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1.1

A PLACIDUS 4.5 A WINDOWS KÖRNYEZETBEN
HASZNÁLATI FELTÉTELEK

A Placidus 4.5 rendszeringénye egy IBM PC kompatibilis számítégép, a következő kiépítésben:
Operációs rendszer: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 verziók 32 vagy 64 bites változatai.
A hardverkiépítésre nincs külön igénye a programnak. Amin valamely fenti operációs rendszer fut, azon a Placidus 4.5 is
fog futni, azonban javasolt legalább az alábbiak megléte:
RAM (memória): 1 GB (gigabájt)
HDD (vincseszter, merevlemez) terület: 80 MB (megabájt)
(ez csak a program számára szükséges hely, ebben nincs benne a későbbiekben elmentendő adatok, sem más program
igénye!)
CPU (központi processzor): Intel Core Duo vagy az AMD megfelelő processzorai
megjelenítő: WXGA grafikus kártya és monitor, 1366*768px felbontással, 65k színnel
Természetesen mint mindig, itt is igaz az a megállapítás, hogy minél több / újabb, annál jobb, azaz minél több a RAM, a
merevlemez-hely, minél erősebb a CPU, minél nagyobb felbontású a képernyő, annál jobb lesz az úgynevezett
"felhasználói élmény", hiszen annál gyorsabb és szebb lesz a program működése és megjelenése.
A program tehát használható minden olyan gépen, ami a minimum feltételeknek megfelel, de minél "jobb" a gépünk,
annál elégedettebbek leszünk annak működésével.
1.2

A WINDOWS ALKALMAZÁSA

Tekintettel a program azon felhasználóira, akik nincsenek "otthon" a Windows operációs rendszer által nyújtott
környezetben, a továbbiakban a megfelelő helyeken röviden megemlítjük a program használatának azon részeit is,
amelyek a Windows általános kezeléséhez tartoznak.
Az olyan kérdésekkel kapcsolatban azonban, mint a Windows általános használata, konfigurálása, az Intéző, vagy a
különbüző nyomtatók használata, mindenképpen ajánlott egy Windows felhasználói kézikönyv áttanulmányozása.
1.3

A PLACIDUS 4.5 TELEPÍTÉSE A SZÁMÍTÓGÉPRE

FONTOS, hogy a vásárlással (akár lemezen, akár letölthető fájlként) megkapott telepítőkészletet őrizzük meg
biztonságban, mert a későbbiekben erről lehetséges szükség esetén újratelepíteni a programot! A letöltött telepítőt ki
lehet írni CD-re vagy DVD-re, vagy pendrive-ra stb.. A lényeg az, hogy őrizzük meg!
Indítsuk el a számítógépet, és jelentkezzünk be (amennyiben ez nem automatikus)!
FIGYELEM! A TELEPÍTÉST CÉLSZERŰ RENDSZERGAZDAI JOGOSULTSÁGGAL VÉGEZNI!
A telepítő egy fájlként található meg, melynek neve a következők egyike lehet:
Placidus_Free.msi (Placidus szabad változat natív 32 bites telepítő, ami 64 bites Windows-okon is működik)
Placidus_Free_x64.msi (Placidus szabad változat natív 64 bites telepítő, ami csak 64 bites Windows-okon
működik)
Placidus__felhasznalonev.msi (Placidus natív 32 bites telepítő, ami 64 bites Windows-okon is működik)
Placidus_x64__felhasznalonev.msi (Placidus natív 64 bites telepítő, ami csak 64 bites Windows-okon működik)
Placidus_Plus__felhasznalonev.msi (Placidus Plus natív 32 bites telepítő, ami 64 bites Windows-okon is
működik)
Placidus_Plus_x64__felhasznalonev.msi (Placidus Plus natív 64 bites telepítő, ami csak 64 bites Windows-okon
működik)
A megkapott telepítőt rajta az egérrel való duplakattintással indíthatjuk el.
A telepítés egyébként egy rendkívül egszerű és szokványos ún. "tovább-tovább-befejezés" jellegű folyamat, azaz csak
kattintgatni kell a Tovább gombra, majd végül a Befejezés gombra. Egyetlen egy helyen lehetséges beavatkozni, és ez a
célmappa megadása, ami alapértelmezetten a C:\Placidus45 mappa. Ezt igény esetén át lehet írni a számunkra
megfelelőre (pl. C:\PLACIDUS), ám figyeljünk oda, hogy a megadott helyre legyen jogosultságunk írni! Tekintve, hogy
eleve célszerű rendszergazdai jogosultságú fiókkal indítani a telepítést, ez elvileg eleve adott.
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2.1

A PLACIDUS 4.5 ALAPSZOLGÁLTATÁSAI
A PROGRAM INDÍTÁSA

Válasszuk ki a Start menüből a Programok > Placidus > Placidus 4.5 pontot. Ennek hatására elindul a program, és
megjelenik annak ablaka.
TIPP: Az ikont kimásolhatjuk az Asztalra, valamint kitűzhetjük a Tálcára és/vagy a Start menübe/képernyőre is, így
könnyebben, hamarabb elérve azt.
Az Placidus ablak tetején egy menüsor látható, amelynek minden elemére való rákattintáskor megjelenik egy, a program
megfelelő funkcióit tartalmazó menü. Ennek valamely elemére történő kattintással használhatjuk a jelölt funkciót.
A menük bizonyos sorainak jobb szélén egy-egy billentyűkombináci van feltüntetve. Ennek lenyomásával szintén
kiválthatjuk a megfelelő funkciót, anélkül, hogy be kellene mennünk a menübe, ezzel gyorsítva a használatot.
A legfontosabb funkciókat egy harmadik módon is elérhetjük: a vezérlőoszlopból, erről részletesen lásd alább.
Az ablak alján láthat szürke sáv a státuszsor, amely majd a megjelenített horoszkópokra vonatkozó információkat fogja
tartalmazni.
2.2

FEKETE-FEHÉR ÜZEMMÓD

Ez még a régi időkből bent maradt lehetőség, amikor még volt olyan is, hogy fekete-fehér, vagy monokróm monitor.
Amennyiben a program használata során azt tapasztaljuk, hogy valamely ábra egyes elemei rosszul kivehetőek, akkor
állítsuk át a programot fekete-fehér üzemmódba a következőképpen:
Válasszuk ki az "Opciók" menü "Megjelenítés I..." pontját, majd a megjelenő ablak "Színezés" feliratú részében
kattintsunk rá a "Fekete" szövegre. Ezután az OK gombra történő kattintással, vagy az Enter megnyomásával
megtörténik az átváltás.
Ha ezt a beállítást véglegesíteni szeretnénk, akkor az Opciók menü alján válasszuk a Mentés... lehetőséget, és mentsük
el a beállítást. Célszerű a saját magunknak tetsző beállításokat egyedi, saját elnevezésű fájlnévként menteni.
2.3

A VEZÉRLŐOSZLOP (ESZKÖZTÁR)

A programablak bal oldalán egy gombokból áll oszlop található. A gombok mindegyike megfelel egy-egy gyakrabban
használatos menüpontnak, így az azok által képviselt funkciók egyszerűbben használhatók. A gombokon láthat kis rajzok
segítenek ezen funkciók azonosításában, valamint ha az egérkurzort kattintás nélkül rajtuk tartjuk, akkor egy
buborékban kiíródik az adott gomb funkciója.
Mivel a továbbiakban egy-egy funkció ismertetésénél kizárólag a megfelelő menüpontra hivatkozunk, itt ismertetjük a
gomboknak azokkal való kapcsolatát, magukat a funkciókat azonban nem, ezek leírása megtalálható a megfelelő
fejezeteknél.
A gombok négy csoportra oszlanak.
Az első csoportban fentről lefelé haladva a Horoszkóp menü Személyi adatok..., Új..., Betöltés..., Mentés, Nyomtatás...
pontjainak megfelelő gombok találhatók.
A második csoport gombjai sorrendben megfelelnek a Táblázat menü Kördiagram, Bolygó- és házsarokpozíciók, Bolygók
a jelekben, Bolygók a házakban, Fényszögek, Kombinált táblázat, Ívdirekciók... és Egzakt tranzitok... pontjainak.
A harmadik csoport egyetlen gombból áll, amellyel a Horoszkóp menü Összevetés... funkcióját válthatjuk ki.
Végül a negyedik csoport a Ablakok menü Radixléptető ablak és Progresszi léptető ablak pontjait helyettesíti.
2.4

HOROSZKÓP KÉSZÍTÉSE

Tegyük fel, hogy Békés Csaba horoszkópját szeretnénk elkészíteni, aki Kiskunlacházán született 1988. szeptember 1-én,
délelőtt 10 óra 52 perckor.
- vagy válasszuk ki a Horoszkóp menü Új... pontját
- vagy nyomjuk le a Shift+F3 billentyűkombinációt
- vagy a Vezérlőoszlopon kattintsunk az első csport második (Új) ikonjára
Ekkor megjelenik a Személyi adatok párbeszédablak, amelyben megadhatjuk a horoszkóp tulajdonosának nevét és a
születési adatait. Az egyes adatmezők között a Tab, illetve a Shift+Tab billentyűkkel mozoghatunk oda-vissza, de
természetesen az egérrel is rákattinthatunk egy kiválasztott mezőre, a szokásos módon.
Írjuk be az első mezőbe: Békés Csaba, majd lépjünk tovább a Tab billentyűvel. A következő mezőben megadhatjuk a
tulajdonos nemét. Itt nem gépelhetjük be a szöveget, ehelyett a le-fel billentyűkkel, vagy a mező melleti nyilacskára
történő kattintással, a megjelenő menüből történő kiválasztással változtathatjuk a mező tartalmát. Állítsuk be: férfi!
Továbblépve, a horoszkóp típusát adhatjuk meg. Ez általában szükségtelen, mivel alaphelyzetben a radix szöveget
tartalmazza, a progressziós horoszkópok felállításakor pedig automatikusan beíródik a megfelelő típus rövid tése.
Szükség esetén azonban tetszőleges, legfeljebb tíz betű hosszúságú szöveget írhatunk ide, pl. horary (kérdőhoroszkóp
esetén).

A következő mezőben állíthatjuk be, hogy i.e., vagy i.sz. dátumot kívánunk megadni. Kezelése teljesen megegyezik a
nemnél leírtakkal. A következő három mezőben adjuk meg a születési dátumot: 1988 9 1. Ezután meg kell adnunk a
pontos időpontot: 10 52 0.
Következik a születés földrajzi helyének megadása. A Helység gombra kattintva megjelenik egy ablak, ahol a keresett
helység nevének legalább három kezdőbetűjét kell megadni. Írjuk be: kis, majd nyomjunk Entert! Ekkor egy listát kapunk
amelyben fel van sorolva az összes Kis-sel kezdődő helységnév. Kattintsunk rá duplán a Kiskunlacháza, Hungary sorra.
Ezzel kiválasztottuk a helységet és visszatértünk a Személyi adatok ablakba.
A helység kiválasztásakor a helyi időszámítás adatai, illetve a földrajzi koordináták automatikusan beállítódnak.
Esetünkben beíródik a Gergely-naptár, valamint a greenwichi időhöz képesti +2 rás zónaidő, mivel a megadott születési
időpontban éppen nyári időszámítás volt érvényben (ha nincs nyári időszám tás, akkor +1 óra az eltérés
Maygarországon).
Az ablak jobb oldali felét elfoglaló Jegyzetek mezőbe tetszés szerinti megjegyzéseket írhatunk a horoszkópra, vagy annak
tulajdonosára vonatkozólag, de maximum 2000 karakter hosszúságban. A későbbiekben az ide beírt szövegek
felhasználhatók bizonyos tulajdonágú horoszkópok kiválogatására, pl. a szövegben előforduló egy, vagy több szó
alapján.
Ha megfelelően kitöltöttük az adatmezőket, kattintsunk rá az OK gombra, vagy nyomjuk meg az Entert! Ha azonban
meggondoltuk magunkat, és mégsem akarjuk a horoszkópot elkészíteni, akkor a Mégse gombra kell kattintanunk, vagy
az Esc gombot megnyomni. Ez esetben természetesen a beállított adatok elvesznek.
Válasszuk most az OK gombot, amelynek hatására megjelenik egy horoszkópablak, benne a kiszámított horoszkóp
kördiagramjával!
A Placidus 4.5 számítási alapját a ma már szabványnak tekinthető Svájci Efemerida (Swiss Ephemeris, SwissEph, SwEph)
adja, ami sokkal pontosabb eredményeket ad, mint a régi számítási módszer.
2.5

A HOROSZKÓPABLAKOK KEZELÉSE

A fenti módszerrel egymás után több horoszkópablakot is létrehozhatunk. Ilyenkor az ablakok között van egy, amelyik
az aktív és amelyre a funkciók vonatkoznak. Az aktív ablakot a többi ablaktól az eltérő keret- és címsor-szín különbözteti
meg. Az aktív ablak mindig előtérben van, és az alsó státuszsorban az ezen ablakban látható horoszkóp paraméterei
vannak feltüntetve. Egy ablakot aktívvá az egérrel történő rákattintásal tehetünk, vagy az Ablakok menü alján találhat
ablaklistából történő kiválasztással, illetve a billentyűzetről is, a Ctrl+Tab, vagy a Ctrl+Shift+Tab billentyűkombinációkat
használva.
Minden horoszkópablak tetején egy név, típus; fájlnév formájú címsor található, ennek segítségével azonosíthatjuk
azokat. Az újonnan létrehozott, és még nem tárolt horoszkópok esetén a fájlnév helyén --- látható.
Egy ablak helyét változtathatjuk a képernyőn azáltal, hogy egérrel ráállunk a címsorra, majd az egér mutatógombját
folyamatosan nyomva tartva mozgatjuk azt. Ekkor a kurzorral együtt egy keret is mozog a képernyőn, és az egérgomb
felengedésekor a keret által éppen mutatott helyre kerül át az ablak.
Az ablak szélére állítva a kurzort az egy kétirányú nyíl formáját ölti. Ekkor az egeret a mutatógomb nyomva tartása
mellett mozgatva nagyíthatjuk, vagy kicsinyíthetjük az ablakot.
Az ablakok jobb felső sarkában található "négyzet" ikonra történő kattintással teljes programablak méretűre
nagyíthatjuk azokat. Az "aláhúzás"-ra kattintva ikonná zsugoríthatók az ablakok, amelyet tetszőleges helyre
mozgathatunk, és kétszeres rákattintással nagyíthatjuk vissza ablakká.
Az ablakokat a bal felső sarokban található gombra történő kétszeres kattintással, a jobb felső sarokban levő "X" gombra
való egy kattintással szüntethetjük meg (zárhatjuk be).
2.6

A HOROSZKÓPOK TÁROLÁSA

Az aktív horoszkópot tartós tárolás céljából lemezre írhatjuk a Horoszkóp menü Mentés pontjával, avagy a billentyűzet
F2 gombjával. Ha a horoszkóp még nem volt tárolva, a menüpont kiválasztása után megjelenik egy ablak, amelyben
megadhatjuk a mappát és a fájlnevet, amelybe a tárolás történik. Mivel a program a horoszkóp tulajdonosának neve
alapján automatikusan felkínál egy fájlnevet, itt elegendő csak az OK-ra kattintani, vagy egy Entert ütni. A fájlnévnek itt
egyébként nincs igazából jelentősége, mivel később a horoszkóp visszakeresése a tulajdonos neve alapján történik.
Általéános ajánlás, hogy célszerű a fájlnevekben kerülni az ékezetek és a szóközök használatát.
Ha a horoszkóp adatain a lemezre írás után még változtatunk, a Mentés menüpont (vagy az F2 billentyű) ismételt
alkalmazásával tárolhatjuk a változásokat is. Ekkor már nem jelenik meg újra a fájlnévválasztó ablak. Ha a horoszkópot
mégis más fájlnévvel kívánjuk menteni, akkor a Mentés más néven... menüpontot, vagy a Shift+F2 billentyűkombinációt
kell használnunk! Ekkor az előzőleg elmentett fájl is megmarad, és az új is ott lesz, tehát tulajdonképpen duplikátumot
hozunk létre, tehát kerülendő, hacsak nincs ennek direkt célja.
Ha egy radix típusú horoszkópot a létrehozás, vagy az utolsó módosítás óta nem írtunk lemezre, akkor az ablak
becsukásakor, vagy a programból való kilépéskor a "... személyi adatai változtak. Kívánja menteni?" üzenet jelenik meg.
Itt Igent választva a horoszkóp a lemezre íródik, Nemet választva viszont lemezre írás nélkül csukódik be az ablak, így az

adott horoszkópba az utols mentés óta beadott adatok elvesznek. Mégsemet nyomva nem hajtódik végre a becsukás,
sem a bezárás vagy kilépés.
2.7

A TÁROLT HOROSZKÓPOK BETÖLTÉSE

A lemezre írt horoszkópok visszahozhatók a Horoszkóp menü Betöltés... pontjával, valamint a billentyűzeten az F3
gombot lenyomva. Ekkor megjelenik egy ablak, benne a tárolt horoszkópok listája a tulajdonosok nevei szerinti abcsorrendben. A lista megjelenítése időt vesz igénybe, főleg a program megnyitása utáni első alkalommal, ami idő
elsősorban akkor feltűnő, ha már meglehetősen sok az elmentett horoszkóp. A listában a le-fel billentyűkkel
lépkedhetünk a nevek között, illetve az egérrel görgethetjük azt a jobb oldalán találhat görgetősáv lefele húzásával,
majd egy kattintással választhatunk ki egy sort. Ha egy konkrét nevet keresünk, akkor a név első néhány betűjének
begépelésével görgethetjük a leggyorsabban a megfelelő helyre a listát.
Az ablak jobb oldali részében mindig az éppen kiválasztott horoszkóp születési adatai, illetve a hozzá írt jegyzetek
láthatók.
Ha megtaláltuk és kijelöltük a keresett horoszkópot, akkor Entert nyomva, vagy az OK gombra kattintva betölthetjük azt
a programba.
A Törlés gomb alkalmazásával törölhetjük a listából a már feleslegessé vált horoszkópokat. Figyelem! Ezzel a művelettel
a lemezről is végleg törlődik a kiválasztott adatokat tartalmaz fájl, nem csak a listából!
2.8

A HOROSZKÓPOK ADOTT SZEMPONTOK SZERINTI SZŰRÉSE

Az előző pontban leírt Horoszkóp betöltése ablak alján találhat egy Szűrés... gomb. Erre kattintva egy újabb ablakban
szűrési feltételeket adhatunk a listában megjelenítendő horoszkópokra.
Keresés névrészletre. A Név mezőben megadhatunk egy, vagy több névrészletet, amelyeknek a horoszkóptulajdonosok
neveiben való előfordulásait keressük. A keresés során a program nem tesz különbséget kis- és nagybetű, valamint rövid
és hosszú magánhangz között, kivéve az a-á, e-é párokat, de megkülönbözteti az o-t az ö-től, illetve az u-t az ü-től. Ha
több névrészletet kívánunk felsorolni, akkor azokat pontosvesszővel kell elválasztani. Pl. ha beírjuk: "zoltán;kov"
(természetesen a macsakakörmök nélkül), akkor megtaláljuk egyrészt az összes Zoltánt, másrészt a Kovács, Jankovics,
Bulgakov stb. neveket is.
Keresés jegyzetrészletre. A Jegyzet mezőben megadott egy, vagy több szövegrészlettel a horoszkópokhoz írt jegyzetek
alapján szűrhetünk. Használata a névnél leírtakkal teljesen azonos módon történik.
Keresés születési adatok szerint. A Dátum, Idő, Földr. hossz., Földr. szél. adatpárokban intervallumokat határozhatunk
meg a megfelelő születési adatra vonatkozólag. Ha az adatpár első tagja kisebb a másodiknál, akkor az intervallumba
eső, egyébként az intervallumon kívüli születési adattal rendelkező horoszkópokat választja ki a program.
(Megjegyzendő, hogy itt a dátum és az idő egymástól független feltételek, tehát pl. ha a dátum 1996 1 1 - 1996 2 1 és
az idő 8 0 0 - 9 0 0, akkor ez nem a 96. jan. 1. 8 rát l 96. feb. 1. 9 ráig terjedő időszakot jelöli ki, hanem minden egyes
1996. januári napon belül a 8 és 9 óra közötti időszakot.)
Keresés az Ascendens, illetve a Nap helyzete szerint. Az ablak alsó részén található két gombsoron kattintással
kijelölhetjük, hogy az Ascendens, illetve a Nap mely jegyekben való előfordulásait keressük. Egyszerre több jegyet is
kijelölhetünk. A Bárhol kijelölésével az adott bolygóra, vagy tengelyre vonatkoz szűrés kikapcsolódik.
A felsorolt szűrési feltételeket egyszerre is használhatjuk, tetszőleges kombinációban. Ilyenkor azok a horoszkópok
választódnak ki, amelyek mindegyik megadott feltételnek megfelelnek.
Ha minden kívánt feltételt beállítottunk, akkor kattintsunk az OK gombra! Ezzel visszatérünk a Horoszkóp betöltése
ablakra, ahol kis várakozási idő után megjelennek a listában a szűrési feltételeknek megfelelő horoszkópok.
A Szűrés... gomb felirata mindig villog, ha valamilyen szűrési feltétel érvényben van, ezzel figyelmeztetve, hogy az
ablakban nem a teljes horoszkóplista látható.
A lista alatt mindig látható egy k / m / n alakú számhármas látható, ahol n a horoszkópok összes száma, m a szűrési
feltételeknek megfelelt horoszkópok száma, míg a k az éppen kiválasztott horoszkóp sorszáma az aktuális listán belül.
A szűrési feltételeket törölhetjük a Szűrés gombra kattintva az előjövő ablakban a Törlés gombra, és utána az OK gombra
katintva.
2.9

HÁZSZÁMÍTÁSI MÓDSZEREK, HÁZHATÁSKÖRÖK

A házak számítását a program a Placidus, a Regiomontanus, a Campanus, a Page-Polich, a Koch, az Alcabitius, a
Porphyrius, az Indiai, az Egyenlő, valamint a Vehlow rendszerek valamelyike szerint képes elvégezni. Alaphelyzetben az
asztrológusok többsége által preferált Placidus-féle házrendszert alkalmazza, amiről a program a nevét is kapta.
A kívánt módszert az Opciók menü Házrendszer pontjának segítségével választhatjuk ki. Itt egy almenü jelenik meg,
amelyben egy pipa jelzi az aktuálisan használt módszert. Ha váltani kívánunk, akkor kattintsunk rá a megfelelő
menüpontra!
Azt, hogy a házak hatásköre a házsarok elé hány fokkal terjedjen ki, az Opciók menü Orbisok... pontjában állíthatjuk be
(lásd alább). A házsarok előtt ezen határon belül álló bolygókat a program már az illető házhoz rendeli, és a
pontszámtáblázatokat is ennek megfelelően állítja ssze. Természetesen ezen hatásköröket nullára is állíthatjuk.

A házhatásköröket meg is jeleníthetjük a kördiagramon az Opciók men Megjelenítés I... pontjában a Házhatáskörök bejel
lésével. A megjelenítési opciókról általában lásd a kördiagramról szóló részt!
Külön kezelés alá esik az indiai házrendszer, ahol a házak határai a házcsúcsok közötti felezőpontokra esnek. Ennek
megfelelően a program itt nem veszi figyelembe az előbbiekben ismertetett orbisokat. Ennél a módszernél a házcsúcsok
helyett érdemesebb csak a házhatásköröket megjeleníteni a kördiagramon.
Példahoroszkópunkban alkalmazzuk most a többek által kedvelt Egyenlő Házak rendszerét! A menüből történő választás
után az ábra az új házhelyzeteknek megfelelően átrajzolódik. Láthatjuk, hogy ebben az esetben a vastag fekete tengellyel
jel lt MC nem esik egybe a X. ház sarkát jelölő vékony kék vonallal.
2.10 HOLDCSOMÓPONT-SZÁMÍTÁS
Az Opciók menü Holdcsomópont pontját kiválasztva egy almenü jelenik meg, amelyben választhatunk, hogy közepes,
vagy valódi Holdcsomópontokkal szeretnénk számolni.
2.11 A BOLYGÓK MÉLTÓSÁGAI
A program eleve fixen tartalmaz egy bővebb táblázatot, amiben a fő méltóságok (uralom, exaltáció, erőben) és romlások
(exilium és esettség) mellett különböző, klasszikus módszerek által használatos kisebb méltóságok is szerepelnek
(triplicitás, terminus, arculat, dekanátus), valamint az ekliptikai fokok egyéb speciális tulajdonságait.
Az Opciók menü Méltóságok... pontjának segítségével tetszőlegesen beállíthatjuk, hogy valamely bolygó az egyes
jelekben milyen fő méltóságot kapjon.
A megjelenő ablakban a bal oldali oszlopból kiválasztva egy bolygót, a középső oszlopból pedig egy méltóságot, a jobb
oldali részben bejelölhetjük, hogy a kiválasztott méltóságot mely jegyekben kapja meg a bolygó.
Alaphelyzetben a program például a Vízöntő jegyben uralkodónak tekinti mind a Szaturnusz, mind az Uránusz bolygókat.
Ha most a hagyományos szemlélet szerint csak a Szaturnusznak akarunk ilyen méltóságot tulajdonítani, akkor válasszuk
ki az Uránusz, illetve az ura pontokat, majd a jobb oldali részen a Víz négyzetére való kattintással szüntessük meg a
kiválasztott állapotot (azaz vegyük ki a pipát)! Ezután az OK gombot választva az új beállítás lesz érvényben.
FIGYELEM! Az itt beállított értékek az előbb említett bővebb táblázatot futásidőben felülírják, tehát ha itt pl. a Napot az
Oroszlán helyett a Bakban állítja be uralkodónak, akkor ez lesz az érvényes. A bővebb táblázatot ez nem írja felül, a
beállítás csak futás közben érvényesül.
2.12 ORBISOK
A fényszögek meghatározásánál használt orbisokat tetszés szerint beállíthatjuk az Opciók men Orbisok... pontjával. A
megjelenő ablak bal szélén található listából kiválasztva egy fényszöget, a jobb oldali mezőkben megadhatjuk az arra
vonatkozó orbisokat planétánként.
Az ablak közepén találhat összevetési faktor mezőben adhatjuk meg, hogy két horoszkóp összevetésénél (szinasztria,
progressziók stb., ld. alább) a fenti orbisok hányszorosát alkalmazza a program. Ennek alapbeállítása 0.5, azaz a beállított
orbisok fele.
A fentebb ismertetett házhatásköröket az ablak alján találhat három mezőben adhatjuk meg. Itt az Asc--Desc, az MC-IC tengelyekre, illetve a közbeeső házsarkakra külün adhatunk meg értékeket.
Az állócsillagokra külön-külön határozhatunk meg orbisokat, erről lásd alább.
A program az orbis egy negyedén belüli fényszögeket tekinti egzaktnak.
2.13 A TÁBLÁZAT MENÜ
Mint láthattuk, horoszkóp létrehozásakor, vagy lemezről történő betöltésekor a kördiagram jelenik meg az ablakban.
Ha a horoszkóppal kapcsolatos további számszerű adatokra vagyunk kíváncsiak, a Táblázat menü kívánt pontjának
segítségével adattáblázatokat is megjeleníthetünk az ablakban.
A menüben pipa jelzi az aktuális megjelenítési módot.
2.13.1 A KÖRDIAGRAM [F5]
Ez az alapértelmezett megjelenés.
2.13.2 BOLYGÓ- ÉS HÁZSAROKPOZÍCIÓK [F6]
Itt a bolygó-, tengely- és házsarokhelyzetek táblázatát kapjuk, amiben helyet kap még a csillagidő, Julián-nap, efemerisz
időkorrekció, Ekliptika hajlásszöge, Nutáció és Anayamsa értékei, valamint az előző és a következő Nap- és
Holdfogyatkozás időpontja és pozíciója és a nap, az óra és a perc bolygóurai.
2.13.3 BOLYGÓK A JELEKBEN ÉS HÁZAKBAN [F7]
Itt a bolygóknak a jelek, illetve a házak különböző felosztásai szerinti elhelyezkedését láthatjuk.

2.13.4 MÉLTÓSÁGTÁBLÁZATOK [F8]
Itt találhatók a 2.11 pontban tárgyalt bővebb méltóságtáblázatok.
Ezekben a jobb és a bal széleken vannak a bolygók, illetve a tengelyek és házsarkak, a bal szélen ezek pozíciója is a
fokszámmal sorszámként megadva. Például ha valami egy jegy 13°35'45"-en van, az itt úgy jelenik meg, hogy a jegy 14.
(tizennegyedik!) fokán van.
Ezután az adott bolygó által uralt ház száma jelenik meg, utána pedig az adott pozíción a legtöbb méltósággal rendelkező
bolygó, vagyis az adott fok almutenje.
Aztán sorban jön, hogy az adott bolygónak az adott fokon hány pont méltósága és hány pont romlása van. Az ezutáni
részben pedig sorban az, hogy az adott bolgó az adott pozíción milyen másik bolygónak van uralmi, száműzetési,
emeltségi, esési, erő, nappali/éjjeli és vegyes triplicitása, terminusa (egyiptomi, vagy Lilly, az opciók > Méltóságok
ablakban állítható), arculati és dekanátusi helyén.
Végül az adott pozíció (fok)fényeeségi, nemi és extra tulajdonságai láthatók, amennyiben annak van ilyenje.
Természetesen a tengelyek és a házsarkak esetében értelmetlen a méltoság, romlás pontszámiokról és az uralt házról
beszélni, így ott ezek az oszlopok üresek.
2.13.5 FÉNYSZÖGEK [F9]
Megjeleníti a fényszögek kereszttáblázatát.
2.13.6 RÉSZLETES FÉNYSZÖGADATOK [SHIFT]+[F9]
Itt egy számszerű adatokkal kiegészített fényszögtáblázatot kapunk.
2.13.7 KOMBINÁLT BOLYGÓ- ÉS FÉNYSZÖGTÁBLÁZAT [SHIFT]+[F5]
Itt egy összetett táblázatot jeleníthetünk meg, amely az összes fontosabb adatot tartalmazza.
2.13.8 KISBOLYGÓK ÉS KÜLÖNLEGES PONTOK [[CTRRL]+[F8]
Itt néhány fontosabb kisbolygó és érzékeny (arab) pont pozícióját kapjuk.
2.13.9 BOLYGÓ-FELEZŐPONTOK [SHIFT]+[F6]
Itt a bolygók közötti felezőpontok elhelyzekedésének táblázatát kapjuk.
2.13.10 ÁLLÓCSILLAG-POZÍCIÓK [SHIFT]+[F7]
Itt az állócsillagok helyzeteit jeleníti meg.
2.13.11 ÁLLÓCSILLAG-EGYÜTTÁLLÁSOK [SHIFT]+[F8]
Megjeleníti az állócsillagoknak a radixpontokkal alkotott együttállásainak kereszttáblázatát.
2.13.12 ÍVDIREKCIÓK... [F10]
Itt eseményívek alapján számolt direkciók megadott évre vonatkozó táblázatát jeleníthetjük meg.
2.13.13 SZEKUNDER DIREKCIÓK... [ALT]+[F9]
Az előzőhöz hasonló, ám a szekunder direkciókat tartalmazó táblázat.
2.13.14 GRAFIKUS SZÜLETÉSI IDŐ KORREKCIÓ [CTRL]+[G]
Ez a nézet teszi lehetővé a Dubravszky-féle grafikus korrekció képernyőn történő alkalmazását. Ez azonban csak akkor
választható, ha az Opciók menü Ívdirekciókulcs pontjában vagy az 1 fok = 1 év/nap az Egyenlítőn, vagy a Naibod az
Egyenlítőn beállítást választjuk!
2.13.15 TÁBLÁZATTALÁLAT KORREKCIÓHOZ [CTRL]+[H]
A képlet pontosításához használható segédtáblázat.
2.13.16 TRANZITOK [F11]
Megjeleníthetjük a tranzitok egzakttá válásának időpontjait a megadott év megadott hónapjában.
2.13.17 HOLDTRANZITOK [SHIFT]+[F11]
Egy megadott időszakra megjeleníthetjük a Hold tranzitjainak egzakttá válási időpontjait.
2.13.18 TRANZITOK GRAFIKUSAN [ALT]+[F11]
A bolygók mozgásának egy adott évi grafikonját jeleníthetjük meg, amelyen be van rajzolva a bolygók radixbeli helyzete
is.
2.13.19 GLAHN-DIREKCIÓK [SHIFT]+[F10]
A kiválasztott időszakra (házak) a Glahn-féle módszerrel számított időpontokat kapjuk.

2.13.20 HOLDFÁZIS-ISMÉTLŐDÉSEK [F12]
Egy megadott évre megjeleníthetjük a radixbeli Nap-Hold távolság ismétlődési időpontjait.
A táblázatok megjelenítésével kapcsolatban megjegyzendő még, hogy amennyiben egy táblázat nem fér el a
rendelkezésre álló ablakban, akkor egyrészt vonszolhatjuk az egérrel (annak mutatógombját nyomvatartva és úgy
mozgatva), vagy a görgőjével, valamint a billentyűzeten levő nyílbillentyűk, PgUp, PgDn, Ctrl+balra, Ctrl+jobbra
billentyűk segítségével görgethetjük azt vízszintesen és függőlegesen egyránt.
Ha a táblázatok méretét túl nagynak, vagy túl kicsinek találjuk (pl. a szövegek olvashatatlanok), akkor a [Ctrl] gomb
lenyomása mellett az egér görgőjével, valamint a szürke (numerikus billentyűzeten levő) / és *, illetve a Ctrl+/, Ctrl+*
billentyűkkel kicsinyíthetjük, illetve nagyíthatjuk azokat igény szerint. Másik lehetőségként válasszuk ki az Opciók menü
Megjelenítés I... pontját, majd a megjelenő ablakban a Tábl.méret feliratnál találhat szám változtatásával állítsunk be
egy megfelelő méretet.
2.14 A KÖRDIAGRAM; MEGJELENÍTÉSI OPCIÓK, SZIMBÓLUMOK, SZÍNEK
Alaphelyzetben az új, ún PlacidusV színbeállítás érvényes, és ezzel jelennek meg a bolygók. Ezt át lehet állítani a
hagyományos megjelenítésre is az Opciók menü Színek menüpontjával, sőt, az Opciók menü Megjelenítés I.... pontjában
fekete-fehérre is állíthatjuk.
Az ábrán világoszöld színnel jelennek meg a saját jegyükben álló (uralkodó) bolygók (példánkban a Mars a Kosban és a
Plutó a Skorpióban), piros színnel az exilben (rangvesztésben) állók (Jupiter az Ikrekben), sárga színnel az emelt (exaltáló)
bolygók (Hold a Bikában), lila színnel az esésben lévők, sötétzöld színnel az erőben (trigonokráciában) állók (Merkur a
Mérlegben). Az vándor (peregrin) bolygók a PlacidusV beállítással fekete, míg a hagyományossal sötétkék színűek.
A retrográd mozgású bolygókat a megfelelő planéta-szimbólum melletti kis "R" betű jelzi (példánkban a Mars és a
Neptun bolygók). Az "álló" (stacioner, azaz éppen mozgási irányt váltó) bolygókat kis "S" jelöli (példánkban a Neptun).
A fényszögeket jelölő vonalak zöldek a könnyű (sextil, trigon) fényszögek esetében, pirosak a nehéz (semisextil,
semiquadrat, quadrat, sesquiquadrat, quincunx, oppozíció) fényszögek esetében. Az együttállás kék, a quintil, biquintil
fényszögek fehér színnel ábrázolódnak.
Az orbis egynegyedén belüli (egzakt) fényszögeket folytonos, az orbis egynegyede és háromnegyede közöttieket
szaggatott, az ennél tágabbakat (de orbison belülieket) pontokból álló vonal jelzi.
Az Opciók menü Megjelenítés I..., illetve Megjelenítés II... pontjainak segítségével állíthatjuk be, hogy az ábrának mely
részei és hogyan jelenjenek meg.
A Megjelenítés II... menüpont kiválasztása után megjelenő ablak középső oszlopában látható a fényszögek felsorolása.
Minden sor mellett két kis négyzet látható, amelyekben pipa jelzi a kiválasztott állapotot. Ezt a négyzetre történő
rákattintással kapcsolhatjuk ki-be. A bal oldali négyzet kiválasztottsága esetén a megfelelő fényszög megjelenik a
kördiagramon. A jobb oldali négyzet az alább ismertetett táblázatokban való megjelenést szabályozza.
Az ablak bal oldali listájában választhatjuk ki, hogy mely bolygókat kívánjuk megjeleníteni a kördiagramon (körd.), a
grafikonokon (graf.), illetve azt, hogy mely bolygók fényszögei jelenjenek meg (fénysz.).
A jobb oldali listában választhatjuk ki, hogy mely radixpontokkal együttáll áll csillagokat kívánjuk megjeleníteni a
kördiagramon, illetve a későbbiekben ismertetett táblázatban.
A Megjelenítés I... menüpont kiválasztása után megjelenő ablak bal felső részén elhelyezkedő listával állíthatjuk, hogy
mely alkotóelemek jelenjenek meg a diagramon. Ezek a bolygók, az Asc és MC tengelyek, a házak, mindezek számokkal
megjelen tett pozíciói, a fényszögek, valamint az együttálló állócsillagok.
A fényszögek ábrázolása kétféle módon történhet, akár egyszerre is: az előbbiekben jellemzett összekötő vonalakkal
(összekötött), és az összes lehetséges fényszögpozíciónak a kör szélén történő jelzésével (kivetített). Az utóbbi
megjelenítési mód használata esetén az ábrázolásra kijelölt fényszögek közül a program csak legfeljebb hetet vesz
figyelembe a zsúfoltság elkerülésének érdekében. Az összekötött mód alkalmazása esetén a szimbólumokkal opció
bekapcsolásával az összekötő vonalakon megjelennek a megfelelő fényszögszimbólumok is.
Ha az ábrán állócsillagokat is megjeleníténk, akkor a kivetített fényszögek nem alkalmazhatók. Az állócsillagok nevével
együtt mindig megjelenik azok jegyen belüli pontos helyzete is.
Lehetőség van a zodiákus minden jele mellett az ott uralkodó, illetve exaltáló bolygók megjelenítésére is a Jelek
uralkodói, illetve a Jelekben emelt bo. opciók bekapcsolásával.
A kördiagram állását határozhatjuk meg az ablak középső részében. Kezdőpontként kijelölhetjük az Ascendenst (ez a
szokásos), vagy valamelyik jel elejét, illetve közepét (ez pl. házak nélküli ábrák esetén hasznos), ezen kívül fordított
sorrendet is választhatunk.
Az Opciók menü Szimbólumok... pontjában választhatunk a Mars, az Uránusz, a Neptunusz, illetve a Plutó több szokásos
ábrázolásmódja között, illetve a zodiákusjelek kétféle változata: szimbolikus és képi között.
Az Opciók menü Színek... pontjában tetszés szerint megváltoztathatjuk a fentebb leírt színbeállításokat, illetve az ábra
egyéb részeinek színeit, valamint itt válthatjuk a kördiagram és a táblázatok megjelenítését az alapértelmezett PlacidusV
és a hagyományos között. Ezek mellett jobbra a meghjelenítés minőségét finomhagolhatjuk.

2.15 A POZÍCIÓ-TÁBLÁZATOK
Ezen táblázatokban megjeleníthetők a tengelyek, a bolygók, a felszálló Holdcsomópont és a keleti házsarkak (Bolygó- és
házsarokpozíciók), néhány fontosabb kisbolyg és több érzékeny (arab) pont (Kisbolygók és különleges pontok), a bolygók
közötti felezőpontok (Bolygófelezőpontok), valamint az összes tárolt állócsillag (Allócsillag-pozíciók) születéskori
ekliptikai és egyenlítői koordinátái. A bolygótáblázatban a retrográd mozgású bolygókat a megfelelő szimbólum melletti
kis "R" betű jelzi.
Az Opciók men Megjelenítés I... pontjának segítségével állíthatjuk be, hogy mely adatok jelenjenek meg. Az opcióablak
bal alsó részén elhelyezkedő listában kell a kívánt elemeket kijelölnünk, illetve tárolnunk. Ezek az ekliptikai hosszúság,
az ekliptikai szélesség, a rektaszcenzió, a deklináció, valamint egy sor az egyenlítői direkciószámításnál alkalmazott
paraméter.
2.16 ÁLLÓCSILLAGOK
A programhoz a számítási alapot adó Svájci Efemeridából (Swiss Ephemeris, SwissEph, SwEph) adódóan sok állócsillag
adatait tartalmazó készlet tartozik. A program előző változataihoz képest különbség, hogy ez a készlet nem
változtatható.
A megjelenő ablak bal szélén a tárolt állócsillagok listája látható. A lista jobb szélén húzódó sávval, illetve a nyilakkal
görgethetjük a listát le-fel.
2.17 A BOLYGÓK A JELEKBEN ÉS A HÁZAKBAN
Ezen menüponttal egyszerre több táblázatot jeleníthetünk meg.
Az első két táblázat sorai és oszlopai megfelelnek a jelek, illetve a házak négyes és hármas felosztásának. A bolygók, a
holdcsomópontok (a jelek szerinti táblázat esetén az Asc és az MC is) berajzolódnak a megfelelő helyre.
A második két táblázat jelek esetén az évszakok, illetve a pozitív-negatív (értsd: férfias-nőies!) tulajdonság szerinti
eloszlást mutatja, míg a házak esetén a kvadránsok, illetve az égtájak jelennek meg.
A táblázatokban minden sor és oszlop végén két-két pontszámösszeg jelenik meg. Az egyes bolygókhoz, illetve az Aschez és az MC-hez rendelt pontszámpárokat tetszés szerint beállíthatjuk az Opciók menü Pontszámok... pontjának
kiválasztásával.
2.18 A FÉNYSZÖGTÁBLÁZATOK
A Táblázat menü Fényszögek [F9] pontjával egymás alatt két azonos felépítésű táblázatot kapunk: minden bolygóhoz
tartozik egy sor és egy oszlop, az Asc-hez, az MC-hez, a Felszálló Holdcsom ponthoz (Sárkányfej) és a keleti házsarkakhoz
pedig egy-egy oszlop.
A felső táblázatban az Ekliptikán mért fényszögeket jelölő szimbólumok a megfelelő metszéspontokban vannak
feltüntetve. Az egzakt (az orbis egynegyedén belüli) fényszögeket vastagított keret jelzi. A kocka bal felső sarkában
megjelenő háromszög jelzi, ha közeledő fényszögről van szó. A fényszögek közül csak azok jelennek meg, amelyeket a
kördiagramnál említett, az Opciók menüben választható Megjelenítés II... ablakban kijelöltünk.
Az alsó táblázatban a fennálló parallelitások (deklinációban mért együttállások) láthatók.
A Részletes fényszögadatok [Shift]+[F9] menüponttal egy hasonló formátumú táblázatot kapunk, amelynek azonban
minden négyzetében fel van tüntetve a két megfelelő radixpont közötti távolság is, illetve fényszög fennállása esetén az
egzaktságtól való eltérés fokokban.
Az Állócsillag-együttállások [Shift]+[F8] menüponttal kapott táblázat az egyes állócsillagoknak az előbbiekben felsorolt
pontokkal alkotott együttállásait tartalmazza. A szemben fekvő pontokkal (Desc, IC, Leszálló Holdcsomópont
(Sárkányfarok), nyugati házsarkak) létrejövő együttállások oppozícióként jelennek meg. A táblázatban csak a legalább
egy együttállást alkotó csillagok szerepelnek.
2.19 A KOMBINÁLT TÁBLÁZAT
Ez a táblázat a legtöbb lényeges adatot tartalmazza a horoszkópról, mivel egyesít magában egy ház-, egy bolygó-,
valamint egy fényszögtáblázatot.
2.20 A BEÁLLÍTOTT OPCIÓK TÁROLÁSA A LEMEZEN
Az eddig is többször említett, és a későbbiek során is hivatkozott Opciók menün keresztül beállított opciók lemezre
írhatók és onnan bármikor visszatölthetők a menü alján található Mentés..., illetve Visszatöltés... pontjainak
használatával.

Mentéskor egy fájlnevet kell megadni, amelynek alapján később visszatölthetjük a beállításokat. Saját beállítások első
mentésekor célszerű fájlnévnek is egy egyedi, saját fájlnevet adni, hogy az esetleges későbbi frissítések alkalmával
elkerüljük azok felülírását! Javasolt az is, hogy a fájlnevekben kerüljük az ékezetek és a szóköz használatát.
Az Opciók menü Automatikus mentés pontját bekapcsolva ezután az opciókon végzett bármely változtatás azonnal
tárolódik a lemezen, anélkül, hogy a Mentés... funkciót használnunk kellene. Óvatosan bánjunk vele!
A program megjegyzi a legutóbb használt beállítás nevét, és így indításkor mindig az utoljára használt opciókat tölti be.
2.21 A SZÜLETÉSI ADATOK ÉS MEGJEGYZÉSEK MÓDOSÍTÁSA
Ha egy, már felállított horoszkóp kiindulóadatait módosítani kívánjuk, vagy a horoszkóp tanulmányozása során
összegyűlt néhány fontosabb észrevételt kívánjuk rögzíteni, akkor válasszuk ki a Horoszkóp menü Személyi adatok... [F4]
vagy [Ctrl]+[E] pontját. Ekkor megjelenik a horoszkóp felállításánál már megismert ablak, amelyet az ottani útmutatás
szerint alkalmazhatunk.
Ha csak a születési időn kívánunk kis változtatásokat tenni, akkor erre egy egyszerűbb módszer a radixléptető panel
használata. Válasszuk ki az Ablakok menü Radixléptető panel pontját, vagy kattintsunk a Vezérlőoszlop (eszköztár)
megfelelő ikonjára, vagy nyomjuk meg a [Ctrl]+[R] billentyűkombinációt! Ekkor egy kis ablak jelenik meg a képernyőn,
amely a születési idő minden időegységéhez tartalmaz egy "+" és egy "-" gombot, illetve bizonyos időegységekhez egyegy, nagyobb lépésközt biztosító "++" és " " gombot. Ezen gombokkal változtathatjuk a megfelelő komponenst, és
minden lépés után azonnal láthatjuk az eredményt a horoszkópablakban. Az ablakot tetszés szerint áthelyezhetjük a
képernyőn a horoszkópablakoknál is alkalmazott módszerrel. Ha már nincs szükségünk rá, a megjelenítéshez használt
valamelyik módszer ismétlésével eltüntethetjük.
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3.1

DIREKCIÓK
ESEMÉNYÍV-DIREKCIÓK

Az előző részben leírt Táblázatok menü alsó öt menüpontjáról még nem szóltunk részletesen. Ezek közül az első az
Ívdirekciók... [F10] menüpont, amellyel az eseményívekből számított direkciókiváltódási időpontok egy megadott évre
vonatkozó táblázatát jeleníthetjük meg.
A menüpont kiválasztásakor (vagy a hozzá tartozó [F10] lenyomásakor) egy ablak jelenik meg, ahol a kívánt évszámot
adhatjuk meg. Ezután az OK gombra kattintva megjelenik az éves táblázat.
Azt, hogy a kiváltódási időpontok milyen módon és milyen kulccsal kerüljenek kiszámításra, az Opciók menü
Ívdirekciókulcs... pontjában állíthatjuk be. A kulcs alapulhat a valódi Napmozgáson (valódi napívek), illetve lehet
konstans (állandó). Utóbbi esetben meg kell adnunk egy tetszőleges, egy évnek megfeleltetendő ívhosszat.
Az eseményívek hossza kétféle elterjedt módszer szerint számítható:
a) közvetlenül az Ekliptikán mérve (ezek az ún. szimbolikus direkciók, vagy profekciók).
b) az ekliptikai ívet a szignifikátor sarkmagassága alatt az Egyenlítőre vetítve, és az ívhosszat ott mérve.
Az eseményív kiszámítása után a program a megadott kulcs szerint állapítja meg a kiváltódási időpontot, amely a hozzá
tartozófényszöggel együtt megjelenik a táblázatban.
Választható, hogy csak a direkt, csak a konverz, vagy mindkét irányú direkciók jelenjenek meg.
Az ablak alsó részén több beépített beállítás listája található, ezek gombjának megnyomására az előbbi adatok
mindegyike automatikusan kitöltődik.
Mind szignifikátorként, mind promisszorként alkalmazhatjuk az összes bolygót, az Asc-t, az MC-t, a házsarkakat, valamint
a Felszálló Holdcsomópontot. A szignifikátorok, promisszorok, valamint a figyelembe veendő fényszögek kiválasztása az
Opciók menü Ívdirekciók... pontjának használatával történhet.
Az előző részben használt példahoroszkópunknál maradva, jelenítsük meg például az 1954-re vonatkoz primer
direkciókat. Válasszuk ki az említett Ívdirekciókulcs... menüpontot, majd válasszuk a Naibod az Egyenlítőn... kulcsot,
vagyis kattintsunk rá a felirat melletti kis gombra! Ennek hatására beállítódnak az adatok: egy évnek megf. v: 0 59 8.33
az Egyenlítőn, mindkettő. Most az OK gombra kattintva beállítottuk a kulcsot. Ha még nem tettük volna, válasszuk most
ki a Táblázat menü Ívdirekciók... [F10] pontját, és töltsük ki az év mezőt: 1954! Ezután rákattintva az OK gombra a
horoszkópablakban megjelenik az 1954. évi direkciótáblázat.
A táblázat három hasábra oszlik, aszerint, hogy a feltüntetett direkciók az év melyik harmadában váltódnak ki. Az egyes
hasábokon belül a sorok dátum szerint rendezettek. Minden hasáb első oszlopában látható, hogy mely fényszögek állnak
be (d, illetve c betű jelzi, hogy direkt, vagy konverz direkcióról van szó), a második oszlopban a pontos dátumok
találhatók.
A táblázatban fel vannak tüntetve a bolygók ún. aktiválódásai is, amely az ívdirekcióban történő jelváltásokat jelenti.
Ezeket egy bolygó jegy1 | jegy2 alakú elem jelzi a táblázatban, amely azt jelenti, hogy a bolygó a jegy1 jegyből a jegy2
jegybe lép át.
Ha most egy másik évre vonatkoz direkciókat kívánjuk megjeleníteni, nem szükséges újra évszámot megadni. A
számbillentyűzeten található szürke (a numerikus billentyűzetrészen) + és - billentyűkkel léptethetjük az évet előrehátra, illetve a Ctrl++ és Ctrl+- kombinációkkal öt éves lépésekkel haladhatunk. Használhatjuk ezen kívül a
progresszióléptető panelt, amelyet az Ablakok menü Progresszióléptető panel pontjával, vagy a Vezérlőoszlop megfelelő
ikonjára kattintással, vagy a [Ctrl]+[P] billentyűkombinációval jeleníthetünk meg és zárhatjuk be. Kezelése teljesen
hasonló az előző részben leírt radixléptető paneléhoz. Itt most természetesen csak az évre vonatkoz léptetőgomboknak
van hatása.
3.2

ESEMÉNYÍV-DIREKCIÓK ÁBRÁVAL

Lehetőség van egy adott évi ívdirekciók kördiagramon történő megjelenítésére is a Progressziók menü Ívdirekciók...
pontjával. Az évszám megadása után egy ún. ÖSSZEVETÉS ablakban láthatjuk a radix ábra köré rajzolt eltolt
bolygóállásokat. Az ÖSSZEVETÉS ablakokról részletesebben ld. alább, a szekunder direkciókról szóló részben.
Itt is alkalmazhatjuk a szürke + és - billentyűket, illetve a progresszióléptető panelt az évszám léptetésére.
Mint ahogy minden összevető ablakban, itt is érvényes, hogy a [Ctrl]+[I] billentyűkombináció alkalmazásával
megfordíthatjuk, hogy melyik horoszkóp legyen belül s melyik kívül, és viszont.
3.3

SZÜLETÉSI IDŐ KORREKCIÓ DIREKCIÓTÁBLÁZATTAL

Ha egy horoszkópablakban az előbbiekben ismertetett direkciótáblázat látható, akkor a születési adatok változtatása
automatikusan maga után vonja a táblázat újraszámítását is. Ez a tulajdonság adja az egyik lehetőséget egy esetleges
születési idő korrekció elvégzésére.
Jelenítsük meg a Radixléptető panelt! A panelen található gombokkal léptessük a születési időt, miközben a direkciók
mozgását figyelemmel kísérjük! Szükség esetén léptessük a direkció évét is!

3.4

DUBRAVSZKY-FÉLE GRAFIKUS SZÜLETÉSI IDŐ KORREKCIÓ

Amennyiben egyenlítői direkciókulcsot használunk, amely valamilyen fix kulcsra (tehát nem a valódi napív) van beállítva,
akkor egy igen szemléletes korrekciós módszert alkalmazhatunk a Táblázat menü Grafikus születési idő korrekci
[Ctrl]+[G] pontjának segítségével.
Mielőtt azonban hozzálátunk a korrekcióhoz, meg kell adnunk azokat az életeseményeket amelyek alapján korrigálni
szeretnénk. Ezt a születési adatok kitöltésével együtt a Személyi adatok ablakban tehetjük meg (a Horoszkóp -> Új...,
vagy a Horoszkóp -> Személyi adatok... menüpontban). Kattintsunk rá az ablak alján található Életesemények... gombra!
Az ekkor megjelenő újabb ablakban állíthatjuk össze az események listáját.
A listához eseményt hozzáadni az Új... gombbal tudunk. Az ekkor megjelenő ablakban meg kell adnunk az esemény rövid
megnevezését, valamint bekövetkezésének dátumát. az OK gombra kattintva az esemény beíródik a listába. Már felvett
esemény megnevezését, illetve dátumát módosíthatjuk a Módosítás... gombbal, miután a listában egy kattintással
kiválasztottuk a megfelelő sort. A Törlés gombbal a kiválasztott eseményt eltávolíthatjuk a listából. A Kijelölés gombbal
kapcsolhatjuk ki-be, hogy a korrigálásnál az adott esemény megjelenjen-e majd a grafikonon. Az OK gombra kattintva
fejezhetjük be a felvitelt.
A felvett életeseményeket a születési adatokkal együtt a Horoszkóp -> Mentés menüponttal lemezre írhatjuk. Ez javasolt
is, hiszen másként újra be kellene írnunk azokat.
Az életesemények felsorolása után hozzákezdhetünk a tényleges korrekcióhoz. Válasszuk ki a Táblázat menü Grafikus
születési idő korrekciópontját! A képernyőn egy vízszintes grafikon jelenik meg, amely az Egyenlítőnek az ARMC +-100
fokos, illetve az AO Asc +-100 fokos szakaszait reprezentálja. Alul és felül az Asc és MC direkciók egyenlítőre vetített
promisszorpontjai vannak berajzolva (bolygók a fényszöggel együtt).
A grafikon a jobbra-balra nyilakkal léptethető, és a szürke + és -, illetve a Ctrl++, Ctrl+- billentyűkkel zsugoríthatónyújthat vízszintes irányban.
Az ábrán vékony függőleges vonalak jelzik az általunk megadott életeseményeket. A vonalak aljánál fel van tüntetve az
esemény neve is. A grafikus korrekció lényege, hogy az eseményeket jelző vonalak vízszintes irányú tologatásával egy
megfeleltetést próbáljunk létrehozni az események és a jelzett direkciók között. Az eltolás úgy történik hogy az egérrel
az ablak belsejére állunk, majd a [Ctrl] gomb nyomvatartása mellett az egéret annak mutatógombja nyomvatartásával
vízszintesen mozgatjuk jobbra-balra. Az egérgomb (és a [Ctrl]) felengedésével rögzíthetjük a beállított helyzetet.
Amennyiben úgy gondoljuk, hogy sikerült a megfeleltetést létrehozni, az egérrel továbbra is az ablak belsejében állva
nyomjuk meg gyors ütemben kétszer egymás után az egér menügombját. Ekkor történik meg a születési időpont
tényleges korrekciója, amelyet követően a grafikon is átrajzolódik az új ARMC helyzetnek megfelelően.
3.5

GLAHN-DIREKCIÓK

A Táblázat menü Glahn-direkciók... [Shift]+[F10] pontjával a bolygók fényszögpontjaihoz a Glahn-féle 1 ház = 100 hónap
módszer szerint kiszámított időpontok táblázatát jeleníthetjük meg. Alkalmazhatjuk mind a házak, mind a jelek (azaz a
mundán házak) szerinti módszert.
Egyszerre a teljes Glahn-körnek csak az egynegyedét láthatjuk. Azt, hogy ez melyik negyed legyen, a menüpont
kiválasztása után megjelenő ablakban állíthatjuk be, illetve a táblázat megjelenítése után a progresszióléptető panel Év
gombjaival léptethetjük előre-hátra. A táblázat három oszlopa a negyedkör három házának felel meg.
Az Opciók menü Glahn-direkciók... pontjában határozhatjuk meg, hogy mely bolygókat és fényszögeket vegye
figyelembe a program, valamint hogy a kétféle említett módszer közül melyiket kívánjuk alkalmazni.
3.6

SZEKUNDER DIREKCIÓK

A Progressziók menü Szekunder direkciók... [Ctrl]+[F9] pontjával az 1 nap = 1 év kulcs alapján a megfelelő napra felállított
és a radixszal összevethető progresszóív, vagy regresszóív horoszkópot jeleníthetünk meg.
A menüpont kiválasztásakor megjelenik egy ablak, amelyben megadhatunk egy életkort, választhatunk, hogy direkt,
vagy konverz irányban kívánjuk számolni a napokat, illetve hogy "nap" alatt középidőben, vagy valódi szoláris időben
mért napot kell érteni.
Az OK gomb megnyomása után egy újabb ablak jelenik meg, amely a születési adatok ablakhoz hasonló felépítésű, és az
időrészében a kiszámolt progressziós időpont található. Az ablak fő funkciója, hogy biztosítsa a lehetőséget a földrajzi
hely megváltoztatására, amelyre a progresszóív horoszkópot fel akarjuk állítani, de az időpont is tetszőlegesen
módosítható.
Ismét az OK gombot megnyomva két új horoszkópablak jelenik meg. Az egyik a progresszóív horoszkópot tartalmazza,
és ugyanúgy kezelhető, mint egy radix ablak. Az egyetlen különbség, hogy a típusmezőbe a "szek dir" szöveg kerül.
A másik ablakhoz hasonlóval azonban most találkozunk először: ez az ÖSSZEVETÉS ablak. Két horoszkópablakhoz
kapcsolódik és az azokban megjelenített horoszkópokat veti össze. A Táblázat menüből csak háromféle megjelenítési
mód választható ki: a Kördiagram, amelynél az egyik horoszkóp a másik köré rajzolva jelenik meg, valamint a Fényszögek
és a Részletes fényszögadatok, amelyekben a két horoszkóp egymással alkotott fényszögei vannak feltüntetve. Az ablak
tartalma nem írható ki lemezre.

Szekunder direkcióknál a progresszióléptető panelt az összevető ablakra alkalmazva évenkénti léptetést végezhetünk,
amely természetesen a progresszóív horoszkóp (közepes, vagy valódi) naponkénti léptetését jelenti. Ilyenkor a
státuszsor jobb széli mezőjében követhetjük nyomon, hogy az aktuális állapot hány éves kornak felel meg.
A radixléptető panelt alkalmazva minden lépésnél a progresszóív horoszkóp is újraszámítódik, így itt is végezhetünk
születési idő korrekciót.
Azt, hogy az összevető ablakban a radix horoszkóp alapesetben belülre, vagy kívülre kerüljön, az Opciók menü
Megjelenítés I... pontjában állíthatjuk be. Ha ugyanitt bejelöljük a Kivetített fényszögek opciót is, akkor az ábra köré a
külső horoszkóp fényszögpontjai rajzolódnak ki. Mint ahogy minden összevető ablakban, itt is érvényes, hogy a [Ctrl]+[I]
billentyűkombináció alkalmazásával megfordíthatjuk, hogy melyik horoszkóp legyen belül s melyik kívül, és viszont.
3.7

TERCIER DIREKCIÓK

A Progressziók menü Tercier direkciók... [shift]+[F12] pontjával a Troinski-féle 1 hónap = 1 év kulcs alapján állíthatunk
fel progresszív, vagy regresszív horoszkópot. Kezelése teljesen megegyezik a szekunder direkciónál leírtakkal.
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TRANZITOK
TRANZITOK MEGJELENÍTÉSE PROGRESSZIÓS HOROSZKÓPPAL

A tranzitok vizsgálatának legkézenfekvőbb módja, ha horoszkópot állítunk fel a kívánt időre, majd a radixszal alkotott
fényszögeket figyelemmel kísérve léptetjük az időpontot.
Ezt teszi lehetővé a Progressziók menü Tranzitok... pontja, amelyet kiválasztva a megjelenő ablakban megadhatunk egy
tetszőleges időpontot és földrajzi helyet. Ezután Entert nyomva a szekunder direkcióknál leírtakhoz hasonlóan egy
progressziós horoszkópablak és egy összevető ablak jelenik meg. Ez utóbbiban megjelenítve a fényszögtáblázatot
láthatjuk a fennálló tranzitokat. A progresszióléptető panel használatával (amely itt tényleges idő szerinti léptetést
eredményez) tanulmányozhatjuk azok időbeli lefolyását.
Mint ahogy minden összevető ablakban, itt is érvényes, hogy a [Ctrl]+[I] billentyűkombináció alkalmazásával
megfordíthatjuk, hogy melyik horoszkóp legyen belül s melyik kívül, és viszont.
4.2

EGZAKT TRANZITOK

Míg az előbbi módszernél arról szerezhettünk tudomást, hogy egy-egy tranzit a megfelelő orbissal mennyi ideig áll fenn,
kíváncsiak lehetünk azok egzakttá válásának pontos időpontjára is.
Ezeket a Táblázat menü eddig még nem említett Tranzitok... pontjával jeleníthetjük meg. A menüpont kiválasztásakor
megjelenő ablakban egy hónapot kell meghatároznunk, amelynek az ie.5000. és a isz.5000. évek közötti időszakba kell
esnie.
Az OK gombra rákattintva a program kiszámítja a megadott hónapban beálló egzakt tranzitok időpontjait, majd egy
táblázat formájában megjeleníti azokat. A táblázat három hasábra oszlik, aszerint hogy az egyes tranzitok a hónap mely
harmadában következnek be. A sorok első mezőjében találhat a ház, amelyben a szignifikátor tartózkodik a tranzit
időpontjában, a második mezőben látható maga a fényszög, a további egy, illetve két mezőben pedig a pontos időpont.
Itt is alkalmazhatjuk a progresszióléptető panelt, amellyel itt az évet és a hónapot léptethetjük. A radixléptető panellal
- bár nincs sok értelme - itt is végezhetünk születési idő korrekciót.
Az alkalmazandó szignifikátorok, promisszorok és fényszögek, illetve, hogy a tranzitok időpontjait nap, vagy másodperc
pontossággal kívánjuk megjeleníteni, az Opciók menü Tranzitok... pontjában határozhatók meg.
Speciális lehetőség, hogy a táblázat valamely sorára duplán rákattintva a sorban feltüntetett időpontra felállíthatunk
egy tranzit horoszkópot és annak szevetését a radixszal. Ha a táblázatot csak nap pontossággal jelenítettük meg, akkor
az adott nap greenwichi éjféljére kapjuk a tranzit horoszkópot.
4.3

HOLDTRANZITOK

Az előbb említett opcióablakban a Hold nem jelölhető ki szignifikátorként. Ennek oka, hogy a Hold teljes havi összes
tranzitját is tartalmazó táblázat kezelhetetlenül nagy lenne. Ehelyett a Holdtranzitok megjelenítésére külün menüpont
szolgál, ahol a megadott hónapon belül kijelölhetünk egy hatnapos részidőszakot.
A menüpont alkalmazása teljesen hasonló az előbbiekhez. A progresszióléptető panelban a nap gombokkal léptethetjük
a hónapon belüli időszakot.
4.4

TRANZITOK MEGJELENÍTÉSE GRAFIKUSAN

A szintén a Táblázat menüben található Tranzitok grafikusan... ponttal a bolygók egy adott évi mozgásának grafikonját
kaphatjuk meg, amelyen vízszintes vonalakként meg vannak jelenítve a radixbeli helyzetek is. Amennyiben a
születésének évére kérjük a grafikont, akkor azon egy függőleges vonal fogja jelezni a születés pontos idejét.
Az Opciók menü MegjelenÍtés II... pontjában kiválaszthatjuk, hogy mely bolygók mozgása jelenjen meg a grafikonon
(graf.). A radix bolygók közül csak azok rajzolódnak be vízszintes vonalként, amelyeket a kördiagramon történő
megjelenítéshez kijelöltünk (körd.).
4.5

HOLDFÁZIS-ISMÉTLŐDÉSEK

A Táblázat menü Holdfázis-ismétlődések... pontjával megjeleníthetjük a radixbeli Nap-Hold távolság egy adott évben
bekövetkező ismétlődéseinek időpontjait.
A menüpont kiválasztásakor megjelenő ablakban megadhatjuk a kívánt évszámot, majd az OK gombra kattintva
megjelenik a táblázat. Minden ismétlődéshez láthatjuk a másodpercre pontos időpontot, valamint a Nap és a Hold akkori
állását. A sorok különböző színezésűek, attól függően, hogy a Hold pozitív, vagy negatív jegyben áll az adott
ismétlődéskor.
A progresszióléptető panellal itt az évet léptethetjük.
Az egzakt tranzitoknál leírtakhoz hasonlóan itt is felállíthatunk horoszkópot valamely ismétlődési időpontra egyszerűen
a megfelelő sorra történő dupla kattintással.
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REVOLÚCIÓK ÉS SPECIÁLIS LEHETŐSÉGEK
BOLYGÓ-VISSZATÉRÉSEK

A Progressziók menü Revolúciók... pontjának alkalmazásával a Szaturnuszig bezárólag minden bolygó visszatéréseinek
időpontjait megkereshetjük és azokra horoszkópot állíthatunk fel.
A menüpont kiválasztásakor megjelenő ablakban a bal oldali listából kiválaszthatjuk a megfelelő bolygót, majd
megadhatunk egy dátumot, amely utáni visszatérésekre kíváncsiak vagyunk. A dátumnak az ie.5000. és isz.5000. közötti
időszakba kell esnie. Alapbeállítása a születést követő nap. Az ablak alsó részén, a Az első ... visszatérés szövegben
található egy mező, itt adhatjuk meg, hogy hány egymás utáni visszatérés időpontját kívánjuk megkapni.
Megválaszthatjuk, hogy a program az összes, vagy csak az előretartó (direkt) mozgású, vagy csak a retrográd
visszatéréseket vegye figyelembe.
Az "Az" gombra kattintva az alsó listaablakban megjelennek a visszatérési időpontok, R betűvel jelezve a retrográd
eseteket. A program csak 5000-ig bezárólag keresi a visszatéréseket, így előfordulhat, hogy a kívántnál kevesebb
időpontot kapunk, vagy akár egyet sem, habár az erősen extrém eset így 2016-ban, hogy 5000-re keressünk
visszatéréseket. ;) A lista valamely elemére duplán kattintva arra az időpontra kaphatunk egy horoszkópot, illetve egy
összevető ablakot, de előtte megjelenik a szekunder direkcióknál már említett adatablak, amelyben módosíthatjuk a
földrajzi helyet.
Ha az "Az" műveletet kihagyjuk és egyből az OK gombra kattintunk, akkor az első visszatérési időponttal dolgozik a
rendszer.
A megfelő visszatérés kiválasztása után megjelenő újabb ablakban még lehetőségünk van a földrajzi hely beállítására,
majd itt is OK-t nyomva megkapjuk a kívánt ábrákat.
Szolár- és Lunárrevolúció esetén a progresszióléptető panelt az összevető ablakra alkalmazva egyszerűen megkaphatjuk
a következő, illetve előző visszatéréseket. Értelemszerűen a Szolárrevolúciónál az évre, míg a Lunárrevolúciónál a
hónapra vonatkozó kezelőgombokat használhatjuk.
Mint ahogy minden összevető ablakban, itt is érvényes, hogy a [Ctrl]+[I] billentyűkombináció alkalmazásával
megfordíthatjuk, hogy melyik horoszkóp legyen belül s melyik kívül, és viszont.
5.2

ÍVDIREKCIÓK SZÁMÍTÁSA REVOLÚCIÓKRA

Lehetőség van a revolúciós horoszkóp radixra vonatkozó ívdirekcióinak megjelenítésére is, egy, az ívdirekciókról szóló
részben már leírt táblázathoz hasonló formában. A különbség az, hogy itt az ívdirekció kulcsa egy napra vonatkozik egy
év helyet, tehát itt naponkénti táblázatokat kapunk, az azon belüli pontos ra:percek feltüntetésével.
Ezen táblázatokat itt is a Táblázat menü ívdirekciók... pontjával jeleníthetjük meg, miután megadtuk a kívánt nap
dátumát.
A szürke + és - billentyűkkel itt a napokat léptethetjük, illetve a progresszióléptető panelen az év, hónap, nap gombokat
használhatjuk.
5.3

NAP ÁTHALADÁSOK

A Progressziók menü Nap-áthaladások... pontját választva egy speciális lehetőséget használhatunk, amellyel a Nap
valamely radix bolygó, vagy Asc és MC pozíciókon történő áthaladásának időpontjára állíthatunk fel horoszkópot.
A menüpontot kiválasztva a megjelenő ablakban kijelölhetjük a kívánt radixpontot, illetve megadhatjuk azt a dátumot,
amely utáni első áthaladásra kíváncsiak vagyunk. A dátum alapbeállítása a születést követő nap.
Az OK gombot megnyomva, majd a megjelenő ablakban esetlegesen módosítva a földrajzi helyet, az eddigiekhez
hasonlóan egy, az áthaladási időpontra felállított horoszkóp és egy összevető ablak jelenik meg.
Mint ahogy minden összevető ablakban, itt is érvényes, hogy a [Ctrl]+[I] billentyűkombináció alkalmazásával
megfordíthatjuk, hogy melyik horoszkóp legyen belül s melyik kívül, és viszont.
5.4

ÁLTALÁNOS ÁTHALADÁSOK

A fentiek általánosításaképpen megkereshetjük bármely bolygó tetszőleges ekliptikai hosszúságon történő
áthaladásainak időpontjait és azokra horoszkópot állíthatunk fel. Ezt a Speciális menü Általános áthaladások... pontjának
segítségével tehetjük meg.
A megjelenő ablakban meg kell határoznunk az ekliptikai hosszúságot, amelyet az álló csillagoknál leírtakhoz hasonlóan
egy zodiákus jel kiválasztásával, majd az azon belüli pontos pozíci megadásával tehetünk meg. Az ablak többi részének
használata teljesen azonos a Revolúciók ablakéval.
Mivel ez a funkció nem kötődik radix horoszkóphoz, az itt felállított horoszkópokhoz nem kapunk összevető ablakot.

5.5

HARMONIKUSOK

A Speciális menü Harmonikus... pontját használva a radix horoszkóp egy harmonikusát állíthatjuk elő. A megjelenő
ablakban egy 0 és 9 k z tti tetszőleges szorzófaktort adhatunk meg. Az Enter megnyomását követően egy új
horoszkópablakban megjelenik a harmonikus.
Az így keletkező horoszkóp, mivel szimbolikus jellegű és nem egy valóban bek vetkező konstellációt ábrázol, nem írhat
ki lemezre, és nem alkalmazhatunk rá direkció-, tranzit-, vagy revolúció számításokat.
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SZINASZTRIA
HOROSZKÓPOK ÖSSZEVETÉSE

A Horoszkóp menü összevetés... pontjának alkalmazásával a képernyőn lévő (azaz megnyitott) két tetszőleges
horoszkóphoz megjeleníthetünk egy, az eddigiek során már megismert összevető ablakot. Ha mindkét ablak radix
horoszkópot tartalmaz, akkor szinasztriáról beszélhetünk.
A menüpont kiválasztásakor egy ablak jelenik meg, amelyben két mező látható. A mezők melletti nyilacskára kattintva
megjelenik a horoszkópablakok listája. Ennek valamely elemére rákattintva választhatjuk ki azt. A felső mezőben
kiválasztott horoszkóp fogja alkotni az összevető kördiagram belső részét.
Az OK gombra kattintva megjelenik az sszevető ablak, amelyet az ismert módon kezelhetünk.
Mint ahogy minden összevető ablakban, itt is érvényes, hogy a [Ctrl]+[I] billentyűkombináció alkalmazásával
megfordíthatjuk, hogy melyik horoszkóp legyen belül s melyik kívül, és viszont.
6.2

ÍVDIREKCIÓK SZINASZTRIÁHOZ

Az előbbiekben előállított összevető ablakra is alkalmazható a Táblázat menü Ívdirekciók... pontja, amelyel a külső
horoszkópnak a belsőre vonatkoz éves ívdirekcióit jeleníthetjük meg. A kezelés teljesen azonos az ívdirekcióknál
leírtakkal.
6.3

FELEZŐPONT-HOROSZKÓP

Az összevető ablakokra alkalmazhatjuk a Speciális menü Felezőpont-horoszkóp pontját. Ekkor a két alaphoroszkóp
bolygó-, Asc-, MC-, illetve házsarokpozíciói közötti ívek felezőpontjaira helyezett elemekből keletkező horoszkóp jelenik
meg egy új ablakban.
Ezen horoszkóp a harmonikushoz hasonlóan csak szimbolikus jellegű, tehát nem írhat ki lemezre, és nem
alkalmazhatunk rá direkció-, tranzit-, vagy revolúció számításokat.
6.4

KÖZÉPIDŐ-HOROSZKÓP

Egy másik lehetőség összevető ablakok esetén a két születési időpont közötti időtartam felezőpontjára és a két hely
közötti felezőtávra felállított horoszkóp. Ezt a Speciális menü Középidő-horoszkóp pontjával jeleníthetjük meg.
Ez tehát egy valós horoszkóp, mert létező földrajzi koordinátákra és létező időpontra készül el.
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7.1

SZÖVEGES SEGÍTSÉG A HOROSZKÓPELEMZÉSHEZ
A SZÖVEGEK FELVITELE ÉS MÓDOSÍTÁSA

Főleg kezdő asztrológusok számára lehet hasznos, hogy az egyes bolygók, illetve tengelyek jel- és házhelyzetének
értelmezéséhez segédszövegek állíthatók össze, amelyek közül azután egy konkrét horoszkópra vonatkozó részek
egyszerű módon előhívhatók.
Bár a programnak eleve tartozéka egy szövegkészlet, azonban ezt tetszés szerint átírhatjuk, bővíthetjük az Opciók men
Radix leírás... pontjában. A megjelenő ablakban a megfelelő gombokra történő kattintásokkal ki kell választanunk, hogy
mely bolygó melyik jelben, illetve házban való előfordulásához tartozó szöveget kívánjuk szerkeszteni. Ezután a
megfelelő szerkesztőablakba állva módosíthatjuk a benne levő szöveget.
Figyeljünk arra, hogy a szöveget megfelelően tördeljük, a sorvégek ne lógjanak ki az ablak szélén! A szöveg első két
sorának (pl. Neptunusz a Skorpió jelben + az aláhúzás) azonosító szerepe van, ezeket ne töröljük, és ne módosítsuk!
7.2

A SZÖVEGEK ELŐHÍVÁSA

Az előhívásra kétféle lehetőségünk van.
Ha a képernyőn egy horoszkóp kördiagramja látható, akkor valamely bolygó szimbólumára, illetve az Asc, vagy MC
tengelyek csúcsára az egérrel duplán kattintva, megjelenik egy ablak az adott bolygó, illetve tengely jegy- és
házhelyzetének megfelelő szöveggekkel. Ha másik bolygó, vagy tengely szövegeire is kíváncsiak vagyunk, akkor nem
szükséges visszalépni a kördiagramhoz, elegendő az ablakban találhat gombok közül a megfelelőre kattintani.
A másik lehetőség az Elemzés menü Radix leírás pontjának alkalmazása, amellyel egy listába gyűjtve megkapjuk a
tengelyekre és az összes bolygóra vonatkozó szövegeket. Lehetőség van ezen listát egy szöveges fájlba is kiírni a
Horoszkóp menü Alapelemzés fájlba írása... pontjával. Ez akkor lehet hasznos, ha az adott horoszkóp alapján elemzést
szeretnénk írni valamilyen szövegszerkesztő programmal. E lehetőséget választva meg kell adnunk egy fájlnevet, amiben
javaslat, hogy kerüljük a különleges és az ékezetes karaktereket és a szóközt. A fájl TXT, azaz sima szöveg formátumú
lesz, és a megadott helyre (mappába) mentődik. Később ezt a Windows Jegyzettömb vagy WordPad alkalmazásával
nyithatjuk meg és szerkeszthetjük, de betölthetjük bármilyen más szövegszerkesztőbe is.
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8.1

NYOMTATÁS
HOROSZKÓPOK NYOMTATÁSA

Az eddigiekben leírt bármely ablaktípusra alkalmazhatjuk a Horoszkóp menü Nyomtatás... pontját. A megjelenő
ablakban kijelölhetjük, hogy a horoszkópra vonatkozólag mely ábrák, táblázatok kerüljenek kinyomtatásra. Ezeken kívül
még kinyomtatásra kerülnek a név, a horoszkóptípus, az időpont, a földrajzi hely és a helyi csillagidő (összevetés- és
felezőpont-horoszkóp esetén minkét alaphoroszkópra), valamint az alkalmazott házszámítási módszer és a horoszkóp
napjának, órűjának és percének bolygóurai.
Színes nyomtatók esetén kijelölhetjük a Színes opciót, amelynek hatására a képernyőn megszokott színes ábrákat
kapjuk.
Az ablak alján található mezőben választhatjuk ki a kívánt nyomtatót.
A Beállítás... gombra való kattintással a kijelölt nyomtatóra vonatkoz opciókat állíthatunk be. Ezek nyomtatótípusonként
különbözőek lehetnek, közülük itt csak egyre térünk ki. Ez a papírméret (paper size), illetve tájolás (orientation),
amelyeket tetszőlegesen beállíthatunk, de javasolt valamelyik An-es méret (ahol n=4, vagy 3, esetleg 5) alkalmazása álló
(portrait) állásban, mivel az ábrák mindig álló formában, és az A lapméretsorozat méretarányaival nyomtatódnak.
Az Előnézet... gomb használatával egy ablakban megtekinthető a kördiagramhoz tartozó (első) oldal nyomtatási képe.
Innen az Esc billntyű megnyomásával térhetünk vissza.
Az OK gombra történő kattintással elindul a nyomtatás. Amennyiben olyan nyomtatót választottunk ki, ami fájlba ír (pl.
PDF), akkor a szokott módon meg kell adnunk a fájl helyét és nevét, azaz a teljes elérési útvonalát.
Az Opciók menü Megjelenítés... pontjában beállított opciók itt is érvényesülnek.
8.2

DIREKCIÓ- ÉS TRANZITTÁBLÁZATOK NYOMTATÁSA

Nem összevető ablakok és nem szimbolikus horoszkópok esetén az előbbiekben ismertetett ablakban kijelölhetjük az
ívdirekciók, Glahn-direkciók, Egzakt tranzitok, Egzakt Holdtranzitok, Tranzitok grafikusan, illetve Holdfázis-ismétlődések
opciókat. Ekkor a nyomtatás megkezdése előtt megjelenő ablakban (vagy ablakokban, ha több opciót is kijelöltünk) meg
kell adnunk egy időintervallumot, amelybe eső direkciók, tranzitok stb. táblázatait szeretnénk megkapni.
Az Opciók menü Megjelenítés II..., Ívdirekciók..., Ívdirekciókulcs..., Glahn-direkciók..., illetve Tranzitok... pontjában
beállított opciók itt is érvényesülnek.
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A NOSTRADAMUS MODULRÓL DIÓHÉJBAN

A Nostradamus egy születési idő korrekciós modul a Placidus programon belül. A modul rutinjait Schőner Béla
asztrológus és Motyán Zoltán programozó matematikus dolgozták ki. A program megjelenésén és használatán általában
nem is vehető észre változás, azon kívül, hogy az induláskor kirajzolt logo feliratán és a Névjegyen (Segítség > Névjegy...)
a Nostradamus 1.5 felirat is szerepel.
A Nostradamus modul a születési idő automatikus korrekcióját végzi el. Persze ezt csak akkor lehet megtenni, ha az
adatokban megadott időpont eltérése a valós születési időponttól legfeljebb plusz-minusz negyed óra, valamint az
adatbevitel során, vagy a későbbiekben a személy adataihoz beírtunk életeseményeket is. Ezután, mikor az adatbeviteli
ablakban az OK gombra kattintunk, a program meg is kérdezi, hogy indulhat-e az automatikus születési idő korrekció.
Ha Nemmel válaszolunk erre, akkor a későbbiekben a Horoszkóp menüből lehet elindítani ezt az Automatikus születési
idő korrekció... menüpont kiválasztásával.
A modul több időpontot is kiszámolhat, amikből egy listát ad, erről választhatjuk ki azt, amivel dolgozni szeretnénk.
Természetesen a modul nem tud helyesen műk dni, ha az eleve bevitt születési adat túl pontatlan, azaz, ha 15 percnél
nagyobb az eltérés a bevitt adat és a valódi időpont között. Ha ennyire pontatlan adatunk van, akkor előbb egyéb
közelítő módszerekkel (kinézet, viselkedés, habitus, stb.) határozhatjuk meg, hogy nagyjából mi az, amit várunk, és
ezután megkísérelhetjük az automata korrekciót, de használhatjuk akár végig is a kedvenc "manuális" módszereink
egyikét.
A modul ezen kívül tartalmaz még egy saját Alapelemzés, Éves elemzés, Napi elemzés és Gyermektervezés részt is, amik
az Elemzés menü megfelelő pontjaival érhetők el.

10 EGYÉB TUDNIVALÓK
A program minimális rendszerigénye a Microsoft Windows XP operációs rendszer 32 bites változata, de természetesen
megfelelően működik a későbbi rendszereken is, mint a Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, és
Windows 10 egyaránt, valamint ezek 64 bites változatain is.
A Nostradamus modul csak az olyan programban elérhető, ami eleve azzal készült, így a progamnak többféle változata
létezik:
Placidus 4.5
Ez az alap program, ebben nincs benne a Nostradamus modul. Ugyanakkor egy teljes értékű program,
tehát akinek nincs szüksége a Nostradamus modul adottságaira, annak ez bőven megfelelő, mert mindent
tud, amit kell egy mai asztrológiai rendszernek, sőt, még kicsit többet is. ;)
Placidus Plus 4.5
Ez a a Nostradamus modullal bővített program.
Nostradamus 1.5
Ez a teljesen különálló program, ebben viszont csak a Placidus 4.5 egészen alapszolgáltatásai elérhetőek,
mint a Placidus 4.5 szabad változatában, vagyis ez kifejezetten a korrekcióra van "kihegyezve".

ASZTROLÓGIAI RENDSZER

NOSTRADAMUS 1.5

KORREKCIÓS ÉS ELEMZŐ MODUL

(AHOL ELÉRHETŐ!)

INTERNET:

HTTP://WWW.PLACIDUS.HU

Terjesztő
Gimesi András Gime 99astro
telefon: +36-30-99ASTRO, azaz +36-30-9927876
email: info@Placidus.hu

