Cosmic Mirror
PARTNERHOROSKOP
Partnerhoroskopet er en computertydning i COSMIC MIRROR serien skrevet for
Electric Ephemeris ARGUS astrologiprogram. Tydningen indeholder ikke selv
planetberegninger etc. men er beregnet til at køre som tilbehør til ARGUS.
Horoskopet er i lighed med det tidligere udsendte PCM (Cosmic Mirror
fødselshoroskop) baseret på en kompliceret astrologisk analyse af hele horoskopet.
Herved adskiller det sig fra næsten alle andre computertydninger, der som regel
blot er udvalgte udskrifter af en standard tydningsbog. Computeren er i stand til at
afveje en masse faktorer og gøre det konsekvent i en grad, en menneskelig astrolog
normalt ikke kan overkomme.
Når det er sagt, må vi dog understrege, at et computerhoroskop ikke kan
konkurrere med en dygtig astrolog, der ved en personlig konsultation går i dialog
med klienten, kan bruge sin intuition og gå ind på netop de områder, klienten har
brug for.

COPYRIGHT
Brugsretten til programmet gælder for køberen personlig. Det er ikke tilladt at
udlåne, udleje eller på anden måde videregive programmet til andre. Ved salg
skal original diskette og denne vejledning medfølge og alle kopier slettes.
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.
HVIS DU HAR ARGUS 4
§ Indsæt ARGUS 4 CD-ROM'en (hvis den ikke allerede sidder i)
§ Hvis installationsprogrammet starter, så luk det, det skal ikke bruges nu
§ Start Argus
§ Højreklik et ledigt sted på funktionspanelet
§ I funktionshåndteringsvinduet, klik på INSTALLER MODUL
§ I filmenuens øverste felt, vælg CD-ROM drevet
§ I feltet nedenunder, dobbeltklik på DANSK
§ I samme felt, dobbeltklik på TILBEHØR
§ I samme felt, dobbeltklik på PCSYN
§ I samme felt, dobbeltklik på filen TXT.DEF
§ I funktionshåndteringsvinduet, klik OK
§ Et nyt ikon ved navn PCM synastri er nu oprettet
Tydningen er hermed installeret.
HVIS DU HAR ARGUS 3
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Start Argus
Indsæt CD-ROM'en
Klik på TYDNINGER
Klik på TILPASNING
I modul installations-vinduet, klik på INSTALLER
I filmenuen, vælg CD-ROM drevet
I filmenuen, dobbeltklik på mappen DANSK
I filmenuen, dobbeltklik på mappen TTILBEHØR
I filmenuen, dobbeltklik på mappen PCSYN
I filmenuen, dobbeltklik filen TXT.DEF
Når installationen er klar fremkommer modulets navn i vinduet
Klik på OK

Cosmic Mirror er nu installeret. Hvis du klikker på TYDNINGER vil du finde et
menuvalg, der hedder PCM synastri
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BETJENING AF TYDNINGEN
Du må først indtaste de nødvendige fødselsdata for de to personer, du vil lave
partnerhoroskopet 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, og udskriften bruger ofte betegnelsen
"han" eller "hun" om partneren. Du kan dog godt lave et partnerhoroskop for to
personer af samme køn, men tydningen vil da spørge dig, om det er en fejl, eller
om du vil fortsætte og acceptere at nogle af udsagnene bliver fejlagtige.
Tydningen henvender sig til den af de to personer, nemlig den der er indtastet som
"radix". Den anden person, der indtastes under "aktuel" omtales i 3. person.
Du klikker altså først på "Radix" fanebladet i ARGUS' fødselsdata menu, og
indtaster Navn, dato, tid, og sted samt køn.
Klik derefter på "aktuel" fanebladet i fødselsdata menuen og indtast her på samme
måde fødselsdata og køn for partneren. Navnet for partneren vil blive indsat rundt
omkring i teksten. Da denne indsætning kun medtager max 15 tegn, bør du bruge
et kort navn for partneren, helst kun fornavnet, hvilket giver udskriften et
behageligere forløb.
Herefter klikker du på Tydninger | PCM Partnerhoroskop. Tydningen kører herefter
ud.
Du skal altså ikke køre nogen horoskopberegninger. Du går direkte fra
dataindtastning til tydningen. Bemærk især, at hvis du kører en Radixberegning vil
fødselsdataene blive duplikeret, så der står det samme i "radix" og "aktuel"
datamenuerne, hvorved du risikerer at slette det ene sæt data. Hvis du er i tvivl, så
kontroller, umiddelbart før du kalder tydningen, at "radix" og "aktuel" indeholder
de ønskede fødselsdata.
Efter tydningen udskrives en side med de to horoskoptegninger og positioner og
aspekter mellem de to horoskoper. Hvis ikke din computerskærm er af meget høj
kvalitet, vil du næppe være i stand til at læse dette billede på skærmen, det er mest
beregnet til printerudskrift.
Bemærk, at visse af Argus' programindstillinger (hussystem, orbisgrænser) vil
kunne påvirke tydningen.
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TEKNISK BESKRIVELSE
Dit nye Cosmic Mirror Partnerhoroskop version 1.0 indholder en udvidet forklaring
på programmets tydning. Gennem dette kan du lære mere om astrologi.
Programmet kan kommentere sin egne udsagn. Du vælger om du vil have disse
kommentarer ved at klikke på Tydninger | Kommentarer og vælge med eller uden
Astro-Fagudtryk.
Kommentarerne udskrives lige over hvert afsnit, markeret med en stjerne (*), så
man kan følge med i, hvorfor programmet tolker, som det gør. På denne måde kan
man også lære noget om astrologi, men det fulde udbytte af disse kommentarer fås
ved at læse denne Tydningshåndbog. For at kommentarerne ikke skal fylde for
meget, er de formuleret kortfattet og som stikord. I det følgende uddybes disse
stikord.
Cosmic Mirror Partnerhoroskop er et avanceret program, der danner en række
synteser, inden udskrivning finder sted. Først undersøger programmet hvilken
kærlighedstype de to indtastede horoskoper repræsenterer. De fire
kærlighedstyper, der er taget fra nye undersøgelser omkring parforhold , viser, at
der grundlæggende er fire kærlighedsformer:
1.
2.
3.
4.

Den seksuelle kærlighed - præget af modspil.
Den venskabelige kærlighed - præget af binding.
Den legende kærlighed - præget af frihed.
Den uegennyttige kærlighed - præget af selvopofrelse.

De fire kærlighedstyper i den moderne psykologi svarer ganske nøje til Ild, Jord,
Luft og Vand.
Analysens første trin består i at bestemme de fire kærlighedsformer i hvert
horoskop. Hver kærlighedsform måles som høj, middel eller lav. Som
udgangspunkt dannes der hermed 3*3*3*3 = 81 forskellige typer. Både person A
og B repræsenterer hver for sig en typologi, hvor der er 81 typer at vælge imellem.
Som kombination er der således i princippet 81*81 (= 6561) typer ”parforhold”
eller kombinationsmuligheder. Hver persons kærlighedskode bestemmes ud fra
elementfordelingen i hvert horoskop.
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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
Jord-tegn
Luft-tegn
Vand-tegn

Vædder
Tyr
Tvilling
Krebs

Løve
Jomfru,
Vægt
Skorpion

Skytte
Stenbuk
Vandmand
Fisk

Planeter i huse:
Husene skal også medtages i en korrekt analyse og husene er:
Ild
Jord
Luft
Vand

1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

Som du kan se, er denne inddeling analog med tegnenes. Dog 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).
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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 stræber efter status og er
realistisk (Jord), og i kærlighedsforhold stræber denne person efter binding, et tæt
venskab, trofasthed og en sanselig og jordbunden erotik.
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 aspekterer en indre planet.
I skemaet kan du se fordelingen:
Ild
Jord
Luft
Vand

Jupiter
nnnnn

Saturn

Uranus
nnnnn

Neptun

Pluto
nnnnn

nnnnn

nnnnn

nnnnn
nnnnn

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 parforhold stræber denne person efter såvel
sex, modspil (Ild) som et sjæleligt forhold, hvor vedkommende kan gøre en masse
for partneren.
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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.
Elementfordelingen i Cosmic Mirror Partnerhoroskop
Har du Cosmic Mirror PCM radixprogram, vil du opdage, at elementfordelingen er
en anelse anderledes i Partnerhoroskopet. Dette skyldes, at planeterne vægtes lidt
anderledes. F.eks. har planeten Venus en større indflydelse i Partnerhoroskopet
end i PCM, der er en generel personlighedsanalyse. Endvidere spiller Månen også
en større rolle, og i kvinders horoskoper vægtes Solen og Mars også lidt mere end
ved den generelle personlighedsanalyse i PCM-prgrammet.
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
eller
Inspiration fra Max Lüscher
I tydningen af elementer er der som inspiration i version 2.0 anvendt noget
materiale af psykologen Max Lüscher. 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.
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I følgende skema kan du se, hvordan de fire kærlighedstyper ifølge Max Lüscher.

ILD
JORD
LUFT
VAND

OVERVUDERING
(idol-jeg)
Kontant beføling
Besidde
Overidealiserer
Harmonere med alle
OVERFUNKTION

FUNGERER GODT MED
(normal-jeg)
Seksuel stimulation
Binding
Fri og bred erotik
Sympati
NORMALFUNKTION

BANGE FOR
(angst-jeg)
Impotens/frigiditet
At frigøre sig
Skuffelse - følelser
Rastløs søgen
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 Ildpræget, funger normalt godt med seksuel stimulation, men overvurderer personen
sig selv fremstilles nu et krav om seksualitet uden forspil. ”Jeg er charmerende nok
til at få det lige på og hårdt; min blotte tilstedeværelse ophidser min partner eller
det modsatte køn”. Er selvtilliden lav, fungerer en Ildtype ikke ubesværet med
seksuel stimulation, men bliver angst for ikke at slå til (impotens, frigiditet).
Overvurderer en Jord-type sig selv (idol-jeg) fremsættes et ønske om at ”besidde”
partneren. Denne skal ”underkaste” sig og altid være til rådighed. Mister Jordtypen sin selvtillid, bliver vedkommende bange for at frigøre sig. Binding kan blive
til underkastelse.
Overvurderer en Luft-type sig selv idealiseres alle partnere. De skal afspejle det
fuldkomne hos personen selv (narcissisme). Partnerens fejl og mangler ses ikke.
Mister Luft-typen sin selvtillid plages typen af en angst for at blive skuffet og har
derfor hele tiden brug for at vise, hvor vedkommende står. Endvidere opstår der
angst for at vise sine følelser.
Overvurderer en Vand-type sig selv, mener vedkommende at kunne bygge bro til
enhver potentiel kæreste. Alt skal harmoniseres. Personlige forskelle mellem
partnerne accepteres ikke. Mister Vand-typen sin selvtillid søges en symbiotisk
binding, der alligevel ikke gør vedkommende tilfreds. Resultatet bliver en rastløs
søgen.
Kompensation og angst:
Ifølge Max Lüscher er ”afstanden” mellem idol-jeg (overvurdering) og angst-jeg
(undervurdering) ikke så stor, som man skulle tro. Den direkte ildtype kan f.eks.
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godt være bange for alligevel ikke at kunne slå til. Den seksuelle beføling bliver en
kompensation for frygten for ikke at være god nok - eller ikke at kunne, når det
kommer til stykket.

Idealpartner
En idealpartner er udtryk for, hvilken type man søger i parforhold. Astrologien har i
sin konstruktion indbygget dette synspunkt. Der findes mange regler for dette i
såvel den moderne som den klassiske astrologi. Principielt er 7. hus, hvad man
søger. Programmet tager hensyn til tegn på 7. hus, husherskerens placering i tegn,
sat til eventuelle planeter i 7. hus. Endvidere tager programmet ekstra hensyn til
Solen og Mars i kvinders horoskoper, samt ekstra hensyn til Månen og Venus i
mænds horoskoper. Derfor er det vigtigt, at personens køn indtastet rigtigt i
programmets menu. Programmet undersøger ikke alene tegn og hus for Sol, Mars/
Måne, Venus, men også de aspekter, disse planeter måtte have. Dette gøres ud fra
de regler, der er omtalt i starten af denne tydningshåndbog.
Man kunne forestille sig følgende eksempel. En kvinde har Saturn i 7. hus, Tyren
på 7. husspids og Venus samt Mars i Stenbuk. Endvidere er Saturn i opposition til
Mars. I dette tilfælde kommer der særdeles meget Jord til idealpartneren. Saturn er
”Jord” (se tidligere). I 7. hus tæller den point til Jord. Der er også et Jordtegn på 7.
husspids (Tyren er jordtegn; se tidligere). Dernæst er 7. hushersker, Venus, også i et
jordtegn (Stenbuk er jordtegn; se tidligere). Yderligere er Saturn (Jord) i aspekt til
Mars (signifikator i kvinders horoskoper sammen med Solen). I dette eksempel vil
programmet hurtigt få fat i, at idealpartneren præges skal være en markant
jordtype.
Når programmet har udregnet idealpartnerens elementfordeling gives et bud på,
hvordan synastripartneren passer med det fundne resultat.
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Psykologisk vurdering af jeres parforhold
Det næste trin i tydningen vurderer forholdet psykologisk.
Resultatet vises her i fire grafer:
- Modspil/udfordring
- Binding/forpligtelse
- Leg/frihed
- Uegennyttig samkvem
Graferne svarer til de fire kærlighedsformer. Bag hver graf er der en række
komplekse udregninger. I alt indgår 3 faktorer i vurderingen:
1. Vurdering af alle indbyrdes aspekter
2. Vurderingen af hvor A´s planeter falder i B´s huse og omvendt.
Vurdering af aspekter er udarbejdet ud fra reglen om at aspekter tæller
elementpoint (se tidligere om planeternes element). Hvis f.eks. A` Saturn er i aspekt
med B´s Sol tæller dette en del point til binding og forpligtelse. Hvis yderligere B´s
Saturn aspekterer A´s Mars f.eks., ja, så kommer der endnu flere point til
binding/forpligtelse. På samme måde vurderes husene (se tidligere husenes
elementer). Falder f.eks. A´s Sol i B´s 6. hus (Jord) tælles point til jord. Falder f.eks.
B´s Måne i A´s 3. hus (luft) tælles der point til leg/frihed.
Til forskel fra elementberegningen i hver persons fødselshoroskop (radix) regnes
ved de indbyrdes aspekter med alle planeter. Hvis person A´s Sol (Ild) aspekterer
B`s Måne, fører A en slags ildenergi ind i B´s horoskop. Du kan se, at planeterne
Merkur og Venus tæller både point til Jord og Luft. Hver planet hersker jo både
over et luft- og jordtegn.
Ild
Jord
Luft
Vand
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Sol
nnnnn

Måne

nnnnn

Merkur

Venus

nnnnn
nnnnn

nnnnn
nnnnn

Mars
nnnnn
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Ud fra disse regler kan mange kombinationer af forhold forekomme. Der kan godt
ske det, at to ild-typer møder hinanden. Man skulle så tro, at forholdet blev præget
af Ild (modspil/udfordring), men de to kan sagtens få et andet forhold, fordi pkt. 2
og 3 kan trække forholdet i en anden retning. Måske har de ikke indbyrdes
aspekter fra ild-planeter. En anden mulighed er, at to mennesker, der måske ikke
hver for sig er specielt ildprægede, kan få et forhold, der er meget præget af
modspil og udfordring - selv om ingen af partnerne faktisk ønsker eller søger dette.

Erotisk stemning
og
Seksuelle mønstre
Specielt har to planeter en udvalgt position, når talen er om parforhold, nemlig
Venus og Mars. Venus har især med stemningen at gøre, den stemning som en
person føler aktiverer den erotiske interesse. Mars er mere seksualiteten. Venus
åbner for de flestes vedkommende døren til Mars. Har en kvinde eller mand f.eks.
Venus i Vægt, vil god kommunikation, æstetik, rolige omgivelser, frihed og en
legende stemning tænde for den seksuelle lyst. Derfor sammenligner programmet
de to personers Venus for at vurdere, hvordan de ønsker den erotiske optakt skal
være. Måske harmonerer dette godt sammen, måske mindre godt.
Mars har mere med selve den seksuelle akt at gøre. Hvordan den skal foregå.
Mennesker med f.eks. Mars i et Ildtegn foretrækker en mere direkte
fremgangsmåde, en mere ”sportspræget” begivenhed, men f.eks. mennesker med
Mars i Jordtegn er mere kontrollerede, og mere ”rituelle”. De kan lide nogle faste
mønstre, man skal igennem. Dette er for dem med til at trække den seksuelle akt i
langdrag og fortæller dem, at ”nu sker det rigtige”.
Cosmic Mirror Partnerhoroskop har ikke vurderet de seksuelle faktorer specielt
højt. Programmet konkluderer på ingen måde, at fordi to personers Venus eller
Mars passer sammen, ja, så er de to de rette for hinanden eller at de så skulle være
tiltrukket at hinanden. Enhver astrolog med lidt erfaring i synastri (parhoroskoper)
ved, at sådan forholder det sig slet ikke. Givet er det, at seksuel harmoni betyder
en del for ethvert parforhold, men givet er det også, at det er individuelt, hvor
meget den enkelte lægger vægt på denne faktor.
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Gensidig påvirkning
I dette centrale afsnit ser man, hvorledes de to partnere påvirker hinanden i et
forhold. Der tages hensyn til tre faktorer:
1. Hvordan de to partnere er hver for sig (den personlige kærlighedskode).
2. Hvordan A´s planeter aspekterer B´s planeter - om omvendt.
3. Hvilke huse aktiverer A i B´s horoskop - og omvendt.
De tre punkter tæller ca. lige meget i den samlede vurdering. Point tælles som i
afsnittet ”Psykologisk vurdering af jeres parforhold” (se tidligere). Indflydelsen
måles i Aktivitet, Struktur, Frihed og Indlevelse.
Endvidere lægges der vægt på, hvilken enkeltplanet der aktiveres mest i de to
personers horoskoper. F.eks. kan det tænkes, at flere af person A´s planeter er i
aspekt med B´s Neptun. Herved aktiveres Neptun i B´s horoskop i synastrien. Den
ene mulighed for tolkning er her, at B bliver mere visionær, kunstnerisk eller
religiøs gennem A´s påvirkning, eller B bliver forvirret og usikker. Ofte ser man, at
der er en del problemer, netop når een af partnerne, eller begge, får aktiveret
Saturn, Uranus eller Neptun mest.
Afsluttende bemærkninger
I det sidste afsnit kommer programmet med nogle kommentarer og evalueringer af
forholdet. Ligeledes er der nogle ord til den, der ikke kommer sammen med
synastripartneren. Denne del er vurderet på om en række klassiske
synastriaspekter, som man forbinder med gensidig tiltrækning. F.eks. om Venus/
Mars er i aspekt med hinanden, Sol/Måne, Sol/Venus og en række andre aspekter.
Ligeledes om der er vigtige konjunktioner mellem A´s ascendant og en planet fra B
- eller omvendt.
God fornøjelse
COSMIC MIRROR - 1999
Lars Steen Larsen
SALG-SUPPORT
Electric Ephemeris, Stubberupvej 14, DK-4880 Nysted
Tel 7020 1501 - email: laurids@electric-ephemeris.com

12

