Tanker om horoskopets korrektion.
At korrigere et horoskop betyder, at rette fødselstiden ind, således at de hændelser og
begivenheder vedkommende kommer ud for i sit liv (søskende, partner, børn, dødsfald etc.),
tilsvarer horoskopets opbygning ud fra den nye korrigeret fødselstid, som normalt ligger tæt
på den opgivne tid. Indenfor en time eller så. - I astrologien er tiden vigtig. For 4 minutter
svarer til et år i en fremtidsvurdering.

Mange har fået en computertydning. Desværre uden at kunne bruge det til ret meget. 10-16 A4-sider
med pæn skrift, en horoskoptegning af en person - lad os kalde hende for N.N. - som på forhånd har
opgivet sin fødedag, måned, tid for fødsel og stedet.
Nu er spørgsmålet: hvad er grunden til, at N.N. har svært ved at kende sig selv i det skrevne? Denne
oplevelse har hun fælles med de fleste andre, der også har fået en computertydning.
Inden vi begiver os længere ind mod kernen af spørgsmålet, må vi først have på det rene:
N.N. har søgt og fået sit fødselstidspunkt. Fra et landsarkiv.
Horoskopet for N.N. er korrekt opstillet.
Den astrologiske tilsendte personprofil af N.N. er udskrift fra et computerprogram, skrevet af
en fagastrolog. Så her skal der ikke herske tvivl om lødighed.
Hvis du aldrig har sat dig ind i det tekniske bag et horoskop, skal du vide, at jorden - nærmere
bestemt fødestedet - er punktet inden i midten. Herudfra måles himlen i forhold til verdenshjørnerne
og der afsættes 12 huse. Nærmest som 12 kagestykker. De astrologiske huse fremkommer ved tiden
på døgnet, fødestedets geografiske position samt dag, måned og år.
Husene beskriver, hvor og hvordan vi griber det jordiske liv an - afhængig af stjernetegnet det
befinder sig i, og om planeter har taget ophold i huset. En vejrprofet ville sikkert kalde disse huse
for: Nordøst, Sydvest, stik Nord osv.

Horoskopet (f.eks. dit eget) er et grafisk billede af himlen, den dag, du blev født. For den, der kan

”læse” himlens koder, er et horoskop et levende dynamisk billede på indehaverens liv. Dette
himmelaftryk, denne grafiske tegning af himlen ved din fødsel, viser den psykologiske profil, ligeså
som det beskriver det åndelige jordiske aftryk, samtidig med at det også udtrykker det
handlingskonkrete: hvad vil du med dit liv. På alle planer!
Lige så vigtigt er det, at når horoskopet er rigtigt korrigeret, viser det, hvor det kan betale sig at gøre
indsatser, holde fokus, være vedholdendende.
I denne helhed, som et horoskop er, har du din frihed til at finde og udtrykke dig selv. I dit horoskop
har du måske for første gang mulighed for at se dig selv udefra. Og forstå, hvordan de forskellige
energier udtrykker og/eller påvirker dit liv – Du vil bedre kunne forstå tidsrytmerne, som omhandler
bestemte læringsfaser i dit liv. For i horoskopet er der skrevet drejeplan for, hvor der er bump på
vejen. Og drejebog for, hvornår solen skinner og hvor længe.

Slut på første del.

