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Dnevni horoskop
Verjeti ali ne?
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Ali lahko astrolog napiše točen dnevni horoskop zate?
Na podlagi rojstnih podatkov astrolog izračuna tvojo natalno karto. Tvoja natalna
karta pokaže, kje v horoskopu so bili postavljeni planeti ob času tvojega rojstva.
Pozicije planetov v natalni karti astrologu povedo, kakšno vlogo igrajo planeti v
tvojem horoskopu.
Astrolog torej preuči vlogo planetov v tvoji natalni karti. To pomeni, da ugotovi,
kako so planeti v tvoji astrološki karti povezani s številnimi življenjskimi področji,
kot so: izgled, finance, lastna vrednost, mišljenje, govor, dom, otroci, ljubezen,
služba, odnosi, partner, preobražanje, študij, status, prijatelji, duhovnost, itd. …
Astrolog nato izdela dnevno astrološko karto, recimo za današnji dan. V karti vidi,
kako so planeti postavljeni danes. Na podlagi današnje postavitve planetov astrolog
razbere, kaj se dogaja s tvojimi življenjskimi področji danes.
Astrolog lahko na tak način napiše dokaj natančen dnevni horoskop zate.
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Koliko so dnevni horoskopi v raznih revijah točni?
V revijah se najde vsega. Vprašanje se postavlja že samo glede astrologov, ki pišejo za
revije. In sicer, koliko so ti verodostojni? Neverodostojne astrologe običajno razkrije
čas.
Kot smo že uvodoma ugotovili, astrolog potrebuje za kar se da natančen dnevni
horoskop posameznika njegove rojstne podatke. Enako velja za tedenski horoskop,
mesečni horoskop ali letni horoskop.
Torej, odgovor je na dlani. Tudi, če izvzamemo neverodostojne astrologe, horoskopi
v revijah ne morejo biti za posameznika točni. Ampak, ne glede na to, dnevni
horoskop lahko govori o trenutnem stanju, ki ga opisujejo planeti, na nebu. In to
stanje vseeno nekako vpliva na vse nas. Če karikiramo in rečemo npr. da smo v
vojni, ki je npr. lahko neko trenutno stanje v nekem okolju, ta vojna vpliva na vse,
ki se nahajajo v tem okolju, ne glede na to ali so močni, šibki, mladi, stari … Res pa
je, da na vsakega nekoliko drugače.
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Horoskop za posamezna znamenja?
Ob vprašanju, kaj smo po horoskopu, običajno odgovorimo, da smo znamenje,
v katerem je bilo sonce na dan našega rojstva. To je sončno znamenje. Takrat se
je sonce nahajalo v tem znamenju. Sončno znamenje se zamenja približno na en
mesec. Oven je npr. od 21. marca do 24. aprila, Bik od 21. aprila do 20. maja in
tako naprej.
Sončno znamenje predstavlja samo del našega natalnega horoskopa in ni nujno, da
najpomembnejši del. Zlasti v ženskem horoskopu zna imeti luna večjo vlogo od
sonca. Da ne omenjamo ascendenta, ki je prav tako zelo pomemben dejavnik in
predstavlja zelo pomembno točko v horoskopu.
V revijah prebiramo horoskope, ki so pisani za posamezna znamenja. Glede na to,
kar smo čisto na hitro ugotovili, se že pojavljajo dvomi, za katero znamenje naj
preberemo horoskop. Ali naj preberemo za naše sončno znamenje, ali za lunino
znamenje ali za ascendent?
Menim, da je veliko bolj jasen splošen dnevni horoskop, kot dnevni horoskop za
posamezno znamenje. Razlog tiči v tem, kar sem ravnokar omenil, da težko vemo,
katero znamenje moramo v resnici gledati.
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