Prečo je astrologický výpočet pre človeka dôležitý?
Astrológia je veľmi stará veda, ktorá sa zaoberá pôsobením planét, ktoré majú
vplyv nielen na život jednotlivca, ale ovplyvňujú udalosti aj na celej planéte
Zem. Astrologický výpočet je pre človeka užitočný aj preto, aby zistil, v akom sa
nachádza momentálne v období, kedy má vhodné obdobie napr. na zmenu
zamestnania, na zoznámenie sa s novými ľuďmi, či na vstup do
manželstva...alebo kedy si má dávať väčší pozor na svoje zdravie, lebo mu môžu
hroziť úrazy, či strata energie a pod. To všetko sú, ale tendencie, a človek má
slobodnú vôľu, ale ak o určitých tendenciách vieme, môžeme si výrazne
pomôcť, prípadne sa vyhnúť nepríjemným udalostiam.
Aké údaje sú potrebné k zostaveniu horoskopu?
Pri astrologickom výpočte potrebujem vedieť deň narodenia, miesto a čas, lebo
aj čas môže ovplyvniť horoskop jedinca. Ľudia väčšinou poznajú najmä slnečné
znamenie(aké sú znamenie), ktoré vychádza zo dňa narodenia a mesiaca, ale je
to iba jeden z 39 znakov v astrológii. V konečnom dôsledku môže mať človek
viac planét v inom znamení a potom práve to môže mať na jeho život ešte väčší
vplyv. U žien je tiež dôležité napríklad aj to, v akom znamení majú Mesiac, lebo
to ovplyvňuje ich cítenie a emócie. U mužov zase Mars. Merkúr nám zas
ukazuje ako rozmýšľame, Venuša je planétou lásky, Jupiter šťastia, Saturn nám
ukazuje naše skúšky, Urán zmeny, Neptún inšpirácie, ale i ilúzie, Pluto je zas
transformačné, ale všetky sú dôležité. Zvláštny dôraz sa kladie na ascendent,
ktorý tiež ovplyvňuje povahu človeka a hovorí sa mu brána do duše(akí je vnútri
naozaj). Ten sa mení každé dve hodiny , aj preto je potrebná hodina narodenia.
Ak však človek nevie hodinu svojho narodenia, tak sa viac sa pri jeho výklade
viac zameriavam na numerológiu(veda o číslach), pomocou ktorej sa dá
vypočítať aj veľa iných vecí.
Ak človek pozná svoju hodinu narodenia, nakoľko je astrológia presná?
Astrológia je veľmi presná veda, dajú sa ňou vypočítať mnohé udalosti v živote
ale ako som už spomínal, sú to tendencie. Človek môže zmierniť alebo aj zmeniť
udalosti, ktoré sú mu dané alebo ktoré sú mu v istej časti života naklonené,
kedy mu planéty prajú.. Napríklad, úspešne dokončiť školu, nájsť si lepšie

zamestnanie, stretnúť partnera... ak človek o tejto náklonnosti planét vie
a zameria sa na to, je veľká pravdepodobnosť, že sa mu podaria veci, ktoré by
sa v iných časových úsekoch života mohli ťažšie realizovať. Rovnako to platí pri
nepriaznivých konšteláciách, kedy je vhodné napríklad zotrvať ešte nejaký čas v
danej práci, či nerobiť veľké zmeny, neinvestovať, prípadne nepreháňať to
veľmi v práci a pod . Ak o tom človek vie, môže si dávať väčší pozor na svoje
zdravie, životosprávu, vyhnúť sa nadmernému stresu, ale i nevhodnému
investovanie a niektoré zmeny nechať na potom. K tomu slúžia najmä tranzitné
a solárne horoskopy .
Dajú sa vyhotoviť aj horoskop pre malé deti?
Áno, samozrejme a väčšinou je takýto horoskop veľmi presný, lebo dnes si už
lepšie mamičky pamätajú alebo majú zapísanú hodinu aj u detského lekára.
Tieto horoskopy sú pre rodičov veľmi cenné, lebo sa z nich dá vypočítať danosti,
povaha, charakterové vlastnosti dieťaťa, jeho plusy aj mínusy a môžu sa na veľa
vecí pripraviť, aby svoje dieťa podporili v jeho danostiach, prípadne pomohli im
s vlastnosťami, ktoré sú pre dieťa aj jeho okolie nežiaduce, ako napríklad
netrpezlivosť, agresia, výbušnosť.... Ak o vlastnostiach našich detí vieme skôr,
ako sa u nich prejavia, tak nás to až tak nezaskočí a sme pripravení urobiť
potrebné kroky .

