
Cosmic Mirror 2

Personal Cosmic Mirror til ARGUS 

Denne tydning er et tilbehørsprogram til ARGUS astrologiprogrammet.
Programmet giver en tydning af radix-horoskopet. 

Programmet har eksisteret i en mindre udgave siden 1985 og er et af 
de få programmer, der er i stand til at lave kombinationstydning. 
Næsten alle andre tydningsprogrammer gør ikke andet end hvad der 
svarer til at slå op i en alm. tydningsbog. 

HVORDAN FUNGERER DET

Programmet benytter en kompliceret og unik tydningsmekanisme, 
hvorved der opnås en afbalancering af modstridende faktorer i 
horoskopet på samme måde som en profesionel astrolog ville gøre 
det. Du vil derfor se at udskriften er forholdsvis enig med sig selv, 
dvs. undgår de selvmodsigelser, der kendetegner almindelige 
'kogebogs'computertydninger. 

Fødselstiden skal kendes forholdsvis nøjagtigt. Undertiden vil blot ti 
minutters afvigelse kunne ændre en hel del i det der skrives ud. Det 
betyder, at hvis der er usikkerhed omkring fødselstidspunktet, vil det 
måske være bedst at få foretagen en korrektion af en dygtig astrolog 
eller at få tidspunktet verificeret ved at skaffe en kopi af 
fødselsattesten.

COPYRIGHT

Tydningsudskrifter fra dette program må gerne videresælges i 
begrænset omfang, f.eks. i forbindelse med konsultationer, til 
bekendte og andre forbindelser. Til postordresalg etc. i kommercielt 
øjemed kræves en særlig licensaftale. 



INSTALLATION

Installation af tydningen foregår inde i Argus programmet.
Du skal derfor først sikre dig, at du har en fungerende version af ARGUS 
installeret på harddisken. Start så ARGUS programmet, som du plejer.

Installationen foregår inde i selve Argus:

• Start Argus
• I feltet med ikonerne, klik med HØJRE musetast for at få 

Funktionshåndteringsvinduet frem
• I funktionshåndteringsvinduet, klik knappen "installer modul" hvilket 

åbner en filmenu
• Hvis der står "list" i feltet til filnavn, kan du blot klikke "åbn" knappen
• Der åbner så en modul-liste hvor du vælger PCM2
• Klik knappen  "Installer modul" forneden.

    I 

Tilbage i funktionshåndteringen, klik OK

Der er nu et nyt ikon til at starte tydningen

Første gang, du kører tydningen vil den bede om et password, som du får 
medleveret, når du køber modulet.



BRUGEN AF PROGRAMMET:

For at lave en tydning, skal du først indtaste fødselsdata i input 
menuen. Du må også huske at markere, om personen er hankøn eller 
hunkøn, da dette har betydning for analysen. Tryk så Tydninger | 
Cosmic Mirror. 

REFERENCE

Tydningsteksterne og tydningsmetoden er udviklet af Lars Steen 
Larsen, der har fungeret som praktiserende astrolog i mange år. Lars 
har også været formand for den tidligere Sammenslutning af 
Fagastrologer i Danmark (SAFA). 

Udvikling og vedligeholdelse af selve programmellet varetages af 
Electric Ephemeris, der er den foretrukne leverandør af sofware til 
astrologi i Danmark. Vi har arbejdet med astrologisk software siden 
1992 og vores programmer sælges over hele verden. 

FEATURES

Hvis du har eller kender version 1 af PCM (Cosmic Mirror) er forskellen
til version 2 følgende: 

· Flere sider, mellem 50-75% mere tekst. 
· Større tekstfiler, næsten 3 gange så mange. 
· Medfølgende tydningsmanual, og udvidet tydningskommentarer, 

så man kan lære meget af programmet. Endvidere er der en 
indføring i Max Luschers farvelære. 

· 80 procent af teksterne er nye; de sidste 20 % er omarbejdede. 
· Avanceret Erhvervsprofil, baseret på management-teorier. 
· Nye emner, bl.a. planet-perioder og den personlige vækst, der er

tilknyttet til den specifikke periode, en person er inde i. 
· I windows versionen kan man selv bestemme hussystemet. 
· Forbedret styringsprogram, der muliggør endnu nøjagtigere 

tydning. 



Cosmic Mirror 

TYDNINGSHÅNDBOG 

Dit nye Cosmic Mirror version 2.0 indholder en udvidet forklaring på 
programmets tydning. Gennem dette kan du lære mere om astrologi. 
For at få mest ud af de medfølgende tydningskommentar, bør du læse
denne lille tydningsmanual. 

Cosmic Mirror version 2.0 er meget forskellig fra version 1.0, men 
betjener sig af den feedback programmet, eller dets udskrifter, har 
fået igennem 10 år. Reaktionen har gennemgående været, at de 
steder, hvor programmet tolker efter elementfordeling, er de bedste. 
Sidst er der en række termer(kodeord), der anvendes i tydningen og 
en nærmere beskrivelse af, hvad disse står for. 

Elementfordeling

For at udregne den korrekte elementfordeling skal man analysere: 

1) Planeter i tegn

2) Planeter i huse

3) Planternes aspekter 

Denne beregning er meget kompleks, men man bør tage hensyn til 
alle tre faktorer. Mange astrologer tæller kun planeter i tegn. 

Planeter i tegn:

Traditionel inddeles tegnene i elementer: 

Ild-tegn : Vædder, Løve, Skytte



Jord-tegn: Tyr, Jomfru, Stenbuk

Luft-tegn: Tvilling, Vægt, Vandmand

Vand-tegn: Krebs, Skorpion, Fisk 

Planeter i huse:

Husene skal også medtages i en korrekt analyse og husene er: 

Ild 1 5 9
Jord 2 6 10
Luft 3 7 11
Vand 4 8 12

Som du kan se, er denne inddeling analog med tegnenes. I version 
1.0 blev denne inddeling anvendt, men i version 2.0 er der en lille 
nuance: 

a) 9. hus opfattes som et blandet Ild-Luft hus.

b) 11. hus opfattes som et blandet Luft-Ild hus. 

Dette betyder, at er Solen f.eks. i 9. hus, tælles der ikke kun point til 
elementet Ild, men også til elementet Luft. Halvtreds procent til hvert 
element. På samme måde med 11. hus. En person med Solen i 11. 
hus fremviser således megen idérigdom(Luft) og ikke kun handling og
initiativ(Ild). En person med Solen i 11. hus er ikke kun 
opfindsom(Luft), men også aktiv og handlende(Ild). 



I beregning af elementfordelingen tæller en planet i hus kun 
det halve af planeten i tegn. Giver du f.eks. Solen 10 point til Jord, 
når den er i et jordtegn, ja, så vil programmet kun give 5 point til 
Jord, såfremt Solen er i et jord-hus (2, 6, 10). 

Planeters indbyrdes aspekter:

Her anvendes meget komplekse beregninger. Har en person f.eks. 
Solen i aspekt til Saturn, virker det langt hen ad vejen som Jord. Han 
er stræber efter status og er realistisk(Jord). 

Planeternes aspekter inddeles i elementer afhængig af, hvilken ydre 
planet, der aspekter en af de indre planeter. 

Indre planeter: Månen, Solen, Merkur, Venus og Mars, samt 
ascendanten selv om dette ikke er en planet. En planet der aspekterer
ascendanten nøjagtig påvirker altid personen meget. 

Ydre planeter: Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun og Pluto. 

De ydre planeter bestemmer elementet, såfremt de aspekter en indre 
planet. 



I skemaet kan du se fordelingen: 

Jupiter Saturn Uranus Neptun Pluto
Ild * * *
Jord *
Luft *
Vand * *

Som du kan se, vil f.eks. Jupiter (ydre planet) i aspekt til Månen 
(indre planet) give Ild-egenskaber. Aspektet tæller point til Ild-
elementet. Uranus er en Ild-Luft planet og Pluto er en ild-vand planet.
F.eks. kan en person med Pluto på ascendanten i perioder være 
meget udadvendt og handlende(Ild), men til andre tider passiv og 
indfølende(Vand). 

I programmet starter et aspekt mellem en ydre og en indre planet 
med at tælle, når aspektet er indenfor 6 graders orbis og des mere 
nøjagtig aspektet er, des mere point tælles der. Der anvendes en 
lineær beregning. Giver f.eks. Saturn(Jord) i nøjagtig trigon til Solen 
(indre planet) 10 point, vil samme aspekt der er tre orbis grader fra 
eksakt give 5 point. 

Den samlede beregning:

Vi har yderligere betjent os af matematiske beregninger, således er et
element er stærkt, når de point som elementet har fået i den samlede
beregning, svarer til øverste 12%-fraktil. Kun 12% af befolkningen 
bestemmes som værende stærk Ild. 12% af befolkningen bestemmes 
som værende stærk Luft etc. En sådan fremgangsmåde er i 
overensstemmelse med statistikkens regler for, hvornår noget skiller 



sig ud fra det normale (de gennemsnitlige niveauer). 

På samme måde kan man finde ud af, om et element er markant 
svagt repræsenteret i tydningen. 

Ligeledes kan to elementer begge være fremhævede, og 
personlighedstypen analyseres derefter. Er både Ild og jord begge 
fremhævede(begge tilhører øverste 20-procents fraktil), så bliver der 
tale om en Ild-Jord type. En sådan type er meget udholdende, hårdfør
og autonom. 

Vil du på egen hånd lære noget om de fire elementer, kan vi anbefale 
bogen: "Astrologi, Psykologi og De Fire Elementer" af Stephen Arroyo,
Borgens Forlag. 

Du kan som sagt også lære det ved at følge med i de udskrevne 
tydninger ved at udskrive teksten med kommentarer(J). 

I tydningen af elementer er der som inspiration i version 2.0 anvendt 
noget materiale af psykologen Max Luscher. Han er professor i 
psykologi og international anerkendt for sine farvetest, der netop 
betjener sig af termer som ild, vand, jord og luft. Hans bidrag til 
udforskning af de fire elementer er yderst betydningsfuld, og han 
fortjener større opmærksomhed i astrologiske kredse. På dansk kan 
du læse mere om denne forskning i "Personlighedens Signaler", 
Hernovs Forlag. 



I følgende skema kan du se, hvordan de fire elementer fungerer. 

OVERVUDERING

(idol-jeg)

FUNGERER GODT 
MED

(normal-jeg)

BANGE FOR

(angst-jeg)

ILD ophidselse spænding udmattelse
JORD imponere soliditet tvang
LUFT uafhængighed frihed tab
VAND "bedøvelse" ro fremmedgjorthed

OVERFUNKTION NORMALFUNKTION UNDERFUNKTION

Hvert element kan optræde i normal-, over- og underfunktion. Der er 
tale om en normal-, over- og undervurdering af ens rolle. En person 
der f.eks. er meget ild-præget funger normalt godt med spænding, 
men overvurderer personen sig selv er spænding ikke længere nok og
der fremstilles nu et krav om ophidselse eller pirring. Er selvtilliden lav
fungerer en Ildtype ikke ubesværet med spænding, men kommer ud i 
udmattelse. Ofte ser man, at mænd mellem 40-50 år, der er meget 
ild-præget snarere virker udmattet end vital. De har udbrændt sig 
selv, fordi de arbejder for hårdt.



Farver og elementer:

Max Luscher forbinder elementerne med farve: 

EKSENTRISK KONCENTRISK
AUTONOM Ild

Rød

Jord

Grøn
HETERONOM Luft

Gul

Vand

Blå

Du kan se, at Ild forbindes med farven rød. Denne farve, eller 
elementet, er selvbestemmende, den påvirkes ikke af andre eller ydre
forhold; ligeledes er farven rød ekscentrisk, dvs. den bevæger sig 
væk fra et centrum(aktiv, udadvendt). Farven grøn eller elementet 
Jord er også selvbestemmende (autonom), men koncentrisk, dvs. den
repræsenterer en sammenbindende kraft og kan derfor f.eks. holde 
orden på et system. De koncentriske elementer ønsker at bevare og 
skabe sammenhold, mens de ekscentriske elementer og farver ønsker
løsrivelse og frigørelse. 

Allerede filosoffen Aristoteles arbejdede skematisk med de fire 
elementer og de fire urkvaliteter varm, kold, tør, fugtig. Disse 
begreber står netop for tilsvarende egenskaber, således er: 

Tør : autonom (selvstyrende, autoritær, upåvirkelig, vekselvirker 
ikke)



Fugtig: heteronom (vekselvirker med omgivelserne, lader sig styre)

Varm : ekscentrisk (løsrivende, bevæger sig væk, adskillende)

Kold : koncentrisk (sammenholdende, sammenbinder, trækker 
sammen) 

I Bogen "Astrologiens Idé fra Babylon til Big Bang-teorien" af Lars 
Steen Larsen, Erik Michael og Per Kjærgård Rasmussen, Gyldendals 
forlag, kan du læse mere om Aristoteles og hans arbejdes betydning 
for astrologiens historie og de fire elementer. 

De fire elementer kan også forbindes med de fire selvfølelser: 

Ild

Selvtillid

Jord

Selvagtelse
Luft

Selvudfoldelse

Vand

Tilfredshed

Selvtillid : følelse af egen styrke.

Selvagtelse : min identitet er noget værd.

Selvudfoldelse: har mulighed og frihed.

Tilfredshed : jeg giver = jeg modtager. 

I afsnittet om selvfølelse anvendes dette skema. Yderligere tolkes 
såfremt et element er lavt. Er der normalfordeling spiller Månens tegn
en stor rolle, sammen med ascendanten, for selvfølelsen. Månens 
tegn siger f.eks. noget om, hvilke basale behov, man skal have 
opfyldt, for at have det godt med sig selv. Er Månen f.eks. i Vædder, 



er et basalt behov, at man kan ytre sig. Ascendanten viser også en 
adfærd, som man har det godt med. 

Planeterne og deres farver

I Cosmic Mirror version 2.0 har planeterne fået farve. Disse farver 
sammen med elementerne anvendes på de første sider i udskrifterne 
fra programmet, inden det arbejder på et mere konventionelt 
grundlag. 

Planeterne har farver, der svarer til deres elementer (se tidligere). 
F.eks. får Jupiter farven Rød, fordi den tilhører elementet Ild. Disse 
farver kaldes planeternes normal-farver. F.eks. har Saturn normal-
farven Grøn, hvorved den bliver autonom og koncentrisk. Den stræber
efter soliditet (se tidligere). 

Under specielle omstændigheder kan planeterne skifte farve, nemlig 
ved evt. markant elementfordeling. Der er her i programmet anvendt 
to ekstra-farver, Lilla og Brun. 

Lilla: farven står for umodenhed, magisk ønsketænkning, men også 
stærk enhedsfølelse, identifikation og mystisk forening. 

Brun: farven står for sanselighed, begær, sikkerhed og frigørelse fra 
en ubehagelig eller spændingsfyldt situation. 

I programmet kan du se, hvornår de ydre planeter kan skifte farve. 

Jupiter: Normal-farven er Rød; den kan yderligere optræde som: 

Gul : opfindsom, kreativ, frihedsorienteret, fantasifuld.

Lilla : visionær, søgende, grænseoverskridende, magisk, barnlig.



Grøn : (sjælden), er analytisk og vurderende. 

Uranus: normal-farven er Rød-Gul; den kan yderligere optræde 
som: 

Gul : opfindsom, nytænkende, går nye veje, frihedsbetonet.

Rød : initiativrig, pioner, går forrest, producerer, ønsker facts.

Grøn : organisator, arrangør. 

Neptun: normal-farven er Blå; den kan yderligere optræde som: 

Lilla : stærk kunstnerisk, healende, men også illusorisk, barnlig.

Rød : autonom, selvstændig, initiativrig.

Grøn : detaljebevidst, kritisk, økonomisk, administrativ. 

Pluto : Normalfarven er Rød-Blå; den kan yderlige optræde som: 

Brun : sanselig, begærlig, fysisk, borteliminere, udmattet.

Blå : helhedssøgende, plejende, tilknyttet, familiær.

Gul : skarp, analytisk, opfindsom, ønsker forbedringer.

Rød : initiativrig, pioner, handlingsorienteret.

Grøn : logisk, analytisk, stringent, organiserende. 

Uanset farve er planeten stadig sig selv. En Grøn Jupiter er stadig 
optimistisk og ekspansiv etc. 

Hvis tydningskommentaren f.eks. forbinder Jupiter med farven Lilla 
betyder det, at Jupiter i horoskoper optræder så den faktisk ligner 



Neptun en hel del. Er Jupiter f.eks. i samme horoskop i kvadrat til 
Venus, vil dette aspekt have mange egenskaber tilfælles med Venus-
Neptun aspekter. Du kan evt. slå op i en tydningsbog og se, hvad 
Venus kvadrat Neptun betyder, fordi aspektet i dette tilfælde også 
farves af denne tolkning. Under emnet parforhold er planeten 
dog ikke i programmet tolket på denne måde, men du kan selv i din 
private tolkning gå videre med dette. I programmet har vi lavet en 
moderat tolkning af planeternes farver. 

Er Jupiter f.eks. klassificeret som Lilla, vil det hus, som Jupiter står i 
være præget af et ønske om grænseoverskridelse, stærkt 
identifikation, enhedsfølelse, men også lette eller magiske løsninger. 
Får du f.eks. i dit eget horoskop en lilla Jupiter og står den f.eks. i 10 
hus, ja, så vil du søge et arbejde, der er præget af idealisme, kunst 
(Lilla) eller humanitær arbejde. Samtidig kan du springe over, hvor 
gærdet er lavest. 

Et sidste eksempel: en person får en brun Pluto. Er den f.eks. i aspekt
til Solen, Månen, Venus eller Mars viser det en stærk begærsnatur 
med stærke drifter. Samtidig en stærkt sensuelt karakter, der dog 
hurtigere udmattes end en normal-farvet Pluto (Rød-Blå). Brun har 
ikke samme energiniveau som Rød(Ild). Vedkommende motiveres 
meget af sikkerhed (en søgning efter faste rødder), ligeledes et meget
stærkt Pluto-ønske om at borteliminere ubehagelig eller 
spændingsfyldte tilstande. Pluto er som Brun endnu mere 
transformerende end den normalt-farvede Pluto. 

Vi har som sagt kun anvendt disse tydningsteknikker i moderat grad, 
men du bør notere, når programmet giver en planet en anden farve 
end normal-farven. Du kan få meget ud af dette i tydning af planeten 
i hus og planetens aspekter. 



Normalfordelte elementer

I version 2.0 er der gjort langt mere ud af normal-fordelte 
horoskoper. Dette er horoskoper, hvor der ikke er er noget fremhævet
element. I dette tilfælde tolkes Solens, Månens og ascendantens tegn.
Først Sol og Måne, således at Solens triplicitet og Månens element 
tolkes. Der er tre tripliciteter: 

Kardinale tegn : Vædder, Krebs, Vægt og Stenbuk

Fast tegn : Tyr, Løve, Skorpion og Vandbærer

Bevægelige tegn : Tvilling, Jomfru, Skytte og Fisk 

Tegnene motiveres af: 

Kardinal : handling; identificerer sig med, hvad der er udrettet.

Fast : opretholdelse; identificerer sig med status quo.

Bevægelig: idéer og idealer; identificerer sig med disse. 

En person, der f.eks. har Solen i et kardinalt tegn og Månen i Ild, er 
en meget udadvendt, selvmotiveret, selvstyret og aktiv handlende 
person. Men også jeg-fokuseret. 

Positive og negative egenskaber.

Dette tolkes på en traditionel måde: 

1) I hvert aspekt er der positive muligheder, 
omend opposition (planeterne står overfor hinanden på 



horoskoptegningen, dvs. der er ca. 180 grader mellem dem) 
og kvadraturen(planeterne er ca. 90 grader fra hinanden - set fra 
centrum af tegningen) også indeholder nogle problematikker. En 
trigon (120 grader), en sekstil (60 grader) og ofte konjunktionerne 
henviser mere til positive end til negative egenskaber. Programmet 
tolker på et tidspunkt disse enkeltaspekter. 

2) Vigtigere er, om en planet både er stærk og 
modtager flere positive aspekter(trigon, sekstil og bestemte 
konjunktioner). I dette tilfælde er virkningen meget synlig. Er Mars 
f.eks. både stærk og overvejende positivt aspekteret, er der 
egenskaber som mod, handlekraft, viljestyrke og initiativ tilstede hos 
personen. 

3) Et tegn såvel som et hus kan være meget fremhævet, og er 
planeterne i tegnet eller huset overvejende positivt aspekteret (flere 
positive end negative aspekter) og er herskeren over tegnet 
(dispositor) eller husherskeren også stærk og positivt aspekteret, vil 
tegnet eller huset bidrage med en række positive egenskaber. 
Hvordan dette tolkes, kan du også se i programmet. 

4) Der kan være andre faktorer. Disse er medtaget i programmet. 
F.eks. kan en person have de fleste planeter over horisonten. De 
positive muligheder er her, at vedkommende ønsker at prøve kræfter 
med tilværelsen. Det giver altså et behov for at realisere sine 
muligheder. 

5) På tilsvarende måde kan man gå frem, når mere negative 
egenskaber skal findes. Er Saturn f.eks. stærk og har den mange 
negative aspekter, ja, så kan personen være forkontrolleret og 
selvbegrænsende. Er der mange planeter i f.eks. Vædder, der alle er 
overvejende negativt aspekteret, ja, så kan personen få en række 
negative Vædder-egenskaber som f.eks. at ville have ret, dominere, 
være den bedste hele tiden. 



Intellekt

Her tolker programmet også traditionelt, men der tages hensyn til et 
aspekts styrke (til Merkur) samt til evt. elementfordelingen. 
Aspekterne sorteres efter styrke. Har en person f.eks. Merkur trigon 
Neptun i et meget nøjagtigt aspekt, samt Merkur kvadrat Saturn i et 
langt mindre eksakt aspekt, hvor orbis måske er 5,5 grad, ja, så 
lægger programmet mest vægt på (prioriterer først) Merkurs aspekt 
til Neptun. 

Er et horoskop normalfordelt, dvs. der er sædvanligvis god balance 
mellem de fire elementer, kan et aspekt bedre komme til udtryk i 
dens 'rene form'. Der er flere nuancer. Er eet element meget 
dominerende bliver mentaliteten også mere ensidig, omend dette kan 
repræsentere en styrke. Er Merkur f.eks. i trigon til Neptun og er 
Vand-elementet meget fremhævet, ja, så forstærker det fantasien og 
indlevelsesevnen, men hæmmer en konkret anvendelse af disse 
evner, fordi personen kan være for diffus. 

Erhverv

Dette afsnit har oprindelig været et selvstændigt program, der nu er 
bygget ind i Version 2.0. Det er et managementprogram, der siger, 
hvordan du vil fungere som leder, såfremt du er det, og hvordan du 
vil fungere i almindelighed med arbejde, såfremt du ikke er leder. 

Programmet blev lanceret af nyhedsmagasinet Børsen i København 
1988 i forbindelse med Uddannelsesdage 88, en præsentation af det 
danske kursusmarked. Ud af 45 udbud fik Cosmic Mirrors astrologiske 
management størst antal tilmeldinger. Det indbyggede 
erhvervsprogram er nylig forbedret. Såvel udskrift (teksterne) som 
styringssystemet er udbygget i forhold til 88-udgaven. Den 
nuværende erhvervsprofil kan du videresælge i dette program, men 
Cosmic Mirror har copyright. 



Systemet er opbygget efter PAEI-modellen af Ichak Adizes. Denne 
model siger, at man i erhvervslivet kan møde fire rene typer ledere, 
Pruducenten(P), Administratoren(A), Entreprenøren(E) og 
Integratoren(I). Disse fire typer beskrives på en måde, der minder 
meget om Ild, Jord, Luft og Vand.

Producent

Ild

Administrator

Jord
Entreprenør

Luft

Integrator

Vand
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Vand
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forandre, 
omforme, 
nyskabe

holde sammen på 
mennesker, team, 
kulturen

MOTIVERES 
AF

selv-
motivering

uorden, 
vedligeholdelse,
bevarelse

nysgerrighed nærhed, intimitet

ORIENTERIN
G

præstations
-orientering

systemorientere
t

idéorienteret menneske-

orienteret
STRESS aggressiv

slår i bordet

stædig, som at 
sparke til en 
gammel dyne

stikker af, har
andet at se til

bliver ked af

det, tager det nært
ADFÆRD levende, 

udadvendt, 
støjende

velkontrolleret, 
diplomatisk og 
formel

levende, 
uforudsigelig, 
munter, åben 
og skiftende

følelsesbe-

tonet, genert som 
ung, plejende og 
diplomatisk

TANKEGANG det sande 
er det 
duelige

stringent, det 
sande er logisk 
begrundeligt, 
langsom, men 
dyb

A-logisk, 
kende svaret 
og har løsning
før 
begrundelsen,
spontan

sammenligner,tænke
r i helheder, logik og
intuition

NEGATIV 
ROLLE

diktator pamper fantast martyr

Cosmic Mirror har yderligere arbejdet med kombinationer af P, A, E og
I. Adizes har i bogen Lederens Faldgruber, Børsens Forlag, selv 
beskrevet nogle kombinationer, men ikke alle mulige. Nedenstående 
er udarbejdet af Cosmic Mirror og afgørende for at forstå de fire 



funktioners sammenspil. 

P + A (Ild + Jord) : Hårdtarbejdende

P + E (Ild + Luft) : Igangsættende

P + I (Ild + Vand): Motivator

etc. 

P A E I
P hårdt 

arbejdende
igangsætter motivator

A hårdt 
arbejdende

analytisk god-father

E igangsætter analytisk inspirator
I motivator god-father inspirator

Din erhvervsprofil vil svare til din elementfordeling, men ikke helt. 
Dette skyldes, at i erhverv trækker mange mennesker på deres 
ressourcer. Du kan f.eks. have normal eller gennemsnitlig styrke af 
luftelementet, men har du f.eks. en nøjagtig Merkur-Uranus trigon, vil
denne fungere som E-funktion, og i din erhvervskode, vil du få nogle 
point lagt til din E-funktion, således at den bliver stærk. Der kan også 
ske det omvendte: nogle værdier kan trækkes ned. 



Indre jeg

Dette afsnit er udvidet i forhold til forrige udgave. Vi betjener os af en
række 'aldre' for planeterne. Tydningskommentaren henviser til 
manualen, da det er for omstændeligt at forklare alle detaljer i den 
udskrevne tekst. 

Planeterne har knyttet bestemte aldersperioder til sig. En planet er 
således ikke lige aktiv hele livet igennem, men mest i dens periode. 
Desværre arbejder for få astrologer med planeter som periodehersker.
En vigtig undtagelse er dog Thomas Ring og i "Astrologisk 
Menneskekundskab I " omtales planeterne og deres perioder. I den 
oprindelige græske astrologi blev en planet ofte kaldt Tidsstyrer. De 
erfaringer om planetperioder, der er anvendt i dette program, ligger 
tæt på de erfaringer som Thomas Ring har. 

Cosmic Mirrors Planet-perioder:

MÅNEN: Denne er som tidshersker stærkest i perioden 0-28 år.

SOLEN: a) 28 år - resten af livet, b) 28-35 år.

MARS : 35 - 42 år.

JUPITER: 42 - 56 år.

SATURN: 56 - (resten af livet) 

Disse spiller en rolle for den psykologiske udvikling. Er en person 
f.eks. 39 år gammel er vedkommende inde i Mars-perioden. Er Mars 
f.eks. i Løven, vil personen i denne periode udvikle nogle egenskaber 
fra Løvens tegn. Er Mars f.eks. i 9. hus i radix, vil arbejde med 
livsanskuelse eller uddannelse, evt. udland og rejser, spille en større 
rolle i denne periode, end normalt. Solen , og alt hvad den står for i 
horoskopet, kommer mere frem et sted i perioden 28-35 år. Har en 
person f.eks. Solen i 4. hus, vil personen etablere sig meget på et 



tidspunkt mellem det 28. og 35. år. Er en person over 56 år er både 
Solen og Saturn vigtigste periode-herskere. 

Skift & Forandring.

I dette sidste afsnit henvises også til denne tydningsmanual, da det er
for omstændeligt at forklare alle regler i detaljer. 

Bestemte tegn og aspekter fremmer 'skift', f.eks. skift i erhverv. Dette
begreb kan også kaldes 'mange´. Hvordan ser kan f.eks. om en 
person vil skifte job mange gange eller have flere ægteskaber? 

De tre dobbelt-tegn, Tvilling, Skytte og Fisk er forbundet med 
begrebet 'flere'. 

Det samme er negativt aspekteret (uharmonisk) Merkur (den må ikke 
være retrograd), negativt aspekteret Jupiter, negativt aspekteret 
Uranus, negativt aspekteret Neptun og til nogen grad Pluto. 

Som i almindelig astrologi skal man undersøge flere faktorer, når man
undersøger etemne (et bestemt hus), nemlig: 

a) Evt. planet i huset.

b) tegn på husspidsen.

c) Herskerens (over tegnet på husspidsen) tegn og aspekter.

d) Signifikatorens tegn og aspekter. 

F.eks.: En person har Uranus i 7. hus (Parforhold). Uranus er 
overvejende uharmonisk aspekteret; dette indikerer 'skift' eller flere 



forhold. Er Tvilling f.eks. på 7. husspids, ja, så er det yderligere 
indikeret. Tvilling bidrager også til begrebet ´flere' eller 'mange´. Er 
Venus (signifikator for parforhold) f.eks. yderligere i opposition til 
Neptun (Neptun får nu et uharmonisk aspekt og indikerer 'mange'), 
ja, så viser dette horoskop flere ægteskaber eller længerevarende 
parforhold. 

Modsætningen til 'skift' er de faste faktorer, nemlig Tyr, Løve og 
Skorpion, samt positive aspekter fra Saturn og i nogen grad fra 
Uranus. Programmet undersøger også styrken af denne modgående 
faktor (=stabilitet) inden den konkluderer om der er 'skift' på et 
livsområde. 

Termer

Undertiden kan du støde på specielle begreber eller termer, når du 
anvender tydningskommentaren. 

Stærkeste planet; planetens styrke:

Programmet vurderer også, hvor stærk en planet er. Dette gøres ved 
at undersøge planeten i hus, planeten i tegn, samt hvor stærkt 
aspekteret en planet er. Des flere aspekter den har, des stærkere 
bliver den. Er Merkur f.eks. i Jomfru (dens eget tegn) i 10. hus og 
med mange aspekter, ja, så bliver Merkur stærk. 

Stærkeste tegn, tegnets styrke:

Programmet vurderer også, hvor stærkt hvert tegn er i horoskopet. 
Dette afhænger af antal planeter i tegnet og planeternes styrke (se 
forrige afsnit) samt af dispositors styrke (herskeren over tegnet). Der 
kan ske det, at et tegn uden planeten alligevel kan få en god styrke, 
når dispositor er stærk. 



Stærkeste hus, husets styrke:

Programmet vurderer også, hvor stærkt et hus er i horoskopet. Dette 
afhænger af antal planeter i huset og planeternes styrke, samt 
husherskeren styrke(herskeren over det tegn, der er på husspidsen). 
Der kan ske det, at et hus uden planeter alligevel kan få nogen 
styrke, når husherskeren står stærkt. 

Harmoniske og uharmoniske planeter.

Programmet vurderer om en planet er overvejende positivt aspekteret
eller overvejende negativt aspekteret. F.eks. vil en planet, der kun 
har sekstiler og trigoner (positive aspekter) bliver stærk harmonisk 
aspekteret. Har en planet f.eks. to positive aspekter og een negativ, 
bliver planeten overvejende positivt aspekteret. I programmet er der 
´tal´ eller point for en planets harmoniske eller uharmoniske 
aspektering. 

Harmoniske eller uharmoniske tegn:

Programmet vurderer også om et tegn er harmonisk eller uharmonisk 
og styrken af harmonien eller disharmonien). Dette gøres ved en 
samlet vurdering af de planeter der er i tegnet (om de er harm. eller 
uharm. aspekteret), samt dispositors harm. eller uharmoniske 
aspektering. Der kan ske det, at et tegn uden aspekter kan blive 
henholdsvis stærkeste harmoniske eller stærkeste uharmoniske tegn 
pga. dispositors aspektering.. 

Harmoniske eller uharmoniske huse:

Programmet vurderer på samme måde som for tegn om et hus er 
overvejende harmonisk eller overvejende uharmonisk aspekteret (og 
styrken af harmonien eller disharmonien). Her tages husherskeren 
også med i vurderingen. 



Aspektstyrke:

Programmet vurderer styrken af et aspekt, aspektets styrke eller 
power. Dette afhænger af orbis og af de to involverede planeters 
styrke. Et aspekt med en orbis på 4 grader kan godt blive stærkere 
end et aspekt med en orbis på 2 grader, såfremt begge involverede 
planeter står stærkt (se: Stærkeste planet; planetens styrke) i 
horoskopet.

______________________________ 
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