Corascendea, Novodobá Parféta
Rozloženie planét pri narodení

Dátum a miesto narodenia: 28. februára 1951 o 10:30 hodinách, v Bratislave,
v pôrodnici na Partizánskej ulici.

Duša si zvolí svoju cestu pred vstupom do tela. Potom sa vytypuje najvhodnejšie miesto a čas
narodenia. Spoločný vplyv planét pomáha človeku pokračovať na zvolenej ceste.
Dva roky predtým, než sa jej Prvá Božská Duša odhalila ako Lysseus, jej Duchovný Sprievodca, ktorý začal ku nej
hovoriť, sa na interpretáciu Corascendiinho rozloženia planét nezávisle podujali traja špičkoví astrológovia v
Anglicku. Ich uzávery boli vo vzájomnom súlade a v každom prípade úplne jasné. Ceri Lance Jonesová, jedna
z astrológov, sa vo svojej interpretácii, tu reprodukovanej v skrátenej podobe, sústredila na jej prácu ako
duchovný učiteľ a liečiteľ. Corascendea sprístupnila ľudstvu 800 rokov utajované učenie o Vesmíre a Bohu
v podobe Testamentu Katarov, v roku 2006. Do roku 2015 má novodobé katarstvo stúpencov na celom svete,
ako indikuje živá mapa čitateľov na www.dhaxem.com. Vďaka tej skutočnosti, že sa narodila a vyštudovala
v Bratislave, bola slovenčina prvým cudzím jazykom do ktorého bol Testament Katarov preložený z pôvodnej
angličtiny. Podľa Corascendei je územie pod ktoré spadá aj Slovensko novou vyvolenou Zemou.

Význam rozloženia planét pri jej narodení
Podľa Ceri Lance Jonesovej, Spirituálnej Astrologičky

Corascendiino Slnko je v znamení Rýb. Znameniu Rýb sa pripisujú také vlastnosti ako sú súcit,
porozumenie a intuícia. No najdôležitejšou črtou cesty pod znamením Rýb je spirituálna dimenzia.
V tomto prípade je znamenie Rýb veľmi výrazné v tom, že štyri planéty sa vyskytujú v Rybách, zatiaľ
čo jednou z nich je Jupiter. Jupiter v znamení Rýb naznačuje mimoriadny úspech na spirituálnej
hladine, ktorá sprostredkuje celoživotné naplnenie. Severný uzol Mesiaca, ako aj Merkúr a Mars v
znamení Rýb znamenajú, že to, ako sa Corascendea vyjadruje, jej spôsob myslenia a celá energia jej
osobnosti podporujú jej duchovné ciele.

Slnko je v desiatom dome. Desiaty dom sa týka kariéry a najvyšších cieľov. V Corascendiinom
prípade je spirituálna kariéra najdôležitejšou črtou súčasného života. Merkúr v desiatom dome
znamená, že v tomto smere uplatní svoju vedeckú myseľ a že jej spirituálna práca bude vysoko
logická. Jej myšlienky budú originálne, zatiaľ čo odhalia jej schopnosť vidieť do budúcnosti
a správne ju pochopiť. Ascendent v Blížencoch kladie dôraz na silu myšlienok a na komunikáciu.
Mesiac je v znamení Strelca. Toto znamenie sa spája s hľadaním zmyslu života a s jeho
nasledovaním.
Jej stred neba je v znamení Vodníka a to naznačuje niečo alternatívne, nie nasledovanie hlavného
prúdu, nie to, čo sa považuje za normu. Urán je v prvom dome. Corascendea sa môže zdať
nekonvenčnou a odlišnou od druhých ľudí, ale fascinujúcou. Urán je spojený tiež s príťažlivosťou,
ľudia s touto črtou charizmaticky vyžarujú svoju energiu do svojho okolia. Urán prináša rast, pokrok
a je výrazne spojený s intuíciou. Venuša je v jedenástom dome a to naznačuje porozumenie voči
potrebám druhých bez ohľadu na ich pôvod, rasu, a spoločenskú triedu.
Mars predstavuje silu človeka a jeho energie. Tieto sú mimoriadne výrazne pod vplyvom znamenia
Rýb. Každá črta Corascendiinho rozloženia zdôrazňuje spiritualitu. Nabáda to k rozpusteniu
akýchkoľvek ustálených štruktúr a obmedzení a sústrediť sa naplno na svoje spirituálne schopnosti.
Corascendiino rozloženie naznačuje liečiteľské schopnosti a človeka, ktorý bol obdarený
schopnosťami podstatne zmeniť k lepšiemu životy druhých.

Prívrženci trendov prispôsobujú skutočnosť cieľom, ktoré chcú dosiahnuť.
Planéty neklamú.
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