
Tanker om horoskopets korrektion – del 4

Fødselstiden er meget vigtig i opbygningen af et horoskop. Det viser hvor Ascendanten og de andre 
huse befinder sig. Som en foreløbig idè. For under alle omstændigheder skal horoskopet bestå sin 
prøve i forhold til de begivenheder/hændelser man kommer ud for i livet (søskende, kæresteri, start 
på uddannelse, fødsler og dødsfald m.m.). Tesen er: der kan ikke ske noget i ens liv, uden det kan 
verificeres i horoskopet. Først og fremmest i det progressive horoskop (horoskopet som tidshjul 
drejes symbolsk frem til tiden for en hændelse). Denne hændelse eller begivenhed skal samtidig 
kunne ses i Solarhoroskopet, Månehoroskopet og Dagshoroskopet.

 Solarhoroskopet går fra fødselsdag til fødselsdag.

 Månehoroskopet går fra ca. måned til måned.

 Dagshoroskopet går fra dag til dag.

Hvis man kan få minimum 4 hændelser til at "passe" på de fire hjælpehoroskoper, hvor det 
progressive er det overordnede, ja, da må jeg sige at horoskopet er det rigtige.

På en måde forstiller jeg mig astrologien og horoskopet og universet som tandhjul i forskellige 
størrelser og udveksling, der griber ind i hinanden. Ligesom gamle ures mekanik.

En tanke: vi arver alle noget fra vore forældre og udvikler og forfiner det. Min far var urmager, jeg 
arbejder også med tiden, bare på et andet niveau! 

Så for mig, når jeg virkelig skal forholde mig til et horoskop, kræves en korrektion. Og en 



korrektion jeg selv har foretaget. For det første: jeg kan ikke vide om andre har korrigeret 
horoskopet rigtigt, for det andet: der er mange forskellige korrektionsteknikker. Men at kunne få 4 
hændelser til at passe i de fire tandhjulsudvekslinger, er næsten en religiøs oplevelse i sig selv.

Derfor har jeg ikke meget til overs for computertydninger blot med indtastet tid - for et horoskop 
skal altid korrigeres først. Ellers kunne man ligeså godt tage dagens planetstillinger og fortolke ud 
fra det. Og det er såmænd mere rammende, end at lave en tydning med planetstillinger i bestemte 
huse, når horoskopet ikke er korrigeret først. Det forvirrer mere end det gavner.

Så alle Jer derude med en computertydning uden korrektion: vær forbeholden når der i teksten står 
en tydning af evt. Mars i 7. hus, Månen i 8. hus, ASC i Vædderen, Uranus i 12. hus etc.

Ascendanten - som er den østlige jordiske horisont forlænget ud i rummet til et stjernetegn - 
bevæger sig ikke med jævn drejende hastighed og fart på vores breddegrader. Fra midten af 
Skyttens tegn gennem Stenbukken, Vandmanden, Fisken, Vædderen, Tyren og lidt ind i 
Tvillingerne, bevæger Ascendanten sig med hurtig fart, der finder sit maksimumgennemløb i 
Fiskens og Vædderens tegn. I hvert af disse tegn opholder den sig kun i 50 minutter . Grunden er 
Jordens hældningsakse og breddegraden. Det er medvirkende til årstidernes (lysets) forandring. Ved
ækvator vil Ascendanten altid opholde sig i et stjernetegn 2 timer. 12 tegn à 2 timer = 1 døgn. 

De fleste personer i Danmark har en Ascendant i Løven, Jomfruen, Vægten eller Skorpionen. 
Ascendanten markerer kroppen og den umiddelbare handlemåde. Det er Ascendanten “vi” ser og 
som du selv ser i spejlet. Disse tegn gennemløbes af Ascendanten på 12 timer. Sjov tanke!

Forskellen på den fysiske noterede fødselstid i forhold til "ny" tid kan lignes med, at nogen børn 
bliver født med "lyset" i øjnene og kigger rundt og registrere verden, mens andre er "døde" kroppe 
som først får lys/bevidsthed en stykke tid senere.

For en astrolog er det denne kosmiske opvågning - Ånden i kødet - der er den rigtige fødselstid. Og 
kan dette tidspunkt findes, har vi mennesket, personen, i horoskopet. 

Den korrigerede fødselstid der er justeret ind efter livshændelser, er ikke sjældent op til 1 time eller 
mere fra den fysiske noterede tid. Herved skifter mange planeter huse, omend de bliver fast stående 
i samme grad i tegnet. Hvad de nærmest gør hele det døgn, du er født på. Hvis vi ser bort fra 
Månen. Den bevæger sig ca. 12 grader på et døgn.

Det er Jordens tidsskelet udenpå horoskopet, der drejer. Herunder ASC. Ascendanten er et meget 
vigtigt potent punkt i dit horoskop. Det viser hvordan du udadtil er, din maske og persona. 
Afhængig af tegnet det befinder sig i. 

Tak for du læste med

Vidste du, at jeg laver astrologiske kurser i hele Danmark.

Kig med her: http://stjernemysteriet.dk/?id=122886
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