ADATLAP ASCENDENS PONTOSÍTÁSHOZ
Név
Számlázási név,
cím, adószám ha
van
(Kötelező!)

Telefon
e-mail
foglalkozás
kötelező)

Születési
dátum:

(nem

Év

Hónap Nap

Óra

Perc

Születési hely (külföldi városnál az
eredeti elnevezést kérem)

ÉLETESEMÉNYEK lehetőleg év, hónap, nap pontossággal, de legalább év, hónap. Ha
csak az év ismeretes, évszak is jó. /Legalább 4-6 fontos életeseményt kérek + a
hozzátartozók adatait./
Év, hó, nap
Középiskola
Főiskola
1. munkahely
Munkahely változás
( elég 1-2 jelentősebb)
Első szerelem
megismerkedés dátuma:
és/vagy milyen jegyben született az illető
Házasságkötés dátuma, helye
Férj/feleség születési adatai
Dátum:
óra , perc:
születési hely:
Gyermekek születési adatai, fiú/lány?
év, hó, nap,
óra, perc
születési hely
Válóper ideje, ha volt
Anya születési adatai:
év, hó, nap,
születési hely
óra, perc is ha kb. lehet tudni
Apa születési adatai:
év, hó, nap,
születési hely

óra, perc is, ha lehet tudni
Testvér(ek) születési adatai: neme
év, hó, nap,
szül. hely,
óra perc is ha kb. lehet tudni
Baleset ideje, milyen jellegű sérülés, vagy kár
Műtét: dátum,
melyik testrész, szerv
Költözés
Másik jelentősebb költözés
Élettársi kapcsolat ha volt
mikortól meddig,
élettárs születési adatai, vagy legalább milyen
jegyű /volt/ a társ,
Anyajegy, műtéti-, sérülési heg, vagy tetoválás
melyik testrészen található
Külföldi utazás mikor (gyakori utazásnál nem kell
kitölteni)
Hobbi
Egyéb, fontosnak tartott esemény
Születéskor volt-e valamilyen különleges
körülmény, életveszély (pl. császár…stb.

Asztrológiai teszt ascendens pontosításhoz: (pár mondatban, ami elsőre
beugrik) Nem kötelező, de sokat segíthet az ascendens pontosításnál
1. „Mit tenne/tennél akkor, ha egy lakatlan szigeten találná/találnád magát/magad?”

2. „Mit tenne/tennél, akkor, ha a ház, amiben lakik/laksz kigyulladna? Belül van/vagy!”

3. „Mit kezdene/kezdenél egy 300 milliós lottónyereménnyel?

Megrendelési dátum, (óra, perc):
* Saját fotót is lehet mellékelni, sokat segíthet az ascendens pontosításnál

ADATLAP 2
Ezt az adatlapot CSAK SZINASZTRIA esetén (emberpár összehasonlítása)
esetén kérem csak kitölteni
Az összehasonlítandó személy adatai:
NEVE (lehet fantázia, becenév is)
Születési dátuma (év, hó, nap, szül. hely, óra, perc):
Megismerkedés dátuma (legalább év)
Az összehasonlítandó személy fontosabb életeseményei (elég 3-5)
Év, hó, nap
Életesemény

