
Jestliže jste ji jistí svou volbou, můžeme pokračovat s dalším zpřesňováním času zrození. 

 

Zadejte v AstroFisheru své datum narození a jako čas udejte 12:00. Nyní si pomocí tlačítek  + a - na 

horním panelu nastavte čas tak, aby byl Ascendent(neboli hrot 1. domu) ve znamení, které jste si 

určili. (Tlačítky napravo od + určujete velikost kroku). 

 

 V běžné astrologické praxi se ke korekcím času zrození používá významných událostí ze života. 

Tento proces je velmi složitý a vyžaduje značné zkušenosti. Proto navrhuji použít ke zpřesnění práci 

s kyvadlem. 

Zaměřte mysl na nulový bod Materiálně-éterického těla a položte následující otázku: Proběhl můj 

první úplný nádech v tomto životě v xx:xx místního času? Ano doprava, ne doleva. Podle výsledku 

postupujte dále např. takto: „Proběhl můj první úplný nádech v tomto životě o více jak x min 

později/dříve?.....dokud se nedopracujete k stabilní odpovědi. 

Poznámka redakce: 

Tento způsob lze nahradit následujícím i bez kyvadla takto: 

A) Spojíme se svým V-IST a zpřítomníme si CHDS v IST 

B) Provedeme si v CHDS obvyklé rituály (požehnání + prosba  = za co potřebujeme) 

C) Představíme si na pravé straně od chrámového oltáře hodiny (klasické nebo digitální) a 

požádáme svého vnitřního Krista o nastavení hodin na čas prvního vašeho nádechu v tomto 

pozemském těle. Mělo by se vám to nastavit na příslušný přesný čas ihned! Když ne opakujte, 

třeba i po časových úsecích, ale mělo by vám to naskočit ihned do skutečné hodnoty času 

prvního nádechu. 

 

Tento postup jsme teoreticky mohli udělat přímo bez posuzování fyziologie vzhledem k znamení na 

Ascendentu, ale řekl bych, že není na škodu, ověřujeme-li fakta na více úrovních. 

 

Pomocí  + a – si v AstroFisheru zadejte přesný čas a horoskop si uložte (v horním panelu zvolte 

„Událost“ → „Uložit data události jako“ ). Při dalším spuštění programu si horoskop vyvoláte, když 

kliknete v úvodní nabídce na “Nahrát“. 

 


