivne hændelser.

Det rigtige horoskop, det der bare virker, hvor den psykologiske profil er genkendelig, og alle
hændelser astrologisk kan beskrives, findes blandt et af de mange tidssnit ovenfor. Selvom der
ligger et tidssnit meget tæt på den opgivne tids kl. 21.30, er det ikke nødvendigvis den tid, der er
den rigtige. Alle tidssnit er - som udgangspunkt - ligeværdige og med i kapløbet med de andre tider,
om at være den ultimative bestemte tid - og dermed det rigtige horoskop - for N.N.
For at finde den præcise tid, der tilsvarer N.N.'s liv, må en astrolog have ca. 4 markante hændelser
at rette (korrigere) tiden ind på. Intet sker, uden det kan bekræftes i det rigtige, korrigerede
horoskop.
Får N.N. en astrologisk tydning, hvor planeter har placeret sig i "forkerte" huse, da vil hun ikke
kunne kende sig selv. Derfor vil der være mere mening i - hvis horoskopet ikke er korrigeret - kun
at tyde dagens planetpositioner. Altså horoskopet uden huse. Der kan sagtens siges meget ud fra
dette.
Nedenunder til venstre er optegnet N.N.'s horoskop ud fra den opgivne fødselstid: 21:30. Det har
følgeskab af 2 horoskoper med tidssnit, der markerer ydergrænserne. Henholdsvis opstillet for kl.

19:59:14 og for kl. 23:40:04 (se tidssnittene ovenfor). Den vandrette linie i horoskoperne er Jordens
horisontakse, som munder ud med en pil til venstre. Det er stik øst, markeringen af Ascendantens
beliggenhed.
Læg venligst mærke til den voldsomme forskel på horoskoperne! Det er imidlertid kun husene, der
har drejet. Grundet tidsforandringen. Planeterne står samme steder.
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