
COSMIC MIRROR Årshoroskop

Cosmic Mirror

Interaktivt Årshoroskop

Denne horoskoptydning er et tilbehør til ARGUS astrologiprogrammet, der kan
udskrive en forudsigelse for det kommende år og /eller for et antal måneder
efter  eget  valg.  I  lighed  med  de  andre  tydningsprogrammer  i  denne  serie
(Fødselshoroskop, Partnerhoroskop) er det konstrueret til kombinationstydning,
dvs. at programmets udsagn bygger på en kompleks analyse, ikke på enkelte
horoskopfaktorer.  Bemærk,  at  visse  programindstillinger  (hussystem,
orbisgrænser) kan have indflydelse på tydningen.

HARDWARE OG SOFTWARE KRAV

For  at  kunne  køre  kræver  programmet  ARGUS  4  installeret.  Der  er  ikke
yderligere  krav til  computeren.  Hvis  man skal  have glæde af  de  udskrevne
grafer, er det bedst med en farveprinter,  ellers kan det  være lidt  svært at se
forskel på de røde og grønne bjælker. 

COPYRIGHT

Brugsretten til programmet gælder for køberen personlig. Det er ikke tilladt at
udlåne, udleje eller på anden måde videregive programmet til andre. 

Tydningsudskrifteren  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. 

De  udskrevne  sider  vil  være  forsynet  med  påskriften  "udskrevet  af:
<Licenshavers navn>"  forneden, uanset om man har defineret en bundlinie i
ARGUS  programindstillingerne.   Dette  er  en  sikkerhedsforanstaltning  for  at
undgå misbrug, som vi håber, du vil have forståelse for.
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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 PCMF
• 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.
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PROGRAMBESKRIVELSE

BETJENING AF TYDNINGEN

Du må først indtaste de nødvendige fødselsdata  personen, du vil lave 
årshoroskopet for. Ud over de sædvanlige dag, måned år, klokkeslæt, zone, og 
fødselssted, er det også vigtigt, at du indtaster de to personers køn. Programmet 
skelner nemlig mellem hankøn og hunkøn.

Der er også brug for en startdato for års/månedshoroskoperne.

Klik først dobbeltdata ikonet i radix så du får to sæt indtastningsfelter. Klikker du 
herefter venstre faneblad vil du se og ændre "radix" data, klikker du højre faneblad 
vil du kunne se og ændre aktuelle data, som benyttes som startdato for 
årshoroskopet.:

Du klikker så det venstre faneblad i  ARGUS'  fødselsdata menu, og indtaster Navn,
dato, tid, og sted samt køn.

Klik derefter på det højre faneblad i fødselsdata menuen og indtast her startdatoen 
for årshoroskopet. Du behøver ikke indtaste tid og sted her.

Herefter klikker du ikonet "PCM Årshoroskop" . Tydningen kører herefter ud. 
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HVAD ER INTERAKTIVT ÅRSHOROSKOP?

Interaktivt Årshoroskop er et program, der både udarbejder års- og 
månedshoroskoper. Det interaktive element kommer frem ved, at man får stillet 
spørgsmål af programmet. Disse kommer frem i spørgebokse på skærmen, og 
her returnerer man sit svar til programmet.  Disse svar indgår nu i den videre 
tolkning for at gøre tydningen så aktuel og præcis som muligt. Man kan også 
vælge at få års- og månedshoroskoper uden at vælge det interaktive element. Så
vil programmet bearbejde data som et ”almindeligt”, dvs. et traditionelt års- og/
eller månedshoroskop. 

Ved opstart bliver man præsenteret for en detaljeret menu. Her skal man 
markere de felter, ved at sætte flueben med musen, som man ønsker udført af 
programmet. Man kan vælge:

· At få et årshoroskop alene
· At få et årshoroskop + en eller flere månedshoroskoper
· At få et eller flere månedshoroskoper alene, dvs. uden årshoroskop. Man 

kan vælge, hvilke måneder man ønsker tydet i det kommende år. 

· Yderligere kan hvert af ovenstående valg vælges uden interaktion, med 
nogen interaktion og med høj interaktion. Det er således muligt f.eks. at få
eet månedshoroskop alene, som kan være interaktivt eller ej. 

I ovenstående ses menuen og her har brugeren valgt ikke at få udarbejdet 
horoskopet interaktivt. Endvidere ønskes kun månedshoroskoper for august og 
september, og intet årshoroskop. Horoskoperne starter altid med den måned, 
som man har valgt som startdatoen i Argus-menuen. Man kan derfor tyde 
årshoroskoper for et hvilket som helst kalenderår eller et år frem fra en hvilken 
som helst måned, man ønsker. Man kan f.eks. gå tilbage i tiden og lave et 
årshoroskop + månedshoroskoper startende 01.06.1995 eller man kan gå frem i
tiden, som man vil. Et ”årshoroskop” behøver derfor ikke at følge kalenderåret. 
Det kan altså starte den 1. i en given valgt måned. 

Års- og månedshoroskoperne hænger sammen
Interaktivt Årshoroskop er konstrueret som et kombineret års- og 
månedshoroskop-program. Det betyder, at de enkelte månedshoroskoper 
holdes i delvis snor af årshoroskopet, også selv om brugeren ikke ønsker dette 
tydet. Det betyder ikke alene, at månedshoroskoperne holder øje med vigtige 
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temaer fra årshoroskopet og kommenterer dem (temaernes aktualitet i de 
enkelte måneder), men det betyder også, at et månedshoroskop aldrig kan sige 
det helt modsatte af årshoroskopet. Hvis f.eks. et årshoroskop ser ”godt ud”, 
dvs. indeholder mange muligheder, så kan det jo ikke nytte, at det ene 
månedshoroskop efter det andet ser ”vanskeligt” ud. Man kan sige, at 
månedshoroskopet hele tiden holder øje med, hvad der foregår i årshoroskopet,
også selv om brugeren ikke har valgt at køre dette. Lad os sige, at emnet 
parforhold er årets vigtigste eller mest markerede emne. Hvis nu f.eks. august 
måned viser det samme i månedshoroskopet, altså at parforhold her er mest 
markeret, ja, så tyder det på, at parforhold som årets tema nu aktualiseres. Det 
bliver altså en måned, der kan ”udløse” årets vigtigste tema. 
Månedshoroskoperne forholder sig  til, såfremt der er noget vigtigt på spil i 
årshoroskopet.

Et månedshoroskop holdes på den måde delvis i snor af årshoroskopet. Det 
gøres også ved, at en række transitter og nogle progressioner danner grundlaget 
for et point-system, der beregnes for de to typer horoskoper. I årshoroskopet 
tæller transitter fra de ydre planeter, dvs. Uranus, Neptun og Pluto, flere point 
end transitter fra Jupiter og Saturn. I månedshoroskoperne tæller Jupiter og 
Saturn lige så mange point som de ydre planeter. I månedshoroskoperne tæller 
aspekter fra progressive måne også point. Sammenlagt betyder det, at 
månedshoroskoperne kan variere fra årshoroskopets point, men ikke gå over i 
den modsatte grøft. Det hænger også sammen med ”overførsel af lys”, der 
beskrives senere. Dette betyder her kort sagt, at orbis fra de ydre planeter 
undertiden gøres større i månedshoroskoperne, således at de ydre transitters 
aspekter ofte er med som ”baggrund” i månedshoroskoperne. Orbis er udtryk 
for, hvor nøjagtigt et aspekt skal være, inden det tælles med. 

Det interaktive element
Det interaktive element kan vælges på to niveauer, middel niveau og højt 
niveau. Uanset hvilket niveau man vælger, vil man få stillet to slags spørgsmål, 
de faste spørgsmål og de betingede spørgsmål. De faste spørgsmål er der på 
mellemste niveau kun to af, nemlig et spørgsmål om man er single eller ej (dvs. 
i parforhold) samt et spørgeskema, hvor man skal afkrydse sit erhvervsområde, 
f.eks. om man er lønmodtager, studerende eller selvstændig.

I ovenstående kan man se de muligheder, der er for at markere erhvervsfeltet. 
Spørgsmålene popper op samtidig med, at tydningen er i gang (teksten bag 
spørgeskemaet). Når programmet spørger på den måde, er det for at gøre 
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tydningen så aktuel og præcis som mulig. Bestemte aspekter i årets løb kan 
tydes afhængig af erhvervssituationen. Er man f.eks. selvstændig, vil man som 
helhed få større glæde af bestemte aspekter, f.eks. Uranus transit trigon Mars i 
radix. Andre aspekter gavner især, såfremt man er kunstner eller arbejder med 
noget kunstnerisk. Det kan f.eks. være Neptun i transit kvadrat solen eller 
progressive sol i aspekt til radix Neptun. Selv om det er en såkaldt kvadrat 
(spændingsaspekt), viser erfaringen, at det netop gavner kunstnere. Tydningen 
tager således hensyn til, hvad der er ens erhvervsområde. 

På det højeste interaktive niveau får man altid eet ekstra fast spørgsmål, nemlig 
om man ønsker at flytte eller ej og i årshoroskopet (men ikke i 
månedshoroskoperne) et spørgsmål om i hvor høj grad, man er tilfreds med sit 
arbejde. 

Vælger man ikke at gøre tydningen interaktiv, ja, så kommer der ingen 
spørgsmål. Vælger man  middel interaktion, får man sædvanligvis kun to 
spørgsmål, som skal besvares. Undtagelsen er dog, at der undertiden kan 
komme spørgsmål til, hvordan man oplever nogle vigtige transitter. Vælger man
at gøre tydningen interaktiv på højeste niveau, kører det virkelig løs og mange 
spørgsmål kan komme frem. Antallet afhænger dog delvis af, hvilke aspekter 
man har i det kommende år eller i den kommende måned. På den måde er der 
forhåbentlig noget for enhver smag: For dem, der ikke kan lide det interaktive 
element, for dem, der kan lide det i et mindre omfang og endelig for dem, der 
holder meget af den interaktive teknologi.  

De betingede spørgsmål
Langt de fleste spørgsmål er betingede spørgsmål. De er betinget af de 
astrologiske faktorer. Programmer rummer mange betingede spørgsmål, men de
”popper kun op”, såfremt det har en astrologisk relevans. De betingede 
spørgsmål er altså ikke taget ud af den blå luft. Hvis en person f.eks. har Pluto i 
transit i kvadratur til Venus og personen er single, kommer der et spørgsmål 
frem, om man er ked af at være single eller ej. Er man i fast forhold, spørger 
programmet f.eks., om man oplever krise. Er man i forhold og oplever krise, 
kommenterer programmet situationen ud fra Pluto-transitten og ud fra andre 
aspekter også. Oplever man ikke krise, tolker programmet aspektet som 
indikation for ændringer på anden måde, f.eks. kunne det være, at ægtefællen 
oplever ændringer, f.eks. i sit job. Programmet vurderer hele tiden et emne ved 
også at sammenholde med andre øvrige aspekter; der er således altid tale om 
en syntetisk tolkning, dvs. en tolkning, der tager hensyn til helheden, men mere 
om dette senere. 

Formålet med at svare på de interaktive spørgsmål, hvis man altså ønsker en 
interaktiv tydning, er at gøre tydningen så meget i overensstemmelse med 
virkeligheden, dvs. spørgerens situation, som overhovedet mulig. Går man til 
astrolog, prøver denne jo også hele tiden at tilpasse svarene til spørgerens 
(klientens) situation. Ingen astrolog ved sine fulde fem vil f.eks. sige til en mand,
at vedkommende kan blive gravid i år, eller sige til en lykkelig gift person: Ja, 
du møder en kæreste i år. Formået med det interaktive program er således at 
tage højde for blot få at de mange nuancerede situationer, man kan befinde sig i
– i virkelighedens verden. På den måde er Interaktivt Årshoroskop et helt ny 
type computerprogram.   
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En specielt type betingede spørgsmål afhænger af hvilket livsområde (tema), der
er mest aktiveret i års- eller månedshoroskopet. Hvis programmet mener, at 
f.eks. økonomi er årets (eller månedens) vigtigste tema, vil man skulle svare på 
minimum tre spørgsmål med det formål at gøre tydningen vedkommende og 
mere præcis. Kan man ikke svare, kan man sætte kryds i en boks med ordlyden:
”Intet af ovenstående”. Det betyder, at programmet så overvejer, hvad der 
kunne være på tale og tolker efter denne mulighed. Vælger man det højeste 
niveau for interaktiv brug i månedshoroskoperne, vil programmet altid spørge 
ind til livsområder, der har en vis styrke, dvs. ind til de emner, der har en graf, 
der giver et rimeligt udslag. Et specielt afsnit, ”Svar på månedens spørgsmål”, 
kommenterer nu svaret. Er flere emner (livsområder) stærke, vil programmet 
svare på alle stillede spørgsmål, der har relation til emner, der må tolkes som at 
være meget centrale i den pågældende måned. 

Programmet overfører svar
Både de faste og de betingede svar på spørgsmål overføres automatisk fra års- til
månedshoroskoperne og mellem månedshoroskoperne. Man skal derfor ikke 
besvare det samme spørgsmål to gange, kun de nye og relevante spørgsmål, der
naturligvis kan komme til. Indtaster man nye persondata eller en ny start-dato i 
Argus-menuen, slettes de gemte svar. De faste og de betingede spørgsmål er 
dog ikke altid de samme i års- og månedshoroskopet. Nogle spørgsmål er 
relevante for et årshoroskop, men ikke for et månedshoroskop og omvendt. 
Ønsker man mange månedshoroskoper udskrevet på én gang, anbefales det, at 
man vælger det ikke-interaktive niveau eller det mellemste interaktive niveau.  
Det er jo svært at svare detaljeret på, hvilken situation man står i 10-12 
måneder ude i fremtiden. 

Grafisk fremstilling
Både årshoroskopet og de enkelte måneders horoskop indeholder altid en graf, 
således at man selv kan se og tænke videre over, hvordan det står til med en 
række livsområder. Her er et eksempel fra et årshoroskop:

Nu er det sådan, at programmet naturligvis kommenterer grafen og hvordan den
skal forstås. Samtidig kan man også selv tænke lidt over grafen og måske 
komme med sin egen tolkning, såfremt man har lidt astrologisk erfaring. 
Formålet med grafen er at give et overblik over, hvordan det står til med en 
række livsområder. Des mere et livsområde giver udslag på grafen (rød + grønt),
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des vigtigere er livsområdet i det pågældende år eller i en given måned. Hvis 
f.eks. emnet økonomi slår mest ud på grafen i et årshoroskop, ja, så bliver det 
noget nær årets vigtigste tema. Her er noget, som man skal forholde sig til og 
her er et livsområde, hvor der sker noget. Da der er en del grønt på grafen for 
Økonomi (se ovenstående eksempel), kan man se, at der kommer en del 
økonomisk held. På grafen kan man endvidere se, at emnet Intensitet og Frihed 
også er betydningsfulde emner i det kommende år. Intensitet betyder, at der er 
noget, som man er meget optaget af, ja, måske ligefrem fanget af, især hvis det 
røde område dominerer. Emnet frihed er også stærkt i ovenstående eksempel og
det betyder, at man det kommende år ønsker en del frihed, men også at man 
selv må tilkæmpe sig denne frihed, dvs. sige mere fra overfor omgivelserne. 
Kampen ses især af det røde område. 

Tydningens indhold
Udskriften, der kan læses på skærmen eller udskrives til printer, omhandler 
mange forskellige emner. Der er en række faste emner i tydningerne og det er 
de emner, der er nævnt i forbindelse med ovenstående graf, f.eks. emner som 
erhverv, bolig og hjem, venskaber og kommunikation. Dertil en række andre 
emner, som f.eks. dialektisk udvikling, der er en fast bestanddel af 
årshoroskopet samt månedens tema, der altid er at finde i et månedshoroskop. 
Dialektisk udvikling er en udvikling, der fremkommer ved, at to livsområder 
danner modpol og påvirker hinanden, hvilket fremtvinger en mulighed for 
udvikling. Endvidere afhænger en række beskrevne emner af de mere konkrete 
aspekter. I nogle horoskoper kan der være en beskrivelse af rejser, uddannelse, 
specifikke vækst-muligheder udløst eller reflekteret i begivenheder, hvilke 
psykologiske forhold man evt. kæmper, hvilke mennesker man kan møde det 
kommende år og meget andet. Sidst, men ikke mindst, afhænger tydningen af, 
om man har valgt et interaktivt niveau, og hvad man har svaret på 
spørgsmålene. Dette kan f.eks. være et bud på, hvornår man kan købe, få, eller 
evt. sælge en bolig, som man ønsker at komme af med. Tydningens layout, dvs.
måden den udskrives på, afhænger også af, hvilken interaktivt niveau man har 
valgt.    

HVORDAN TYDER PROGRAMMET?

Syntetisk tolkning
Programmet anvender transitter og progressioner, og som i alle Cosmic Mirror-
programmer er tydningen altid syntetisk. Dette betyder, at en enkelt transit eller 
progression ikke er genstand for en øjeblikkelig tydning og medfølgende tekst. 
De enkelte aspekter sammenholdes altid med alle øvrige aspekter, inden de 
bliver genstand for en tolkning. Undertiden tolkes de enkelte aspekter ikke; i 
andre sammenhænge kan de enkelte transitter eller progressioner være 
genstand for en tolkning med tekst, men tolkningen tager så hensyn til, hvad det
overordnede billede er. Vælger man et af de interaktive niveauer, vil tolkningen
yderligere være betinget af det svar, dvs. den situation, brugeren står i. En enkelt
transit, f.eks. Saturn konjunktion sol, bliver således genstand for flere tydninger 
– afhængig af helhed og svar. For at kunne udføre en sådan syntetisk tolkning 
betjener programmet sig af en række point-systemer. Inden tydningen starter, 
bliver alle point talt op og vurderet ud fra middelværdi og tal for, hvornår noget 
er stærkt eller svagt. Point fremkommer ved, at transitter fra Jupiter, Saturn, 
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Uranus, Neptun, Pluto, og i månedshoroskoperne også progressiv måne, danner
aspekt til ascendanten, MC og alle planeter i radix. Disse point videreføres nu 
til en række emner, som dialektisk udvikling, parforhold, økonomi etc. Dette 
sker bl.a. afhængig af, hvilken ascendant man har og hvilke tegn man har på 
husspidserne. Nogle aspekter tæller som dynamiske, andre som harmoniske og 
nogle tæller både som dynamiske og harmoniske. En regel er f.eks., at alle 
Jupiter-aspekter tolkes som harmoniske. Om et aspekt er dynamisk eller 
harmonisk afhænger ikke alene af aspektets art (kvadrat, konjunktion, trigon 
etc.) men også af, hvilke planeter der er involveret i aspektet. Programmet 
anvender også nogle progressive aspekter, f.eks. progressiv sol i aspekt til Mars i
radix. De progressive aspekter tolkes dog mere som en indre udvikling, der igen
kan afspejles i en ydre begivenhed – mere end at det er de progressive aspekter,
der forårsager begivenheden. 

Nogle få nye tydningsregler
Programmet betjener sig af nogle få nye, men vigtige tydningsregler baseret på 
erfaringen. En vigtig ny regel er, at et ”negativt” aspekt, eller et såkaldt 
uharmonisk aspekt, f.eks. kvadraturen, bliver til et yderst igangsættende eller 
dynamisk aspekt, såfremt der også er en række harmoniske aspekter at finde i 
helheden. De mest givende og betydningsfulde års- eller månedshoroskoper er 
altså at finde dér, hvor der er stærkt blandede aspekter, såfremt der er 
tilstrækkelig mange af hver slags. Sagt på en anden måde vil flere aspekter, som
man traditionelt opfatter som negative eller vanskelige, f.eks. Saturn 
konjunktion måne, blive opfattet som dynamiske såfremt man a) enten tager 
udfordringen op, eller b) såfremt der i års- eller månedshoroskopet også er 
mange traditionelt positive aspekter. Det er bl.a. sammenspillet mellem de to 
aspektgrupper, der er meget vigtigt. 

Et anden ny tydningsregel er, hvad der tidligere er blevet kaldt en dobbelt-
whammie af amerikaneren Stephen Arroyo. Dette er i  princippet, at noget er 
vist to gange, og det kendes verden over fra andre spådomsteknikker, f.eks. I-
Ching eller i afrikansk divination (spådomsmetoder), som noget gunstigt. Hvis 
f.eks. årshoroskopet finder, at emnet venskaber er årets vigtigste, vil en måned 
hvor venskaber også er det vigtigste, betyde, at der er en dobbelt-effekt. Dette 
tolkes hovedsageligt positivt og betydningsfuldt uanset, hvor meget rødt der er 
på grafen eller ej. Der er altså tale om, at noget går igen eller er vist to gange. 
Konkret betyder det, at den pågældende måned er særdeles god for venskaber, 
sociale forhold eller dét at gøre sig bemærket blandt andre på en positiv måde. 

Signifikatorer
Tydningen betjener sig af såkaldte signifikatorer for de enkelte livsområder 
(huse). Programmet tager ved tydning af f.eks. parforhold ikke kun Venus i 
betragtning, men også Merkur. Merkur er også signifikator for parforhold. 
Denne tæller ikke helt så meget som Venus, men den tæller også og er med i 
helhedsbilledet. Erfaringen viser, at et aspekt til Merkur har, eller kan have, en 
indflydelse på parforhold. En signifikator er således altid urhoroskopets hersker, 
f.eks. Mars for 1. hus eller Venus for 7. hus (parforhold). Får en person f.eks. 
Jupiter i konjunktion med Mars, vil det i programmet tælle som point til 1. hus, 
dvs. bl.a. til den slagkraft man måtte føle at have på et givet tidspunkt. Endelig 
tages der også hensyn til aspekter til husets hersker. Har en person f.eks. Krebs 
på 7. husspids, bliver månen også signifikator for parforhold, dvs. aspekter til 
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månen påvirker også parforholdet i års- eller månedshoroskopet. I 
månedshoroskoperne er solen endvidere altid med-signifikator for hvert hus 
(livsområde). Erfaringen siger nemlig, at aspekter til solen altid er vigtige i et 
månedshoroskop. På den måde søger programmet at sammenholde mange 
faktorer, når det tyder. 

Alle disse signifikatorer, i månedshoroskoperne også altid solen, danner nu 
grundlag for et nuanceret pointsystem, som danner grundlaget for den graf, der 
er vist i ovenstående for de tolv livsområder. I den aktuelle tydning kan 
tydningen igen inddrage andre planeter. Lad os f.eks. sige, at man ikke får 
månen som signifikator for 9. hus (Filosofi)  og at dette hus får et stærkt udslag 
(mange point). Hvis personen f.eks. et år eller en måned får Uranus i transit i 
opposition til månen, vil dette yderligere være en ekstra faktor, der påvirker det 
9. hus, som også kan være rejser. Derfor vil teksten sige noget om, at man 
kommer, eller kan komme, ud på en rejse dette år eller i denne måned. 

Overførsel af lys
Et teknisk problem ved at lave månedshoroskoper består i, at nogle måneder 
har  mange aspekter, mens andre, måske mange måneder i træk er helt eller 
næsten  aspektfri.    

Betyder det så, at der "ikke sker noget" i disse måneder? Nej, naturligvis ikke. 
Enhver  måned har et tema. For at finde dette tema, har vi kombineret 
virkningen af hurtige og  langsomme transitter ud fra princippet om, at "de 
hurtige udløser de langsomme"  analogt med den gamle teknik, der hedder 
"overførsel af lys", som anvendtes i  antikken (den hellenistiske astrologi) og i 
dag stadig bruges i øjebliksastrologien.   

Kort sagt går det ud på, at hvis to langsomme transitter A og B aspekterer 
hinanden  svagt, dvs med for stor orbis, vil dette aspekts virkning alligevel slå 
igennem, når en  hurtig transit C aspekterer både A og B. C "overfører lys" fra A 
til B (eller omvendt).  Den orbis, der anvendes her, er i overensstemmelse med 
den astrologiske tradition.  På den måde kompenserer programmet delvis for, at
der i enkelte  månedshoroskoper kun er ganske få direkte aspekter, men nogle 
der næsten er ved  at være der. Sagt med andre ord kan en tredje planet under 
bestemte  omstændigheder udvide den eksisterende orbis. Det var netop 
pointen i antikkens  astrologi.    

Fordele og svagheder ved programmet
Nogle kan lide computerprogrammer, der kan tyde, andre kan ikke lide dem. 
Det er naturligvis klart, at en computer ikke kan slå en professionel astrolog. På 
ingen måde. På den anden side har computerprogrammer den fordel, at de let 
kan tage høje for og overskue en mængde faktorer, hvis programmet ellers er 
konstrueret rigtigt. Hvis det ellers forstår at danne syntese. Programmer kan 
derfor godt slå en astrolog, ”der sover i timen” eller som ikke har megen 
erfaring. I takt med at teknologien bliver stadig mere udviklet, opnår man også 
en anden fordel: før ellers siden vil man kunne anvende astrologiske 
tydningsprogrammer til evt. forskning. Programmet tyder horoskopet ens, dvs. 
anvender de samme regler. Forskellige astrologer har en tendens til at vægte 
horoskoper på forskellig måde og så længe, der ikke er ens regler for, hvordan 
man når frem til en helhedstydning, vil det være meget vanskeligt at forske i 
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emnet. For den ene astrolog siger et, en anden tolker det anderledes. Med et 
computerprogram kan man altid gentage et forsøg, hvilket er en af 
forudsætninger for, at man kan ”bevise noget”. Endelig er der naturligvis den 
fordel, at indehaveren af et programmet kan udarbejde alle de års- eller 
månedshoroskoper, man ønsker, til næsten ingen penge. 

En svaghed ved det interaktive element er, at spørgsmålene måske ikke fanger 
den situation brugeren står i. Virkeligheden er jo ganske nuanceret og 
programmet stiller ikke de rette spørgsmål. Sådan vil man også kunne opleve 
det. Man kan så slå det interaktive element fra, dvs. vælge en traditionel 
tydning. Brugeren er dog også velkommen til at gøre opmærksom på 
situationer, som mange mennesker måske står i, og som kunne danne 
udgangspunkt for en senere udbygning af de interaktive spørgsmål. Dette kunne
så komme med i en senere version 2. 

Med venlig hilsen

Cosmic Mirror
v/ Lars S. Larsen
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SALG OG SUPPORT

Programmet  forhandles  af  Electric  Ephemeris,  der  også  varetager  support,
besvarer spørgsmål, enten pr email eller telefonisk.

ELECTRIC EPHEMERIS
Stubberupvej 14
DK-4880  Nysted
Tel. +45 7020 1501
email: laurids@electric-ephemeris.com
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