PONTOS SZÜLETÉSI IDŐ
Amikor elvégeztem az asztrológiai iskolát, a szakdolgozatomat a születési idő pontosításából
írtam. A témát megvizsgáltam minden szemszögből és hosszú éveken keresztül ezeket a
módszereket alkalmaztam. Majd elérkezett az az idő, amikor már pontosabb adatokra volt
szükségem és kidolgoztam egy módszert, amivel másodpercre meghatározható a születés
pillanata.
Miért is olyan fontos az a pillanat?
Kezdetben a Placidus program segítette az
asztrológus munkámat. Az előrejelzéseknél az
események
idejét
direkciós
módszerrel
határoztam meg és azt tranzitállásokkal
pontosítottam. Ez a módszer időigényes feladat
és ha nem pontos a születési idő, akkor csúszik
a direkció és nehéz hozzárendelni a tranzitokat.
Nagy a tévedési lehetőség, hogy egy esemény
mikor következik be. Aki eljön hozzám
tanácsadásra az minél pontosabb adatokra
kíváncsi, hogy mikorra készüljön föl az
eseményekre.
A korszerű programok lehetővé teszik, hogy a direkciók napra pontosan beállíthatók és
léptethetők legyenek. És itt merült fel bennem az igény az egyre nagyobb pontosságra. Így
már a tranzitokkal való beállítás nem szükséges legfeljebb ellenőrzés képen.
Továbbra is érvényes az a szabály, mely szerint Ascendenst pontosítani csak akkor szabad, ha
legfeljebb három jegy közül kell választanunk. Különben a direkció nem mutat valós állást.
Ha a születés a nap bármelyik órájában történhetett, akkor inkább Napházas horoszkóppal kell
dolgozni és akkor az eseményeket sajnos csak a tranzitok jelölik, illetve a tengelydirekciók
nem használhatók és a bolygódirekciók nem pontosak.
Neves asztrológusaink, elődeink, különböző módszereket alkalmaztak a születési idő
beállításához. Ezek akkor megfeleltek a kor követelményeinek, a mai felgyorsult, eseménydús
életünkben azonban ez kevés.
A módszer, amit kidolgoztam olyan
időpillanatot mutat, amely nem a levegővétel,
nem a szívdobbanás, nem a köldökzsinór
elvágása és nem a felsírás ideje és ahhoz
sincs köze, hogy mit mutat az óra a
szülőszobában. Ez az a pillanat, amikor a
lélek elfoglalja a helyét a testben.
Az események ilyen pontos előrejelzésére
csak a szekunder direkció alkalmas. A
szekunder direkció valós bolygómozgáson
alapszik, egy év egy napnak felel meg és
tökéletesen jellemző az egyénre.

Én még annak idején azt tanultam, hogy a direkciós képletet mindig a születés helyére kell
felállítani. Úgy gondolom, hogy a mai világban ezt is egy kicsit másképp kell értelmezni. Ma
már egyszerű hazát változtatni, évekig más országokban dolgozni, vagy hosszabb-rövidebb
ideig a Föld másik oldalán élni. Épp ezért én csak azokra a napokra állítok fel születési helyre
direkciós képletet, amikor az illető valóban még mindig ott tartózkodik. Ha tartósan lakhelyet
változtat, akkor a direkciós képlet a megfelelő napra már az új lakhelyre szól. Tapasztalataim
szerint ez így működik.
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