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Od autorów 
 
Oddajemy najnowszą wersję programu „Astrolog”, mając nadzieję, że 

zostanie ona przyjęta przez Państwa przychylnie. Minęło ponad  25 lat 
naszej pracy nad programem „Astrolog”. Chcemy, by w jak największym 
stopniu był Państwu pomocny i spełniał Państwa oczekiwania. Mamy 
nadzieję, że zasłuży sobie na miano „programu z duszą”. Użytkownikom 
programu będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi dotyczące jego 
funkcjonowania, w tym ewentualnych błędów (mimo, że w procesie 
intensywnego testowania staraliśmy się je wszystkie wyeliminować) oraz 
dalszej jego rozbudowy. Wszelkie wprowadzane zmiany zostaną ujęte w 
wersji elektronicznej opisu programu. 

Składamy podziękowania Panu dr Ireneuszowi Włodarczykowi za 
udostępnienie wielu cennych materiałów astronomicznych oraz Panom 
Zbigniewowi Ogińskiemu i Szczepanowi Pieścikowi za pomoc w 
przygotowywaniu opisów interpretacyjnych. 

Dziękujemy również Panu Piotrowi Piotrowskiemu za zgodę na 
wykorzystanie informacji zawartych w jego książce „Przesłanie Chirona”, 
wydanej przez Studio Astropsychologii w Białymstoku. 

Od wielu lat współpracujemy ze znakomitym Astrologiem Leonem 
Zawadzkim, poczytując to sobie za wielki zaszczyt, chcieliśmy 
podziękować Mu tutaj za udostępnienie wielu cennych materiałów. 

Chcemy podziękować także Panu Krzysztofowi Menclowi za bardzo 
wnikliwe testowanie programu, które było dla nas nieocenioną pomocą. 

 
 ASTROLOG JEST PROGRAMEM AUTORSKIM ZBIGNIEWA 

ARAŃSKIEGO (tel. 696-607-162) I JANA CHWISZCZUKA (tel. 71 389-05-
19). AUTORZY WŁOŻYLI W NIEGO PONAD 25 LAT PRACY I SERCA I 
ZASTRZEGAJĄ SOBIE WSZELKIE PRAWA DO PROGRAMU. WSZELKIE 
PRÓBY INGERENCJI W PROGRAM LUB WYKORZYSTANIE JEGO 
TREŚCI BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO NARUSZENIE PRAW 
AUTORSKICH. 

 
Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi Użytkowników, które pomogą 

ulepszyć program, poprawić jego funkcjonalność i wyeliminować  
ewentualne błędy, chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby w procesie 
testowania wszystkie je wyeliminować. 
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1. Instalacja programu 
    
Program ASTROLOG 4.0 pracuje w systemie Windows, począwszy od 

Windows XP, poprzez Windows Vista i Windows 7, po Windows 10 i 
wymaga minimalnej rozdzielczości ekranu 1280 * 720 pixeli. Instaluje się 
go z płyty CD uruchamiając SETUP. Wtyczka w porcie USB jest 
kontrolnym kluczem sprzętowym, wymaganym przy uruchamianiu 
programu i jest indywidualnie przypisana Użytkownikowi. 

Podczas instalacji zakładany jest folder (domyślnie ASTROLOG) i 
instalowane środowisko uruchomieniowe Microsoft Framework, biblioteki 
klas oraz fonty Astrolog1, Astrolog 2 i Astrolog3.  ASTROLOG jest 
wprowadzany do Menu Start Windowsa, a na pulpicie tworzony jest skrót. 

Instalator prowadzi Użytkownika przez cały proces instalacji programu 
(Rys.1). 

 

 
  Rys.1. Instalator programu Astrolog 4.0 

 
 Przy aktualizacji programu należy najpierw odinstalować poprzednią 

wersję, korzystając z elementu Programy i funkcje w Panelu sterowania. 
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Przed instalacją programu należy sporządzić kopię folderów Osoby i 
Koment oraz ewentualnie Opisy i Obrazy z poprzedniej wersji Astrologa. 

Uszkodzony, oryginalny klucz można wymienić na nowy za dopłatą. 
Utrata klucza sprzętowego USB jest równoznaczna z utratą programu, nie 
wydajemy drugiego klucza. 

 
Przy pierwszym uruchomieniu sprawdzane są podstawowe pliki 

Astrologa. W przypadku wykrycia nieprawidłowości wyświetlany jest 
odnośny komunikat (Rys.2) i ewentualnie zalecane jest uruchomienie 
określonych opcji naprawczych, zawartych w programie. 

 

 
  Rys.2. Sprawdzanie obecności podstawowych plików Astrologa przy uruchamianiu 
programu 
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2. Aktualna wersja programu 
 

 
  Rys.3. Ekran powitalny demonstracyjnej wersji programu Astrolog 4.0 

 
  Program ASTROLOG oblicza i wykreśla horoskopy. Duże możliwości 

obliczeniowe i wiele użytecznych opcji programowych czynią z niego 
niezastąpione narzędzie pracy każdego profesjonalnego Astrologa. 
Dodatkowy moduł interpretacyjny i zawarty podręcznik stwarzają dogodne 
narzędzie do nauki astrologii dla wszystkich jej miłośników. Zawarte w 
programie opisy interpretacyjne pozwalają na przyswojenie znaczenia 
pobytu planet w znakach zodiaku i domach horoskopowych oraz aspektów 
i figur planetarnych, a obszerny help pomaga w zrozumieniu i użytkowaniu 
programu. 

Tworząc program w systemie Windows staraliśmy się aby jego obsługa 
była maksymalnie uproszczona, zrozumiała i przyjazna dla Użytkownika. 
Unikaliśmy zbędnej liczby otwieranych okien. Przyjęliśmy zasadę, by 
wszystkie dane wprowadzać możliwie z jednego formularza, a wyświetlany 
obraz był identyczny z wydrukiem horoskopowym. Uznaliśmy, że 
niepotrzebne elementy mogą rozpraszać Astrologa, kontemplującego 
obraz horoskopu. 

Począwszy od 15.X.1582 r. pozycje planet i domów obliczane są według 
kalendarza gregoriańskiego, a poniżej tej daty wg kalendarza juliańskiego. 
Poprawność obliczeń została sprawdzona dla historycznych obserwacji 
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bliskich koniunkcji planetarnych wykonanych w krajach Dalekiego 
Wschodu. Program obejmuje zakres lat 10000 p.n.e. - 10000 n.e. Dla 
Plutona, Ceres, Eris i planetoid zakres lat 1 p.n.e. – 2500. Dla lat 1753 – 
9998 przy wyborze dat można posługiwać się wygodnym kalendarzem. 

 
Praca nad programem ASTROLOG została rozpoczęta w 1987 roku, a 

w roku 1989 powstała jego pierwsza wersja w systemie DOS. W latach 
1989 – 1990 powstały testowe wersje 1.0 – 1.3, a w latach 1991 – 1997 
wersje 2.00 – 2.32. Od roku 1995 równolegle rozpoczęliśmy pracę nad 
wersją pod Windows. 

Dotychczas zostały wydane następujące wersje Windowsowe programu 
Astrolog: 

1998 - Wersja 3.1  
2000 - Wersja 3.2 
2001 - Wersja 3.3 
2002 - Wersja 3.4 
2003 - Wersja 3.5  
2005 - Wersja 3.6  
2007 - Wersja 3.7 
2009 - Wersja 3.8 
Poszczególne wersje rozbudowywały zakres i funkcjonalność 

oprogramowania, zgodnie z sugestiami licznego grona jego Użytkowników 
W latach 2010 – 2016 trwały prace nad wersją 4.0 wykorzystującą 

narzędzia Visual Studio i platformę programistyczną NET Framework, co 
umożliwiło poprawienie grafiki programu i jego funkcjonalności. 

 
Program ASTROLOG w wersji 4.0 składa się obecnie z następujących 

głównych opcji, wybieranych z górnego paska menu: 

• Horoskop 

• Tranzyty 

• Progresje 

• Dyrekcje 

• Planetariusze 

• Midpunkty 

• Punkty arabskie 

• Gwiazdy stałe 

• Planetoidy 

• Efemerydy 

• Astrokartografia 

• Zegar astrologiczny 

• Horoskopy harmoniczne 

• Elekcja 
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• Przestrzeń lokalna 

• Cykl Jonasa 

• Biorytmy 

• Biodynamika 
 
opcji dodatkowych: 

• Spisy 

• Edytor 

• Pomoc 
 

opcji konfiguracyjnej: 

• Ustawienia program 
 

oraz opcji umożliwiającej bezpieczne zakończenie pracy: 

• Koniec 
 

 
  Rys.4. Główne opcje menu programu Astrolog 4.0 

 
Poszczególne opcje główne składają się z wielu podopcji, które zostaną 

szczegółowo omówione w dalszej części opisu programu Astrolog. 
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Programy antywirusowe mogą blokować uruchomienie nieznanych im 
programów, jak czyni to np. program Avast. Program Astrolog 4.0 został 
sprawdzony przez laboratorium antywirusowe Avast i nie powinien być 
blokowany (Rys 5a). Inne programy jak np. GDATA mogą blokować zapis 
do pliku dyskowego, uniemożliwiając poprawną pracę programu Astrolog, 
należy wtedy w ustawieniach danego programu antywirusowego umieścić 
katalog Astrologa w wyjątkach Strażnika, jak pokazano to na Rys 5b. 

 

 
  Rys.5a. Astrolog 4.0 sprawdzony w laboratorium antywirusowym Avast 

 

 
        Rys.5b. Katalogi Astrologa umieszczone w wyjątkach Strażnika na 

przykładzie programu GDATA 
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3. Formularz danych 
 

Formularz danych (Rys.6) służy do wprowadzenia danych personalnych 
w celu wykreślenia wybranego horoskopu. Jest on podzielony na trzy 
zasadnicze części, wyróżnione odrębnymi kolorami. Niebieska  służy do 
wprowadzania danych personalnych osoby, zielona - współrzędnych 
geograficznych miejscowości, na samej górze umieszczone są natomiast 
trzy okienka tekstowe, wyświetlające dane horoskopów A, B i C,  które są 
używane do wykreślania horoskopów porównawczych, kontaktowych, 
relacyjnych oraz horoskopów potrójnych. Dane te są wprowadzane za 
pomocą przycisku komendy "Wprowadź dane A (B, C)" dla horoskopu z 
formularza danych. Powyżej tego przycisku znajdują  się przyciski „Zamień 
A z B”, „Zamień B z C” i „Zamień C z A”, zamieniające ze sobą dane 
horoskopowe wprowadzone do okienek A i B i C. Horoskopy pojedyncze 
wykonywane są dla danych wyświetlonych w formularzu danych. Dane 
czasowe posiadają okienka w kolorze białym. 

 

 
  Rys.6. Formularz wprowadzania danych 

 
Poniżej komórek pamięci umieszczone są dwa okienka rozwijalne, w 



14 
 

których przechowywany jest alfabetyczny spis danych horoskopowych z 
wybranego z prawej strony spisu tematycznego oraz spis horoskopów 
bieżących, tzn. horoskopów, które zostały wykonane w ramach danej sesji.  

Na samym dole umieszczone są podobne okienka rozwijalne, służące 
do wyboru miast polskich i zagranicznych. Miasta zagraniczne wyświetlane 
są w dwóch okienkach rozwijalnych, posortowanych alfabetycznie według 
nazw miast oraz państw. Miasta Stanów Zjednoczonych Ameryki 
posortowane są dodatkowo według skrótów nazw stanów. Miejscowości 
mogą być dopisywane lub usuwane z formularza danych, a dodatkowo 
korygowane w opcji Spisy miast. 

W odrębnej opcji spisów tematycznych można utworzyć i nazwać nowe 
spisy, w których będą grupowane różne horoskopy. Korzystając z okienka 
rozwijalnego można wybierać dowolny spis tematyczny, a wraz z nim 
odrębną grupę horoskopów. W spisie zbiorczym zapisywane są wszystkie 
horoskopy ze wszystkich spisów tematycznych. 

Klikając w odpowiednią pozycję spisu danych horoskopowych, 
wprowadzamy wybraną osobę lub wykreślony uprzednio horoskop do 
formularza danych. W spisie bieżącym umieszczane są te horoskopy, do 
których mogą później zostać wykonane inne horoskopy, po wprowadzeniu 
ich do formularza danych lub następnie do okienek danych horoskopowych 
A, B lub C. Są to horoskopy natalne, planetariusze, progresje, dyrekcje, 
horoskopy kontaktowe, relacyjne, wektory chwili, horoskopy projektowane, 
poczęcia, węzłów księżycowych, efemerydalne, zaćmień Słońca, zaćmień i 
faz Księżyca oraz aspektów i ingresów planetarnych.  

Do pamięci bieżącej wprowadzane są horoskopy krokowe (bazujące na 
kroku czasowym), a przy kroku ciągłym – ostatni. Dla horoskopu 
harmonicznego wprowadzane są jedynie dane natalne. Horoskopy radix, 
poczęcia, zaćmień i faz, aspektów i ingresów planetarnych, wprowadzone 
ze spisu bieżącego do formularza danych, mogą być odtworzone przy 
wyborze z menu horoskopu radix. Dla danych umieszczonych w pamięci A 
i B ze spisu danych horoskopowych lub spisu bieżącego można wykonać 
horoskop kontaktowy, relacyjny i porównawczy, a wraz z horoskopem 
umieszczonym w pamięci C - horoskop potrójny.  

Naciśnięcie przycisku "Nowe Dane" powoduje wyczyszczenie 
formularza i wprowadzeniu do niego aktualnej daty i czasu. Wprowadzając 
dane horoskopowe dopuszcza się nie podanie imienia, nazwiska, bądź nie 
określenie płci. Znajdujący się z lewej strony przycisk "czas bieżący" 
umożliwia pobranie danych miejscowości z pliku „zegar.txt” i czasu z 
zegara komputera. Znajdujący się poniżej przycisk „czas nieznany” 
umożliwia wykreślenie horoskopu przy nieznanej godzinie urodzenia. Nie 
są wtedy wykreślane wierzchołki domów horoskopowych, a horoskop 
wykreślany jest na godzinę 12:00. Przycisk „Zapisz Dane” zapisuje dane 
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horoskopowe do aktualnego spisu tematycznego i spisu zbiorczego, a 
„Usuń Dane” usuwa dane horoskopowe wyświetlone w formularzu danych 
z aktualnego spisu tematycznego i spisu zbiorczego. Dane te można 
również usuwać, korzystając ze spisu danych horoskopowych. 

Program umożliwia obliczenia w czasie rzeczywistym, stosowanym na 
co dzień, a także w czasie efemerydalnym, w którym sporządzane są 
efemerydy planetarne. Wówczas obok  okienka czasowego pojawi się 
oznaczenie ET. Obecnie (2015) czasy te różnią się o 69 sekund ale na 
początku naszej ery różnica dochodziła do 3 godzin. Dla nowo 
wprowadzanych danych podany czas jest tożsamy z czasem przyjętym w 
opcji ustawień w menu. Zaleca się przyjęcie czasu rzeczywistego, czas 
efemerydalny pozostawiamy do porównań dla osób, które wcześniej 
wykreślały horoskopy, obliczając pozycję planet przy wykorzystaniu tablic 
efemerydalnych, a nie obliczeń komputerowych. 

Daty można wprowadzać korzystając z kalendarza, obejmującego lata 
1753 – 9998. Chcąc sporządzić horoskop dla wcześniejszej daty (od roku 
10000 p.n.e.), należy odznaczyć kalendarz w odnośnym okienku wyboru. 

Daty wcześniejsze od daty reformy kalendarza z juliańskiego na 
gregoriański, to jest 15.X.1582 oznaczone są jako daty juliańskie JD po 
prawej stronie wprowadzonej daty. 

Z prawej strony daty podany jest dzień tygodnia, a poniżej system 
domów, przyjęty w ustawieniach konfiguracyjnych programu. Dla osoby 
wybranej ze spisu danych horoskopowych podany jest system domów 
zastosowany przy sporządzeniu i zapisaniu horoskopu tej osoby. 

W górnej części formularza znajduje się okienko umożliwiające 
opcjonalne wpisywanie komentarza, dotyczącego danej osoby. Wraz z 
danymi osoby, zapisywanymi w folderze Osoby w pliku o nazwie spisu 
tematycznego, może on zostać zapisany w pliku o nazwie złożonej z 
danych personalnych danej osoby, rozpoczynających się od jej nazwiska i 
imienia, znajdującym się w folderze Koment. Oba te pliki są skorelowane 
ze sobą. Program zawiera opcję menu, umożliwiającą sprawdzenie 
spójności folderów Osoby i Koment. 

W dolnej części formularza danych znajdują się rozwijalne okienka, 
zawierające spis współrzędnych miejscowości polskich i 
zagranicznych. Miejscowości zagraniczne są ułożone alfabetycznie 
według miejscowości i według państw. Ułatwia to ich odnajdywanie. 
Wszelkie spisy działają w ten sposób, że po wpisaniu pierwszej litery i 
następnych do okienka tekstowego cały spis ustawiany jest na te litery. 
Wybranie miejscowości wymaga kliknięcia w nią myszką. 

Naciskając przycisk "Nowe miasto", czyścimy dolny fragment 
formularza danych, przygotowując go do wprowadzenia współrzędnych 
nowej miejscowości. Dwa współpracujące ze sobą przyciski - "Miasto 
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polskie" i "Miasto zagraniczne" przygotowują odpowiednio formularz 
danych do wpisu miejscowości polskiej lub zagranicznej i uaktywniają 
odpowiednie spisy miejscowości. Nową miejscowość można dopisać do 
spisu miejscowości naciskając przycisk „Zapisz miasto” lub też z niego 
usunąć za pomocą przycisku „Usuń miasto”. Przy obu tych operacjach 
zostaje zachowany dotychczasowy plik miast z rozszerzeniem old. W 
przypadku błędu zapisu nowego pliku miast, można go odtworzyć w opcji 
menu Spisy - Sprawdzenie i korekta spisów ze spisu old. Gdy brak jest 
spisu miast lub ma on błędną długość, zostanie on odtworzony 
automatycznie z pliku old przy nowym uruchomieniu Astrologa. Przy 
wprowadzaniu nowej miejscowości można jej przypisać współrzędne, a 
także strefę czasową pobliskiej, już istniejącej w spisie miejscowości, 
wybierając odpowiednią odpowiedź a okienku komunikacyjnym. 
Miejscowości można również wprowadzać i usuwać oraz korygować, 
korzystając z opcji Spisy miejscowości polskich i zagranicznych. 

 Dla Polski, od momentu wprowadzenia czasu strefowego, strefa 
czasowa ustalana jest automatycznie, dla wszystkich miast europejskich 
oraz wielu miast zagranicznych zdefiniowane zostały tablice stref 
czasowych, umożliwiające automatyczne określenie strefy czasowej, dla 
pozostałych miast strefę można wybrać z kilku obowiązujących dla danego 
państwa, naciskając jeden z przycisków z przypisaną mu strefą czasową. 

Strefy czasowe  zostały zaproponowane w 1878 roku przez 
kanadyjczyka Sandforda Fleminga i wprowadzone w roku 1884 lecz w 
różnych państwach wprowadzano je w różnym czasie, podobnie czas letni. 

Gdy strefy nie da się ustalić (np. w danym czasie nie była jeszcze 
wprowadzona), program umożliwia zastosowanie czasu słonecznego 
miejscowego, bądź czasu strefowego najbliższego południka 15-
stopniowego. W czasie prawdziwym słonecznym miejscowym słońce 
góruje nad danym miejscem punktualnie o godzinie 12.00. Czas ten 
pokazywały zegary słoneczne oraz sygnalizowały obserwatoria 
astronomiczne. Czas ten różni się nieco od średniego czasu 
słonecznego miejscowego, uwzględniającego jedynie różnicę długości 
geograficznej i przyjmującego 4 minuty czasu, jako odpowiednik 1 stopnia 
długości geograficznej. Różnica ta, dochodząca do 16 minut, wynika z 
niejednostajności ruchu Ziemi wokół Słońca i określa ją tzw. równanie 
czasu. Stosowany czas miejscowy definiuje się w ustawieniach 
konfiguracyjnych programu. Zalecamy stosować czas prawdziwy, jako 
bardziej wiarygodny, choć w niektórych programach astrologicznych 
stosuje się czas średni, co jest dużym uproszczeniem obliczeniowym. 
 Przycisk „czas GMT” pozwala na wykreślanie horoskopów w czasie 
GMT (czas Greenwich, strefa czasowa 0), gdy np. takie dane horoskopowe 
posiadamy lub z pewnych względów jest to wygodne, gdy na przykład nie 
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znamy obowiązujących w danym miejscu i czasie stref czasowych. 
 Typ aktualnie wybranego horoskopu wyświetlony jest w nagłówku 

formularza danych.  Aby go wykreślić należy nacisnąć przycisk "Wykreśl 
horoskop". Program sprawdza, czy zostały wprowadzone wszystkie dane i 
czy wykreślenie horoskopu jest możliwe. Jeżeli tak, to wykreśla go. 

 

 
      Rys.7. Formularz wprowadzania czasu z kalendarzem dla czasów obecnych 

 
Na formularzach, wymagających wprowadzenia czasu, w zakresie lat 

1753 – 9998 używa się kalendarza, co jest zaznaczone odnośnym polem 
wyboru lub nie - dla lat 10000 p.n.e. do 10000 n.e. Wybór zostawiamy 
Użytkownikowi, jednak jeśli można, sugerujemy korzystanie z kalendarza, 
gdyż jest to wygodne. Jeżeli data wykracza poza zakres kalendarza, 
program automatycznie wyłącza kalendarz, odznaczając odnośne pole 
wyboru. Chcąc ponownie korzystać z kalendarza, trzeba zaznaczyć jego 
pole wyboru. Dla dat od 10000 p.n.e. do 10000 n.e. wprowadzono co 4000 
lat obrazowe przedstawienie danej epoki czasu, poprzez odpowiadające jej 
historyczne wydarzenie, używając dodatkowo paska postępu dla określenia 
aktualnie wybranego czasu. Przykładowy formularz, z którego wprowadza 
się datę dla sporządzenia współrzędnych sferycznych planet z użyciem 
kalendarza przedstawiono powyżej na Rys.7.  
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4. Opcje główne 
 
    Opcja wybrana z menu zostaje wyszczególniona  w nagłówku 

formularza danych. Po wprowadzeniu danych do formularza i naciśnięciu 
przycisku „Wykreśl horoskop”, program przystępuje do sprawdzenia 
wprowadzonych danych horoskopowych, a następnie do obliczeń i 
wykreślania horoskopu. W lewym górnym rogu, w główce horoskopu, 
podany zostaje typ horoskopu, dane personalne osoby lub wydarzenie, dla 
którego horoskop jest wykreślany, określana jest strefa czasowa oraz 
miejscowość wraz ze współrzędnymi geograficznymi. Dane, które zostają 
tu wyświetlone zależą od typu horoskopu, np. przy wyszukiwaniu przez 
program daty (np. dla solariusza), zostaje określona dokładna data w 
obowiązującym czasie strefowym, współrzędne miejscowości, a poniżej 
dane personalne osoby lub wydarzenia, do którego dany horoskop się 
odnosi. Program dopuszcza zagnieżdżanie się horoskopów, tzn. np. 
wykonywanie tranzytów do solariusza, horoskopu kontaktowego progresji i 
solariusza  itp., co znajduje zawsze odzwierciedlenie w główce horoskopu. 
 Poniżej główki, z lewej strony formularza horoskopowego, wyświetlona 
zostaje informacja o stosowanym systemie domów i podane są obliczone 
pozycje wierzchołków domów. 

 W przypadku stosowania zodiaku syderycznego w prawym górnym rogu 
wyświetlana jest obliczona dla danego horoskopu wartość ayanamsy. 

 Gdy w ustawieniach menu wybrane jest obliczanie godziny planetarnej, 
określana jest planeta władająca urodzeniową godziną planetarną. 
Godzinę planetarną określa się poprzez podział dnia od wschodu do 
zachodu słońca na 12 równych części, zwanych godzinami planetarnymi 
dziennymi i nocy od zachodu do wschodu na 12 równych części, zwanych 
godzinami planetarnymi nocnymi. Godzinami planetarnymi włada 7 planet 
w ściśle określonej kolejności: Słońce, Wenus, Merkury, Księżyc, Saturn, 
Jowisz i Mars. Niedziela rozpoczyna się władaniem Słońca, poniedziałek - 
Księżyca, wtorek - Marsa, środa - Merkurego, czwartek - Jowisza, piątek - 
Wenus, a sobota - Saturna. Wynika to z przyjętej cykliczności. 

 Poniżej godziny planetarnej określany jest układ planetarny 
horoskopu, wyróżniono: rozprysk, zwichnięcie, wiązkę, lokomotywę, 
huśtawkę, miskę, wiadro i koronę. 

 Dla horoskopów pojedynczych i tranzytowych określana jest doba 
księżycowa, progresywny dom księżycowy oraz pasmo posadowienia 
Księżyca. 

 Horoskop, w zależności od typu, może być pojedynczy, podwójny lub 
potrójny. W środku horoskopów pojedynczych i podwójnych opcjonalnie, 
zgodnie z ustawieniem w menu, wykreślane są linie aspektów, łączące 
planety tworzące ze sobą aspekty główne z zadeklarowanym tabelarycznie 
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zakresem odchyłki od dokładnego aspektu. Aspekty harmonijne 
wykreślane są zieloną linią ciągłą, a nieharmonijne czerwoną linią 
przerywaną. Do aspektów głównych harmonijnych zaliczono półsekstyl, 
sekstyl i trygon, a do nieharmonijnych kwadraturę, kwinkunks i opozycję. 
Aspekty te wraz z aspektami małymi przedstawiono w opcji Pomoc w 
podopcji Symbolika aspektów. W horoskopie pojedynczym linie aspektów 
łączą planety tej samej osoby, w podwójnym prowadzone są między 
planetami należącymi do dwóch osób np. w horoskopie porównawczym. 
Osie horoskopowe Asc i MC pogrubiono. Oś Ascendentu wykreślona jest w 
kolorze czerwonym, a MC we fioletowym. Dokładne pozycje planet 
zaznaczone są pogrubionymi punktami przy kole podziałowym ze znakami 
zodiaku. Najmniejsza podziałka wyznacza odcinki 10°. Dla horoskopów 
radixowych, po najechaniu myszką na punkt określający położenie planety, 
na kole podziałki stopniowej następuje wyświetlenie interpretacyjnego 
opisu dotyczącego danego stopnia zodiakalnego lub po najechaniu myszką 
na punkt określający położenie Słońca, Księżyca lub osi horoskopu - 
wyświetlenie opisu symbolu sabiańskiego, jeżeli tylko któraś z tych opcji 
jest uaktywniona przez Użytkownika w ustawieniach konfiguracyjnych 
menu. 

 Poniżej horoskopu umieszczonych jest kilka tabelek. Pierwsza z lewej 
podaje dobę, dom i pasmo księżycowe, sąsiednia - ilość poszczególnych 
aspektów głównych w danym horoskopie oraz ich ilość całkowitą, zgodnie z 
przyjętym zakresem aspektów. W następnej tabelce określono władztwo, 
wywyższenie, upadek i wygnanie poszczególnych planet, odnośnie do 
zodiaku i domów, w których się znajdują, obok podano ich dokładną 
pozycję tzn. długość ekliptyczną geocentryczną z dokładnością do 1” łuku. 
W pozycji planet uwzględniono ich retrogradację i pozycję stacjonarną. W 
tabelce określono także dekanat i dwadasamsę planet. 

 Z prawej strony określono jakości i żywioły planet w znakach zodiaku i 
domach. W kolejności O,Z,P,W oznaczają żywioły ognia, ziemi, powietrza i 
wody. Dla zodiaku dokonano podziału na znaki kardynalne, stałe i 
zmienne, a dla domów na kątowe, następujące i upadające. 

Poniżej w tabeli aspektów, wyszczególniono aspekty między planetami 
i podano odchyłkę od dokładnego aspektu (tzw. orb). Oprócz planet 
uwzględniono Ascendent, Medium Coeli, Węzeł Księżycowy, Lilith (Czarny 
Księżyc) i Chirona. Ceres, Eris, Lilith i Chiron wyświetlane są opcjonalnie, 
zgodnie z wyborem ustawień w menu. Nie wykreślane są pozycje Plutona, 
Ceres, Eris i Chirona poza zakresem lat 0 – 2500. Nie wykreślany jest Asc i 
MC dla nieznanego dokładnego czasu horoskopu. Tabelki są 
modyfikowane w zależności od ilości wyświetlanych obiektów. Aspekty 
aplikacyjne mają podkreślony orb, a separacyjne nie. Aspekty główne 
harmonijne (półsekstyl, sekstyl i trygon) zaznaczono kolorem zielonym, a 
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nieharmonijne (kwadratura, kwinkunks, opozycja) czerwonym. Koniunkcje 
zaznaczono kolorem żółtym, a aspekty małe białym lub czarnym, w 
zależności od wybranego tła. 

 Zastosowano dwie różne tabele dla horoskopów pojedynczych i 
podwójnych. Dla horoskopów podwójnych określane są aspekty wzajemne 
planet do siebie, dla dwóch różnych danych horoskopowych. Jednocześnie 
podawane są również oprócz aspektów porównawczych np. do radixu, 
aspekty jakie np. planety tranzytujące lub progresywne tworzą aktualnie ze 
sobą. Gdy data nie jest symboliczna, obliczany jest dom, doba i pasmo 
księżycowe. Dla obu tabel podawana jest ilość poszczególnych aspektów 
głównych, a także sumaryczna ilość aspektów.  

Dla horoskopów typu radixowego, planetariuszy i tranzytów program 
sprawdza, czy w okresie pół doby od danej daty nie zaszło zaćmienie 
Słońca lub Księżyca. Jeżeli tak, to informacja o tym, w kolorze czerwonym, 
wraz z dokładnym czasem zaćmienia, pojawia się w prawym górnym rogu 
horoskopu. Ponadto dla horoskopów tego typu możliwe jest opcjonalne 
wykreślanie aspektów do wierzchołków domów, które określa się w 
ustawieniach konfiguracyjnych programu. 

 Od ustawień menu uzależnione jest także automatyczne badanie biegu 
jałowego Księżyca, czyli przedziału czasu, w którym Księżyc do wejścia w 
nowy znak zodiaku nie utworzy żadnego głównego aspektu. Informacja o 
biegu jałowym Księżyca wyświetlana jest z prawej strony pod kołem 
horoskopu. W ustawieniach menu można włączyć lub wyłączyć w badaniu 
biegu jałowego aspekt kwinkunksa lub półsekstylu i kwinkunksa. 

Badanie biegu jałowego Księżyca zostało rozbudowane w opcji 
elekcyjnej, gdzie okres biegu jałowego uważany jest za negatywny.  

Opcjonalnie, zgodnie z wyborem ustawień w menu można wyświetlić 
sygnifikatory zdrowia. Określane są: hyleg, alkachod, apheta i anareta. 
Hyleg ma decydujące znaczenie we wszystkich sprawach dotyczących 
zdrowia i może nim być Słońce, Księżyc bądź Ascendent. Alkachod jest 
władcą hylegu i wpływa na długość życia, apheta tworzy z hylegiem 
najsilniejszy aspekt harmonijny i zapewnia ochronę zdrowia, anareta 
natomiast tworzy z hylegiem najsilniejszy aspekt nieharmonijny, stanowiąc 
największe zagrożenie dla zdrowia. Sygnifikatory zdrowia wyświetlane są w 
lewej części horoskopu poniżej układu planetarnego. Przykładowy obraz 
horoskopu radix, wykreślony dla czasu w przedziale pół doby od zaćmienia 
Słońca, został przedstawiony poniżej na Rys.8. 
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  Rys.8. Przykładowy horoskop radix 
 
Poszczególne opcje główne umówione zostaną bardziej szczegółowo w 

dalszej części opisu. 
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4.1. Horoskop radix 
 
Po wybraniu z menu tej opcji wyświetlony zostaje formularz danych, do 

którego można wprowadzić dane horoskopowe nowej osoby lub 
wydarzenia, bądź dane horoskopowe z alfabetycznego spisu 
tematycznego. Po kliknięciu przycisku „Wykreśl horoskop” zostaje 
wykreślony horoskop radix. Jego wygląd został opisany w punkcie powyżej. 
Po najechaniu myszką na punkty określające położenie planet na kole 
podziałki stopniowej następuje wyświetlenie interpretacyjnego opisu 
dotyczącego danego stopnia zodiakalnego lub symbolu sabiańskiego, 
dotyczącego położenia światła planetarnego lub osi horoskopu, w 
zależności od ustawień w menu. 

Na górnym pasku menu wyświetlone zostają dostępne podopcje. 
Klikając w podopcje „Dyspozytorzy” wykreślamy graf przedstawiający 
zależności władztwa pomiędzy planetami. Strzałka skierowana jest od 
planety władającej do podległej. Gdy planeta sama jest swoim władcą, jest 
ona otoczona kółkiem. Planety będące w recepcji powiązane są ze sobą 
podwójnymi liniami z przeciwnie skierowanymi strzałkami. Gdy występuje 
kilka grup władców planetarnych, nie powiązanych ze sobą, są one 
wykreślane w osobnych grafach. Planety zapętlające się cyklicznie 
wpisane są w elipsy. Osobno przedstawiono władztwa zodiakalne planet 
oraz władztwa w domach horoskopowych tradycyjnych. Klikając 
„Kontynuacja” przechodzimy do grafu władztwa planetarnego w domach 
według znaków na wierzchołkach domów. Zgodnie z ustawieniami w menu, 
opcjonalnie można zadeklarować tradycyjne władztwo Marsa, Jowisza i 
Saturna, podwójne władztwo Merkurego i Wenus oraz pojedyncze 
władztwo uwzględniające władztwo Ceres i Eris. 

Poniżej na Rys.9 przedstawiono przykładowy graf dyspozytorów 
planetarnych, gdzie dla władztwa pojedynczego według planet w znakach 
zodiaku dyspozytorem głównym jest Merkury. 
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  Rys.9. Graf dyspozytorów planetarnych 

 
Podopcja „Figury” umożliwia znalezienie i wykreślenie na odrębnym 

formularzu wszystkich figur planetarnych w danym horoskopie natalnym. 
Wyróżniono figury z aspektami głównymi: stella, wachlarz, trójkąt 
dynamiczny, trapez, półkrzyż, krzyż, wielki trygon, palec boży, bumerang, 
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latawiec, wielki sekstyl, mistyczny prostokąt, trójkąt syntetyczny i bisekstyl 
oraz z aspektami małymi: palec diabła, trójkąt twórczy, statek, łódź, pudło, 
pętla, zamek, wieniec i klatka. W ustawieniach menu można zadeklarować, 
czy w figurach planetarnych mają być uwzględnione: Ascendent i MC, 
Węzeł Księżycowy, Lilith i Chiron. 

 
Figury planetarne z aspektami głównymi charakteryzują się następującą 

budową: 

• stella określona jest jako koniunkcja więcej niż dwóch planet w tym 
samym domu lub znaku - wzajemne koniunkcje Słońca, Merkurego i 
Wenus liczymy jako połowę (świta Słońca) 

• wachlarz  to stella wraz z planetą będącą do niej w opozycji 

• trójkąt dynamiczny  stanowią kwadratura, kwinkunks i trygon 
powiązane ze sobą i dające w sumie 360° 

• trapez  to trzy sekstyle i opozycja 

• półkrzyż - dwie kwadratury i opozycja 

• krzyż - cztery kwadratury (dwie opozycje) 

• wieki trygon - trzy trygony 

• palec boży - sekstyl i dwa kwinkunksy (tworzą wierzchołek) 

• bumerang - palec boży + planeta opozycyjna do wierzchołka 

• latawiec - dwa sekstyle i dwa trygony rozpostarte na opozycji i 
trygonie 

• wielki sekstyl - sześć sekstyli 

• mistyczny prostokąt - dwa sekstyle i dwa trygony (przekątne 
tworzą dwie opozycje) 

• trójkąt syntetyczny - opozycja, trygon i sekstyl 

• bisekstyl - trygon i dwa sekstyle 
 

Figury planetarne w skład których wchodzą aspekty małe to: 

• palec diabła - dwie półtorakwadratury (135°) i kwadratura 

• trójkąt twórczy - dwa bikwintyle (144°) i kwintyl (72°) 

• statek - bikwintyl i dwa kwintyle 

• łódź - kwintyl i dwa decyle (36°) 

• pudło - dwa nonagony (40°), półnonagon (20°) i sentagon (100°) 

• pętla - dwa nonagony (40°) i binonagon (80°) 

• zamek - dwa półnonagony (20°) i nonagon (40°) 

• wieniec - 5 kwintyli opartych na przekątnych z 5 bikwintyli 

• klatka - 9 nonagonów 
 

Figury, będące częścią większej formacji np. palec boży, wchodzący w 
skład bumerangu, nie są osobno wykreślane, chyba że w ich skład 



25 
 

wchodzą odrębne planety. Na ekranie wykreślonych jest maksymalnie 12 
figur. Kliknięcie „Kontynuacja” umożliwia wyświetlenie pozostałych figur. 
Na Rys.10 przedstawiono figury planetarne przykładowego horoskopu 

Figury planetarne przedstawiono w opcji Pomoc - Symbolika figur. 
 

  Rys.10. Figury planetarne przykładowego horoskopu radix 
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Kliknięcie „Rektyfikacja” powoduje przejście do odrębnego formularza, 
na którym deklarujemy, czy chcemy zrektyfikować horoskop wg czasu 
urodzenia, czy wg położenia Ascendentu. Przy wyborze rektyfikacji wg 
czasu urodzenia, należy podać ilość godzin i minut, o które chcemy 
zrektyfikować horoskop, wybierając rektyfikację wg położenia Ascendentu, 
podajemy położenie Ascendentu w stopniach i minutach oraz wybieramy 
przyciskiem odpowiedni znak zodiaku. Godziny, minuty czasowe, stopnie i 
minuty kątowe, można określić bądź wpisując odpowiednią liczbę do 
okienka tekstowego, bądź posługując się przyciskami strzałkowymi, przy 
czym możliwa jest rektyfikacja horoskopu do przodu i do tyłu. Rektyfikacji 
można dokonywać w zakresie jednej doby. Wybrany czas rektyfikacji lub 
nowe położenie Asc zatwierdzamy przyciskiem „OK.” Naciśnięcie przycisku 
„Anuluj” powoduje rezygnację z rektyfikacji horoskopu. Formularz 
rektyfikacyjny pokazano na Rys.11. 

W wypadku zatwierdzenia rektyfikacji, wykreślany jest nowy 
zrektyfikowany horoskop, a na formularzu danych, w okienku komentarza, 
umieszczana jest informacja, że horoskop został zrektyfikowany. Horoskop 
ten można zapisać na dysk do aktualnego pliku tematycznego z 
rozszerzeniem „dat” oraz pliku „zbiorczy.dat”. 
     

  Rys.11. Formularz rektyfikacji na tle horoskopu radix 
 
Klikając podopcję „Relokacja”, przechodzimy do formularza 

wprowadzania miast, pozwalającego wybrać dowolną miejscowość polską 
lub zagraniczną (Rys.12). Podobnie jak w formularzu danych, możemy 
korzystać z alfabetycznego spisu miejscowości lub wprowadzić nową 
miejscowość. Po zaakceptowaniu wprowadzonego miasta przyciskiem 
„OK”, następuje wykreślenie zrelokowanego horoskopu i umieszczenie tej 
informacji w okienku komentarza formularza danych. Stąd też możemy 
zapisać na dysk, do aktualnego pliku tematycznego oraz pliku 
„zbiorczy.dat”, zrelokowany horoskop. Czas zrelokowanego horoskopu 
podawany jest z uwzględnieniem aktualnej strefy czasowej miejscowości 
relokacji. 
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  Rys.12. Formularz relokacji na tle horoskopu radix 
 
Po zapoznaniu się z horoskopem, mamy możliwość dokonania derywacji 
horoskopu klikając „Derywacja” (z odrębnego formularzyka 
przedstawionego na Rys.13, uwidocznionego w prawym górnym rogu, 
wybieramy dom, który ma być osią derywacji, wierzchołek tego domu jest 
wtedy traktowany jako nowy Ascendent). Z horoskopu derywacyjnego 
możemy przejść do dalszych derywacji lub powrócić do horoskopu radix 
klikając podopcję „Horoskop”. 
     

 
  Rys.13. Formularz derywacji na tle horoskopu radix 
 

Wybranie podopcji „Sabiańskie”. powoduje wyświetlenie opisu symboli 
sabiańskich dla aktualnych położeń Słońca, Księżyca, Ascendentu, 
Descendentu, Medium i Immum Coeli, jak przedstawiono na poniższym 
Rys.14. 
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  Rys.14. Symbole sabiańskie dla przykładowego horoskopu radix 

 
Wybierając podopcję „Interpretacje” (jeżeli jest zakupiona) na 

formularzu horoskopowym, uruchamiany jest automatycznie edytor z 
opisem interpretacyjnym wybranego horoskopu radix (Rys.15). Horoskop 
staje się przeźroczysty, pozwalając na analizę opisów interpretacyjnych.  

 

 
  Rys.15. Opis interpretacyjny przykładowego horoskopu radix w edytorze 
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Uwaga: w zależności od ustawienia % zakresu końca domu w podopcji 
zakresu aspektów ustawień menu (0-10%), planeta będąca w końcu domu 
może być traktowana w opisie jak będąca w domu następnym, gdyż 
faktycznie oddziałuje już na ten dom.  

Opis interpretacyjny zawiera położenia planet w znakach i domach oraz 
aspekty główne między planetami. Określana jest również doba 
księżycowa, progresywny dom księżycowy oraz pasmo posadowienia 
Księżyca. Można wybrać również pełniejszą interpretację symboli 
sabiańskich klikając „Interpretacje” w podopcji Symboli Sabiańskich, jak 
przedstawiono poniżej na Rys.16. 
      

 
  Rys.16. Opis interpretacyjny symboli sabiańskich w edytorze 

 
Kliknięcie „Horoskop” w którejś z podopcji powoduje powrót do 

horoskopu radix. 
Każdy z ekranów horoskopowych, a także ekranów podopcji można 

wydrukować klikając „Druk”, można sporządzić jego kopię klikając  „Kopia”  
(powoduje  to  wyświetlenie  horoskopu,  który  można zrzucić na pasek 
zadań i w dowolnej chwili ponownie wyświetlić), dokonać zapisu ekranu w 
postaci bitmapy na dysk, klikając „Obraz”. Klikając w ikonę drukarki, 
dokonujemy wydruku na drukarce domyślnej. Aby powrócić do formularza 
danych w celu wybrania innych danych horoskopowych, należy kliknąć 
„Nowy”, a do menu głównego można powrócić klikając „Menu”. 
 

4.2. Horoskop porównawczy 
          
 Można go wykonać dla dwóch osób umieszczonych w okienkach 

danych horoskopowych A i B. Horoskop A umieszczony zostaje wewnątrz, 
a horoskop B na zewnątrz. W kole zewnętrznym Ascendent oznaczony jest 
strzałką, w wewnętrznym znajduje się z lewej strony, zgodnie z 
powszechnie przyjętą konwencją. Dla horoskopów A i B z lewej strony 
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podane są pozycje planetarne, a pod nimi wykreślona tabela aspektów 
porównawczych. Planety osoby (horoskopu) B umieszczone są u góry, a 
osoby (horoskopu) A  z lewej strony tabeli aspektów (Rys.17). 

 

 
   Rys.17. Przykładowy horoskop porównawczy 
 



31 
 

Osoby można zamieniać ze sobą przyciskiem „Zamień horoskop A z B” 
na formularzu wprowadzania danych. Zasięg aspektów można uprzednio 
definiować w ustawieniach menu (podopcja konfiguracyjna - Zakres 
aspektów). Tabela jest modyfikowana w zależności od obiektów, których 
wykreślanie zadeklarowano w ustawieniach menu. Można zrezygnować z 
wyświetlania Ceres i Eris, Lilith i Chirona. Nie wykreślane są pozycje 
Plutona, Ceres, Eris i Chirona poza zakresem lat 0 – 2500. Nie wykreślany 
jest Asc i MC dla nieznanego czasu horoskopu A lub B.  

W tabeli aspekty główne wytłuszczono, a aplikacyjne podkreślono. 
Główne aspekty harmonijne oznaczono kolorem zielonym, a nieharmonijne 
czerwonym. Z prawej strony umieszczono tabelę z wyszczególnieniem 
ilości porównawczych aspektów głównych między horoskopami A i B. 
Przykładowy horoskop porównawczy przedstawiono na rys.17. 

Wersja z opisami interpretacyjnymi pozwala na wyświetlanie i druk 
opisów danego horoskopu ("Interpretacje"), jak pokazuje poniższy Rys.18.  
 

 
  Rys.18. Opis interpretacyjny przykładowego horoskopu porównawczego 

 
Horoskop porównawczy można wydrukować klikając "Druk", można też  

przejść do formularza danych klikając "Nowy" lub powrócić do głównego 
menu klikając "Menu". Istnieje też możliwość sporządzenia kopii horoskopu 
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(podopcja „Kopia”) i zrzucenie jej na pasek zadań lub dokonania zapisu 
ekranu na dysk poprzez wybranie podopcji „Obraz”. 

 
4.3. Horoskop potrójny 

     

 
  Rys.19. Przykładowy horoskop potrójny 
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Horoskop potrójny umożliwia porównanie trzech danych horoskopowych, 
umieszczonych w okienkach danych A, B i C (Rys.19). Horoskop A 
umieszczony zostaje wewnątrz, horoskop B na kole środkowym, a C na 
zewnątrz. W dwóch kołach zewnętrznych Ascendent oznaczony jest 
strzałką, w wewnętrznym znajduje się z lewej strony, zgodnie z 
powszechnie przyjętą konwencją. Dla tych trzech horoskopów wyświetlone 
zostają dwie tabele aspektów porównawczych. Z lewej strony porównane 
zostają horoskopy A i B, a z prawej horoskopy A i C. Planety osób 
(horoskopów) B i C umieszczone są u góry, a osoba (horoskopu) A  z lewej 
strony tabeli aspektów. Zasięg aspektów horoskopu potrójnego można 
uprzednio definiować w ustawieniach menu (podopcja - Zakres 
aspektów). Aspekty główne wytłuszczono, a aplikacyjne podkreślono. Obie 
tabele zawierają aspekty planetarne do Eris, gdy planety karłowate są 
zadeklarowane (w sumie 12 planet). Gdy nie zadeklarowano wykreślania 
Ceres lub Eris lub są ona poza zakresem czasowym obliczeń, (poza latami 
0 – 2500), na ich miejsce wprowadzany jest Asc i MC. Gdy nie jest 
określony dokładny czas horoskopu, co uniemożliwia obliczenie pozycji 
domów horoskopowych, na miejsce Asc i MC w tabeli aspektów 
wprowadzany jest Węzeł Księżycowy i Lilith. Obok obu tabel podano ilość 
aspektów głównych między horoskopami A i B oraz A i C. 

 Horoskop potrójny można wydrukować (podopcja "Druk"), można 
przejść do formularza danych (podopcja "Nowy") lub powrócić do 
głównego menu (podopcja "Menu"). Istnieje też możliwość sporządzenia 
kopii horoskopu (podopcja „Kopia”) i zrzucenie jej na pasek zadań lub 
dokonania zapisu ekranu na dysk (podopcja „Obraz”). 

 
4.4. Horoskop kontaktowy 

 
Horoskop kontaktowy może być wykonany jedynie wtedy, gdy dane 

horoskopowe umieszczone zostały w obu okienkach danych A i B. 
Opcjonalnie można sporządzić horoskop kontaktowy po krótszym łuku, od 
osoby starszej do młodszej lub od osoby młodszej do starszej. 

W horoskopie kontaktowym po krótszym łuku pozycja kontaktowa 
znajduje się w połowie krótszego łuku łączącego planety horoskopów A i B. 
W horoskopie kontaktowym od osoby starszej do młodszej kontaktowa 
pozycja planety znajduje się w połowie łuku liczonego od planety osoby 
starszej do planety osoby młodszej w kierunku narastających stopni 
zodiaku, a w horoskopie kontaktowym od osoby młodszej do starszej 
analogicznie po łuku od planety osoby młodszej do planety osoby starszej, 
licząc w kierunku narastających stopni zodiaku, czyli przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara. Położenie kontaktowego Ascendentu różni się 
zazwyczaj od kontaktowego położenia wierzchołka I domu, gdyż jest on 
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liczony analogicznie jak kontaktowe pozycje planetarne, natomiast 
wierzchołek I domu obliczony jest dla kontaktowego MC i wprowadzonej 
miejscowości horoskopu kontaktowego przy przyjęciu uśrednionego 
nachylenia ekliptyki. Ascendent kontaktowy oznaczony jest jako Asc.  

   

 

Rys.20. Przykładowy horoskop kontaktowy po krótszym łuku 



35 
 

 Jeżeli horoskopy A i B mają taki sam system domów, zostaje on 
zachowany w horoskopie kontaktowym, w przeciwnym razie przyjęty 
zostaje system domów z ustawień w menu. Oczywiście, gdy któryś z 
horoskopów A lub B wykreślony został bez domów (nie był znany dokładny 
czas horoskopu), horoskop kontaktowy wykreślony jest także bez domów 
horoskopowych. Po wybraniu miejscowości, dla której sporządzany jest 
horoskop kontaktowy, otrzymujemy horoskop z wektorowymi położeniami 
planet i domów (Rys.20). Kontaktowe pozycje domów podane są z lewej 
strony horoskopu kontaktowego, poniżej określony jest układ planet. 
Pozycje planet i tabela aspektów wyświetlone są poniżej horoskopu. 
Podana jest również ilość poszczególnych aspektów głównych oraz ich 
ilość sumaryczna. Gwiazdka przy pozycji  planety oznacza, że pozycje 
planet w obu horoskopach różniły się o więcej  niż  150°, a mniej niż 210° i 
należy wziąć też pod uwagę opozycyjne w stosunku do obliczonego 
położenie planety kontaktowej. Aspekty kontaktowe podawane są z 
uwzględnieniem zdefiniowanego uprzednio w ustawieniach menu zakresu 
aspektów. Aspekty główne wytłuszczono, a ich ilość podano obok tabeli 
aspektów. W wewnętrznym kole horoskopu wykreślono aspekty główne 
harmonijne (zielona linia ciągła) i nieharmonijne (czerwona linia 
przerywana). Dla horoskopu kontaktowego można wykreślić „Figury”, a dla 
wersji z opisami interpretacyjnymi wyświetlić je po wybraniu podopcji 
„Interpretacje”, jak przedstawiono na Rys.21.  

 

 
  Rys.21. Opis interpretacyjny przykładowego horoskopu kontaktowego 
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Horoskop kontaktowy tak jak wszystkie horoskopy można wydrukować 
(podopcja "Druk"), można przejść do formularza danych (podopcja 
"Nowy") lub powrócić do głównego menu (podopcja "Menu"). Istnieje też 
możliwość sporządzenia kopii horoskopu (podopcja „Kopia”) i zrzucenie jej 
na pasek zadań lub dokonania zapisu ekranu na dysk (podopcja „Obraz”). 
 

4.5. Wektor chwili 
 
 Wektor chwili (Rys.22) jest horoskopem kontaktowym sporządzonym 

dla aktualnej chwili i horoskopu radix. Można wprowadzić czas bieżący lub 
dowolny czas i miejsce, dla którego będzie sporządzony horoskop 
kontaktowy z horoskopem radix.  
 Dla wektora chwili można wykreślić figury planetarne (podopcja 
„Figury”). Wektor chwili można podobnie jak pozostałe horoskopy 
wydrukować, skopiować, zapisać na dysk, powrócić do formularza danych 
lub wyjść do głównego menu, klikając w standardowe podopcje menu. 
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  Rys.22. Przykładowy wektor chwili 

 
 
 
 



38 
 

4.6. Horoskop relacyjny 
  

 Horoskop relacyjny (Rys.23) jest horoskopem sporządzanym dla 
uśrednionego czasu danych horoskopowych A i B.  
     

   Rys.23. Przykładowy horoskop relacyjny 
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Po wybraniu tej opcji z głównego menu i naciśnięciu przycisku "Wykreśl 
horoskop" oraz podaniu miejscowości, dla której sporządzany jest 
horoskop, wykreślany jest horoskop relacyjny. Relacyjne pozycje planet i 
domów podane są z lewej strony horoskopu. Poniżej podana jest godzina 
planetarna (gdy jest zadeklarowana w ustawieniach menu) oraz układ 
planet. W wewnętrznym kole horoskopu  wykreślono liniami aspekty 
harmonijne i nieharmonijne.  
Aspekty relacyjne podano z zakresem zdefiniowanym w podopcji ustawień 
menu. Aspekty główne wytłuszczono, a ich ilość podano w tabeli aspektów.  
Podobnie jak w horoskopie radix wyznaczono doby, domy i pasma 
księżycowe, władztwo planetarne w zodiaku i domach, położenie planet z 
uwzględnieniem dekanatu i dwadasamsy oraz jakości i żywioły planet w 
zodiaku i domach. 

 Wybierając myszką odpowiednie podmenu, dla horoskopu relacyjnego, 
podobnie jak dla horoskopu radix, można wykreślić grafy dyspozytorów 
planetarnych, figury planetarne oraz symbole sabiańskie. Standardowo 
horoskop relacyjny można także wydrukować, skopiować, zapisać na dysk, 
można też powrócić do formularza danych lub wyjść do głównego menu. 
 

 
4.7. Horoskop węzłów księżycowych 

 
Horoskop węzłów księżycowych sporządza się umieszczając Ascendent 

w koniunkcji z Północnym Węzłem Księżycowym (Rys.24). 
Horoskop węzłów księżycowych ma podobny wygląd jak horoskop radix, 
jedynie domy mają równe wartości i liczone są w kierunku przeciwnym, tzn. 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zostały one ponumerowane przy 
kole linii aspektów. Położenie Ascendentu, MC i domów nie są więc 
rzeczywistymi horoskopowymi położeniami, powiązanymi z miejscem i 
czasem, ich położenia wyznaczone są w sposób czysto algorytmiczny. 

 Dla horoskopu węzłów księżycowych można wykreślić figury planetarne. 
Standardowo horoskop można również wydrukować, skopiować, zapisać 
na dysk, można też powrócić do formularza danych lub wyjść do głównego 
menu 
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  Rys.24. Przykładowy horoskop węzłów księżycowych 
 

4.8. Horoskop poczęcia 
 
Powyższa opcja umożliwia skorelowanie horoskopu radix z horoskopem 

poczęcia i poprzez to rektyfikację horoskopu radix. W metodzie 
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Światosława Floriana Nowickiego (Św.F.Nowicki, W.Jóźwiak, „Cykle 
Zodiaku”, str.180 - 200) poszukuje się wzajemnych położeń Księżyca na 
Ascendencie bądź Descendencie i odwrotnie, w horoskopie radix i 
poczęcia. 

     

 
  Rys.25. Formularz wprowadzania danych poczęciowych 

 
 Dla wygody Użytkownika zaprojektowano odrębny formularz 
wprowadzania danych poczęciowych (Rys.25). Na wstępie określa się 
terminowość porodu i jego przyspieszenie bądź opóźnienie w tygodniach. 
Następnie wybierane są 2 lub 3 (dla Księżyca znajdującego się w 
odległości mniejszej od 4 dni od Ascendentu bądź Descendentu) 
prawdopodobne terminy poczęcia. W kolejnym kroku, po zadeklarowaniu 
miejsca poczęcia, otrzymuje się 4 daty, mieszczące się w przedziale 1 
doby w obie strony od zadeklarowanej pierwotnej daty poczęcia, 
spełniające warunek położenia Ascendentu lub Descendentu na 
zrektyfikowanej wstępnie pozycji Księżyca radix. Najbliższa data 
spełniająca podane wstępnie warunki wyświetlana jest kolorem 
czerwonym. Po wybraniu jednej z 4 możliwości, otrzymujemy skorelowane 
horoskopy: zrektyfikowany horoskop radix i horoskop poczęcia. Przyciski 
„Wróć” i „Dalej” umożliwiają przemieszczanie się po formularzu.  
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  Rys.26. Przykładowy horoskop poczęcia nałożony na horoskop radix 

 
 Przycisk „Wybierz inny termin” umożliwia wybranie innej z 
sugerowanych dat poczęcia, „Nowy” wybranie innej osoby, a „Menu” – 
powrót do menu. Przycisk „Wykreśl horoskop” wykreśla horoskop 
poczęcia. 
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 Oba horoskopy umieszczone zostają w spisie bieżącym i można 
wykonywać do nich inne horoskopy lub je z nimi porównywać. Dla 
horoskopu poczęcia, podobnie jak dla horoskopu radix, można wykreślić 
grafy dyspozytorów planetarnych, figury planetarne oraz symbole 
sabiańskie. Natomiast podopcja „Do radixu” umożliwia wykreślenie 
horoskopu poczęcia nałożonego na horoskop radix (Rys.26). Z lewej strony 
podane są wówczas pozycje radix i poczęcia.  
 W tabeli podane są aspekty porównawcze obu horoskopów, a także 
ilość poszczególnych aspektów głównych i ich liczba sumaryczna. W 
trójkątnej tabeli wykreślono aspekty między planetami poczęcia, a powyżej 
określono ilość aspektów głównych i sumaryczną ilość aspektów 
horoskopu poczęcia. Podopcja „Horoskop” pozwala na powrót do 
horoskopu poczęcia. Standardowo horoskop poczęcia można wydrukować, 
skopiować, zapisać na dysk, można też powrócić z niego do formularza 
danych lub wyjść do głównego menu. To samo dotyczy horoskopu 
poczęcia nałożonego na horoskop radix. 

Dla horoskopu poczęcia badany jest jałowy bieg Księżyca i godzina 
planetarna (gdy są one zadeklarowane w ustawieniach menu), układ 
planetarny oraz doby, domy księżycowe i pasma posadowienia Księżyca. 
Podobnie jak w horoskopie radix określone jest władztwo planetarne, 
zgodnie z ustawieniami zadeklarowanymi w menu, położenie planet oraz 
tabele żywiołów i jakości w zodiaku i domach. 

W podanym powyżej przykładzie widać korelację położeń Księżyców i 
Ascendentów (opozycje) w horoskopach poczęcia i radiowym. 

 
4.9. Horoskop horarny 

 
Horoskop horarny sporządzany jest na czas zadania pytania, 

dotyczącego danego zdarzenia, bądź problemu i pozwala uzyskać na nie 
odpowiedź. 
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  Rys.27. Formularz wprowadzania danych horarnych 

 
Po wpisaniu do formularza (Rys.27) treści zadanego pytania oraz czasu i 

miejsca jego zadania (można wybrać czas bieżący), uaktywniony zostaje 
przycisk „Wykreśl Horoskop”. Po jego naciśnięciu wykreślony zostaje 
horoskop horarny (Rys.28). Można go zapisać w osobnej bazie danych i 
wywołać w późniejszym czasie.  

Program umożliwia wybranie tradycyjnego władztwa Marsa, Jowisza i 
Saturna, władztwa Urana, Neptuna i Plutona zamiast tradycyjnego oraz 
nowego władztwa Ceres w Pannie i Eris w Byku. Wybranie władztwa 
innego jak w ustawieniach menu powoduje wyświetlenie odnośnego 
komunikatu. Po wyjściu z opcji horarnej następuje przywrócenie 
pierwotnych ustawień władztwa, zadeklarowanych w menu. 
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  Rys.28. Przykładowy horoskop horarny 

 
 W horoskopie horarnym określono atrybut Ascendentu i władcy godziny 
planetarnej, a także sprawdzono zharmonizowanie horoskopu. W tabelce 
obliczono pozycję planet w znakach zodiaku i określono podstawowe 
„godności” i „słabości” planet według Ptolemeusza tzn. określono planetę 
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władającą znakiem, dekanatem, okresem, żywiołem dziennym i nocnym, a 
także egzaltacje w znaku oraz siłę planety. Uwzględniono władztwo, 
egzaltację, detryment i upadek. Sprawdzono, czy planeta jest „w sercu” 
Słońca i czy nie jest „spalona”. Dokonano oceny jej siły, korzystając z 
punktowego systemu „godności” i „słabości” planet według W.Lilly. 
Następnie określono położenie punktu przesilenia i punktu kontrastującego 
oraz sprawdzono, czy któraś z planet nie znajduje się w koniunkcji z 
wymienionymi wyżej punktami. Sprawdzono też, czy planeta nie znajduje 
się w stopniu egzaltacji, bądź stopniu krytycznym lub koniunkcji z 
wyróżnionymi gwiazdami stałymi. Pod uwagę wzięto następujące gwiazdy: 
Regulus, Aldebaran, Fomalhaut, Antares, Spica, Arctur, Algol, Plajady, 
Vindematrix oraz  22° Lwa i 19° Skorpiona. Elementy beneficzne 
oznaczono kolorem zielonym, a maleficzne czerwonym.  

Pod tabelką umieszczono pomocny w analizie horarnej diagram biegu 
planet, na którym wrysowano planety, zgodnie z ich położeniami w 
znakach, w zakresie 0 - 30 stopni. Pod wykresem umieszczono uwagi 
wynikające z uwzględnienia takich elementów horoskopu jak: bieg jałowy 
Księżyca, położenie Księżyca w „Via Combusta”, położenie Ascendentu w 
trzech pierwszych lub ostatnich stopniach znaku, położenie Wenus, Marsa, 
Saturna lub Jowisza na Ascendencie, położenie Saturna w 7 domu lub 
wierzchołka 7 domu źle aspektowanego przez Saturna, położenie władcy 7 
domu w detrymencie lub upadku bądź „spalonego” władcy Ascendentu. 

Po zapoznaniu się z horoskopem, można dokonać derywacji horoskopu 
horarnego klikając „Derywacja” (z odrębnego formularzyka wybieramy 
dom, który ma być osią derywacji, wierzchołek tego domu jest wtedy 
traktowany jako nowy ascendent), jak przedstawia Rys.29. Z horoskopu 
derywacyjnego możemy przejść do dalszych derywacji, wykreślenia tabeli 
aspektów lub powrócić do horoskopu horarnego klikając podopcję 
„Horoskop”. 

  

 
  Rys.29. Derywacja przykładowego horoskopu horarnego 
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Tabelę aspektów można wykreślić po wybraniu podopcji „Aspekty”. 
Uwzględnione w niej zostaną aspekty planet, których pola wyboru 
zaznaczone zostały w formularzyku wywołanym po kliknięciu w podopcję 
menu „Wybór Aspektów”, pojawiającym się z prawej strony horoskopu 
horarnego (Rys.30). Z analizy nie można wykluczyć Księżyca, z uwagi na 
jego pierwszoplanowe znaczenie w analizie horarnej, natomiast można 
włączyć do analizy lub wyłączyć z niej półsekstyl. 

 

  Rys.30. Wybór aspektów horoskopu horarnego 
 
 W tabeli (Rys.31) poddano analizie aspekty znakowe kolejnych 

wybranych planet ze wszystkimi pozostałymi. Określono ich dokładność, 
aplikacyjność oraz zaznaczono, czy jest to aspekt lewy, czy prawy. Dla 
aspektów aplikacyjnych przyjęto oznaczenie APL, a dla separacyjnych 
SEP, natomiast aspekty, które zmieniają się z aplikacyjnych w separacyjne 
lub odwrotnie, oznaczono odpowiednio przez A/S i S/A. Zbadano też 
wzajemną recepcje i określono czy zachodzi ona przez znak, żywioł, 
dekanat czy egzaltację. Dla aspektów aplikacyjnych określono datę 
efemerydalną wejścia w sumę półorbów aspektujących się planet, co 
przyjmuje się za początek ich wzajemnego oddziaływania oraz datę ich 
dokładnego aspektu. Wielkości te określono także w oparciu o symboliczny 
przelicznik czasu, licząc ilość stopni, które musi przejść dana planeta, aby 
wejść w sumę półorbów aspektujących się planet, rozpoczynając 
wzajemne oddziaływanie lub utworzyć dokładny aspekt. Stopnie te 
oznaczają godziny (h), dni (d), tygodnie (t), miesiące (m), lata (l), bądź czas 
nieokreślony (?) w zależności od jakości znaku i domu horoskopowego, w 
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którym dana planeta się znajduje. Stosowane są dwa warianty czasowe, 
które rozdzielono ukośną kreską. Następnie zbadano, czy nie zachodzi 
prohibicja, refranacja, lub frustracja. Utrudniają one pozytywne 
zakończenie sprawy. Prohibicja (zakaz) zachodzi, gdy dwie planety dążą 
do aspektu, ale trzecia wcześniej utworzy dokładny aspekt z jedną z nich. 
Frustracja (udaremnienie) zachodzi, gdy dwie planety dążą do aspektu 
aplikacyjnego, a trzecia zdąży utworzyć dokładny aspekt z planeta 
wolniejszą. Dla prohibicji i frustracji określono planetę zakazującą lub 
udaremniającą pozytywne zakończenie sprawy wraz z aspektami, które 
tworzy ona z obiema kolejno analizowanymi planetami. Refranacja 
(powstrzymywanie) zachodzi, gdy planeta dążąca do aspektu 
aplikacyjnego przechodzi w retrogradację lub planeta aspektowana 
wychodzi ze znaku, w którym przebywa, zanim utworzy dokładny aspekt. 
Dla refranacji określono planetę retrogradującą lub planetę, która weszła 
do następnego znaku przed uściśleniem aspektu, określając w tabeli ten 
znak zodiaku. Z kolei zbadano translacje i kolekcje światła, które mimo 
separacyjności aspektu mogą dać odpowiedź twierdzącą na zadane 
pytanie. Translacja światła (przenoszenie) następuje gdy szybsza 
planeta oddalając się od wolniejszej tworzy aspekt z inną wolniejszą 
przepisując na nią światło. Planeta, z której pobrano światło i ta na którą 
światło zostało przepisane muszą być w jednej z podstawowych wspólnych 
godności (żywiole, okresie). Kolekcja światła (zbieranie) zachodzi, gdy 
dwie planety nie tworzą ze sobą aspektu lub tworzą aspekt separacyjny ale 
obie dążą do aspektów aplikacyjnych z inna wolniejszą planetą, która 
zbiera z nich światło. Przy translacji i kolekcji światła czasy wejścia w sumę 
półorbów i dokładnego aspektu dotyczą planety przenoszącej lub 
kolekcjonującej światło. W tabeli podano oba aspekty i planetę 
przenoszącą lub kolekcjonującą światło, która je tworzy z obiema kolejno 
analizowanymi planetami. 

Gdy liczba analizowanych planet jest większa od sześciu, pojawia się 
podopcja „Kontynuacja”, umożliwiająca dalsze analizowanie aspektów. Po 
wykreśleniu pozostałych aspektów, można powrócić do menu lub 
naciskając przycisk „Horoskop”, jeszcze raz wrócić do analizy horoskopu 
horarnego. Pozostałe podopcje menu mają znaczenie standardowe. 
Horoskop horarny można wydrukować, skopiować, zapisać na dysk, 
można też powrócić do formularza danych lub wyjść do głównego menu. 
Można dokonywać tego także z podopcji derywacji lub aspektów. 
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  Rys.31. Przykładowa tabela aspektów horoskopu horarnego 
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4.10. Horoskop efemerydalny 
 
 Opcja ta umożliwia sporządzenie horoskopu dla dowolnej daty i 

miejscowości, nie związanej z konkretną osobą. Datę i miejscowość 
wprowadzamy z osobnego formularza, przedstawionego na Rys.32. 

 

 
  Rys.32. Formularz wprowadzania danych dla horoskopu efemerydalnego 

 
Horoskop efemerydalny (Rys.33) ma postać horoskopu radixowego, ale 

jego zaletą jest możliwość krokowej zmiany czasu po naciśnięciu przycisku 
„Krok”, wywołującego osobny formularzyk w prawym, górnym rogu 
formularza horoskopu (Rys.34). Krok możemy zmieniać począwszy od 1 
minuty do 100 lat, korzystając z przycisku „Zmiana kroku”. Przyciskiem 
wyboru wybieramy jednostki czasu: minuty, godziny, dni, miesiące, bądź 
lata. Ich liczbę od 1 do 100 wybieramy przyciskami strzałkowymi. Można 
zmieniać kierunek ruchu. Po dwukropku, w opisie przycisku kroku, podana 
jest aktualna wartość czasowa kroku. Krok ciągły można zmieniać od 1 do 
10 sekund, co oznacza w przypadku wybrania podopcji „Krok ciągły” 
automatyczne wykonywanie kroków czasowych z częstotliwością zgodną z 
zadeklarowaną ilością sekund. Pozwala to na ciągłą obserwację 
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zmieniających się położeń planet i szybkie wychwycenie szukanych 
konfiguracji. Wówczas w celu zatrzymania wykonywania kroków 
czasowych należy nacisnąć przycisk „Zatrzymaj”. 

 

 
  Rys.33. Przykładowy horoskop efemerydalny 
 
Dla horoskopu efemerydalnego wykreślane są podobne elementy jak dla 
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horoskopu radix, podobnie też, po najechaniu myszką na punkty 
określające położenie planet na kole podziałki stopniowej następuje 
wyświetlenie interpretacyjnego opisu, dotyczącego danego stopnia 
zodiakalnego lub symbolu sabiańskiego, dotyczącego położenia światła 
planetarnego lub osi horoskopu, w zależności od ustawień w menu. 

 

 
  Rys.34. Formularzyk wyboru kroku czasowego 

 
 Dla horoskopu efemerydalnego można wykreślić grafy dyspozytorów 

planetarnych, figury planetarne oraz symbole sabiańskie klikając w 
standardowe podopcje menu. Pozostałe przyciski mają również znaczenie 
standardowe.  

 
4.11. Horoskop projektowany 

 
Horoskop projektowany stworzono w celu umożliwienia analizy 

horoskopów historycznych z podanymi pozycjami planet lub horoskopu, w 
którym chcemy podać własne pozycje planet i domów w celach 
edukacyjnych. Na wstępie w formularzu danych projektowanych (Rys.35) 
należy wpisać do odpowiednich okienek tekstowych nazwisko i imię osoby 
historycznej lub określić zdarzenie, podać miejscowość, datę i czas. Dane 
te nie biorą udziału w obliczeniach, mają charakter czysto informacyjny. 
Następnie przechodzi się do deklaracji położenia planet i domów. Z lewej 
strony formularza horoskopu projektowanego znajdują się wyszczególnione 
planety wraz z Ceres i Eris, z prawej wierzchołki domów horoskopowych. 
Przy każdej planecie i wierzchołku domu znajduje się przycisk wyboru. 
Uaktywnienie go powoduje przyporządkowanie danej planecie lub 
wierzchołkowi domu wybranego położenia, określonego przez podanie 
liczby stopni i minut oraz wybranie odpowiedniego znaku zodiaku. Stopnie i 
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minuty można wprowadzać bezpośrednio do okienek tekstowych 
przyporządkowanych planetom i domom, wpisując do nich określoną 
wartość z klawiatury, bądź korzystając z przycisków strzałkowych, które 
zwiększają lub zmniejszają wartości stopni i minut kątowych o 1.  

Dla postaci historycznych, gdy nieznane były wszystkie planety, istnieje 
możliwość nie podawania położeń planet znajdujących się poza orbitą 
Saturna oraz Ceres i Eris. Wygaszenie pola wyboru planety (począwszy od 
Urana) z jej lewej strony, powoduje wygaszenie pól wyboru dalszych planet 
i zakończenie edycji ich położeń. 
     

 
   Rys.35. Formularz wprowadzania danych projektowanych 
 

W górnej części formularza znajdują się dwa okienka rozwijalne, w 
których przechowywany jest alfabetyczny spis danych horoskopowych z 
wybranego z prawej strony spisu tematycznego oraz spis zapisanych 
horoskopów projektowanych. Klikając w odpowiednią pozycję spisu danych 
horoskopowych, wprowadzamy wybraną osobę lub wykreślony uprzednio 
horoskop do formularza projektowego w celu jego modyfikacji. Klikając w 
poniższy spis horoskopów projektowanych, wprowadzamy do formularza 
uprzednio zaprojektowany i zapisany w bazie horoskopów projektowanych 
horoskop. 
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Przykładowy horoskop projektowany przedstawiono na Rys.36. Dla 
horoskopu projektowanego można wykreślić figury planetarne. 
Standardowo horoskop można wydrukować, skopiować, zapisać na dysk, 
można też powrócić do formularza danych lub wyjść do głównego menu. 
   

  Rys.36. Przykładowy horoskop projektowany 
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 Na bazie horoskopu projektowanego, w którym nie podano wszystkich 
położeń planet, nie można wykonać horoskopu kontaktowego, można 
natomiast wykreślić horoskop porównawczy. Horoskop projektowany 
można traktować tak jak radix i dokonać pełnej jego analizy, także 
tranzytowej. W tym wypadku należy wprowadzić go do formularza danych 
ze spisu bieżącego. Horoskop projektowany można też wprowadzić do 
jednego z trzech okienek tekstowych danych horoskopowych A, B lub C z 
formularza danych, wywołując go ze spisu bieżącego, w celu wykreślenia 
horoskopu kontaktowego (gdy podane są wszystkie pozycje planet), 
porównawczego z innym horoskopem lub horoskopu potrójnego. 

 
4.12. Tranzyty 

 
 Program umożliwia wybranie jednej z sześciu podopcji tranzytowych: 

• Horoskop tranzytowy  

• Zegar tranzytowy 

• Tranzyty okresowe 

• Szukanie aspektu do planety 

• Szukanie aspektu do wierzchołka domu 

• Szukanie figur tranzytowych 
 

4.12.1. Horoskop tranzytowy 
 

Horoskop tranzytowy (Rys.37) przedstawia aktualne pozycje planet 
tranzytujących w stosunku do planet radixowych (lub planet bazowych z 
horoskopu wywołanego ze spisu bieżącego). Planety radixowe (bazowe) 
umieszczone są w kole wewnętrznym, a tranzytujące w zewnętrznym. 
Opcjonalnie na formularzu wprowadzania danych tranzytowych (czasu i 
miejsca), można wybrać wykreślanie, bądź nie, wierzchołków domów 
horoskopowych . W zależności od tego, w lewym górnym rogu podane są 
położenia wierzchołków domów, bądź pozycje planet radix. Poniżej podane 
są aktualne pozycje planet tranzytujących. Horoskop tranzytowy można 
wykreślić z podaną strefą czasową lub w czasie GMT. 
 Pod kołami horoskopowymi umieszczona jest tabela aspektów 
tranzytowych do radixu (horoskopu bazowego) wraz z wyszczególnieniem 
ilości aspektów głównych i ich ilości sumarycznej oraz tabela aspektów 
tworzonych przez tranzytujące planety między sobą, z wyszczególnieniem 
ilości aspektów głównych i ich sumarycznej liczby. Dla tabeli tranzytów do 
radixu przyjęto zakres aspektów zadeklarowany dla tranzytów w podopcji 
„Zakres aspektów” ustawień menu. Dla aspektów planet tranzytujących 
między sobą przyjęto radixowy zakres aspektów.  
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  Rys.37. Przykładowy horoskop tranzytowy 
 

 W tabeli porównawczej jako A oznaczono tranzyty, a planety tranzytowe 
umieszczono w wierszu poziomym, jako B oznaczono horoskop bazowy, a 
jego planety, umieszczono w kolumnie pionowej. Aspekty główne w 
tabelach wytłuszczono, a aplikacyjne podkreślono. Tabele są 
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modyfikowane w zależności od ilości wykreślanych planet, co wynika z 
ustawień menu, deklaracji wykreślania domów i daty horoskopu. 
Naciskając przycisk z deklaracją czasu zegarowego, otrzymujemy tranzyty 
obliczone dla aktualnego momentu - komputerowego czasu zegarowego i 
miejscowości zapisanej w pliku zegar.txt (zmienianej w opcji zegara 
astrologicznego). Jeżeli w przedziale doby od wybranego czasu zachodzi 
zaćmienie Słońca, bądź Księżyca, informacja o tym wraz z dokładnym 
czasem zaćmienia pojawia się w kolorze czerwonym w prawym, górnym 
rogu horoskopu. Opcjonalnie w ustawieniach menu można zadeklarować 
badanie biegu jałowego Księżyca. Wtedy automatycznie w trakcie obliczeń 
tranzytowych zostanie sprawdzone, czy Księżyc nie znajduje się w biegu 
jałowym. Jeżeli by tak było, to nad porównawczą tabelą aspektów zostanie 
wyświetlona odnośna informacja. Ponadto standardowo dla horoskopu 
tranzytowego badane są i wykreślane w osobnej tabelce: doba, dom i 
pasmo księżycowe. 

Korzystając z podopcji krokowej można wybrać krok czasu (lata, 
miesiące, dni, godziny i minuty) z osobnego formularza (jak wcześniej 
pokazano na Rys.34) i obserwować przesuwające się planety tranzytujące 
na tle planet natalnych (bazowych). Krok można modyfikować, korzystając  
z podopcji „Zmień krok”. Wartość kroku można wpisać posługując się 
przyciskami strzałkowymi. Możliwa jest zmiana kroku na przeciwny. 
Przycisk „Krok ciągły” umożliwia automatyczne wykonanie kolejnych 
kroków w odstępach czasu ustawionych w formularzyku zmiany kroku od 1 
do 10 sek. Po kliknięciu w podopcje „Zatrzymaj” bieg planet zostaje 
zatrzymany. 
  

 
  Rys.38. Wybór planet tranzytowych 

 
Podopcja „Wybór planet” (Rys.38) pozwala wybrać konkretną planetę, 
wszystkie lub pewne grupy np. planety ciężkie lub lekkie, dzięki temu 
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horoskop dla konkretnej analizy może być czytelniejszy. Dla wygody 
można zaznaczać lub odznaczać wszystkie planety. Wybrane planety są 
pamiętane i mogą być odrębne dla progresji i dyrekcji. 

Dla horoskopu tranzytowego korzystając z podopcji „Sabiańskie” można 
uzyskać opis symboli sabiańskich dla aktualnego położenia Słońca, 
Księżyca oraz kardynalnych domów horoskopowych, dla wersji z opisami 
interpretacyjnymi można wybrać pełniejszą interpretację symboli 
sabiańskich klikając „Interpretacje”. Podopcja „Figury” umożliwia 
wykreślenie figur planetarnych tworzonych między sobą przez tranzytujące 
planety (Rys.39). Z podopcji tych można powrócić do wykreślonego 
horoskopu klikając „Horoskop”, lub powrócić do menu klikając „Menu”. Dla 
wersji z tranzytowymi opisami interpretacyjnymi uaktywniona zostaje 
podopcja „Interpretacje”. Pozwala ona na wygenerowanie tranzytowych 
opisów interpretacyjnych dla wykreślonego horoskopu tranzytowego 
(Rys.40). Horoskop tranzytowy można wydrukować, skopiować, zapisać 
jego obraz na dysk, powrócić do formularza danych  lub wyjść do głównego 
menu. 

 

 
   Rys.39. Przykładowe tranzytowe figury planetarne 
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   Rys.40. Przykładowe opisy interpretacyjne horoskopu tranzytowego 

 

4.12.2. Zegar tranzytowy 
 
 Zegar tranzytowy (Rys. 41) umożliwia nałożenie aktualnego horoskopu 

sporządzonego dla czasu zegara komputera i miejscowości określonej w 
pliku zegar.txt na horoskop natalny. Zegar tranzytowy uaktualniany jest co 
minutę. Po lewej stronie horoskopu zegara tranzytowego wyświetlone są 
pozycje aktualnych domów i planet. Na pasku menu z prawej strony 
wyświetlony jest aktualny czas z sekundową dokładnością. 

Podopcja „Pokaż aspekty” umożliwia wykreślenie tabel aspektów, a 
„Pomiń aspekty” ogranicza obraz horoskopu jedynie do koła horoskopu 
oraz pozycji tranzytowych domów i planet. Zegar tranzytowy można 
wydrukować skopiować, zapisać na dysk lub powrócić do menu. 
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  Rys.41. Przykładowy zegar tranzytowy 
 

Miejscowość zegara tranzytowego można zmieniać klikając w podopcję 
„Zmiana miejscowości” i korzystając z osobnego formularza (Rys.42). 
Można również dokonać tego ze spisu miejscowości, wybierając daną 
miejscowość jako lokalizację komputera. 
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  Rys.42. Formularz umożliwiający zmianę miejscowości zegara trazytowego 

 

4.12.3. Tranzyty okresowe 
 
 Tranzyty okresowe podzielono na szereg podopcji, które wybieramy z 

odrębnego formularza, pokazanego na Rys.43. Na wstępie wybiera się typ 
prezentacji: tabelaryczną lub graficzna oraz wybiera się planety 
tranzytujące. Po zadeklarowaniu prezentacji tabelarycznej można śledzić 
aspekty tworzone z planetami i wierzchołkami domów radixowych 
(bazowych) przez wszystkie planety, bądź  jedynie "ciężkie" (od Jowisza) 
lub "lekkie" (do Ceres). Można wybrać tylko jedną planetę lub wybrać 
dowolną ich grupe, zaznaczając odpowiednie pola wyboru. Prezentacja 
aspektów tworzonych przez planety tranzytujące może być dokonana w 
formie wierszowej przybliżonej lub dokładnej oraz kolumnowej. 

Następnie określa się okres czasu, poddawany analizie. Zadeklarować 
można okres kalendarzowy, deklarując określony miesiąc lub rok, okres 
określony, podając początkowe i końcowe miesiące lub lata bądź okres 
10–letni lub 100-letni, podając jedynie początkowy miesiąc lub rok. 
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  Rys.43. Formularz wyboru predykcji oraz efemeryd okresowych 
 
Dla prezentacji wierszowej dokładnej oraz dla Księżyca przyjmowany 

jest przedział czasu miesięczny, dla prezentacji wierszowej przybliżonej 
oraz prezentacji kolumnowej przedział czasu można ustawiać na 
miesięczny lub roczny, standardowo dla planet szybkich (do Ceres) 
ustawiany jest przedział miesięczny, a dla planet wolnych (od Jowisza) 
roczny. 

W prezentacji wierszowej przybliżonej dla przedziałów miesięcznych 
analiza pozycji planetarnych następuje co 24 godziny, a czas aspektu 
ustalany jest z dokładnością do 1 godziny, dla przedziałów rocznych 
analiza następuje co pół miesiąca, a czas aspektu podawany jest z 
dokładnością do 1 dnia. W prezentacji dokładnej analiza następuje co 
godzinę, a czas aspektu ustalany jest z dokładnością do 1 minuty. Przy 
prezentacji kolumnowej czas dokładnego aspektu określony jest z 
dokładnością do dnia, z podaniem dnia tygodnia dla okresu miesięcznego. 
Wybór okresu określonego przy ustawieniu przedziału czasu miesięcznego 
pozwala na precyzyjne ustawienie okresu analizy od miesiąca 
początkowego do końcowego, a przy ustawieniu przedziału rocznego od 
roku początkowego do końcowego. Dla prezentacji dokładnej ustawiany 
jest okres 10-letni, a przedział czasu miesięczny, dla okresu 100 letniego 
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można wybrać przedział miesięczny lub roczny. 
 Analizie podlegają aspekty planet tranzytujących do wszystkich planet 
radixowych (bazowych) oraz Ascendentu, MC, Węzła Księżycowego i Lilith 
oraz koniunkcje z wierzchołkami domów. Dla prezentacji kolumnowej 
można opcjonalnie zadeklarować analizę aspektów do wierzchołków 
domów. Można również określicć orb, czyli zadeklarowany w ustawieniach 
menu zakres oddziaływania aspektu. Wtedy w tabeli kolumnowej 
podawany będzie czas wejścia planety tranzytującej w orb z podaniem jego 
wartości. Wybranie orbu uaktywnia opcję generowania tranzytowych 
opisów interpretacyjnych. We wszystkich prezentacjach planeta 
retrogradująca oznaczana jest przez R, a rozpoczynająca retrogradację lub 
powracająca do ruchu prostego przez S (moment stacjonarności). 
Opcjonalnie można przeprowadzać analizę nie tylko aspektów głównych, 
ale również półtorakwadratury i półkwadratury (po uaktywnieniu 
odpowiadających im pól wyboru). 
 Prezentacje wierszowe podają w kolejnych wierszach aspekty 
uporządkowane chronologicznie w zależności od wybranej prezentacji i 
przedziału czasu z wyszczególnieniem godzin i minut (prezentacja 
dokładna), godzin (prezentacja przybliżona, przedziały miesięczne) lub 
jedynie dni (prezentacja przybliżona, przedziały roczne). Dla przedziałów 
miesięcznych określany jest również dzień tygodnia. Poniżej na Rys.44 
przedstawiono prezentację wierszową przybliżoną roczną, a na Rys.45 
dokładną dla okresu miesięcznego. 
 

 
   Rys.44. Przykładowa prezentacja wierszowa przybliżona roczna 
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   Rys.45. Przykładowa prezentacja wierszowa dokładna miesięczna 

 
Poniższy Rys.46 przedstawia prezentację przybliżoną dla okresu 
miesięcznego. 
 

 
   Rys.46. Przykładowa prezentacja wierszowa przybliżona miesięczna 
 
 W prezentacji kolumnowej, przedstawionej na Rys.47 planeta 
tworząca aspekt umieszczana jest w kolumnie planety, bądź wierzchołka 
domu radixowego (bazowego), co dobrze obrazuje charakter aspektów 
tworzonych przez planety tranzytujące. Prezentacja ta szczególnie 
uwypukla drogę Księżyca przez domy horoskopowe. Umieszczenie 
Księżyca w kolumnie domu należy rozumieć jako koniunkcję do jego 
wierzchołka. Prezentacja kolumnowa pozwala na skorzystanie z opcji 
umożliwiającej śledzenie wejścia i wyjścia planety z zadeklarowanego pasa 
oddziaływania aspektu (należy uaktywnić pole wyboru "orb").  
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   Rys.47. Przykładowa prezentacja kolumnowa tranzytów okresowych 

 
Po uaktywnieniu na formularzu wyboru planet opcji interpretacyjnej (pole 
wyboru "Opisy"), automatycznie w czasie wykreślania tranzytów 
okresowych w postaci tabelarycznej kolumnowej, tworzone są opisy 
interpretacyjne tranzytów do radixu. W opisach interpretacyjnych podawany 
jest zakres czasowy ich działania i czas dokładnego aspektu. Przykładowe 
opisy interpretacyjne tranzytów planet ciężkich przedstawia Rys.48. 

 

 
  Rys.48. Przykładowe opisy interpretacyjne  tranzytów okresowych 

 
Opisy ułożone są zgodnie z wybranym w podopcji „Interpretacje” 
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ustawień menu typem sortowania.  
Może to być sortowanie chronologiczne według czasów wejścia w 

zadeklarowany w ustawieniach menu zakres aspektów tranzytowych, 
planetarne według kolejnych planet, bądź łączone planetarno – 
chronologiczne, gdzie tranzyty opisywane są według kolejnych planet, ale 
dla danej planety są one uporządkowane chronologicznie. 

Prezentację graficzną podzielono na śledzenie tranzytów Asc, MC lub 
wybranych planet do radixu, bądź planet do wybranego elementu radixu, a 
także aspektów tranzytowych wybranej planety do radixu.  
 Tranzyty Asc (Rys.49) i MC (Rys.50) przedstawione są w cyklu 
dziennym i obrazują aspekty tworzone przez tranzytujący Asc (MC) z 
planetami natalnymi. Aspekty główne umieszczono na osi pionowej, a czas 
na poziomej. 
 

 
  Rys.49. Przykładowe tranzyty dzienne Asc do radixu 
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  Rys.50. Przykładowe tranzyty dzienne MC do radixu 

 
 Tranzyty wybranych planet do radixu mogą być przedstawione w 
cyklu dziennym, miesięcznym, rocznym, 12, 15 lub 100 – letnim. Dla 
Księżyca można wybrać cykl dzienny lub miesięczny, dla Słońca, 
Merkurego i Wenus cykl od dziennego do rocznego, wybór Marsa lub 
Ceres rozszerza zakres do 12 lat, a pozostałych planet do 100 lat. Gdy w 
wybranej grupie planet pojawi się planeta o mniejszym zakresie, zakres ten 
przyjmowany jest dla wszystkich wybranych planet, aby wykres mógł być 
czytelny. Na osi pionowej w zależności od wybranej opcji umieszczone są 
planety lub/i domy natalne na tle znaków zodiaku, na osi poziomej czas. 
Wybranie pola „Linie aspektów” umiejscowia aspekty w czasie poprzez 
połączenie przerywaną linią punktu aspektu z osią czasu. Dla koniunkcji 
linia przerywana przyjmuje kolor żółty, dla pozostałych aspektów, w 
punkcie dokładnego aspektu łączy linię planety tranzytujacej z planetą 
natalną, dla aspektów harmonicznych linia jest ciągła i ma kolor zielony, dla 
aspektów nieharmonicznych jest czerowna i przerywana. Opcjonalnie 
można włączyć do analizy półsekstyl i kwinkunks, poprzez zaznaczenie 
odnośnego pola wyboru. Dla umiejscowienia w czasie, gdy nie zmniejsza 
to czytelności i aspektów nie jest zbyt dużo, punkty aspektów połączone są 
z osią czasu cienkimi, białymi liniami przerywanymi. Przy zaznaczonym 
polu wyboru domów radix analizuje się jedynie koniunkcje z wierzchołkami 
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domów. Celem zwiększenia czytelności można zadeklarować połowiczne 
okresy cyklu miesięcznego i rocznego, uaktywniając pole wyboru "1/2 
okresu".  
 

 
  Rys.51. Przykładowe roczne tranzyty planet ciężkich 

 
Rys.51 przedstawia roczne tranzyty graficzne planet ciężkich, a Rys.52 
miesięczne tranzyty graficzne Słońca z wybraną opcją linii aspektów. 
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 Rys.52. Przykładowe miesięczne tranzyty Słońca z wykreślonymi liniami aspektów 

 
 Prezentacja graficzna umożliwia śledzenie aspektów tranzytowych 
wybranej planety do radiu, nawet gdy nie dochodzi do ścisłego aspektu, 
jak przedstawiono to na Rys.53.  
 Na osi pionowej przedstawiony jest zadeklarowany w ustawieniach 
menu zakres aspektów tranzytowych (standardowo 2°) od dokładnego 
aspektu i odchyłka aspektu wraz z biegnącym czasem, zaznaczonym na 
osi poziomej. Doskonale widoczne są kolejne przejścia retrogradujących 
planet. 

Dla wszystkich planet przyjęto cykl miesięczny lub półmiesięczny 
(uaktywnienie pola wyboru "1/2 okresu") a dla planet "ciężkich" dodatkowo 
cykl roczny lub półroczny (uaktywnienie pola wyboru "1/2 okresu"), Nad 
krzywymi umieszczono oznaczenie aspektu i planety, z którą wybrana 
planeta tworzy dany aspekt. Możliwa jest kontynuacja analizy lub jej 
zakończenie. Poprzez uaktywnienie odnośnego pola wyboru, można 
zadeklarować uwzględnianie półsekstyli i kwinkunksów. 
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  Rys.53. Przykładowe roczne, graficzne aspekty tranzytowe Urana 

 
 Śledzenie tranzytów do wybranego elementu radixu rozbito na 
tranzyty do wybranej planety, wierzchołka domu lub dowolnego punktu 
ekliptyki, określonego przez podanie liczby stopni i minut oraz znaku 
zodiaku. Z lewej strony, na osi pionowej, przedstawiono aspekty główne od 
koniunkcji do opozycji, u dołu, na osi poziomej czas. Dla Księżyca analizuje 
się wybrany miesiąc, dla planet Słońca, Merkurego i Wenus - wybrany 
miesiąc lub rok, Dla Marsa i Ceres – rok lub okres 12 – letni, dla 
pozostałych planet można wybrać 12 lat, ćwierćwiecze lub cały wiek. 
Rys.54 przedstawia przykładowe tranzyty graficzne planet lekkich do 
natalnego Urana. 
 We wszystkich opcjach tranzytowych tabelarycznych i graficznych, 
chcąc analizować następne okresy czasu, należy kliknąć podopcję 
"Kontynuacja". Podopcja "Nowy" pozwala na wejście do formularza, z 
którego można wybrać inny typ tranzytów, grupę planet, bądź okres czasu, 
a „Menu” umożliwia powrót do menu głównego. Oczywiście tu również 
można standardowo drukować, kopiować, bądź zapisywać na dysk obraz 
tranzytów okresowych . 
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   Rys.54. Przykładowe roczne tranzyty graficzne planet lekkich do Urana 
 

4.12.4. Szukanie aspektu do planety radix 
  
 Szukanie aspektu podzielono na szukanie aspektu do planety radix 

(bazowej) oraz aspektu do wierzchołka domu. Z odrębnego formularza, 
przedstawionego na Rys.55 wybiera się planetę tranzytującą, horoskopową 
oraz aspekt główny, a następnie ze standardowego formularza deklaruję 
się datę początkową oraz miejscowość.  

Po znalezieniu aspektu, wykreślany jest horoskop tranzytowy. 
Korzystając z podopcji menu „Następny” i „Poprzedni” można poszukiwać 
następnego lub poprzedniego aspektu. Dzięki temu można znaleźć 
wszystkie kolejne przejścia retrogradacyjne. Szukane są na przemian 
aspekty aplikacyjne i separacyjne do radixu (do horoskopu bazowego). Po 
znalezieniu aspektu wykreślany jest i zapisywany w pamięci bieżącej 
horoskop z podaniem dokładnego czasu aspektu. Klikając w podopcję 
menu „Inny Aspekt” przechodzimy do poszukiwania nowego aspektu. 
Podopcja „Nowy” umożliwia przejścia do formularza danych i wybranie 
nowych danych horoskopowych, a „Menu” – powrót do głównego menu. 

Jeżeli w przedziale doby od wybranego czasu zachodzi zaćmienie 
Słońca, bądź Księżyca, informacja o tym wraz z dokładnym czasem 
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zaćmienia pojawia się w kolorze czerwonym w prawym, górnym rogu 
horoskopu. 

 

 
  Rys.55. Formularz wyboru planet i szukanego aspektu między nimi 

 
Opcjonalnie w ustawieniach menu można też zadeklarować badanie 

biegu jałowego Księżyca. Wtedy automatycznie w trakcie szukania 
zadanego aspektu zostanie sprawdzone, czy Księżyc nie znajduje się w 
biegu jałowym. Jeżeli by tak było, zostanie wyświetlona odnośna 
informacja. Ponadto standardowo badane są i wykreślane w osobnej 
tabelce: doba, dom i pasmo księżycowe. 

 Dla każdego horoskopu można wykreślić symbole „Sabiańskie” dla 
Słońca, Księżyca i kardynalnych domów horoskopowych. Z podopcji tej 
można powrócić do wykreślonego horoskopu klikając „Horoskop” lub w 
wersji z opisami interpretacyjnymi wybrać pełniejszą interpretację symboli 
sabiańskich klikając „Interpretacje”. Podopcja „Figury” umożliwia 
wykreślenie figur planetarnych tworzonych między sobą przez tranzytujące 
planety. Standardowo można horoskop wydrukować, skopiować, zapisać 
jego obraz na dysk lub powrócić do menu. 

Przy poszukiwaniu aspektu do planety, z lewej strony horoskopu podane 
są pozycje planet radix (bazowych), zaś przy poszukiwaniu aspektu do 



73 
 

wierzchołka domu, położenia radixowych (bazowych) wierzchołków 
domów.  

 

 
    Rys.56. Przykładowy horoskop szukanego aspektu między wybranymi planetami 

 

Na Rys.56 przedstawiono przykładowy horoskop sekstylu tranzytującego 
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Słońca z radixowym Uranem. 
Pod kołem tranzytowym, nałożonym na koło radiowe, wykreślona jest 

tabela aspektów porównawczych wraz z wyszczególnieniem w osobnej 
tabelce ilości aspektów głównych. Z lewej strony umieszczono trójkątną 
tabelę aspektów tranzytowych między sobą, także z podaniem ilości 
poszczególnych aspektów głównych w osobnej tabelce. Dla znalezionego 
aspektu tranzytowego do radixu podano dobę, dom i pasmo księżycowe. W 
wytłuszczonej tabelce podano pozycje planet tworzących szukany aspekt. 

 

4.12.5. Szukanie aspektu do wierzchołka domu 
 

 
 Rys.57. Formularz wyboru planety i domu oraz szukanego aspektu między nimi 
 

Szukanie aspektu planety tranzytującej do wierzchołka domu radix 
przebiega podobnie jak do planety radix, jedynie zmienia się formularz, z 
którego deklarujemy aspekt planety tranzytującej do natalnego wierzchołka 
domu (Rys. 57). Na Rys.58 przedstawiono przykładowy horoskop dla 
koniunkcji tranzytującego Jowisza z wierzchołkiem 1 domu radixowego 
(Ascendentem). W wytłuszczonej ramce podano pozycje planety 
tranzytującej i zadeklarowanego wierzchołka domu w horoskopie radix. 
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Pozycje powinny być zgodne, z dokładnością do jednej minuty czasu. 
 

 
  Rys.58. Przykładowy horoskop szukanego aspektu między wybraną planetą 
tranzytową i wierzchołkiem radix 
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4.12.6. Szukanie figur tranzytowych 
 

 
  Rys.59. Formularz wyboru figur tranzytowych i tworzących je planet 

 
 Opcja ta umożliwia wyszukanie figur planetarnych tworzonych przez 
wybrane planety tranzytujące z planetami radix w wybranym okresie czasu.  
Formularz, z którego można deklarować wybrane figury, tworzące je 
planety oraz zakres czasowy przedstawiono na Rys.59. Można wybrać 
przedział czasowy dzienny, miesięczny lub roczny i dowolne figury 
planetarne, także z podziałem na tworzące je duże i małe aspekty. Im 
mniejszy przedział czasowy, tym z większą dokładnością wyszukiwane są 
figury planetarne. I tak przy wyborze przedziału dziennego analiza 
następuje co minutę, przy wyborze przedziału miesięcznego – co godzinę, 
a rocznego – co dzień. 
 Znaczenie figur planetarnych przedstawiono w podopcji „Symbolika 
figur” opcji „Pomoc.”.Wyszukiwane są figury planetarne tworzone przez co 
najmniej trzy planety, wśród nich przynajmniej jedna planeta tranzytowa i 
jedna natalna. Podana jest nazwa wyszukanej figury, okres czasu jej 
trwania, uwzględniający zadeklarowane zakres oddziaływania aspektów 
oraz planety natalne i tranzytowe ją tworzące. Figury posortowane są 
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chronologicznie z uwzględnieniem daty początkowej ich utworzenia. Tabelę 
znalezionych figur tranzytowych przedstawia Rys.60. 
 

 
  Rys.60. Tabela posortowanych chronologicznie znalezionych figur tranzytowych 

 
 Gdy figur jest więcej niż mieści się na pojedynczej stronie wydruku, po 
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kliknięciu opcji menu „Kontynuacja” następuje przejście do wyświetlania 
dalszych figur tranzytowych, a gdy zostaną wyszukane wszystkie figury w 
danym okresie, opcja ta pozwala na wyszukiwanie figur w dalszych 
okresach czasu. Opcja menu „Następny” pozwala na wybór innych planet 
lub figur, a także na wybór innego przedziału czasu. Opcja „Nowy” pozwala 
na przejście do formularza danych w celu wybrania innych danych radix. 
Pozostałe opcje menu mają standardowe znaczenie. 

 

4.13. Progresje 
 
Po wybraniu tej opcji można wybrać podopcje: 

• Progresje prymarne wg Gouchona 

• Horoskop progresywny 

• Progresje okresowe 

• Progresje sekundarne 

• Horoskop progresywny 

• Progresje okresowe. 

• Progresje tercjarne 

• Horoskop progresywny 

• Progresje okresowe. 
 
 Aby sporządzić horoskop progresywny należy wprowadzić datę 

progresywną, dla której sporządza się horoskop. Progresje obliczane są w 
czasie GMT (uniwersalnym). Progresje prymarne i sekundarne obliczane 
są na godzinę zerową. Po obliczeniu progresywnych pozycji planet i 
domów wykreślony zostaje horoskop. Progresywny horoskop ma postać 
horoskopu radix. Dla progresji prymarnych ze względu na symboliczne 
przesunięcie nie rozróżniono aspektów aplikacyjnych i separacyjnych. 
Progresje sekundarne przesuwają horoskop radix w czasie o ilość dni 
równą ilości lat, które upłynęły do wprowadzonej progresywnej daty, a 
tercjarne o ilość dni równą ilości miesięcy gwiazdowych, które upłynęły od 
daty natalnej do wprowadzonej daty progresji.  

Dla progresji, podobnie jak dla tranzytów, korzystając z podopcji kroku 
czasowego i jego zmiany można analizować progresje dla kolejnych dat. 
Podopcja kroku ciągłego pozwala na automatyczne wykonywanie kroków 
czasowych z zadaną powtarzalnością ustawianą w zakresie od 1 do 10 
sekund („Krok ciągły”). Podmenu „Sabiańskie” umożliwia określenie 
aktualnych symboli sabiańskich dla Słońca, Księżyca i domów 
kardynalnych horoskopu progresywnego. Z podopcji tej można powrócić do 
wykreślonego horoskopu klikając „Horoskop” lub wybrać pełniejszą 
interpretację symboli sabiańskich klikając „Interpretacje”. Standardowo 
horoskop progresywny można wydrukować, skopiować, zapisać jego obraz 
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na dysk, powrócić do formularza danych lub wyjść do głównego menu. 
 

 
  Rys.61. Przykładowy horoskop progresji prymarnych 

 

Dla progresji sekundarnych i tercjalnych można ponadto wykreślić 
progresywne figury planetarne klikając opcję „Figury” i progresywnych 
dyspozytorów planetarnych klikając opcję „Dyspozytorzy”. Korzystając z 
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podopcji „Do radixu” można nałożyć horoskop progresywny na natalny 
(bazowy), jak przedstawia to Rys.61 dla progresji prymarnych. Wykreślone 
są wówczas dwie tabele aspektów. W górnej (prostokątnej) umieszczone 
są aspekty planet progresywnych do radixowych (bazowych) z 
uwzględnieniem zadeklarowanej dla progresji w ustawieniach menu 
odchyłki od dokładnego aspektu. Planety radixowe (bazowe) umieszczone 
są z lewej strony, a progresywne u góry.  

U dołu w lewym rogu przedstawiono tabelę aspektów, które tworzą 
planety progresywne między sobą z uwzględnieniem zakresu aspektów jak 
dla horoskopu radix. Aspekty główne wytłuszczono, a aplikacyjne 
podkreślono (nie dotyczy progresji prymarnych). Obok obu tabel podano 
ilość umieszczonych w nich aspektów głównych. 

 Podobnie jak w wersji tranzytowej, dla horoskopu progresywnego 
nałożonego na horoskop natalny (bazowy), podopcja „Wybór planet” 
pozwala wybrać konkretną planetę progresywną, wszystkie lub pewne 
grupy planet progresywnych, a tabele aspektów w zależności od liczby 
wybranych planet są modyfikowane, dzięki temu horoskop dla konkretnej 
analizy może być czytelniejszy.  Wybrane planety są pamiętane i mogą być 
odrębne dla tranzytów i dyrekcji. Rys.62 przedstawia przykładowy 
horoskop progresji tercjalnych. 
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  Rys.62. Przykładowy horoskop progresji tercjalnych 

 
 W progresjach okresowych tabelarycznych stosuje się prezentację 

wierszową przybliżoną. Można wybierać poszczególne planety 
progresywne lub ich grupy. Można wybrać zakres czasowy lub wiekowy, 
określając początkowy i końcowy rok kalendarzowy lub wiek (rok życia). 
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Przy wyborze zakresu wiekowego, kolejne progresje podawane są w latach 
życia z dokładnością do 1 tygodnia. Lata życia oznaczone są przez l, 
miesiące  przez m, a tygodnie przez t. Zakres wiekowy ograniczono do 120 
lat. Początkowa data nie może być mniejsza od daty radix. Przy wyborze 
zakresu czasowego występujące progresje podawane są w datach z 
dokładnością do 1 dnia. Dla progresji sekundarnych i tercjarnych 
uwzględnić można półkwadraturę i półtorakwadraturę. 

Progresje tabelaryczne mogą być prezentowane zarówno w 
zadeklarowanych okresach czasowych, jak i w zadeklarowanych 
przedziałach lat życia. Na Rys.63 przedstawiono tabelaryczne roczne 
progresje prymarne planet ciężkich, a na Rys.64 tabelaryczne progresje 
sekundarne planet ciężkich dla wybranego zakresu lat życia osoby radix. 
 

 
  Rys.63. Przykładowe tabelaryczne progresje prymarne planet ciężkich 
 

 
  Rys.64. Przykładowe tabelaryczne progresje sekundarne planet ciężkich 

 
 Uwzględniono aspekty tworzone przez progresywne planety, Węzeł 
Księżycowy, Lilith i Chirona, ograniczając się podobnie jak w 
tabelarycznych tranzytach do podawania jedynie progresywnych koniunkcji 
do wierzchołków domów.  

 
Dla progresji sekundarnych i tercjarnych istnieje możliwość 

skorzystania z opcji graficznej, analogicznie jak w tranzytach graficznych, 
ale dotyczy ona jedynie badania aspektów progresywnych wybranej 
planety do wszystkich pozostałych planet natalnych (bazowych) w 
przedziale zadeklarowanego w ustawieniach menu zakresu aspektów 
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progresywnych. Zakres ten zaznaczono na osi pionowej, na osi poziomej 
zaznaczono czas. Dla Księżyca ustalono cykl roczny, dla Słońca, 
Merkurego i Wenus można wybrać cykl roczny, 12 – letni i 25 – letni, 
począwszy od Marsa można wybierać również cykl 100 – letni. Można 
opcjonalnie włączać do analizy półsekstyl i kwinkunks oraz dzielić cykl 
miesięczny i roczny na pół zaznaczając pole wyboru okresu „1 / 2”. 
Przykładowe graficzne roczne progresje sekundarne Księżyca 
przedstawiono na Rys.65. 

 

 
  Rys.65. Przykładowe graficzne roczne progresje sekundarne Księżyca 
 
Poniżej, na Rys.66 pokazano przykładowe graficzne progresje tercjarne 
Urana w zakresie 25 lat. 
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  Rys..66. Przykładowe graficzne progresje tercjarne Urana w zakresie 25 lat 
 

4.14. Dyrekcje 

 
Dyrekcje posiadają następujące podopcje: 

• Dyrekcje prymarne 

• Horoskop dyrekcyjny 

• Dyrekcje okresowe 

• Dyrekcje łuku solarnego 

• Horoskop dyrekcyjny 

• Dyrekcje okresowe. 

• Tranzyty do dyrekcji 
 
Aby sporządzić dyrekcje prymarne należy określić wektor (krok) 

dyrekcyjny z odrębnego formularza (Rys.67), który można wywołać z 
górnego paska menu horoskopu klikając opcję „Wektor”. Standardowo 
przyjęto przesunięcie dyrekcyjne +1° = 1 rok życia, ale można 
zadeklarować również inną liczbę stopni lub krok indywidualny obliczany 
numerologicznie.  

Dyrekcje obliczane są na godzinę zerową danego dnia w czasie GMT i 
przesuwają horoskop natalny o wektor dyrekcyjny pomnożony przez ilość 
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lat życia. Dyrekcje łuku solarnego dla jednego roku życia przesuwają 
wszystkie planety o łuk, jaki wykonuje Słońce w ciągu jednego dnia od 
danej daty. 

 

 
   Rys.67. Formularz wyboru wektora przesunięć dyrekcyjnych 

 
Dla dyrekcji, podobnie jak dla tranzytów, korzystając z opcji kroku 

czasowego i jego zmiany „Zmień krok”  można analizować dyrekcje dla 
kolejnych dat. Podopcja kroku ciągłego pozwala na automatyczne 
wykonywanie kroków czasowych z zadaną powtarzalnością ustawianą w 
zakresie od 1 do 10 sekund („Krok ciągły”). Formularzyk umożliwiający 
wybór kroku czasowego lub częstotliwości wykreślania horoskopu z przy 
zadeklarowanym kroku ciągłym pojawia się w prawym, górnym rogu 
horoskopu dyrekcyjnego, jak przedstawiono na Rys.68. 

 

 
  Rys.68. Formularz wyboru kroku czasowego i częstotliwości kreślenia kroku 
ciągłego 

Opcja „Sabiańskie” umożliwia określenie aktualnych symboli 
sabiańskich dla Słońca, Księżyca i domów kardynalnych horoskopu 
dyrekcyjnego. Z podopcji tej można powrócić do wykreślonego horoskopu 
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klikając „Horoskop” lub wybrać pełniejszą interpretację symboli 
sabiańskich klikając „Interpretacje”.  

 

 
  Rys.69. Przykładowy horoskop dyrekcji prymarnych 

 
Standardowo horoskop dyrekcyjny można wydrukować, skopiować, 
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zapisać jego obraz na dysk, powrócić do formularza danych lub wyjść do 
głównego menu. 

Dla dyrekcji nie wykreśla się figur i dyspozytorów planetarnych, gdyż są 
identyczne jak dla radixu. Przykładowy horoskop dyrekcji prymarnych 
przedstawiono na Rys.69. 

Korzystając z opcji „Do radixu” można nałożyć horoskop dyrekcyjny na 
natalny (bazowy), jak przedstawia to Rys.70. Wykreślone są wówczas dwie 
tabele aspektów. W górnej (prostokątnej) umieszczone są aspekty planet 
dyrekcyjnych do radixowych (bazowych) z uwzględnieniem zadeklarowanej 
dla dyrekcji w ustawieniach menu odchyłki od dokładnego aspektu. Planety 
radixowe (bazowe) umieszczone są z lewej strony, a dyrekcyjne u góry. U 
dołu w lewym rogu przedstawiono tabelę aspektów, które tworzą planety 
dyrekcyjne między sobą z uwzględnieniem radiowego zakresu aspektów. 
Aspekty główne wytłuszczono, aspekty aplikacyjne ze względu na 
symboliczność ruchu nie zostały wyróżnione. Obok obu tabel podano ilość 
umieszczonych w nich aspektów głównych. 
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  Rys.70. Horoskop dyrekcji łuku solarnego nałożony na horoskop radix 
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  Rys.71. Formularz wyboru wykreślanych planet dyrekcyjnych 

 
Podobnie jak w wersji tranzytowej, dla horoskopu dyrekcyjnego 

nałożonego na horoskop natalny (bazowy), podopcja „Wybór planet” 
pozwala wybrać konkretną planetę dyrekcyjną, wszystkie lub pewne grupy 
planet dyrekcyjnych (Rys.71), a tabele aspektów w zależności od liczby 
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wybranych planet są modyfikowane, dzięki temu horoskop dla konkretnej 
analizy może być czytelniejszy. Wybrane planety są pamiętane i mogą być 
odrębne dla tranzytów i progresji. 

 
 Dyrekcje okresowe sporządza sie analogicznie jak progresje. Dyrekcje 
okresowe tabelaryczne mają postać prezentacji wierszowej przybliżonej. 
Można wybierać poszczególne planety dyrekcyjne lub ich grupy (Rys.72). 
 

 
  Rys.72. Przykładowe tabelaryczne roczne dyrekcje planet ciężkich 
 
Można wybrać zakres czasowy lub wiekowy, określając początkowy i 
końcowy rok kalendarzowy lub wiek (rok życia). Przy wyborze zakresu 
wiekowego, kolejne dyrekcje podawane są w latach życia z dokładnością 
do 1 tygodnia. Lata życia oznaczone są przez l, miesiące  przez m, a 
tygodnie przez t. (Rys.73). Zakres wiekowy ograniczono do 120 lat. 
Początkowa data nie może być mniejsza od daty radix. Dla dyrekcji 
tabelarycznych uwzględnić można półkwadraturę i półtorakwadraturę. 
 

 
  Rys.73. Przykładowe tabelaryczne dyrekcje łuku solarnego planet ciężkich dla 
okresu 20 lat życia osoby radix 
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  Rys.74. Przykładowe tabelaryczne dyrekcje łuku solarnego planet ciężkich dla 
wybranego zakresu 30 lat 

 
 Na Rys.74 przedstawiono przykładowe tabelaryczne dyrekcje łuku 
solarnego planet ciężkich dla wybranego zakresu 30 lat. Aspekty 
dyrekcyjne dla kolejnych lat wykreślane są w osobnych tabelkach z 
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podaniem dnia i miesiąca ich wystąpienia. 
 

Dyrekcje graficzne (Rys.75) umożliwiają badane aspektów 
dyrekcyjnych wybranej planety do wszystkich pozostałych planet natalnych 
(bazowych) w przedziale zadeklarowanego w ustawieniach menu zakresu 
aspektów dyrekcyjnych. Zakres ten zaznaczono na osi pionowej, na osi 
poziomej zaznaczono czas. Przyjęto zakres roczny i 12 – letni. Opcjonalnie 
można włączać do analizy półsekstyl i kwinkunks oraz dzielić cykl roczny 
na dwa okresy półroczne, zaznaczając pole wyboru okresu „1 / 2”.  

 

 
  Rys.75. Przykładowe graficzne dyrekcje łuku solarnego Urana dla okresu 12 lat 

 
Dodatkowo można dokonać analizy tabelarycznej lub graficznej tranzytów 
do pozycji dyrekcyjnych. Pozycje dyrekcyjne są obliczane na bieżąco, 
podobnie jak tranzyty. Analizy można dokonać w wersji tabelarycznej bądź 
graficznej, wybierając w sposób już opisany poszczególne planety (wersja 
graficzna) bądź ich grupy (wersja tabelaryczna). Dla wersji graficznej do 
Ceres przyjęto cykl miesięczny, a od Jowisza umożliwiono wybór cyklu 
miesięcznego lub rocznego z możliwością jego podziału na okresy 
połówkowe. Na Rys.76 przedstawiono przykładową miesięczną wersję 
tabelaryczną kolumnową tranzytów Marsa do dyrekcji. 

 



93 
 

 
  Rys.76. Przykładowe tabelaryczne roczne  tranzyty Marsa do dyrekcji – wektor 2° 
 

 
4.15. Planetariusze 

 
 Planetariusz jest horoskopem sporządzonym na moment koniunkcji 

planety z jej położeniem natalnym. Wyróżniono podopcję solariusza, 
lunariusza i pozostałych planetariuszy. Planetariusz ma postać horoskopu 
radix. Podobnie, jak w horoskopie radix podano godzinę planetarną, układ 
planet i wykreślono aspekty. Określana jest również doba księżycowa, 
progresywny dom księżycowy oraz pasmo posadowienia Księżyca.  

 
 

4.15.1 Solariusz 
 
Solariusz jest horoskopem sporządzonym dla danego roku, dla 

momentu koniunkcji Słońca ze Słońcem radiowym (Rys.77). Jest on 
sporządzany dla danych horoskopowych wprowadzonych do formularza 
danych. Możliwe jest więc sporządzenie solariusza do horoskopu ze spisu 
bieżącego. Po wybraniu roku i miejscowości, program oblicza czas 
koniunkcji Słońc i wykreśla na tę chwilę horoskop. Czas podawany jest z 
dokładnością do 1 minuty. Pozycje Słońca urodzeniowego i solariuszowego 
różnią się co najwyżej o 1 sekundę łuku. Dla okresu przed wprowadzeniem 
stref czasowych czas solariusza podawany jako czas miejscowy miasta, 
dla którego sporządzany jest solariusz. 

Jeżeli w przedziale doby od znalezionego czasu solariusza na dany rok 
zachodzi zaćmienie Słońca, bądź Księżyca, informacja o tym wraz z 
dokładnym czasem zaćmienia w kolorze czerwonym pojawia się w 
prawym, górnym rogu horoskopu. Opcjonalnie w ustawieniach menu 
można zadeklarować badanie biegu jałowego Księżyca. Wtedy 
automatycznie w trakcie obliczeń solariusza zostanie sprawdzone, czy 
Księżyc nie znajduje się w biegu jałowym. Jeżeli by tak było, zostanie 
wyświetlona odnośna informacja. 
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  Rys.77. Przykładowy solariusz 
 

Po wykreśleniu horoskopu można, klikając podopcję "Następny", 
wykreślić solariusz dla następnego roku, a „Poprzedni” dla poprzedniego. 
Podopcja „Figury” umożliwia wykreślenie figur planetarnych, 
„Dysposytorzy” dyspozytorów, a „Sabiańskie” symboli sabiańskich. 
Można wtedy powrócić do wykreślonego horoskopu, klikając „Horoskop”, 
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wybrać pełniejszą interpretację symboli sabiańskich klikając „Interpretacje” 
lub powrócić do menu, klikając „Menu”. Klikając podopcję „Do radixu” 
otrzymuje się solariusz w postaci horoskopu tranzytowego nałożonego na 
horoskop radix. Wykreślone są wówczas dwie tabele aspektów. W górnej 
(prostokątnej) umieszczone są aspekty planet solariusza do radixowych 
(bazowych) z uwzględnieniem zadeklarowanego w ustawieniach menu 
odchyłki od dokładnego aspektu. 

Planety radixowe (bazowe) umieszczone są z lewej strony, a solariusza 
u góry. U dołu w lewym rogu przedstawiono tabelę aspektów, które tworzą 
planety solariusza między sobą z uwzględnieniem zakresu aspektów jak 
dla radixu. Aspekty główne wytłuszczono a aplikacyjne. Obok obu tabel 
podano ilość umieszczonych w nich aspektów głównych. Stąd możemy 
również przechodzić do następnych i poprzednich solariuszy, klikając 
podopcje „Następny” i „Poprzedni”, powrócić do pojedynczego solariusza 
klikając „Horoskop” lub wyjść do menu klikając podopcję „Menu”. 
Standardowo można solariusz wydrukować, skopiować go na pasek zadań 
lub dokonać zapisu obrazu horoskopu na dysk, a także przejść do 
formularza danych klikając „Nowy”. 

 

4.15.2. Lunariusz 
 
Lunariusz jest horoskopem sporządzonym na dany miesiąc, dla danych 

horoskopowych wprowadzonych do formularza danych, dla momentu 
dokładnej koniunkcji Księżyca z Księżycem natalnym. Możliwe jest 
sporządzenie lunariusza do horoskopu ze spisu bieżącego. Moment 
koniunkcji podany jest w czasie strefowym, a przed wprowadzeniem stref 
czasowych słonecznym miejscowym, w zaokrągleniu do 1 minuty. 
Podopcja "Następny" umożliwia szukanie następnej daty koniunkcji 
Księżyca z Księżycem radix, a „Poprzedni” poprzedniej. Gdy w danym 
miesiącu występują dwie daty koniunkcji z radixowym położeniem 
Księżyca, wyświetlany jest najpierw lunariusz dla daty wcześniejszej. 
Podopcja „Figury” umożliwia wykreślenie figur planetarnych, 
„Dysposytorzy” dyspozytorów, a „Sabiańskie” symboli sabiańskich. 
Można wtedy powrócić do wykreślonego horoskopu, wybrać pełniejszą 
interpretację symboli sabiańskich lub powrócić do menu. Można też klikając 
w podopcję „Do radixu” uzyskać horoskop lunariusza w postaci horoskopu 
tranzytowego nałożonego na horoskop natalny (Rys.78). 

Jeżeli w przedziale doby od wybranego czasu zachodzi zaćmienie 
Słońca, bądź Księżyca, informacja o tym wraz z dokładnym czasem 
zaćmienia pojawia się w kolorze czerwonym w prawym, górnym rogu 
horoskopu. Jeżeli w ustawieniach menu zadeklarowane jest badanie biegu 
jałowego Księżyca i Księżyc byłby w biegu jałowym, odnośna informacja 
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zostanie wyświetlona. Podobnie, jak w solariuszu, wyświetlana jest tabela 
aspektów, układ planet i godzina planetarna, określana doba księżycowa, 
progresywny dom księżycowy oraz pasmo posadowienia Księżyca. 

 

 
  Rys.78. Przykładowy lunariusz nałożony na horoskop radix 
 

Horoskop można wydrukować, skopiować, zapisać na dysk, powrócić do 
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formularza danych lub wyjść do głównego menu. 
 

4.15.3. Planetariusz (Merkury – Eris) 
 

 
  Rys.79. Przykładowy planetariusz Jowisza 
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Powyższe horoskopy wykonuje się identycznie jak solariusz i lunariusz. 
Poszukiwane są daty koniunkcji planet (Merkury – Eris) z ich położeniami 
radiowymi. Poszukiwanie rozpoczyna się od zadeklarowania miesiąca i 
roku oraz miejscowości. Jedyną różnicą jest to, że z powodu występującej 
retrogradacji, czasy miedzy kolejnymi planetariuszami nie będą 
wykazywały aż tak wysoce cyklicznego charakteru jak dla solariusza i 
lunariusza. Układ horoskopu i opcji menu oraz ich funkcje są analogiczne, 
jak dla solariusza i luna riusza (Rys.79). Można więc poszukiwać 
następnych i poprzednich planetariuszy wybranej planety, wykreślić figury 
planetarne, graf dyspozytorów planetarnych lub symbole sabiańskie.  

Można stąd powrócić do wykreślonego horoskopu, wybrać pełniejszą 
interpretację symboli sabiańskich lub powrócić do menu. Klikając w 
podopcję „Do radixu” uzyskać można horoskop planetariusza w postaci 
horoskopu tranzytowego nałożonego na horoskop natalny, skąd można 
szukać następnych i poprzednich planetariuszy, bądź klikając „Horoskop” 
powrócić do planetariusza pojedynczego. Planetariusz można wydrukować, 
skopiować, zapisać na dysk, powrócić do formularza danych lub wyjść do 
głównego menu  

 
4.16. Midpunkty 

 
Wybierając tę opcję można dokonać analizy midpunktów radixowych lub 

tranzytów do midpunktów. 

 
4.16.1. Midpunkty radixowe 

 
 Wybranie podopcji midpunkty radixowe powoduje wykreślenie tabeli 

położeń wszystkich radixowych midpunktów planetarnych oraz midpunktów 
planet z Ascendentem, Medium Coeli, Węzłem Księżycowym, Lilith i 
Chironem oraz aspektów, jakie te midpunkty tworzą z planetami bazowymi, 
Asc, MC, Węzłem Księżycowwym, Lilith i Chironem.  

Czerwona gwiazdka z prawej strony midpunktu oznacza, że planety 
odległe są od  siebie od 150° do 210° i należy wziąć też pod uwagę 
opozycyjne położenie midpunktu. Przyjęto odchyłkę od dokładnego 
aspektu (orb) równą 1°. Jeżeli, wykreślanie Ceres, Eris, Lilith lub Chirona 
zostało pominięte w ustawieniach menu, tabela midpunktów jest 
odpowiednio modyfikowana. Maksymalnie można wykreślić 136 
midpunktów. Midpunkty posortowane są według kolejnych planet (Rys.80). 
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  Rys.80. Przykładowa tabela midpunktów radixowych posortowanych wg planet 

 
Klikając podopcję „Sortowanie midpunktów”, a następnie „Według 

stopni”, uzyskujemy możliwość posortowania midpunktów według  
narastających od 0 do 360 stopni zodiakalnych (Rys.81). Klikając podopcję 
„Sortowanie midpunktów”, a następnie „Według planet” możemy 
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powrócić do pierwotnego obrazu midpunktów. Tabelę midpunktów można 
wydrukować, skopiować, zapisać jej obraz na dysk, przejść do formularza 
danych lub powrócić do menu. 

 

 
  Rys.81. Przykładowa tabela midpunktów radixowych posortowanych wg stopni 

 

4.16.2. Tranzyty do midpunktów 
 
 Podopcja tranzyty do midpunktów umożliwia tabelaryczną analizę 

tranzytów okresowych do midpunktów natalnych. Można dokonać wyboru 
grupy analizowanych planet tranzytujących midpunkty oraz interesującego 
okresu czasu, podobnie jak w klasycznych tranzytach okresowych, 
jednakże w zawężeniu do prezentacji wierszowej. Można opcjonalnie 
włączyć analizę aspektów małych: półkwadratury i półtorakwadratury. Dla 
prezentacji dokładnej lub przybliżonej, gdy wybrany jest Księżyc, przyjęto 
przedziały miesięczne, dla przybliżonej (gdy Księżyc nie został wybrany) 
można wybrać przedział miesięczny lub roczny. Można wybrać okres 
kalendarzowy (miesięczny lub roczny, w zależności od wybranego 
przedziału), określony (w zależności od wybranego przedziału od miesiąca 
i roku początkowego do miesiąca i roku końcowego dla wybranego 
przedziału miesięcznego lub od roku początkowego do końcowego dla 
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wybranego przedziału rocznego), 10 – letni (dla wybranego przedziału 
miesięcznego) lub 100 – letni (dla przedziału rocznego). W prezentacji 
wierszowej dokładnej (Rys.82) analiza następuje co godzinę, a czas 
aspektu ustalany jest z dokładnością do 1 minuty. 

 

 
  Rys.82. Przykładowa prezentacja dokładna miesięcznych tranzytów planet 
ciężkich do midpunktów 
 
 W prezentacji przybliżonej (Rys.83) dla przedziałów miesięcznych 

analiza pozycji planetarnych następuje co 24 godziny, a czas aspektu 
ustalany jest z dokładnością do 1 godziny. Dla przedziałów miesięcznych 
określany jest dzień tygodnia. 
  

 

  Rys.83. Przykładowa prezentacja przybliżona miesięcznych tranzytów planet 
ciężkich do midpunktów 
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 Dla przedziałów rocznych (Rys.84) analiza następuje co pół miesiąca, a 
czas aspektu podawany jest z dokładnością do 1 dnia: 
 

 

  Rys.84. Przykładowa prezentacja rocznych tranzytów Urana do midpunktów 
 

 Chcąc analizować następne okresy czasu należy kliknąć podopcję 
"Kontynuacja". Podopcja "Nowy" pozwala na wejście do formularza, z 
którego można wybrać inną grupę planet, okres, bądź przedział czasu, a 
„Menu” na powrót do menu głównego. Tabelaryczne tranzyty do 
midpunktów standardowo można wydrukować, skopiować, bądź zapisać 
ich obraz na dysk. 

 
4.17. Punkty arabskie 

  
Po wybraniu tej opcji deklaruje się wybór punktów arabskich radix lub 

tranzytów do punktów arabskich. 
 

4.17.1. Punkty arabskie radixowe 

 
W opcji tej 38 punktów arabskich (koło zewnętrzne) wykreślono na tle 

planet radixowych (koło wewnętrzne), jak przedstawia to Rys.85. Z lewej 
strony kół horoskopowych podano radixowe pozycje domów i planet. 
Poniżej w tabeli wyszczególniono punktów arabskie, określono sposób ich 
liczenia oraz przyjętą symbolikę, zaznaczono też aspekty tworzone 
pomiędzy punktami arabskimi i planetami radixowymi oraz Asc, MC, 
Węzłem Księżycowym, Lilith i Chironem, przyjmując dopuszczalną 
odchyłkę 1° od dokładnego aspektu. W przypadku nie wykreślania 
wszystkich obiektów radix, tabela jest modyfikowana. W wielu przypadkach 
przyjęto własne oznaczenia symboli. W przypadku urodzenia nocnego 
pojawia się formularz z pytaniem o sposób liczenia punktów arabskich. 
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Można zastosować rozróżnienie urodzenia dziennego i nocnego. 
Standardowo punkty arabskie można wydrukować, skopiować, zapisać ich 
obraz na dysk, wybrać nowe dane horoskopowe lub powrócić do głównego 
menu. 

 

 
  Rys.85. Przykładowa tabela punktów arabskich radixowych 
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4.17.2. Tranzyty do punktów arabskich 
 
Tranzyty do punktów arabskich podane są w formie prezentacji 

tabelarycznej wierszowej i przedstawiają tabelaryczne aspekty tworzone 
przez wybrane planety w wybranym okresie czasu do radiowych punktów 
arabskich. Podobnie jak dla tranzytów do midpunktów, można wybrać 
prezentację dokładną lub przybliżoną. Sposób wykreślania tranzytów do 
planet arabskich, wygląd tabel tranzytowych i zastosowane podopcje są 
podobne jak w opcji tranzytów do midpunktów. Poniżej przedstawiono 
prezentacje wierszowe przybliżone dla okresu rocznego (Rys.86) i 
miesięcznego (Rys.87). 

 

 
  Rys.86. Przykładowa tabela przybliżonych rocznych tranzytów planet ciężkich do 
punktów arabskich radixowych 

 

 
  Rys.87. Przykładowa tabela przybliżonych miesięcznych tranzytów planet ciężkich 
do punktów arabskich radixowych 
 
oraz dokładną dla okresu miesięcznego (Rys.88). Prezentacje dotyczą 
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tranzytów i planet ciężkich do punktów arabskich. 
 

 
  Rys.88. Przykładowa tabela dokładnych miesięcznych tranzytów planet ciężkich 
do punktów arabskich radixowych 
 

 
4.18. Gwiazdy stałe 

 
Opcja ta zawiera analizę 38 gwiazd o wielkości gwiazdowej do 1m9, 118 

ważniejszych gwiazd stałych, analizę tranzytów precesyjnych oraz 
współrzędne sferyczne gwiazd. Pozycje gwiazd obliczane są w zakresie lat 
212 p.n.e. - 4500 n.e. Wszystkie podopcje gwiazd stałych można 
wydrukować, skopiować, zapisać ich obraz na dysk, wybrać nowe dane 
horoskopowe lub powrócić do głównego menu. 

 
 

4.18.1. 38 najjaśniejszych gwiazd do 1m9 

 
Pierwsza podopcja przedstawia 38 najjaśniejszych gwiazd o wielkości 

gwiazdowej do 1m9, wykreślonych na zewnętrznym kole horoskopu radix 
(rys.89). Z lewej strony podano położenie domów i planet radix. Poniżej w 
postaci tabelarycznej wyszczególniono nazwę gwiazdy, jej oznaczenie, 
długość ekliptyczną, deklinację i wielkość gwiazdową oraz aspekty główne, 
jakie gwiazdy stałe tworzą do radixowych planet, Ascendentu, MC, Węzła 
Księżycowego, Lilith i Chirona (przyjęto dopuszczalną odchyłkę 1° od 
dokładnego aspektu). W przypadku nie wykreślania wszystkich obiektów 
radix, tabela jest modyfikowana. 
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 Rys.89. 38 najjaśniejszych gwiazd o wielkości gwiazdowej do 1m9 dla radixu 

 
 

4.18.2. 126 ważniejszych gwiazd 

 
W podopcji drugiej 126 ważniejszych gwiazd przedstawiono jedynie w 
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formie tabelarycznej (Rys.90). Podano ich nazwy, przynależność do 
gwiazdozbioru, długość ekliptyczną i deklinację z uwzględnieniem precesji,  
obliczonej na epokę radixu oraz wielkość gwiazdową.  

 

 
     Rys.90. Przykładowa tabela 126 ważniejszych gwiazd stałych dla radixu 
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Dla gwiazd zmiennych podano granice zmian wielkości gwiazdowej. 
Wyszczególniono aspekty główne, jakie gwiazdy tworzą z planetami, 
Ascendentem, MC, Węzłem Księżycowym, Lilith i Chironem radix (przyjęto 
dopuszczalną odchyłkę 1° od dokładnego aspektu). W przypadku nie 
wykreślania wszystkich obiektów radix, tabela jest modyfikowana. 
Podopcja „Kontynuacja” umożliwia wyświetlenie drugiej części tabeli 
gwiazd. 

 
4.18.3. Tranzyty precesyjne gwiazd 

 
 Tranzyty precesyjne gwiazd podają w formie tabelarycznej 

chronologiczne daty aspektów, tworzonych przez przesuwające się w 
wyniku precesji gwiazdy z planetami natalnymi w zakresie 100 lat od daty 
horoskopowej (rys.91). 
 Wyszczególniono dokładną datę, tworzony aspekt główny oraz nazwę 
gwiazdy, tworzącej aspekt precesyjny. Uwzględniono ruchy własne gwiazd, 
nutację i aberrację światła, która powoduje retrogradację gwiazd na niebie, 
wynikającą z orbitalnego ruchu Ziemi.  
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  Rys.91. Przykładowe tranzyty precesyjne gwiazd w okresie 100 lat 
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4.18.4. Współrzędne sferyczne gwiazd 
 

 
  Rys.92. Przykładowe współrzędne sferyczne gwiazd 

 
 Współrzędne sferyczne gwiazd (Rys.92) przedstawiają w formie 
tabelarycznej rektascensję, deklinację i długość ekliptyczną dla epoki 
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2000.0, ruch własny, aberrację, precesję i nutację w rektascensji i deklinacji 
oraz obliczoną rektascensję, deklinację i długość ekliptyczną 126 
ważniejszych gwiazd dla epoki daty w południe czasu GMT. 

Podopcja „Kontynuacja” umożliwia wyświetlenie drugiej części tabeli 
współrzędnych sferycznych gwiazd. 

 
 

4.19. Planetoidy 
 
 Opcja ta zawiera analizę położeń radixowych i tranzytowych planetoid w 

latach 1.p.n.e. – 2500 n.e. Jeżeli w ustawieniach menu przyjęto 
wyświetlanie Ceres i Eris, traktując je na równi z Plutonem, który został 
zaliczony przez Międzynarodową Unię Astronomiczną tak jak Ceres i Eris 
do planet karłowatych, analizuje się położenia czterech planetoid: Pallas, 
Junony, Westy oraz Chirona, a Ceres i Eris traktowane są jak planety 
radixowe. W przeciwnym razie planety karłowate Ceres i Eris zostają 
włączone do planetoid, a tabelę planetoid modyfikuje się zgodnie z ich 
ilością.  

 

4.19.1. Planetoidy radix 
 
W podopcji Planetoidy radix, położenia radixowe planetoid naniesiono 

na tle horoskopu radix (rys.93) Z lewej strony podano położenia domów 
horoskopowych, planet i planetoid radix (Ceres i Eris zgodnie z 
ustawieniami w menu są zaliczane albo do planet albo planetoid), a poniżej 
tabelę aspektów planetoid z planetami radix, Ascendentem, MC, Węzłem 
Księżycowym i Lilith (jeżeli jej wyświetlanie zadeklarowane jest w 
ustawieniach menu). W wierszu poziomym umieszczono planetoidy, a w 
kolumnie pionowej planety radix. Dla Ceres i Eris przyjęto odchyłkę od 
dokładnego aspektu zadeklarowaną w podopcji ustawień „Zakres 
aspektów” dla horoskopu radix. Dla pozostałych planetoid przyjęto zakres 
aspektów zadeklarowany dla horoskopu radix dla Chirona. W drugiej, 
trójkątnej tabeli wykreślono aspekty, które tworzą planetoidy ze sobą. Dla 
planetoid przyjęto zakres aspektów zadeklarowany dla Ceres i Eris między 
sobą dla horoskopu radix. Obok podano ilość aspektów głównych 
wykreślonych w każdej z tabel aspektów. 
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  Rys.93. Przykładowy horoskop planetoid radix 

 
4.19.2. Tranzyty planetoid 

 
Podopcja Tranzyty planetoid umożliwia wykreślenie tranzytujących 

planetoid (koło zewnętrzne) nałożonych na horoskop radix (koło 
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wewnętrzne), jak przedstawia to Rys.94.  
 

 
 Rys.94. Przykładowy horoskop tranzytowy planetoid 
 

Z lewej strony podano pozycje tranzytowych domów oraz pozycje 
radixowe planet i tranzytowe planetoid, a poniżej tabelę aspektów, 
tworzonych przez tranzytujące planetoidy do planet radix, Ascendentu, MC, 
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Węzła Księżycowego i Lilith oraz tabelę aspektów planetoid, które tworzą 
one między sobą dla zadeklarowanej daty tranzytów. Obok podano ilość 
aspektów głównych wykreślonych w każdej z tabel aspektów. Dla aspektów 
tranzytujących planetoid do radixu dla Ceres i Eris przyjęto odchyłkę od 
dokładnego aspektu zadeklarowaną w podopcji „Zakres aspektów” 
ustawień menu dla tranzytów. Dla pozostałych planetoid przyjęto zakres 
aspektów zadeklarowany dla tranzytów dla Chirona.  

Dla aspektów tranzytujących planetoid między sobą przyjęto zakres 
aspektów zadeklarowany dla Ceres i Eris między sobą dla horoskopu radix. 
Obok podano ilość aspektów głównych wykreślonych w każdej z tabel 
aspektów. 

 

4.19.3. Tranzyty do planetoid 
 
 Podopcja Tranzyty do planetoid umożliwia wykreślenie aspektów 

wybranych tranzytujących planet do planetoid radix w zadeklarowanym 
okresie czasu w formie tabelarycznej. Położenia planetoid obliczane są dla 
zakresu lat 1 p.n.e.- 2500 n.e. Ceres i Eris zaliczane są do planetoid, gdy 
nie jest zadeklarowane wyświetlanie ich z planetami w ustawieniach menu. 
Można wybrać prezentację wierszową dokładną lub przybliżoną. Sposób 
wykreślania tranzytów do planetoid, wygląd tabel tranzytowych i 
zastosowane podopcje są podobne jak w opcji tranzytów do midpunktów i 
punktów arabskich. Poniżej przedstawiono prezentację wierszową 
przybliżoną tranzytów do planetoid dla okresu rocznego (Rys.95) i 
miesięcznego (Rys.96) oraz dokładną dla okresu miesięcznego.  

 

 
  Rys.95. Przykładowe roczne przybliżone tranzyty planet ciężkich do planetoid 
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  Rys.96. Przykładowe miesięczne przybliżone tranzyty planet ciężkich do planetoid 

 
Jak widać prezentacja przybliżona roczna określa przybliżony dzień 

tranzytu, miesięczna przybliżona godzinę tranzytu, a dokładna, 
przedstawiona na Rys.97, podaje co do minuty dokładny czas tranzytu. 

 

 
  Rys.97. Przykładowe miesięczne dokładne tranzyty planet lekkich do planetoid 

 

4.20. Efemerydy 
 

 W skład tej opcji wchodzą następujące podopcje: 

• Efemerydy planetarne 

• Tabelaryczne 

• Planet 

• Planetoid i Czarnego Księżyca 

• Graficzne 

• Dynamiczne 

• Aspekty efemerydalne 

• Tabelaryczne 

• Graficzne 

• Dynamiczne 
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• Współrzędne sferyczne planet 

• Cykle deklinacyjne 

• Szukanie aspektu 

• Szukanie ingresu 

• Zaćmienia 

• Słońca 

• Księżyca 

• Fazy Księżyca 

• Jałowy Bieg Księżyca 

• Doby, domy i pasma księżycowe 

• Doby księżycowe 

• Progresywne domy księżycowe 

• Pasma posadowienia Księżyca 

• Wschody i zachody planet 

• Czasy Agnihotry 

• Tattwy 

 
4.20.1. Efemerydy planetarne 

 
Po wybraniu podopcji Efemerydy planetarne należy wybrać efemerydy 

tabelaryczne, graficzne, bądź dynamiczne. 
 
 

4.20.1.1. Efemerydy tabelaryczne 
 
  Efemerydy tabelaryczne można sporządzić dla planet, bądź planetoid i 

Czarnego Księżyca. Gdy w ustawieniach menu nie zadeklarowano 
wykreślania Ceres i Eris - w efemerydach planet zostają one pominięte, 
natomiast zostaną uwzględnione w efemerydach planetoid obok Pallas, 
Juno, Westy i Chirona. Niezależnie od ustawień w menu pozycje Chirona i 
Czarnego Księżyca w efemerydach planetoid są zawsze wyświetlane obok 
pozycji innych planetoid.  

 Efemerydy obliczane są, wyświetlane i drukowane na zadeklarowany 
miesiąc i rok. Obok liczby dnia określany jest dzień tygodnia i czas 
gwiazdowy o północy w Greenwich. Pozycje planet obliczane są w czasie 
GMT (rzeczywistym) lub TDT (efemerydalnym), zależnie od ustawień w 
menu. Dla planet długości ekliptyczne i deklinacje podawane są w 
zaokrągleniu do 1 minuty kątowej, dla planetoid do 1 sekundy kątowej. 
Znak zodiaku, w którym aktualnie znajduje się  planeta, podawany jest w 
pierwszej linii lub przy pozycji planety, gdy przechodzi ona do innego 
znaku. R oznacza retrogradację, przy czym oznaczona jest ona w drugiej 
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linii, gdy planeta retrograduje od początku miesiąca, bądź w linii dnia, w 
którym planeta zaczęła poruszać się ruchem wstecznym. Analogicznie  
stosowany jest symbol D, oznaczający zmianę ruchu wstecznego na 
prosty. Deklinacja dodatnia  oznaczona jest przez "N", a ujemna przez "S". 
Oznaczenia te podane są w pierwszym wierszu, a także każdorazowo przy 
zmianie znaku deklinacji na przeciwny. Dla miesięcy 31-dniowych 
deklinacja podawana jest dla dnia 1, 10, 19 i 28-ego. Dla miesięcy 
krótszych - 1, 8, 15, 22 i 29-ego (w lutym w latach nieprzestępnych dla 28-
ego). Efemerydy obejmują lata 10000 p.n.e. do 10000 n.e. (dla Plutona, 
Ceres, Eris i planetoid 1 p.n.e. – 2500 n.e.).  

 

 
  Rys.98. Przykładowe miesięczne efemerydy tabelaryczne planet 

 
Na Rys. 98 przedstawiono przykładowe tabelaryczne efemerydy planet, 

a na Rys.99 planetoid. Podopcje „Następny” i „Poprzedni” pozwalają na 
sporządzenie efemeryd na następny bądź poprzedni miesiąc, ”Nowy” – 
wybranie innego miesiąca i roku, poza tym efemerydy tabelaryczne można 
wydrukować, skopiować, zapisać ich obraz na dysk lub powrócić do 
głównego menu. 
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   Rys.99. Przykładowe miesięczne efemerydy tabelaryczne planetoid 

 

4.20.1.2. Efemerydy graficzne 
 

 Efemerydy graficzne pozwalają graficznie ukazać ruch planet na tle 
znaków zodiaku, umieszczonych na osi pionowej, oś pozioma jest osią 
czasu. Podobnie, jak dla graficznych tranzytów, z formularza okresowego 
wybiera sie określoną planetę lub grupę planet, podając odpowiedni zakres 
czasowy. W celu ułatwienia wyboru grupy planet, umożliwiono wybór z 
przycisków planet lekkich, ciężkich oraz wszystkich, zadeklarowanych w 
ustawieniach menu. W przypadku Księżyca zakresem analizy jest wybrany 
miesiąc, dla Słońca, Merkurego i Wenus analizowany jest wybrany miesiąc 
lub rok, dla Marsa i Ceres okres roczny lub 12 – letni, a dla pozostałych 
planet 12 - letni, 25 - letni lub 100 - letni. Zaznaczając pole wyboru „1 / 2” 
można wybrać zakres półmiesięczny i półroczny. Analiza rozpoczyna się 
od podania miesiąca i roku początkowego i może być kontynuowana po 
kliknięciu w podopcję menu „Kontynuacja”. Dla Merkurego, Wenus, 
Marsa, Jowisza, Saturna, Urana, Neptuna i Plutona można wykreślić 
również heliocentryczne pozycje planet. Efemerydy graficzne można 
wydrukować, skopiować, zapisać ich obraz na dysk lub powrócić do 
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głównego menu. Podopcja „Nowy” umożliwia powrót do formularza 
okresowego i wybór innej grupy planet lub innego zakresu czasowego.  

Na Rys.100 przedstawiono przykładowe efemerydy graficzne planet 
lekkich w okresie półrocznym, a na Rys.101 przykładowe efemerydy planet 
ciężkich w okresie 25-letnim. 

 

 
  Rys.100. Przykładowe półroczne efemerydy graficzne planet lekkich 
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  Rys.101. Przykładowe 25-letnie efemerydy graficzne planet ciężkich 
 

4.20.1.3. Efemerydy dynamiczne 
 
 Efemerydy dynamiczne (Rys.102) pozwalają obserwować 

dynamicznie ruch planet, Węzła Księżycowego, Czarnego Księżyca i 
Chirona zgodnie z przyjętym krokiem czasowym. Symbole planet otoczone 
są okręgami, wyznaczającymi ich położenie. Na osi pionowej zaznaczono 
deklinację w stopniach, na północ i południe w zakresie 35° od równika. Na 
osi poziomej zaznaczono zodiak w pełnym zakresie od 0 – 360°. 
Dobierając krok, obserwować można przemieszczanie się planet i zmianę 
ich położeń zarówno w zakresie ich długości ekliptycznych, jak i deklinacji, 
choć wielkości te stanowią współrzędne dwóch różnych układów 
sferycznych.
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  Rys.102. Przykładowe efemerydy dynamiczne z formularzem wyboru kroku czasu 

 
Doskonale widać retrogradację planet oraz tworzenie aspektów 

aplikacyjnych i separacyjnych na tle znaków zodiaku. Pod siatką 
współrzędnych podano położenie planet w znakach zodiaku, a także ich 
deklinację oraz tworzone przez kolejne planety aspekty. Odchyłkę aspektu 
od aspektu dokładnego podano w stopniach i minutach łuku. Wartość 
odchyłki poniżej pół stopnia przedstawiono kolorem aspektu, tzn. 
przykładowo trygon w kolorze zielonym, opozycję w kolorze czerwonym, a 
koniunkcję w kolorze żółtym. Wartości powyżej pół stopnia, na tle 
granatowym, przedstawiono w kolorze białym, a gdy wybrane tło jest 
popielate lub białe - w czarnym. Przyjęty krok można modyfikować klikając 
opcję menu „Zmiana kroku” i zmieniając jego wartość w formularzyku 
pojawiającym się w prawym górnym rogu, posługując się przyciskami 
strzałkowymi. Można również zmienić znak kroku na przeciwny. Przycisk 



122 
 

„Krok ciągły” umożliwia automatyczne wykonanie kolejnych kroków w 
odstępach czasu od 1 do 10 sek. Po kliknięciu w podopcje „Zatrzymaj” 
bieg planet zostaje zatrzymany. Podopcja „Nowy” umożliwia powrót do 
formularza wprowadzania czasu i miejscowości, a „Menu” do głównego 
menu programu. 

 
4.20.2. Aspekty efemerydalne 

 
Po wybraniu podopcji Aspekty efemerydalne można wybrać aspekty 

efemerydalne tabelaryczne, graficzne, bądź dynamiczne. 

 
4.20.2.1. Aspekty efemerydalne tabelaryczne 

 
Po wyborze tej podopcji analizowane zostają aspekty tworzone przez 

poruszające się planety między sobą. Wybrać można pojedynczą planetę 
lub dowolną grupę planet. Możliwe jest wybranie prezentacji wierszowej 
przybliżonej bądź dokładnej. 

 Przy prezentacji wierszowej przybliżonej (Rys.103) można dokonać 
obliczeń aspektów efemerydalnych w okresie kalendarzowym miesięcznym 
lub rocznym (za wyjątkiem wybranego Księżyca), określonego - od 
początkowego do końcowego miesiąca i roku dla przedziałów 
miesięcznych lub od początkowego do końcowego roku dla przedziałów 
rocznych oraz okresu 100-letniego od początkowego miesiąca i roku dla 
przedziałów miesięcznych lub od początkowego roku dla przedziałów 
rocznych.  

 

 
  Rys.103. Przykładowe tabelaryczne roczne przybliżone aspekty efemerydalne  
planet ciężkich 
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 Rys.104. Przykładowe tabelaryczne miesięczne dokładne aspekty 
efemerydalne planet lekkich 
 
Przy prezentacji wierszowej dokładnej (Rys.104) stosowany jest okres 

kalendarzowy miesięczny, określony - od początkowego do końcowego 
miesiąca i roku oraz 10-letni - od początkowego miesiąca i roku. Dla 
prezentacji przybliżonej i przedziałów rocznych obliczenia dokonywane są 
co pół miesiąca, a aspekty podawane z dokładnością do 1 dnia, dla 
przedziałów miesięcznych codziennie, a aspekty podawane z dokładnością 
do 1 godziny. Przy prezentacji dokładnej obliczenia przeprowadzane są co 
godzinę, a czas aspektu podawany z dokładnością do 1 minuty. Dla 
przedziałów miesięcznych podawany jest dzień tygodnia. Dla każdego 
okresu możliwa jest opcjonalna analiza aspektów małych – półkwadratury i 
półtorakwadratury. Analiza jest kontynuowana po kliknięciu podopcji 
"Kontynuacja”. Aspekty efemerydalne można wydrukować, skopiować, 
zapisać ich obraz na dysk lub powrócić do głównego menu. Podopcja 
„Nowy” umożliwia powrót do formularza okresowego i wybór innej  grupy 
planet lub innego zakresu czasowego. Wybierając w formularzu 
okresowym „Prezentację graficzną” możemy przejść do graficznej analizy 
aspektów efemerydalnych bez powracania do głównego menu. 
 

4.20.2.2. Aspekty efemerydalne graficzne 

 
 Prezentacja graficzna aspektów efemerydalnych (Rys.105) dotyczy 

wybranej planety (poprzez kliknięcie odnośnego pola wyboru) i pozwala na 
obserwacje przebiegu aspektów efemerydalnych w zakresie 2° od 
dokładnego aspektu. Analizowane są aspekty wybranej planety (oprócz 
Księżyca) do planet pozostałych w cyklu miesięcznym, a Księżyca do 
pozostałych planet w cyklu dziennym w czasie uniwersalnym. Cykl 
miesięczny może być podzielony na dwa cykle półmiesięczne. Można 
zadeklarować pomijanie lub uwzględnianie półsekstyli i kwinkunksów.  
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  Rys.105. Przykładowe graficzne miesięczne aspekty efemerydalne Urana 

 
Analiza jest kontynuowana po kliknięciu podopcji "Kontynuacja”. 

Aspekty efemerydalne można wydrukować, skopiować, zapisać ich obraz 
na dysk lub powrócić do głównego menu. Podopcja „Nowy” umożliwia 
powrót do formularza okresowego i wybór innej grupy planet lub innego 
cyklu.  

4.20.2.3. Aspekty efemerydalne dynamiczne 
 
Prezentacja dynamiczna aspektów efemerydalnych (Rys.106) 

przedstawia planety, Węzeł Księżycowy, Czarny Księżyc i Chirona 
przemieszczające się dynamicznie zgodnie z przyjętą czasową wartością 
kroku. Symbole planet otoczone są okręgami, wyznaczającymi ich 
położenia na tle siatki współrzędnych. Na osi pionowej z prawej strony 
określono znaki zodiaku, na tle których poruszają się kolejne planety. Na 
osi poziomej oznaczono stopnie w znakach zodiaku od 0 do 30. Umożliwia 
to łatwą obserwację tworzenia się aspektów głównych, przy których planety 
odległe są od siebie o wielokrotność 30°. Sytuacja taka odpowiada 
ustawieniu się planet w linii pionowej. Pod siatką współrzędnych podano 
położenie planet w znakach zodiaku, a następnie przedstawiono tworzone 
aspekty, podając w stopniach i minutach ich odchyłkę od pełnego aspektu.  
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  Rys.106. Przykładowe dynamiczne aspekty efemerydalne 
 

Gdy odchyłka ta staje się mniejsza od pół stopnia, jej wartość podawana 
jest w kolorze przyjętym dla danego aspektu (zielonym dla aspektów 
harmonijnych, czerwonym dla nieharmonijnych, żółtym dla koniunkcji). 
Wartości powyżej pół stopnia, na tle granatowym, przedstawiono w kolorze 
białym, a gdy wybrane tło jest popielate lub białe - w czarnym. Pozwala to 
na lepsze wychwycenie aspektów aplikacyjnych, które się zacieśniają 
tworząc dokładny aspekt. Znaczenie poszczególnych podopcji menu jest 
standardowe. Obraz ekranu można zapisać na dysk, wydrukować lub 
powrócić do głównego menu. Krok można zmieniać lub wybrać krok ciągły. 
Umożliwia to automatyczne wykonanie kolejnych kroków w odstępach 
czasu od 1 do 10 sek. Po kliknięciu podopcji „Zatrzymaj” bieg planet 
zostanie zatrzymany. Opcja „Nowy” umożliwia powrót do formularza 
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wyboru czasu i miejscowości, a „Menu” powrót do głównego menu 
programu. 

 

4.20.3. Współrzędne sferyczne planet 
 
  Współrzędne sferyczne (Rys.107) pozwalają przedstawić pozycję 

planet na niebie w danej miejscowości i czasie w kilku układach 
współrzędnych sferycznych. W układach ekliptycznych heliocentrycznym i 
geocentrycznym podana jest długość i szerokość ekliptyczna, w układzie 
równikowym południkowym - kąt godzinny i deklinacja, w układzie 
równikowym równonocnym - rektascensja i deklinacja, wreszcie w układzie 
horyzontalnym - azymut i wysokość. Oprócz tego podano aktualną wartość 
czasu gwiazdowego, nachylenia ekliptyki, nutacji w długości i nachyleniu. 
Podano również odległość planet od Słońca w jednostkach 
astronomicznych i milionach kilometrów (dla Słońca i Księżyca podano 
odległość od Ziemi). Opcja krokowa pozwala obserwować zmianę pozycji 
planet wraz ze zmianą czasu. Krok można zmieniać w zakresie od 1 minuty 
do 100 lat, poprzez godziny, dni i miesiące lub wybrać krok ciągły.  
  

  

  Rys.107. Przykładowe współrzędne sferyczne 
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Współrzędne sferyczne można wydrukować, skopiować, zapisać ich 
obraz na dysk lub powrócić do głównego menu. Opcja „Nowy” umożliwia 
wybór innej daty lub miejscowości. 
Opcja „Orbity” pozwala na graficzne przedstawienie orbit 
heliocentrycznych i geocentrycznych planet. Z prawej strony przedstawiono 
planety w układach równikowym południkowym i horyzontalnym dla 
prezentacji heliocentrycznej  oraz równikowym równonocnym i 
horyzontalnym dla prezentacji geocentrycznej. Po najechaniu myszką na 
planetę wyświetlone zostają jej współrzedne w danym układzie. Poniżej 
przedstawiono wymienione układy dla planet lekkich – w układzie 
heliocentrycznym (Rys.108) i geocentrycznym (Rys.109). Możne je również 
przedstawić dla planet ciężkich. Układ geocentryczny doskonale 
uwidacznia mechanizm retrogradacji planet na tle znaków zodiaku. Z opcji 
orbitalnych można powrócić do tabel współrzędnych sferycznych klikając 
opcję „Tabele”. 
 

 
  Rys.108. Przykładowe uproszczone orbity heliocentryczne i współrzędne planet 
lekkich 
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  Rys.109. Przykładowe uproszczone orbity geocentryczne i współrzędne planet 
lekkich 

4.20.4. Cykle deklinacyjne 
 
  Cykle deklinacyjne (Rys.110) przedstawiają wykres deklinacji 

(położenia na północ lub południe od równika niebieskiego) wybranej 
planety, a także Chirona lub grupy planet w wybranym okresie czasu. 
Według niektórych autorów deklinacja planet wolnych wpływa na 
wydarzenia historyczne, a Księżyca na zjawiska pogodowe. Dla Księżyca 
przyjęto cykl miesięczny lub roczny, dla Merkurego włączono również cykl 
12 – letni, dla Słońca, Wenus, Marsa i Ceres dodano cykl 25 – letni, a dla 
pozostałych planet 100 – letni. Zaznaczając pole wyboru „1 / 2 okresu”, 
cykl miesięczny można podzielić na dwa cykle półmiesięczne, a roczny na 
dwa cykle półroczne. Wykres obejmuje pas 30° od równika niebieskiego. 
Oś pozioma jest osią czasu. Wykres rozpoczyna się od wprowadzonego 
początkowego miesiąca i roku (dla cyklu miesięcznego) lub roku (dla 
pozostałych cykli) i może być kontynuowany po kliknięciu podopcji 
„Kontynuacja”. Czasowy zakres obliczeń dla Plutona, Ceres, Eris i 
Chirona, w celu utrzymania wysokiej dokładności obliczeń ich położenia, 
podobnie jak w poprzednich opcjach, zawężono do lat 1 p. n.e. – 2500 n.e. 
Opcja menu „Nowy” umożliwia wybór innego cyklu deklinacyjnego, bądź 
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zmianę jego czasowego zakresu. Cykle deklinacyjne można wydrukować, 
skopiować, zapisać ich obraz na dysk lub powrócić do głównego menu. 

 

 
  Rys.110. Przykładowe roczne cykle deklinacyjne planet lekkich 

 
4.20.5. Szukanie aspektu 

 
 Szukanie aspektu umożliwia wyszukiwanie najbliższego aspektu dla 

podanej pary planet, wybranej z ukazującego się formularza wyboru planet 
i aspektów głównych (Rys.111). Ceres i Eris można wybrać, gdy ich 
wykreślanie zadeklarowane jest w ustawieniach menu. Nie można wybrać 
efemerydalnego aspektu planety do samej siebie, co jest oczywiste, ale 
zablokowany jest również wybór półsekstylu i większych aspektów Słońca i 
Merkurego, ze względu na to, że kątową odległość Merkurego od Słońca 
nie przekracza nigdy 28°. To samo dotyczy Wenus, dla której ze względu 
na maksymalną odległość kątową od Słońca wynosząca 48°, nie można 
wybrać aspektów głównych większych od półsekstylu. Wynika z tego, że 
wzajemna odległość kątowa Merkurego i Wenus nie może być nigdy 
większa od 76°, co uniemożliwia wybór wzajemnego aspektu tych planet 
od kwadratury w górę. 
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 Rys.111. Formularz wyboru planet i aspektów głównych 
 
Po znalezieniu aspektu wykreślany jest horoskop na ten moment czasu 

(Rys 112).  Dla miejscowości posiadających zdefiniowaną tabelę stref 
czasowych, jest ona ustalana automatycznie. Dla miejscowości, w których 
zdefiniowano kilka możliwych stref, wybierana jest pierwsza z nich.  

W wytłuszczonej ramce podane są pozycje wybranych planet, 
tworzących szukany aspekt. Horoskop ma postać horoskopu radix, w 
związku z tym nie będzie on tutaj szczegółowo omawiany. Korzystając z 
podopcji "Następny" i "Poprzedni" można automatycznie wyszukiwać 
kolejne pobliskie aspekty, co daje możliwość prześledzenia wszystkich 
przejść retrogradacyjnych. Kliknięcie w podopcję „Nowy” pozwala 
poszukiwać innych aspektów efemerydalnych. Znaczenie pozostałych 
podopcji menu jest standardowe.  
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  Rys.112. Przykładowy horoskop wyszukanego aspektu 

 
4.20.6. Szukanie ingresu 

 
  Szukanie ingresu zrealizowane jest podobnie jak szukanie aspektu. Z 

formularza (Rys.113) należy wybrać planetę i znak zodiaku. Poszukiwany 



132 
 

jest czas, w którym nastąpi przejście planety przez początek wybranego 
znaku zodiaku. Można opcjonalnie uwzględnić przejścia retrogradacyjne. 

 

 
  Rys.113. Formularz wyboru planet i znaków zodiaku oraz ewentualnej 
retrogradacji 

 
Po znalezieniu ingresu wykreślany jest jego horoskop (Rys.114). 

Horoskop ma postać horoskopu radix, w związku z tym nie będzie on tutaj 
szczegółowo omawiany. Podopcja „Następny” powoduje szukanie 
następnego ingresu, a „Poprzedni” - poprzedniego. Podopcja „Nowy” 
prowadzi do wyszukiwania innego ingresu. Znaczenie pozostałych podopcji 
menu jest standardowe.  
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  Rys.114. Przykładowy horoskop wyszukanego ingresu 

 

4.20.7. Figury koniunkcji planetarnych 
 

Opcja ta pozwala na wykreślenie do 102 kolejnych koniunkcji wybranych z 
formularza (Rys.115) dwóch planet w wybranym zakresie lat. Linie 
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planetarne można kreślić z uwzględnieniem lub nie retrogradacji planet, 
odznaczając lub nie odnośne pole wyboru. 
 

 
  Rys.115. Formularz wyboru planet tworzących koniunkcje, zakresu lat i 
ewentualnej retrogradacji 

 
  Wykreślanie linii koniunkcji planetarnych zaproponowała Jolanta 
Kozłowska, autorka bloga „Uwierz w Ducha” (http://www.uwierzwducha.pl). 
Łącząc kolejne punkty koniunkcji dwóch planet na kole zodiakalnym 
otrzymuje się ciekawe figury geometryczne (Rys.116). 
 Opcja „Nowy” pozwala na powtórny wybór innej pary planet lub innego 
okresu czasu. Pozostałe opcje menu mają standardowe znaczenie. 

 
 

  

http://www.uwierzwducha.pl/
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 Rys.116. Przykładowe linie koniunkcji planetarnych Merkurego i Słońca w zakresie 
15 lat bez uwzględnienia retrogradacji 

 
 W tabelce wyszczególnione są wszystkie daty koniunkcji planet oraz ich 
położenie na ekliptyce. Z uwzględnieniem retrogradacji koniunkcji jest 
więcej, a kreślone figury są inne, jak przedstawia to poniżej Rys.117. 
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  Rys.117. Przykładowe linie koniunkcji planetarnych Merkurego i Słońca w zakresie 
15 lat z uwzględnieniem retrogradacji 
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4.20.8. Zaćmienia 

 
Podopcja Zaćmienia oblicza i przedstawia w formie tabelarycznej 

zaćmienia Księżyca i Słońca w zakresie dwudziestu lat, począwszy od 
zadeklarowanego roku początkowego w czasie uniwersalnym. Kliknięcie 
podopcji „Kontynuacja” umożliwia wyświetlenie tabeli zaćmień dla 
następnego dwudziestolecia. Podopcja „Następny” umożliwia wybór 
innego roku początkowego. Tabelę zaćmień można wydrukować, 
skopiować, zapisać jej obraz na dysk lub powrócić do głównego menu. 
Istnieje również możliwość sporządzenia horoskopu konkretnego 
zaćmienia. W tym celu należy wpisać numer zaćmienia z tabeli do 
formularza wyboru zaćmień. Przyciski strzałkowe pozwalają łatwo 
modyfikować numer zaćmienia. Wybranie podopcji „Horoskop”, wykreśla 
horoskop zaćmienia o wyświetlonym numerze z tabeli zaćmień dla 
wybranej miejscowości, a „Do radixu”, po wprowadzeniu danych 
horoskopowych radixu, wykreśla horoskop zaćmienia, nałożony na 
horoskop radix. I odwrotnie, klikając podopcję „Horoskop” można przejść z 
horoskopu tranzytowego zaćmienia do jego postaci radixowej. 

Zarówno w radixowym, jak i tranzytowym horoskopie zaćmienia, klikając 
podopcje „Następny” przechodzi się do kolejnego horoskopu zaćmienia, a 
„Poprzedni” – poprzedniego. Podopcja „Powrót” umożliwia ponowne 
wyświetlenie tabeli zaćmień w celu wyboru innego zaćmienia. Podopcja 
„Sabiańskie” umożliwia wyświetlenie opisu symboli sabiańskich dla świateł 
i osi horoskopu zaćmienia. Pozostałe podopcje mają znaczenie 
standardowe. 

 

4.20.8.1. Zaćmienie Księżyca 
 
W tabeli zaćmień Księżyca (Rys.118) podana jest data i czas 

uniwersalny momentu kulminacyjnego zaćmienia (maksimum zaćmienia) 
oraz czasy trwania jego fazy półcieniowej, częściowej i całkowitej. Niektóre 
zaćmienia Księżyca kończą się na fazie półcieniowej, inne częściowej, 
jednakże prawie połowa zaćmień składa się z wszystkich trzech faz, 
łącznie z fazą całkowitą zaćmienia. W roku dochodzi od dwóch do czterech 
zaćmień Księżyca, ale nie w każdym roku dochodzi do zaćmienia 
całkowitego. 
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      Rys.118. Zaćmienia Księżyca w zakresie 20 lat 

 
Po kliknięciu w opcję menu „Horoskop” zostaje wykreślony horoskop 

zaćmienia Księżyca (Rys.119), o liczbie porządkowej wybranej z 
formularza uwidocznionego w prawym, górnym rogu tabeli zaćmień. 
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      Rys.119. Przykładowy horoskop zaćmienia Księżyca 

 
 

4.20.8.2. Zaćmienie Słońca 
 
W tabeli zaćmień Słońca (Rys.120) podana jest data i czas uniwersalny 
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dla linii centralnej zaćmienia oraz informacja, czy zaćmienie jest częściowe, 
obrączkowe, czy całkowite. Podano również, czy zaćmienie jest centralne. 
Zaćmienie częściowe jest zawsze niecentralne. Zaćmienie obrączkowe i 
całkowite jest prawie zawsze centralne. Sporadycznie może zdarzyć się 
zaćmienie niecentralne. W roku dochodzi od dwóch do czterech zaćmień 
Słońca, ale nie w każdym roku dochodzi do zaćmienia całkowitego 

 

 
  Rys.120. Zaćmienia Słońca w zakresie 20 lat 

 
Po kliknięciu w opcję menu „Horoskop” zostaje wykreślony horoskop 

zaćmienia Słońca (Rys.121), o liczbie porządkowej wybranej z formularza 
uwidocznionego w prawym, górnym rogu tabeli zaćmień. 
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  Rys.121. Przykładowy horoskop zaćmienia Słońca 

 

4.20.9. Fazy Księżyca 

 
Opcja ta umożliwia wyświetlenie w zadeklarowanym roku tabeli faz 

Księżyca (Rys.122). Klikając podopcję „Kontynuacja” możemy uzyskać 
tabelę na kolejny rok, a „Następny” dla innego, wybranego roku. Dla 
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miejscowości ze zdefiniowaną tabelą stref jest ona ustalana automatycznie, 
dla miejscowości z kilkoma możliwymi strefami, wybierana jest pierwsza. 

 

 
  Rys.122. Przykładowa tabela rocznych faz Księżyca 

 
Wybierając liczbę porządkową fazy z tabeli i wprowadzając ją do 

formularza wyboru faz, a następnie naciskając „OK”, uaktywniamy 
podopcje „Horoskop” i „Do radixu”, z których możemy wykreślić horoskop 
wybranej fazy Księżyca w postaci horoskopu radix (Rys.123) lub horoskopu 
tranzytowego, nałożonego na wprowadzony z formularza danych horoskop 
radix. Możemy dowolnie przechodzić między tymi horoskopami, a ponadto 
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klikając podopcje „Następny” i „Poprzedni” przechodzić do horoskopów 
następnych lub poprzednich faz Księżyca. Kliknięcie w podopcję „Powrót” 
powoduje powrót do tabeli faz Księżyca na dany rok. Podopcja 
„Sabiańskie”, a także pozostałe podopcje mają znaczenie standardowe. 

 

 
  Rys.123. Przykładowy horoskop fazy Księżyca 
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4.20.10. Jałowy Bieg Księżyca 
 

 Bieg Jałowy Księżyca umożliwia wyznaczenie wszystkich okresów 
biegu jałowego Księżyca dla wybranej miejscowości w obrębie 
zadeklarowanego miesiąca.  

 

 
  Rys.124. Przykładowe tabele biegu jałowego Księżyca dla wybranych trzech 
miesięcy 

 
Podawany jest czas trwania biegu jałowego, znak zodiaku, w którym 

bieg jałowy występuje, oraz ostatni aspekt utworzony przez Księżyc w 
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danym znaku, którego czas jest zarazem początkiem danego okresu biegu 
jałowego Księżyca. Podopcja „Kontynuacja” umożliwia wyświetlenie tabeli 
biegu jałowego Księżyca dla kolejnego, a „Następny” dla innego miesiąca. 
Na standardowym arkuszu papieru A4 można wydrukować okresy biegu 
jałowego Księżyca dla trzech kolejnych miesięcy w orientacji pionowej 
(Rys.124) i czterech w orientacji poziomej. Tabele biegu jałowego Księżyca 
można wydrukować, skopiować, zapisać ich obraz na dysk lub powrócić do 
głównego menu. 

 
4.20.11. Doby, domy i pasma Księżycowe 

 
Podopcja  Doby, domy i pasma księżycowe umożliwia wyświetlenie w 

postaci tabelarycznej kolejnych dób, domów i pasm księżycowych dla 
danej miejscowości w zakresie wybranego miesiąca. Podopcja 
„Kontynuacja” umożliwia wyświetlenie dób, domów lub pasm 
księżycowych dla kolejnego miesiąca, a „Następny” na wybór innej daty 
lub miejscowości. Tabele dób, domów i pasm posadowienia Księżyca 
można wydrukować, skopiować, zapisać ich obraz na dysk lub powrócić do 
głównego menu. 
 

4.20.11.1. Doby Księżycowe 
 
 Tabela dób księżycowych dla wybranego miesiąca (Rys.125) 

przedstawia kolejne doby księżycowe, liczone od momentu poprzedniego 
nowiu, ich zakres czasowy oraz stopniowy, a także orb, to znaczy ich 
stopniowy zakres zodiakalny. Doba księżycowa liczona jest od wschodu do 
następnego wschodu Księżyca, chyba że prędzej dojdzie do nowiu. Nów 
kończy ostatnią i rozpoczyna pierwszą dobę księżycową i w związku z tym 
doby te mogą być krótsze od pozostałych. 
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  Rys.125. Przykładowa miesięczna tabela dób księżycowych 

 

4.20.11.2. Progresywne domy księżycowe 
   
Tabela Progresywnych domów księżycowych dla wybranego 

miesiąca (Rys.126) przedstawia kolejne progresywne domy księżycowe, 
liczone od momentu poprzedniego nowiu, ich zakres czasowy oraz 
stopniowy, a także orb (zodiakalny zakres stopniowy). W tabeli określono 
charakter domów, oznaczając dom sprzyjający kolorem zielonym,  
neutralny – żółtym,  niesprzyjający – czerwonym, a nieokreślony – białym. 
Kolejne progresywne domy księżycowe zwiększają swój orb o pół stopnia 
począwszy od 8°30’ dla domu pierwszego, a skończywszy na 14°30’ dla 
domu trzynastego. Podobnie dom szesnasty ma wartość 14°30’, a kolejne 
domy do dwudziestego ósmego zmniejszają swój orb o pół stopnia aż do 
osiągnięcia 8°30’. Domy czternasty i piętnasty są najdłuższe. Dom 
czternasty kończy się pełnią, a piętnasty od niej zaczyna. 
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  Rys.126. Przykładowa miesięczna tabela progresywnych domów księżycowych 

 
4.20.11.3. Pasma posadowienia Księżyca 

 
Tabela Pasm posadowienia Księżyca dla wybranego miesiąca 

(Rys.127) przedstawia kolejnych 28 pasm liczonych od punktu 0° Barana, 
ich zakres czasowy i stopniowy oraz orb (stopniowy zakres zodiakalny). 
Wszystkie pasma mają jednakowy orb wynoszący 12°51’26”. Suma 
kolejnych siedmiu pasm daje równe 90°, a wszystkich pasm posadowienia 
Księżyca 360°. 
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  Rys.127. Przykładowa miesięczna tabela pasm posadowienia Księżyca 

 
4.20.12. Wschody i zachody planet 

 
Podopcja ta umożliwia wyświetlenie i wydrukowanie czasów 

rzeczywistych wschodów i zachodów Słońca, Księżyca oraz pozostałych 
planet, wybranych z odrębnego formularza dla wybranego roku i określonej 
miejscowości. Podopcja „Następny” umożliwia wybranie innej planety, 
innego roku lub miejscowości, funkcje pozostałych podopcji są 
standardowe. Dla miast, posiadających zdefiniowane tablice stref 
czasowych, uwzględniane są zmiany czasu strefowego. 

Na Rys.128 przedstawiono przykładową tabelę wschodów i zachodów 
Słońca dla wybranego roku. 
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  Rys.128. Przykładowa roczna tabela wschodów i zachodów Słońca 

 

4.20.13. Czasy Agnihotry 

 
Podopcja  Czasy Agnihotry umożliwia wyświetlenie i wydrukowanie 

czasów palenia Agnihotry dla wybranego roku i określonej miejscowości 
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(Rys.129). Czasy te odnoszą się do środka tarczy słonecznej i różnią się 
od kalendarzowych czasów wschodów i zachodów Słońca, dotyczących jej 
górnego brzegu. Podopcja „Następny” umożliwia wybranie innego roku lub 
miejscowości, funkcje pozostałych podopcji są standardowe.  

 

 
   Rys.129. Przykładowa tabela czasów palenia Agnihotry dla wybranego roku 
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Dla miast, posiadających zdefiniowane tablice stref czasowych, 
uwzględniane są zmiany czasu strefowego na letni (czas urzędowy). 

 
4.20.14. Tattwy 

  

 
  Rys.130. Przykładowa tabela tattw dla wybranego miesiąca i miejscowości 
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Tattwy wykreślane są dla wybranego miesiąca i miejscowości 
(Rys.130). Obliczane są od momentu wschodu Słońca (pogrubiony druk) w 
kolejności: tattwa przestrzeni, powietrza, ognia, wody i ziemi. Każda tattwa 
trwa 24 minuty i jest oznaczona odrębnym kolorem. W zakresie każdej 
tattwy powinno podejmować się określone działania, które opisane są 
poniżej tabeli czasów tattwicznych. Podopcja „Następny” pozwala na 
wybranie nowych danych, funkcje pozostałych podopcji są standardowe. 
Dla miast, posiadających zdefiniowane tablice stref czasowych, 
uwzględniane są zmiany czasu strefowego na letni (czas urzędowy). Widać 
to w tabeli tattw dla marca, w którym dokonana została zmiana czasu na 
letni i godzina wschodu słońca została przesunięta o godzinę do przodu. 

 
4.21. Astrokartografia 

 
Astrokartografia umożliwia przedstawienie w formie graficznej krzywych 

Ascendentowych i Descendentowych oraz linii Medium i Immum Coeli 
planet na tle mapy świata lub wybranego kontynentu. Krzywe planetarne 
powstają wskutek relokacji horoskopu radix i wyznaczają miejsca na Ziemi, 
w których dana planeta na skutek relokacji znajdzie się w podanym czasie 
na Ascendencie, Medium Coeli, Descendencie bądź Immum Coeli. 

 

 
  Rys.131. Przykładowy astrokartograf wraz z formularzem wyboru kroku czasu 

 
 Po wybraniu na formularzu danych horoskopowych, otrzymujemy 

przebiegi linii planetarnych dla świata wykreślonych na siatce 
współrzędnych w uproszczonym odwzorowaniu Merkatora dla szerokości  
geograficznych od 60°S do 70°N. W celu lepszej orientacji, na 
astrokartografie umieszczono zarys kontynentów (Rys.131). Można 
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dokonywać dowolnych kroków czasowych klikając podopcję „Krok” i 
zmieniać je w opcji „Zmień krok”. Krok można zmieniać w zakresie od 1 
minuty do 100 lat. 

 

 
  Rys.132. Przykładowy astrokartograf z wyszczególnieniem najbliższych 33 
miejscowości o współrzędnych geograficznych wynikających z położenia myszy 
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Mapę astrokartograficzną można wydrukować klikając opcję "Druk", 
dokonać zapisu na dysk klikając  „Obraz”, sporządzić kopię (opcja „Kopia”) 
i zrzucić ja na pasek, przejść do wyboru innych danych (opcja "Nowy") lub 
wyjść do głównego menu (opcja "Menu"). Opcja „Analiza” pozwala na 
przejście do dwóch odrębnych formularzy astrologicznych poszukiwania 
miast i poszukiwania czasu dla wybranych linii planetarnych. W czasie 
poruszania się myszą po mapie w prawym górnym rogu na pasku menu 
wyświetlane są aktualne współrzędne geograficzne myszy, jeżeli w pobliżu 
tych współrzędnych znajduje się miejscowość, znajdująca się w spisie, 
zostaje ona wyświetlona w dolnej części formularza. Program umożliwia 
wyświetlenie 33 miejscowości, gdy jest ich więcej, wyświetlanych jest 33 
najbliższych. Z lewej strony na pasku podana jest najbliższa miejscowość,  
w środku współrzędne geograficzne myszy, z prawej ilość najbliższym 
miejscowości w przyjętym zakresie (Rys.132). 

 

 
   Rys.133. Wybór mapy w opcji astrokartograficznej 

 
Z górnego paska menu klikając opcję „Wybór mapy” (Rys.133) można 

wybrać mapę dowolnego kontynentu i wykreślić na nim przebieg linii 
planetarnych. Dostępne są mapy Europy, Ameryki Północnej, Południowej i 
Środkowej, Afryki, Azji, Australii i Bliskiego Wschodu. 

Opcja „Rodzaj mapy” pozwala wybrać mapę konturową lub kolorowaną.  
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  Rys.134. Wygląd astrokartografu po naciśnięciu lewego przycisku myszy 

 
Naciśnięcie lewego przycisku myszy powoduje wyświetlenie aktualnych 

dla położenia myszy pozycji domów z lewej strony i planet z prawej strony 
oraz wykreślenie pośrodku małego kółka horoskopowego (Rys.134). 
Współrzędne myszy wyświetlone w prawym górnym rogu paska menu 
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powielone są nad kółkiem horoskopowym, podobnie jak czas wyświetlony 
w górnym rogu mapy przyjęty przy wykreślaniu kółka horoskopowego. 

Podwójne kliknięcie myszą powoduje wykreślenie (Rys.135) horoskopu 
efemerydalnego dla podanych współrzędnych geograficznych i czasu. 

 

 
  Rys.135. Horoskop efemerydalny dla współrzędnych myszy po dwukliku 
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Pod datą i czasem wpisana jest nazwa najbliższej miejscowości 
znalezionej dla podanych współrzędnych geograficznych, jeżeli znajduje 
się ona w przyjętym zakresie stopniowym. Korzystając z opcji na pasku 
menu można wyświetlić figury i dyspozytorów planetarnych, symbole 
sabiańskie lub powrócić do wybranej mapy. Standardowo można wykonać 
kopię i obraz horoskopu lub go wydrukować. Opcja „Nowy” przekierowuje 
Użytkownika do formularza danych, skąd można wybrać inne dane 
czasowe. 

Klikając opcję „Analiza” przechodzi się do jej dwóch dalszych podopcji a 
zarazem formularzy „Szukanie miast” i „Szukanie czasu”.  

Formularz pierwszy umożliwia szukanie miast na wybranej linii 
planetarnej lub na przecięciu dwóch wybranych linii (wybór opcjonalny) dla 
danego czasu (Rys.136).  

 

 
  Rys.136. Formularz szukania miast na liniach planetarnych 

 
Linie planet i osie wybiera się zaznaczając odnośne pola wyboru. Można 

wybrać jedną z dwunastu planet (Ceres i Eris są dostępne w zależności od 
ustawień w menu) i jedną z czterech osi: Asc, IC, Dsc, MC. Przyciskiem 
„Wprowadź linię” akceptuje się wybór. Wybrana linia zostaje wyświetlona 
w centralnej części formularza. Z lewej strony formularza wybiera się 
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stopniowy zakres dokładności wyszukiwania miast. Wybiera się go mnożąc 
współczynniki dziesiętne 0.1 – 1.0 przez jeden z mnożników 0.1, 1 lub 10. 
Tak więc wybrany zakres może być ustawiony w granicach od 0.01° do 
10°. Po wybraniu zakresu i naciśnięciu przycisku „Szukaj miast”, 
wyszukane miasta zostają wyświetlone w okienku formularza, a ich ilość 
zostaje podana z prawej strony, nad okienkiem wyszukanych miast. W 
czasie szukania miast uruchomiony zostaje zielony pasek postępu. 

W poniższym przykładzie szukano linii przebywania Marsa na Asc 
22.06.2015 o godzinie 17.44 czasu wschodnioeuropejskiego na 
kontynencie europejskim z dokładnością 0.2°. Znaleziono 133 
miejscowości spełniające to kryterium. 

Klikając myszą w jedno z wyszukanych miast przechodzi się do 
horoskopu efemerydalnego wybranej linii planetarnej (Rys.137), 
sporządzonego dla tego miasta (w niniejszym przykładzie Płock)  i 
podanego w górnej części formularza czasu. Dla horoskopu 
efemerydalnego można wykreślić figury planetarne, dyspozytorów 
planetarnych, symbole sabiańskie, Standardowo można wykonać kopię i 
obraz horoskopu lub go wydrukować. Opcja „Powrót” pozwala na powrót 
do formularza wyboru miast i umożliwia wykreślenie horoskopu dla 
kolejnego miasta, ustalenia innych warunków wyszukiwania, bądź wybrania 
innych linii lub przecięć linii planetarnych, a „Nowy” do formularza danych, 
skąd można wybrać inną datę i czas. 
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  Rys.137. Horoskop efemerydalny dla wybranej linii planetarnej, miasta i czasu 
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  Rys.138. Wykres czasowych krzywych linii przecięć Marsa na Asc z linią innych 
planet na MC lub IC 

 
Kliknięciem przycisku „Czasowe krzywe linii przecięć” przechodzi się 

do wybranego na formularzu miast kontynentu, na którym przedstawiono 
wybraną linię planetarną w przecięciu z liniami planetarnymi innych planet 
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(Rys.138). Linie dla różnych planet są pogrubione i wykreślane różnymi 
kolorami , a ich oznaczenie opisane są pod mapą. Ukazują miejsca na 
mapie, a zarazem czas określony przez współrzędne na liniach, gdzie 
występuje przecięcie linii planetarnych. Godziny oznaczane są od 0 do 24. 
Możliwe jest dokonywanie kroków czasowych o kolejne dni w przód i w tył 
klikając „Krok” i zmieniając kierunek czasu opcją  menu „Zmień krok”. 
Można wybierać dowolny kontynent (opcja menu „Wybór mapy”).  

Oczywiście linie MC i IC mogą przecinać się jedynie z liniami Asc i Dsc i 
odwrotnie. Najechanie myszą na dany punkt powoduje wyświetlenie jego 
współrzędnych geograficznych i miast o pobliskich współrzędnych. W 
powyższym przykładzie najechano na linię pobytu Jowisza na Asc. 
Wyświetlone zostały pobliskie miejscowości w tym Płock. 

 

 
  Rys.139. Szukanie miast na przecięciu dwóch linii planetarnych 

 
Formularz szukania miast pozwala także na poszukiwanie miast 

znajdujących się na przecięciu dwóch wybranych linii planetarnych 
(Rys.139). Z lewej strony wybiera się zakres stopniowy, w jakim będzie 
można szukać miejscowości leżących na obu wybranych liniach 
planetarnych oraz wybrany kontynent. Powyżej poszukiwane są miasta 
znajdujące się na przecięciu linii Marsa na Asc i Jowisza na MC w 
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podanym powyżej czasie i zakresie stopniowym (tu 0.2°). Jak widać 
znaleziono 13 miejscowości, spełniające podane kryteria, w tym Płock. 

W zależności od upodobań wyniki poszukiwań można wykreślać 
używając mapy kolorowanej lub konturowej, jak poniżej (Rys.140). 

 

 
  Rys.140. Czasowe krzywe linii planetarnych i ich przecięć 
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Kliknięcie przycisku „Dane radix” pozwala na przyjęcie czasu wpisanego 
na formularzu danych, a „Astrokartograf” powrót do wybranej mapy 
astrokartograficznej z wykresem wszystkich linii planetarnych. 

Przycisk „Czasowe krzywe linii i przecięć” umożliwia wykreślenie 
krzywych przecięć wybranej linii planety na Asc lub Dsc z wybraną linią 
planety na IC lub MC. Można kreślić kolejne krzywe czasowe dla 
następnego bądź poprzedniego dnia, a także miesiąca, korzystając z opcji 
menu „Krok” i „Zmień krok”. Ponieważ znalezienie przecięcia konkretnych 
dwóch linii planetarnych jest trudniejsze, stąd stosuje się krok miesięczny, 
a gdy pojawią się krzywe przecięć można zmienić krok na dzienny. Można 
przesuwać się do przodu i do tyłu. 

Przy kroku miesięcznym można otrzymać wiele krzywych przesuniętych 
względem siebie, będących odzwierciedleniem kolejnych dni, jak 
przedstawia to Rys.140. Dni opisane są z prawej strony mapy niebieskim 
kolorem. Klikając opcję menu „Wybór mapy” można zmieniać mapy 
kontynentów. 

Przesuwanie myszą powoduje wyświetlenie aktualnych współrzędnych 
geograficznych myszy, a najechanie myszą na krzywą przecięcia linii 
planetarnych wyświetla w prawym górnym rogu paska menu czasu dla 
którego dla danych współrzędnych myszy zachodzi przecięcie się 
wybranych linii planetarnych.  

Dla wybranych dwóch planet na dwóch różnych osiach (jeżeli jedna 
planeta znajduje się na osi Asc lub Dsc – druga musi znaleźć się na osi IC 
lub MC) i kroku dziennego wykreślona zostaje jedna pogrubiona, czerwona 
czasowa krzywa przecięć z oznaczonymi kolejnymi godzinami (Rys.141). 
Najechanie na nią myszą powoduje pojawienie się czerwonego napisu w 
górnej części formularza, który informuje o tym, że podwójne kliknięcie 
myszą spowoduje wykreślenie horoskopu efemerydalnego dla czasu i 
współrzędnych myszy na czerwonej linii przecięć. Jednocześnie 
wyświetlane są pobliskie miejscowości, o współrzędnych geograficznych, 
wynikających z położenia myszy na linii i skorelowany z nimi czas. Czas na 
liniach planetarnych podawany jest jako GMT, a po wybraniu konkretnych 
współrzędnych i wykreśleniu horoskopu efemerydalnego, przeliczany na 
strefowy, o ile dana miejscowość posiada zdefiniowaną tablicę stref 
czasowych. 

Rys.142 przedstawia horoskop efemerydalny po dwukliku myszą na linii 
przecięć planetarnych Marsa na Asc i Jowisza na MC, o współrzędnych 
geograficznych w pobliżu Bukaresztu. W tym przykładzie przyjęto zakres 
orbów 0.5° dla obu linii planetarnych ale udało się znaleźć czas (tu 18:43 
CWE), w którym Mars odbiega od Asc o 1 minutę kątową, a Jowisz od MC 
o 3 minuty kątowe. Krzywe przecięć planetarnych umożliwiają w łatwy 
sposób znalezienie dowolnego miejsca na Ziemi, spełniającego podane 
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przez Użytkownika kryteria szukania planet na osiach horoskopowych. 
 

 
  Rys.141. Pogrubiona czerwona linia wyznaczająca miejsca przecięć dwóch linii 
planetarnych – Mars na Asc i Jowisz na MC, ich współrzędne geograficzne i czas 
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  Rys.142. Horoskop przecięcia dwóch linii planetarnych – Mars na Asc i Jowisz na 
MC) dla czasu i współrzędnych geograficznych myszy 

 
Natomiast pojedyncze klikniecie na linię przecięć planetarnych wykreśla 
poniżej mapy położenia domów i planet oraz pośrodku małe koło 
horoskopowe dla położenia myszy na mapie (Rys,143). 
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 Rys.143. Obraz astrokartograficzny po kliknięciu lewym przyciskiem myszy w linię 
planetarną 

 

Dla horoskopu można wykreślić grafy dyspozytorów, figury planetarne i 
symbole sabiańskie. Standardowo można go wydrukować, skopiować, 
zapisać jego obraz na dysk lub powrócić do głównego menu. Klikając 
podopcję „Powrót” wraca się do wykreślonych krzywych, a powtórnie 
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klikając podopcję „Powrót” powraca się do formularza analizy 
astrokartograficznej. Klikniecie na formularzu szukania miast przycisku 
„Astrokartograf” powoduje powrót do pierwotnego astrokartografu, a 
przycisku „Zamknij” - powrót do menu. Przycisk „Dane radix” umożliwia 
powrót do danych radixowych, a „Szukaj czasu” - przejście do formularza 
szukania miast, który można również wybrać z górnego paska menu jako 
podopcję opcji „Analiza”. Przyciski „Szukaj miast” na formularzu szukania 
czasu i „Szukaj czasu” na formularzu szukania miast umożliwiają 
przechodzenie z jednego formularza do drugiego bez konieczności powrotu 
do pierwotnego astrokartografu. 

 

 
  Rys.144. Formularz szukania czasu pobytu miasta na linii planetarnej 

 
 Formularz szukania czasu (Rys.144) ma za zadanie szukanie czasu 

pobytu miasta na wybranej linii planetarnej. Czas wyświetlany jest w 
okienku tekstowym formularza. Przycisk „Wprowadź linię” umożliwia 
wybranie planety i osi i wyświetlenie ich w centralnej części formularza. 
Rozwijalne okienka umożliwiają wybranie dowolnego miasta polskiego lub 
zagranicznego. Po dokonaniu wyboru na formularzu wyświetlone zostają 
jego współrzędne. Naciśnięcie przycisku „Szukaj czasu” powoduje 
znalezienie najbliższego czasu pobytu miasta na wybranej linii planetarnej i 
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wyświetlenie go w okienku tekstowym (Rys.145).  
Naciśnięcie przycisku „Szukaj miast” pozwala na przejście do 

formularza szukania miast. Przycisk „Dane radix” wczytuje dane natalne, 
„Astrokartograf” pozwala na powrót do pierwotnego horoskopu 
astrologicznego, a „Zamknij' - do głównego menu. 

 

 
  Rys.145. Szukanie najbliższego czasu pobytu Rzymu na linii planetarnej Słońce 
na MC 

 
Formularz szukania czasu umożliwia wyszukanie następnego lub 

poprzedniego czasu pobytu na linii planetarnej danego miasta, umożliwia 
też wybór innej miejscowości z rozwijalnych okienek spisów miejscowości 
polskich i zagranicznych. 

Naciśnięcie przycisku „Horoskop” umożliwia wykreślenie horoskopu 
efemerydalnego dla danego czasu i miejsca (Rys.146). W poniższym 
przykładzie wykreślono horoskop dla znalezionego czasu pobytu Rzymu na 
linii planetarnej Słońca na Asc. Można dla niego wykreślić grafy 
dyspozytorów, figury planetarne i symbole sabiańskie. Standardowo można 
go wydrukować, skopiować, zapisać jego obraz na dysk lub powrócić do 
głównego menu. Kliknięcie w podopcje „Powrót” umożliwia powrót z 
horoskopu do formularza szukania czasu.  
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  Rys.146. Horoskop efemerydalny dla znalezionego czasu pobytu Rzymu na linii 
planetarnej Słońce na Asc 
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4.22. Zegar astrologiczny 
 
Opcja ta wyświetla aktualny obraz horoskopu radix z podaniem pozycji 

planet i domów dla miejscowości odczytanej z pliku tekstowego "zegar.txt", 
w którym zapamiętana jest miejscowość lokalizacji komputera 
Użytkownika. Data i czas odczytywane są z zegara komputera, a następnie 
ustalana jest aktualna strefa czasowa. Zegar astrologiczny uaktualniany 
jest co minutę, jednakże w prawym górnym rogu na pasku menu 
wyświetlany jest czas z podaniem liczby sekund (Rys.147).  Z lewej strony 
koła horoskopowego podane są aktualne pozycje domów i planet. Opcja 
„Pokaż aspekty” umożliwia wykreślenie horoskopu zegarowego w postaci 
horoskopu radix z pełną tabelą aspektów. Powrót do pierwotnej postaci 
zegara astrologicznego następuje po kliknięciu opcji „Pomiń aspekty”.  

 

 
  Rys.147. Przykładowy zegar astrologiczny 

 
Opcja menu "Zmiana miejscowości" umożliwia zapisanie do pliku 

dyskowego "zegar.txt" nowych współrzędnych miejscowości (Rys.148). 
Opcja "Druk" umożliwia wydrukowanie aktualnego obrazu zegara, opcja 
„Kopia” skopiowanie formy zegara na pasek zadań, „Obraz” - zapisanie 
obrazu horoskopu zegarowego na dysk, a kliknięcie w opcję "Menu" 
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powoduje powrót do głównego menu. 
Dla miast polskich i miast zagranicznych z określoną tabelą stref 

czasowych program samoczynnie sprawdza aktualną strefę czasową, 
uwzględniając czas letni. W przypadku stwierdzenia różnicy między strefą 
czasową aktualną i zapamiętaną w pliku tekstowym, do pliku "zegar.txt" 
zapisywana jest aktualna, poprawna strefa czasowa. 

Zmianę lokalizacji komputera można dokonać też w opcji spisów 
miejscowości.  

Opcji zegarowej powinno używać się zawsze, gdy Użytkownik zmienia 
miejsce pobytu i chce aby po na ciśnięciu przycisków „Czas bieżący” lub 
„Obecna lokalizacja” w formularzu wprowadzania danych i formularzach 
wprowadzania czasu pojawiały się współrzędne aktualnej miejscowości. 

 
 

 
  Rys.148. Formularz umożliwiający zmianę miejscowości zegara astrologicznego, a 
zarazem zmianę lokalizacji komputera 
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4.23. Horoskop harmoniczny 
 
Po wybraniu opcji harmonicznej na ekranie ukazuje się formularz danych 

przygotowany standardowo do wykreślenia natalnego horoskopu 
harmonicznego, a z prawej strony powiązany z nim formularz harmoniczny, 
z którego można wybrać wartość harmonicznej. Wartości harmoniczne 
wybierane są przyciskami strzałkowymi oraz dwoma przyciskami 
określającymi, czy harmoniczna jest większa, czy mniejsza od 1 (Rys.149). 
Formularz danych i formularz harmoniczny określają w swoich nagłówkach 
typ wybranego horoskopu. Horoskopowe dane natalne w trakcie 
wykonywania horoskopu harmonicznego zapisywane są w spisie 
bieżącym. Harmoniczny pasek menu nad formularzem danych pozwala 
określić typ wykonywanego horoskopu harmonicznego. Można wybrać: 
 

• Horoskop harmoniczny 

• Tranzyty harmoniczne 

• Progresje harmoniczne 

• Dyrekcje harmoniczne 

• Horoskop partnerski 

• Menu 
 

 
  Rys.149. Formularz wprowadzania danych harmonicznych 
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Dla wartości harmonicznej większej od 1 koło zodiakalne 360° dzieli się 
przez wartość harmonicznej, otrzymując np. dla harmonicznej 3 wartość 
pełnego koła równą 120°. Następnie wszystkie położenia planet redukuje 
się do tej wartości, tzn. że planeta położona w 12° znaku Panny (162°), 
będzie obecnie położona w 42° horoskopu harmonicznego. Nie wykreśla 
się tu ani domów horoskopowych, ani znaków zodiaku, jedynie wartości 
podziałowe horoskopu, badając skupiska planet i ich położenie w 
harmonicznych midpunktach planetarnych. Dla harmonicznej większej od 1 
można określić orb midpunktów, to znaczy odchyłkę od dokładnego 
midpunktu, która będzie brana jeszcze pod uwagę. Orb można zmieniać 
skokowo o 5’ przyciskami strzałkowymi w zakresie od 5’ do 1°30’. Wraz z 
rosnącą wartością harmonicznej ogranicza się maksymalną wartość orbu. 
Dla harmonicznych większych od 1 można wykonywać diagramy 
harmonicznych położeń planet na osi. 

Dla wartości mniejszej od 1 wykreślany jest horoskop, w którym wartości 
położeń planet dzieli się przez ułamkową harmoniczną, czyli mnoży przez 
wartość harmoniczną większą od 1. Tak otrzymane wartości redukuje się 
do wartości mniejszych od 360° i umieszcza na kole horoskopu. 
Przykładowo planeta położona w 12° znaku Panny (162°), dla trzeciej 
harmonicznej (486°), przemieści się do 6° Lwa (126°). Horoskop można 
wykreślić bez domów, bądź zastosować system domów równych (od Asc 
lub MC). Jednak o ile tylko czas horoskopu natalnego jest zdefiniowany, 
harmoniczny Asc i MC będą zawsze określone. 

 
 

4.23.1. Horoskop harmoniczny natalny 
 
Kliknięcie przycisku „Diagramy” na formularzu harmonicznym umożliwia 

dla harmonicznych większych od 1 wykreślenie natalnych pozycji planet na 
osi oraz ich 24 harmonicznych (Rys.150). 

Po wykreśleniu 12 harmonicznych wykreślanie można kontynuować lub 
powrócić do harmonicznego formularza, z którego wybiera się określoną 
harmoniczną w celu wykreślenia horoskopu dla danych wpisanych w 
formularzu danych. 
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  Rys.150. Diagramy harmonicznych położeń planet na osi 

 
Harmoniczny horoskop natalny (Rys.151) przedstawia zredukowane 

pozycje planet na kole, którego stopniowe wartości podzielone są przez 
wartość harmonicznej. Z lewej strony koła horoskopu harmonicznego 
podane są harmoniczne pozycje planet. W dolnej tabeli wykreślono planety 
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znajdujące się w midpunktach harmonicznych w zakresie orbu określonego 
w harmonicznym formularzu. 

 

 
  Rys.151. Przykładowy harmoniczny horoskop natalny – harmoniczna 2 

 
 Klikając podopcje „Sortuj midpunkty” można uzyskać tabelę 
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midpunktów harmonicznych posortowaną zgodnie z wyborem według 
planet lub stopni, w której określono harmoniczne pozycje planet. Rys.152 
przedstawia midpunkty posortowane według narastających stopni.  

 

Rys.152. Przykładowa tabela midpunktów harmonicznych posortowanych według 
stopni – harmoniczna 2 
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Rys.153 przedstawia natomiast midpunkty harmoniczne posortowane 
według kolejnych planet harmonicznych. 
 

 
  Rys.153. Przykładowa tabela midpunktów harmonicznych posortowanych    
według planet – harmoniczna 2 

 
Klikając opcję „Planety w midpunktach” uzyskuje się obraz 15 kół 
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horoskopowych - 12 planet oraz Asc, MC i Węzła Księżycowego z 
wykreślonymi midpunktami harmonicznymi, w których planety te się 
znajdują (Rys.154). 

 

 
  Rys.154. Przykładowy obraz kół horoskopowych planet harmonicznych wraz z 
midpunktami harmonicznymi, w których się one znajdują – harmoniczna 2 
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 Z opcji można powrócić do horoskopu harmonicznego klikając 
„Horoskop”. Horoskop harmoniczny, posortowane midpunkty oraz planety 
w midpunktach można wydrukować, skopiować, zapisać obraz na dysk, 
przejść do formularza danych lub powrócić do menu. 

 
 Horoskop o harmonicznej mniejszej od 1 ma postać horoskopu radix. Z 

formularza harmonicznego określa się, czy wykreślane będą domy, a jeżeli 
tak, to czy będzie zastosowany system domów równych od Ascendentu 
czy od MC (Rys.155). 

 

 
  Rys.155. Formularz wprowadzania danych harmonicznych – harmoniczna 
mniejsza od 1 – Domy równe od Ascendentu 

 
W horoskopie harmonicznym (Rys.156) pominięta jest godzina 

planetarna, doby, domy i pasma księżycowe, gdyż oblicza się je jedynie dla 
horoskopów rzeczywistych. 

Standardowo horoskop harmoniczny można wydrukować, skopiować, 
zapisać na dysk, można też powrócić do formularza danych lub wyjść do 
głównego menu. 



180 
 

 
  Rys.156. Przykładowy horoskop harmoniczny – harmoniczna mniejsza od 1, domy 
równe od Asc 

   
Dla horoskopu tego typu można wykreślić figury planetarne lub 

korzystając z podopcji „Do radixu” nałożyć horoskop harmoniczny na 
natalny (Rys.157). Wówczas podane są pozycje natalne i harmoniczne 
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oraz wykreślone aspekty tworzone przez planety harmoniczne do 
natalnych, a także aspekty tworzone przez planety harmoniczne między 
sobą. Klikając „Horoskop” powraca się z podopcji do pojedynczego 
horoskopu harmonicznego. 

 

 
  Rys.157. Przykładowy horoskop harmoniczny nałożony na horoskop natalny 
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4.23.2. Tranzyty harmoniczne 

 
 Opcję tę wybiera się z harmonicznego menu, znajdującego się nad 
formularzem danych. Jako podopcję można wybrać tranzytowy horoskop 
harmoniczny lub okresowe tranzyty harmoniczne. Wartość harmonicznej 
wybierana jest z formularza harmonicznego. Dla harmonicznej większej od 
1 określa się orb midpunktów. Można także wykreślić diagramy położeń 
trazytujących planet harmonicznych na osi. Po wykreśleniu 12 
tranzytowych harmonicznych, można kontynuować wykreślanie dalszych 
harmonicznych lub powrócić do formularza danych. Dla harmonicznych 
mniejszych od 1 można wybrać system domów równych od Asc lub MC, 
bądź zrezygnować z wykreślania domów. Okresowe tranzyty harmoniczne 
wykreślane są jedynie dla harmonicznych większych od 1. Formularz 
danych i formularz harmoniczny określają w swoich nagłówkach typ 
wybranego horoskopu tranzytowego.  

 
 
  4.23.2.1. Tranzytowy horoskop harmoniczny 

 
Tranzytowy horoskop harmoniczny (Rys.158) przedstawia harmoniczne 

planety tranzytujące (koło zewnętrzne) nałożone na harmoniczne planety 
natalne (koło wewnętrzne). Po wybraniu czasu i miejscowości tranzytu, dla 
harmonicznych większych od 1, z lewej strony kół horoskopowych 
wykreślane są harmoniczne pozycje tranzytowe planet, a poniżej kół 
horoskopowych wykreślana jest harmoniczna tabela tranzytujących planet 
w midpunktach natalnych. Poniżej zamieszczony jest diagram 
tranzytowych harmonicznych położeń planet na osi. Diagram podaje 
położenia harmoniczne planet w zakresie od 0 do (360 / harmoniczna) 
stopni czyli dla drugiej harmonicznej do 180 stopni. Korzystając z opcji 
kroku czasowego i jego zmiany można analizować tranzyty harmoniczne 
dla kolejnych dat.  
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  Rys.158. Przykładowe tranzyty harmoniczne – tranzytujące planety w 
midpunktach natalnych – harmoniczna 2 

 
Kliknięcie „Zamiana” umożliwia wykreślenie harmonicznych pozycji 

natalnych planet oraz harmonicznej tabeli planet natalnych w midpunktach 
tranzytowych w zakresie orbu zadeklarowanego w formularzu 
harmonicznym (Rys.159). Poniżej przedstawiony jest diagram natalnych 
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harmonicznych położeń planet na osi. Oczywiście harmoniczne planety 
tranzytujące umieszczono tak jak poprzednio w kole zewnętrznym, a 
natalne w kole wewnętrznym. Opcja „Krok” umożliwia wykonywanie 
kroków czasowych , a opcja „Zmień krok” zmianę ich wartości. 

 

 
  Rys.159. Przykładowe tranzyty harmoniczne – midpunkty natalne w midpunktach 
tranzytowych - harmoniczna 2 
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 Rys.160. Przykładowy obraz kół horoskopowych tranzytujących planet 
harmonicznych w harmonicznych midpunktach natalnych – harmoniczna 2 

 
Wybierając podopcję „Planety w midpunktach” uzyskuje się obraz 15 

kół horoskopowych przedstawiających kolejne harmoniczne planety 
tranzytujące, Asc, MC i Węzeł Księżycowy w harmonicznych midpunktach 
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natalnych (Rys.160). Kliknięcie „Zamiana” wykreśla 15 kół horoskopowych 
przedstawiających kolejne harmoniczne planety natalne, Asc, Mc i Węzeł 
Księżycowy w harmonicznych midpunktach tranzytowych (Rys.159). 

 

 
  Rys.161. Przykładowy obraz kół horoskopowych natalnych planet harmonicznych 
w harmonicznych midpunktach tranzytowych – harmoniczna 2 
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Podopcja „Sortowanie midpunktów” wykreśla tabelarycznie 
posortowane według stopni lub planet harmoniczne planety tranzytujące w 
harmonicznych midpunktach natalnych. W poniższym przykładzie 
(Rys.162) sortowania dokonano według kolejnych stopni harmonicznych. 

 

 
  Rys.162. Przykładowa tabela harmonicznych planet tranzytujących w 
harmonicznych midpunktach natalnych posortowanych według stopni 
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Kliknięcie „Zamiana” wykreśla natomiast posortowane tabele 
harmonicznych planet natalnych w harmonicznych midpunktach 
tranzytowych.  

 

 
  Rys.163. Przykładowa tabela harmonicznych planet natalnych w harmonicznych 
midpunktach tranzytowych posortowanych według planet 
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W powyższym przykładzie sortowania dokonano według kolejnych 
planet harmonicznych (Rys.163). 

Z powyższych opcji można powrócić do tranzytowego horoskopu 
harmonicznego, wybierając podopcję „Horoskop”. Tranzytowy horoskop 
harmoniczny oraz każdą z opcji można wydrukować, skopiować, zapisać 
obraz na dysk, można przejść do formularza danych. 

 Dla harmonicznej mniejszej od 1 uzyskuje się obraz harmonicznego 
horoskopu tranzytowego nałożonego na harmoniczny horoskop natalny 
(Rys.164). Z lewej strony podane są harmoniczne pozycje planet: natalne i 
tranzytowe, a poniżej tabela aspektów harmonicznych planet 
tranzytujących do harmonicznych planet natalnych oraz tabela aspektów 
harmonicznych planet tranzytowych tworzonych między sobą. Obok 
podano liczbę poszczególnych aspektów głównych. 
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 Rys.164. Przykładowe tranzyty harmoniczne nałożone na harmoniczny 
horoskop natalny – harmoniczna ½ 
 

4.23.2.2. Okresowe tranzyty harmoniczne 

 
 Prezentacja okresowa ma za zadanie przedstawić czas, w którym 
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harmoniczna planeta tranzytująca znajdzie się w harmonicznym 
midpunkcie planet natalnych. Wyodrębniono tabelaryczną i graficzną 
prezentację tranzytów harmonicznych, które wybiera się z osobnego 
formularza (Rys.165). Po lewej stronie wybiera się grupę planet 
tranzytujących, po prawej planety natalne, tworzące midpunkty. Należy 
wybrać co najmniej dwie planety aby zadeklarować przynajmniej jeden 
midpunkt. 

 

 
  Rys.165. Formularz wyboru prezentacji okresowych tranzytów harmonicznych 

 
Prezentacja tabelaryczna rozróżnia prezentację przybliżoną i dokładną. 

W prezentacji dokładnej podstawowym przedziałem czasu jest przedział 
miesięczny, a pozycje planet obliczane są co godzinę, stąd po 
aproksymacji aspekty harmoniczne podawane są z dokładnością do 1 
minuty. Prezentacja przybliżona umożliwia wybór przedziału miesięcznego 
lub rocznego. Przy wyborze przedziału miesięcznego pozycja planet 
obliczana jest codziennie, a rocznego co pół miesiąca. Po aproksymacji 
umożliwia to podanie czasu harmonicznego aspektu z dokładnością do 1 
godziny dla przedziału miesięcznego i 1 dnia dla przedziału rocznego. 
Wybranie Księżyca, ze względu na szybkość biegu Księżyca i ilość 
tworzonych aspektów, wymusza wybranie przedziału miesięcznego. 
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Wybrać można okres kalendarzowy (miesiąc lub rok), określony (od 
danego miesiąca i roku początkowego do miesiąca i roku końcowego lub 
od określonego roku początkowego do końcowego), bądź okres 10 – letni 
dla prezentacji dokładnej i 100 – letni dla przybliżonej. Zaznaczając pole 
wyboru przy planecie, dokonuje się wyboru planty lub grupy planet, które 
mają być poddane analizie. Można wybrać również harmoniczny Asc i MC. 
Dla wygody wyboru, można zaznaczać i odznaczać wszystkie planety. Z 
prawej strony formularza dokonuje się wyboru przynajmniej dwóch planet, 
których midpunkty nas interesują (może być ich więcej). Uwzględnić można 
także Asc i MC. Midpunkt dwóch planet oznaczony jest ukośną kreską 
między nimi. Znalezienie się planety tranzytującej w midpunkcie oznaczone 
jest znakiem równości między planetą, a parą planet tworzących midpunkt. 
Kolor żółty oznacza znalezienie się tranzytującej planety w środku 
krótszego łuku łączącego planety midpunktu, a kolor czerwony – 
dłuższego. Dla prezentacji w przedziale miesięcznym podawany jest dzień 
tygodnia, a czas aspektu podawany jest w formie godzin i minut dla 
prezentacji dokładnej i godzin dla przybliżonej. W przedziale rocznym 
określany jest miesiąc i dzień tworzonego harmonicznego aspektu planety 
tranzytującej do midpunktu. 

 

 
  Rys.166. Tabelaryczne przybliżone miesięczne harmoniczne tranzyty planet 
lekkich do wybranych harmonicznych midpunktów natalnych – harmoniczna 2 
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Rys.166 przedstawia tabelaryczne miesięczne, harmoniczne przybliżone 
tranzyty planet lekkich do wybranych harmonicznych midpunktów 
natalnych dla drugiej harmonicznej. 

 

 
  Rys.167. Tabelaryczne dokładne miesięczne harmoniczne tranzyty planet lekkich 
do wybranych harmonicznych midpunktów natalnych – harmoniczna 2 

 

 
  Rys.168. Tabelaryczne roczne harmoniczne tranzyty planet ciężkich do wybranych 
harmonicznych midpunktów natalnych – harmoniczna 2 
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Rys.167 przedstawia te same tranzyty harmoniczne ale w prezentacji 
dokładnej, a nie przybliżonej. Rys.168 przedstawia natomiast tabelaryczne 
roczne tranzyty harmoniczne planet ciężkich do wybranych natalnych 
midpunktów natalnych dla drugiej harmonicznej. 

Klikając podopcję „Kontynuacja” przechodzimy do analizy kolejnego 
miesiąca lub roku. Podopcja „Nowy” pozwala na powrót do formularza 
okresowego w celu wyboru innej grupy planet, innego okresu lub typu 
prezentacji. Każdą tabelę harmonicznych tranzytów okresowych można 
wydrukować, skopiować, zapisać jej obraz na dysk, można przejść do 
formularza danych horoskopowych lub powrócić do menu. 

 
Prezentacja graficzna umożliwia prezentację harmonicznych planet 

tranzytujących do harmonicznych planet natalnych, harmonicznych 
midpunktów natalnych lub obu tych elementów. Typ wybranej prezentacji 
wyświetlony jest w nagłówku formularza okresowego (Rys.169). 

 

 
  Rys.169. Formularz wyboru prezentacji graficzne tranzytów harmonicznych 

 

Prezentacja harmonicznych tranzytów graficznych do planet 
natalnych pozwala na wybór planety lub grupy planet tranzytujących i 
cyklu od dziennego, poprzez miesięczny, roczny 12 – letni, 25 – letni do 
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100 – letniego. Dla Asc i MC możliwy jest wybór jedynie cyklu dziennego, 
dla Księżyca – dziennego i miesięcznego, dla Słońca, Merkurego i Wenus 
dodano cykl roczny, a dla Marsa i Ceres 12 – letni. Dla pozostałych planet 
dostępne są wszystkie cykle. Położenie harmonicznych planet natalnych 
przedstawiono w formie poziomych linii. Na ich tle przebiegają pogrubione 
krzywe tranzytów harmonicznych (Rys.170).  

 

 
  Rys.170. Przykładowe graficzne harmoniczne roczne tranzyty planet lekkich do 
harmonicznych planet radix – harmoniczna 3 

 
 Opcja harmonicznych koniunkcji tranzytowych do midpunktów 
natalnych umożliwia wybranie jednej planety tranzytującej oraz co 
najmniej dwóch planet tworzących midpunkty. Na wykresie w zakresie 
orbu, zadeklarowanego w formularzu harmonicznym przedstawione są 
tranzyty planet harmonicznych tworzące aspekty koniunkcyjne z 
midpunktem wybranych planet, czyli przechodzące przez środek łuku 
łączącego wybrane harmoniczne planety natalne. Krótszy i dłuższy łuk 
rozróżniany jest w opisie kolejnością planet tworzących midpunkt. 
Koniunkcja z pojedynczą planetą jest traktowana jako koniunkcja z 
midpunktem planety do samej siebie po krótszym łuku i opisana 
pojedynczym symbolem planety, a opozycja jako koniunkcja z midpunktem 
planety do samej siebie po dłuższym łuku i opisana podwójnym symbolem 
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planety natalnej (Rys.171). 
Dla tranzytującego Księżyca, z uwagi na dużą ilość aspektów, możliwy 

jest wybór jedynie cyklu dziennego, dla planet szybkich (do Ceres) można 
wybrać cykl dzienny lub miesięczny, a dla pozostałych planet jedynie cyklu 
miesięcznego. Dla okresu miesięcznego, zaznaczając pole 1 / 2 okresu, 
można wybrać cykle półmiesięczne. 

 

 
  Rys.171. Przykładowe graficzne harmoniczne miesięczne koniunkcje tranzytowe 
Słońca do harmonicznych wybranych midpunktów radix – harmoniczna 3 

 
Harmoniczne tranzyty graficzne do planet i midpunktów natalnych 

przedstawiają pogrubionymi krzywymi tranzyty wybranej grupy planet na tle 
poziomych linii, przedstawiających harmoniczne pozycje planet i 
midpunktów natalnych (Rys.172). Oprócz planet i ich grup wybrać można 
także Asc i MC. Z prawej strony formularza okresowego, poprzez 
zaznaczenie odnośnych pól wyboru, wybierane są harmoniczne planety 
natalne, a zarazem midpunkty natalne, które są przez nie tworzone. Muszą 
zostać wybrane co najmniej 2 planety natalne tworzące midpunkt i ze 
względu na czytelność wykresu conajwyżej 4. Dwie planety mogą tworzyć 
midpunkt obliczony po krótszym i dłuższym łuku, co ma swoje 
odzwierciedlenie w ich kolejności w opisie symbolu midpunktu. Opozycyjna 
pozycja planety natalnej traktowana jest jak koniunkcja planety z samą 
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sobą po dłuższym łuku i oznaczona przez podwójny symbol planety 
rozdzielony ukośną kreską. Dla Asc i MC możliwy jest wybór jedynie cyklu 
dziennego, dla Księżyca – dziennego i miesięcznego, dla Słońca, 
Merkurego i Wenus również cyklu rocznego, dla Marsa i Ceres dodatkowo 
12 – letniego, a dla pozostałych planet dostępne są wszystkie cykle 
włącznie z 25 – letnim i 100 – letnim. Dla cyklu miesięcznego i rocznego 
możliwy jest ich podział na cykle połówkowe (półmiesięczne i półrocznne). 
Dla cyklu dziennego oraz miesięcznego (gdy nie jest wybrany Księżyc) 
oraz rocznego od Jowisza uaktywnione zostaje wykreślanie linii koniunkcji. 
Żółtą linią przerywaną łączone są wtedy punkty koniunkcji planet 
tranzytujących z planetami i midpunktami natalnymi z osią czasu, co 
umożliwia odczytanie czasu tych koniunkcji. 

. 

 
  Rys.172. Przykładowe graficzne harmoniczne 12-letnie tranzyty planet ciężkich do 
wybranych harmonicznych planet i midpunktów radix – harmoniczna 2 

 
Klikając podopcję „Kontynuacja” przechodzimy do analizy następnego 

grafu cyklicznego. Podopcja „Następny” pozwala na powrót do formularza 
okresowego w celu wyboru innej grupy planet, innego okresu lub innej 
prezentacji. Każdy graf harmonicznych tranzytów okresowych można 
wydrukować, skopiować, zapisać jego obraz na dysk, można przejść do 
formularza danych horoskopowych lub powrócić do menu. 
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4.23.3. Dyrekcje harmoniczne 

 
 Dyrekcje harmoniczne można wybrać z harmonicznego menu, 
znajdującego się nad formularzem danych. Jako podopcję można wybrać 
dyrekcyjny prymarny horoskop harmoniczny, okresowe prymarne dyrekcje 
harmoniczne, dyrekcyjny horoskop harmoniczny łuku solarnego oraz 
okresowe dyrekcje harmoniczne łuku solarnego. Wartość harmonicznej 
wybierana jest z formularza harmonicznego. Dla harmonicznej większej od 
1 określa się orb midpunktów. Można także wykreślić diagramy położeń 
dyrekcyjnych planet harmonicznych na osi. Po wykreśleniu 12 
dyrekcyjnych harmonicznych, można kontynuować wykreślanie dalszych 
harmonicznych lub powrócić do formularza danych. Dla harmonicznych 
mniejszych od 1 można wybrać system domów równych od Asc lub MC, 
bądź zrezygnować z wykreślania domów. Okresowe dyrekcje harmoniczne 
wykreślane są jedynie dla harmonicznych większych od 1. Formularz 
danych i formularz harmoniczny określają w swoich nagłówkach typ 
wybranego horoskopu dyrekcyjnego.  
 

4.23.3.1. Dyrekcyjny prymarny horoskop harmoniczny 

 
Dyrekcyjny horoskop harmoniczny (Rys.173) przedstawia harmoniczne 

planety dyrekcyjne (koło zewnętrzne) nałożone na harmoniczne planety 
natalne (koło wewnętrzne). Dyrekcje obliczane są w czasie GMT na 
godzinę zerową wprowadzonego dnia i przesuwają horoskop natalny o 
ilość stopni równą ilości lat, które upłynęły do wprowadzonej daty 
dyrekcyjnej. Po wybraniu daty dyrekcji, dla harmonicznych większych od 1, 
z lewej strony kół horoskopowych wykreślane są harmoniczne pozycje 
dyrekcyjne planet, a poniżej kół horoskopowych wykreślana jest tabela 
dyrekcyjnych planet w midpunktach natalnych. Korzystając z podopcji 
kroku czasowego i jego zmiany można analizować dyrekcje harmoniczne 
dla kolejnych dat. Kliknięcie „Kontynuacja” umożliwia wykreślenie 
harmonicznych pozycji natalnych planet oraz harmonicznej tabeli planet 
natalnych w midpunktach dyrekcyjnych w zakresie orbu zadeklarowanego 
w formularzu harmonicznym. Wybierając podopcję „Planety w 
midpunktach” uzyskujemy obraz 15 kół horoskopowych 
przedstawiających kolejne planety dyrekcyjne, Asc, Mc i Węzeł Księżycowy 
w harmonicznych midpunktach natalnych. Kliknięcie „Kontynuacja” 
wykreśla natomiast obraz 15 kół horoskopowych przedstawiających kolejne 
planety natalne, Asc, Mc i Węzeł Księżycowy w harmonicznych 
midpunktach dyrekcyjnych. Podopcja „Sortowanie midpunktów” wykreśla 
tabelarycznie posortowane według stopni lub kolejnych planet harmoniczne 
planety dyrekcyjne w harmonicznych midpunktach natalnych.  
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  Rys.173. Przykładowy horoskop prymarnych dyrekcji harmonicznych – 
harmoniczna 2. Tabela harmonicznych dyrekcyjnych planet prymarnych w 
harmonicznych midpunktach natalnych 

 
Kliknięcie „Kontynuacja” wykreśla natomiast posortowane tabele 
harmonicznych planet natalnych w harmonicznych midpunktach 
dyrekcyjnych. Z powyższych podopcji można powrócić do dyrekcyjnego 
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horoskopu harmonicznego, wybierając podopcję „Horoskop”. Dyrekcyjny 
horoskop harmoniczny można wydrukować, skopiować, zapisać obraz na 
dysk, można przejść do formularza danych lub powrócić do menu. 

Identycznie jak dla tranzytów harmonicznych, klikając opcję zamiana, 
można uzyskać tabelę harmonicznych planet natalnych w harmonicznych 
midpunktach dyrekcyjnych prymarnych (Rys.174). Podobnie można 
również sortować harmoniczne planety dyrekcyjne w midpunktach 
natalnych i harmoniczne planety natalne w midpunktach dyrekcyjnych 
prymarnych według stopni i planet, uzyskując cztery dalsze wydruki. Opcja 
„Planety w midpunktach” podobnie jak w tranzytach wykreśla 15 kół 
harmonicznych planet dyrekcyjnych prymarnych w harmonicznych 
midpunktach natalnych, a po zamianie harmonicznych planet natalnych w 
harmonicznych midpunktach dyrekcyjnych prymarnych. Każdą z tych opcji 
można wydrukować, skopiować lub zapisać na dysk. 
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  Rys.174. Przykładowy horoskop prymarnych dyrekcji harmonicznych – 
harmoniczna 2. Tabela harmonicznych planet natalnych w harmonicznych 
midpunktach dyrekcyjnych prymarnych 

 
Dla harmonicznej mniejszej od 1 uzyskuje się obraz harmonicznego 

horoskopu dyrekcyjnego nałożonego na harmoniczny horoskop natalny 
(Rys.175). Z lewej strony podane są harmoniczne pozycje planet, a poniżej 
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tabela aspektów harmonicznych planet dyrekcyjmych do harmonicznych 
planet natalnych oraz tabela aspektów harmonicznych planet dyrekcyjnych 
tworzonych między sobą. Obok podano liczbę poszczególnych aspektów.  

 

 
 Rys.175. Przykładowy horoskop prymarnych dyrekcji harmonicznych – 
harmoniczna 1/2 
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4.23.3.2. Okresowe prymarne dyrekcje harmoniczne 

 
 Okresowe prymarne dyrekcje harmoniczne wykreśla się identycznie jak 

okresowe tranzyty harmoniczne. Różnią się one jedynie sposobem liczenia 
pozycji dyrekcyjnych, a co za tym idzie przyjmowanymi dla harmonicznych 
planet dyrekcyjnych przedziałami czasu.  

Dla prezentacji tabelarycznej przybliżonej dla wszystkich planet 
dyrekcyjnych można wybrać albo przedział miesięczny, albo roczny i wtedy 
okres określony deklaruje się od roku początkowego do końcowego, a 
okres 100 – letni obliczany jest na bazie przedziałów rocznych. W 
poniższym przykładzie (Rys.176) przyjęto okres określony dwuletni. 

 

 
   Rys.176. Przykładowe tabelaryczne przybliżone harmoniczne dyrekcje prymarne  

 
Dla prezentacji tabelarycznej dokładnej (Rys.177) dla wszystkich 

planet dyrekcyjnych przyjmowany jest przedział kalendarzowy miesięczny, 
określony od miesiąca i roku początkowego do miesiąca i roku końcowego 
oraz okres 10 – letni na bazie przedziałów miesięcznych.  
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   Rys.177. Przykładowe tabelaryczne dokładne harmoniczne dyrekcje prymarne 

 
Prezentacja harmonicznych dyrekcji graficznych do planet 

natalnych pozwala na wybór cyklu od 12 – letniego do 100 – letniego 
zarówno dla poszczególnych planet dyrekcyjnych i ich grup, jak i Asc i MC.  
Położenie harmonicznych planet natalnych przedstawiono w formie 
poziomych linii. Na ich tle przebiegają pogrubione krzywe dyrekcji 
harmonicznych. W poniższym przykładzie (Rys.178) wybrano okres 100 
letni i harmoniczną 4. 

 

 
  Rys.178. Przykładowe graficzne 100-letnie harmoniczne dyrekcje prymarne 
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W opcji harmonicznych koniunkcji tranzytowych do midpunktów 
natalnych możliwy jest wybór od cyklu rocznego do 25 - letniego, Dla cyklu 
rocznego, zaznaczając pole 1 / 2 okresu, można wybrać cykl półroczny. Na 
wykresie linie koniunkcji harmonicznej planety dyrekcyjnej z harmonicznymi 
midpunktami natalnymi wykreślane są w zakresie przyjętego na formularzu 
harmonicznym orbu. Podobnie jak dla tranzytów, kolejność planet w opisie 
linii koniunkcji mówi o przejściu planety dyrekcyjnej przez środek krótszego 
lub dłuższego łuku, łączącego planety harmonicznego midpunktu 
natalnego. W poniższym przykładzie (Rys.179) przyjęto harmoniczną 4 i 
wykreślono harmoniczne dyrekcyjne prymarne koniunkcje Urana do 
harmonicznych midpunktów natalnych. 

 

 
  Rys.179. Przykładowe graficzne roczne harmoniczne koniunkcje dyrekcyjne  
prymarne Urana do harmonicznych midpunktów natalnych – harmoniczna 4 
 

Harmoniczne dyrekcje graficzne do planet i midpunktów natalnych 
(Rys.180) przedstawiają pogrubionymi krzywymi dyrekcje wybranej grupy 
planet na tle poziomych linii, przedstawiających harmoniczne pozycje 
planet i midpunktów natalnych. Dla wszystkich planet, a także Asc i MC 
możliwy jest wybór cyklu od 12 - letniego do 100 – letniego 
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  Rys.180. Przykładowe graficzne 25-letnie harmoniczne dyrekcje  prymarne do 
harmonicznych planet i midpunktów natalnych – harmoniczna 4 

 

4.23.3.3. Dyrekcyjny horoskop harmoniczny łuku 
solarnego 

 
Dyrekcje łuku solarnego przesuwają wszystkie planety o łuk, jaki 
wykonuje Słońce w ciągu tylu dni ile lat upłynęło do wprowadzonej daty 
dyrekcyjnej (Rys.181).  Dyrekcje łuku solarnego obliczane są w czasie 
GMT na godzinę zerową wprowadzonej daty. Dyrekcyjny horoskop 
harmoniczny łuku solarnego ma postać identyczną jak dyrekcyjny prymarny 
horoskop harmoniczny, zarówno dla harmonicznych większych, jak i 
mniejszych od 1, różni się jedynie metodą liczenia harmonicznych pozycji 
dyrekcyjnych. Jak widać w poniższym przykładzie różnica wynosi jedynie 
kilka stopni. Opcja menu „Zamiana” umożliwia wykreślenie tabeli 
harmonicznych planet natalnych w harmonicznych midpunktach 
dyrekcyjnych łuku solarnego zamiast tabeli harmonicznych dyrekcyjnych 
planet łuku solarnego w harmonicznych midpunktach natalnych. 
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  Rys.181. Przykładowy horoskop dyrekcji harmonicznych łuku solarnego – 
harmoniczna 2. Tabela dyrekcyjnych planet w midpunktach natalnych 
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4.23.3.4. Okresowe dyrekcje harmoniczne łuku solarnego 
 

Okresowe dyrekcje harmoniczne łuku solarnego wykreśla się identycznie 
jak okresowe prymarne dyrekcje harmoniczne. Różnią się one jedynie 
nieznacznie sposobem liczenia pozycji dyrekcyjnych, nie różnią się 
natomiast przyjmowanymi dla harmonicznych planet dyrekcyjnych 
przedziałami czasu dla prezentacji tabelarycznych i cyklami dla prezentacji 
graficznych. Poniżej zamieszczono przykładowe tabelaryczne okresowe 
dyrekcje harmoniczne łuku solarnego począwszy od prezentacji 
przybliżonej dziennej w okresie rocznym (Rys 182), a następnie prezentacji 
przybliżonej godzinowej (Rys.183) i dokładnej minutowej (Rys.184) w 
okresie miesięcznym. 

 

 
  Rys.182. Przykładowe tabelaryczne przybliżone roczne harmoniczne dyrekcje łuku 
solarnego – harmoniczna 2 

 

 
  Rys.183. Przykładowe tabelaryczne przybliżone miesięczne harmoniczne dyrekcje 
łuku solarnego – harmoniczna 2 
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  Rys.184. Przykładowe tabelaryczne dokładne miesięczne harmoniczne dyrekcje 
łuku solarnego – harmoniczna 2 

 
Wykresy graficzne dla harmonicznych dyrekcji łuku solarnego różną się 

nieznacznie wartościami od wykresów graficznych harmonicznych dyrekcji 
prymarnych. Poniżej przedstawiono graficzne harmoniczne dyrekcje łuku 
solarnego (Rys.185). 

 

 
  Rys.185. Przykładowe graficzne 100-letnie harmoniczne dyrekcje łuku solarnego 
 

4.23.4. Harmoniczny horoskop partnerski 
 
Partnerski horoskop harmoniczny (Rys.186) przedstawia harmoniczne 

planety natalne osoby B (koło zewnętrzne) nałożone na harmoniczne 
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planety natalne osoby A (koło wewnętrzne).  
 

 
  Rys.186. Przykładowy harmoniczny horoskop partnerski 

 
. Dla harmonicznych większych od 1, z lewej strony kół horoskopowych 

wykreślane są harmoniczne pozycje natalne planet osób A i B, a poniżej 
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kół horoskopowych wykreślana jest harmoniczna tabela planet osoby B w 
midpunktach natalnych. osoby A z uwzględnieniem zadeklarowanego orbu. 

 Kliknięcie „Zamiana” zamienia osoby A i B (Rys.187). 
 

 
  Rys.187. Przykładowy harmoniczny horoskop partnerski po  zamianie osób A i B 

 
Wybierając podopcję „Planety w midpunktach” uzyskujemy obraz 15 
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kół horoskopowych przedstawiających kolejne harmoniczne planety 
natalne, Asc, Mc i Węzeł Księżycowy osoby B w harmonicznych 
midpunktach natalnych osoby A (Rys.188). 

 

 
  Rys.188. Przykładowy obraz kół horoskopowych planet harmonicznych osoby B w 
harmonicznych midpunktach natalnych osoby A – harmoniczna 2 
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Kliknięcie „Zamiana” zamienia osoby A i B (Rys.189).  
 

 
  Rys.189. Przykładowy obraz kół horoskopowych planet harmonicznych osoby B w 
harmonicznych midpunktach natalnych osoby A po zamianie osób  – harmoniczna 
2 

Podopcja „Sortowanie midpunktów” wykreśla tabelarycznie 
posortowane według stopni lub kolejnych planet harmoniczne planety 
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natalne osoby B w harmonicznych midpunktach natalnych osoby A 
(Rys.190).  

 

 
  Rys.190. Przykładowa tabela harmonicznych planet osoby B w harmonicznych 
midpunktach natalnych osoby A posortowanych według stopni – harmoniczna 2 

 
Kliknięcie „Zamiana” zamienia osoby A i B. Dodatkowo można dokonać 
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sortowania według stopni lub planet. W poniższym przykładzie po zamianie 
osób dokonano sortowania według planet (Rys.191). 

 

 
  Rys.191. Przykładowa tabela harmonicznych planet osoby B w harmonicznych 
midpunktach natalnych osoby A posortowanych według planet po zamianie osób. A 
i B – harmoniczna 2 
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Z powyższych podopcji można powrócić do partnerskiego horoskopu 
harmonicznego, wybierając podopcję „Horoskop”. Partnerski horoskop 
harmoniczny oraz każdą z podopcji można wydrukować, skopiować, 
zapisać obraz na dysk, można przejść do formularza danych lub powrócić 
do menu. Dla większej czytelności po dokonanej zamianie osób znika z 
paska menu opcja „Zamiana”. 

 Dla harmonicznej mniejszej od 1 uzyskujemy obraz harmonicznego 
horoskopu partnerskiego osoby B nałożonego na harmoniczny horoskop 
natalny osoby A. Z lewej strony podane są harmoniczne pozycje natalne 
planet osób A i B, a poniżej porównawcza tabela aspektów harmonicznych 
planet natalnych osoby A do harmonicznych planet natalnych osoby B 
Obok podano liczbę poszczególnych aspektów głównych (Rys.192). 
Partnerski horoskop harmoniczny można wydrukować, skopiować, zapisać 
obraz na dysk, przejść do formularza danych lub powrócić do menu. 
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  Rys.192. Przykładowy harmoniczny horoskop partnerski – harmoniczna ½ 
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4.24. Elekcja 
 
Astrologia elekcyjna ma za zadanie wybrać odpowiedni okres czasu dla 

określonego działania. Analizie elekcyjnej poddano takie wydarzenia 
życiowe jak zawarcie małżeństwa, załatwianie spraw sądowych, kupno lub 
sprzedaż nieruchomości bądź samochodu, przeprowadzka, rozpoczęcie 
działalności gospodarczej oraz operację chirurgiczną bądź kosmetyczną. 

 

 
  Rys.193. Formularz wprowadzania i analizy danych elekcyjnych 

 
Wydarzenie wybiera się z formularza wprowadzania i analizy danych 

elekcyjnych, zaznaczając odpowiadające mu z lewej strony pole wyboru 
(Rys.193). Dla każdego wydarzenia określono odpowiednie elementy 
analizy, wybierane również przynależnym mu polem wyboru. Elementów 
analizy może być maksymalnie 12, ale wybierać je należy według 
własnego uznania (intuicji i doświadczenia), gdyż wiele z nich jest bardzo 
rygorystycznych i zastosowanie wszystkich często nie prowadzi do 
znalezienia jakiegokolwiek sprzyjającego okresu czasu, dla dokonania 
danego przedsięwzięcia w przyjętym przedziale czasowym. 

Chcąc zorientować się jak w obecnej chwili kształtuje się sytuacja 
elekcyjna, wciska się przycisk „Wybrany czas”, pozwala to na analizę 
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elekcyjną w dowolnej, wybranej chwili również w czasie bieżącym. 
  

 
   Rys.194. Formularz elekcyjny po analizie dla wybranego czasu 
 

Po wciśnięciu przycisku „Analiza” następuje wykreślenie horoskopu na 
dany moment, a następnie analizowane są następujące elementy 
elekcyjne: 

 Bieg jałowy Księżyca 

 Faza wzrostu Księżyca (przybywanie lub ubywanie). 

 Koniunkcja po nowiu / pełni (planeta, do której dojdzie Księżyc po 
najbliższym nowiu lub pełni). 

 Zaćmienie Słońca lub Księżyca (pod uwagę brany jest dzień zaćmienia 
lub 12 godzin od środka zaćmienia). 

 Osłabiony zodiakalnie Księżyc (Księżyc na Drodze Ognistej - 15° Wagi - 
15° Skorpiona, w Skorpionie - upadek lub w Koziorożcu - wygnanie). 

 Negatywne aspekty Księżyca (nieharmonijne aspekty kątowe w 
zakresie 2° lub znakowe w całym zakresie znaku do 30°) 

 Retrogradacja planet. 

 Jakości zodiakalne Księżyca / Ascendentu (Księżyc i Ascendent w 
znaku kardynalnym, stałym lub zmiennym). 
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 Planety nad horyzontem (światła – Słońce i Księżyc oraz benefiki – 
Wenus i Jowisz). 

 Planety w domach kątowych (Mars, Saturn lub Uran w domu kątowym). 
 
Wszystkie informacje analizy elekcyjnej wraz z pomniejszonym 

horoskopem dla wybranego czasu i miejscowości zostają wyświetlone na 
formularzu elekcyjnym (Rys.194), a zarazem w pełnym rozmiarze na 
standardowym formularzu (Rys.195). Kliknięcie przycisku „Horoskop 
elekcyjny” zamyka formularz elekcyjny i wyświetla menu umożliwiające 
wydrukowanie, skopiowanie, zapisanie obrazu na dysk horoskopu 
elekcyjnego lub powrót do głównego menu. Wybierając podopcję „Powrót” 
można powrócić do formularza elekcyjnego. 

 

 
   Rys.195. Horoskop elekcyjny dla wybranego czasu 

  
Sprzyjającego okresu czasu poszukiwać można również w 

zadeklarowanym przedziale czasu (przycisk „Wybrany okres”), wybierając 
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opcjonalnie okres jednego dnia, tygodnia lub miesiąca (Rys.196). Możliwe 
jest dokonywanie dalszych wyszukiwań w kolejnych identycznych okresach 
dniowych, tygodniowych lub miesięcznych, naciskając przycisk „Następny 
dzień” („Następny tydzień”, „Następny miesiąc”). 

 

 
  Rys.196. Formularz elekcyjny po analizie dla wybranego okresu czasu 

 
Wiele warunków elekcyjnych wymaga badania elekcyjnych aspektów 

planetarnych. Wybierając określone pole wyboru można zastosować 
aspekty znakowe, które są tworzone przez same znaki zodiaku, w których 
przebywają planety, aspekty znakowe - aplikacyjne, biorąc pod uwagę 
dodatkowo aplikacyjność aspektu, a także klasyczne kątowe aspekty 
planetarne. Dla aspektów kątowych można suwakiem ustawić brany pod 
uwagę zakres oddziaływania aspektu (orb) w przedziale od 1° do 5°. 

Niektóre warunki wymagają badania władztwa planetarnego. 
Zaznaczając odnośne pole wyboru, można zadeklarować tradycyjne 
władztwo 7 planet do Saturna, włączyć władztwo Urana, Neptuna i Plutona 
lub włączyć władztwo Ceres i Eris, zastępując podwójne władztwo 
Merkurego i Wenus. 

Dla wszystkich badanych elekcyjnie wydarzeń bieg jałowy Księżyca 
(okres od ostatniego aspektu Księżyca w znaku do końca znaku zodiaku) 
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badany jest zawsze i nie można go pominąć. Dla wszystkich wydarzeń 
badane są opcjonalnie (można je pominąć wyłączając odnośne pole 
wyboru): 

 Faza wzrostu Księżyca (przybywanie lub ubywanie). 

 Zaćmienie Słońca lub Księżyca (pod uwagę brany jest dzień zaćmienia 
lub 12 godzin od środka zaćmienia). 

 Osłabiony zodiakalnie Księżyc (Księżyc na Drodze Ognistej - 15° Wagi - 
15° Skorpiona, w Skorpionie - upadek lub w Koziorożcu - wygnanie). 

 Negatywne aspekty Księżyca (nieharmonijne kątowe aspekty 
aplikacyjne w zakresie 2° lub aspekty znakowe w całym zakresie znaku 
0°- 30° - kwadratura, kwinkunks lub opozycja). 

 Planety nad horyzontem (światła – Słońce i Księżyc oraz benefiki – 
Wenus i Jowisz). 
 

Dla wyszukania okresu dogodnego do zawarcia małżeństwa badane są 
ponadto opcjonalnie: 

 Harmonijne aspekty małżeńskie (harmonijne aspekty aplikacyjne Słońca 
z Księżycem oraz Wenus z Marsem i Księżycem – kątowe w zakresie 2° 
lub znakowe w całym zakresie znaku - koniunkcja, sekstyl lub trygon). 

 Retrogradacja planet (Wenus). 

 Jakości zodiakalne Księżyca i Ascendentu (Ascendent w znaku 
kardynalnym, za wyjątkiem Barana i w znaku stałym, Księżyc we Lwie 
lub w Wadze). 

 Planety w domach kątowych (Saturn lub Uran). 

 Aspekty władców domów (harmonijne aspekty władcy Ascendentu z 
władcą Descendentu oraz Wenus i Jowisza z osią Ascendent - 
Descendent w zakresie kątowym 2° lub znakowym 0° - 30°). 

 Inne aspekty planetarne (jakiekolwiek aspekty aplikacyjne Saturna oraz 
negatywne aspekty Urana ze Słońcem lub Księżycem - koniunkcja, 
kwadratura lub opozycja w zakresie kątowym 2° lub znakowym 30°). 
 
 W celu wybrania odpowiedniego okresu do załatwiania spraw 

sądowych badane są również następujące elementy analizy elekcyjnej: 

 Silna pozycja Marsa i Plutona (co najmniej jedna z tych planet musi być 
wywyższona lub we władztwie, a druga nie wygnana i nie w upadku – 
dotyczy do zarówno znaku zodiaku jak i domu horoskopowego). 

 Retrogradacja planet (Merkury). 

 Pozycja zodiakalna Ascendentu (Ascendent w Baranie lub Skorpionie). 

 Siła władców Asc/Dsc (władca Ascendentu silniejszy od władcy 
Descendentu – porównywana jest siła władców w znaku i domu). 

 Inne planety w domach (Saturn w domu 12). 
 



223 
 

Aby wyszukać dogodny okres do zakupu / sprzedaży nieruchomości 
badane są dodatkowo: 

 Położenie Księżyca (Księżyc w Byku lub w Raku). 

 Retrogradacja planet (Merkury lub Wenus). 

 Jakości zodiakalne Ascendentu (Ascendent w znaku stałym dla kupna, 
w znaku kardynalnym lub zmiennym dla sprzedaży - kupno lub 
sprzedaż określamy w bloku transakcji przyciskiem wyboru opcji). 

 Planety w domach kątowych (Mars, Saturn, Uran, Neptun lub Pluton). 

 Aspekty władców domów (harmonijne aspekty aplikacyjne władcy 
Ascendentu z władcą 4 domu w kątowym zakresie 2° lub znakowym 30° 
- koniunkcja, sekstyl lub trygon, za wyjątkiem aspektów Słońca z 
Uranem i Księżyca z Saturnem). 

 Inne aspekty planetarne (harmonijne aspekty aplikacyjne władcy 4 
domu z innymi planetami w kątowym zakresie 2° lub znakowym 30° - 
koniunkcja, sekstyl, trygon). 
 
Dogodny okres do zakupu / sprzedaży samochodu wybiera się 

analizując: 

 Retrogradację planet (Merkury lub Mars). 

 Jakości zodiakalne Ascendentu (Ascendent w znaku stałym dla kupna, 
w znaku kardynalnym lub zmiennym dla sprzedaży - kupno lub 
sprzedaż określamy w bloku transakcji przyciskiem wyboru opcji). 

 Aspekty władców domów (harmonijne aspekty władców 2 i 3 domu do  
Ascendentu w kątowym zakresie 2° lub znakowym 30° - koniunkcja, 
sekstyl lub trygon). 

 Siłę władców Asc/Dsc (władca Ascendentu silniejszy od władcy 
Descendentu – porównywana jest siła władców w znaku i domu). 
 
Planując przeprowadzkę analizuje się: 

 Retrogradację planet (Merkury lub Wenus). 

 Jakości zodiakalne Ascendentu (Ascendent w znaku stałym) 

 Planety w domach kątowych (Mars, Saturn lub Uran). 

 Aspekty władców domów (harmonijne aspekty aplikacyjne władcy 
Ascendentu do  władcy 4 domu w kątowym zakresie 2° lub znakowym 
30° - koniunkcja, sekstyl lub trygon, za wyjątkiem aspektów Słońca z 
Uranem i Księżyca z Saturnem). 
 
Przy rozpoczęciu działalności gospodarczej analizie poddaje się: 

 Harmonijne aspekty solarne (sekstyl lub trygon Słońca z Jowiszem lub 
Saturnem w kątowym zakresie 2° lub znakowym 30°). 

 Retrogradację planet (Merkury, Wenus lub władca MC). 
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 Pozycję Księżyca w znaku zodiaku (znak zodiaku wybiera się  
przyciskami wyboru opcji, dostosowując znak zodiaku do charakteru 
prowadzonej działalności gospodarczej). 

 Planety w domach kątowych (Saturn). 

 Aspekty władców domów (harmonijne aspekty władcy Ascendentu z 
władcą MC - koniunkcja, sekstyl lub trygon, za wyjątkiem aspektów 
Słońca z Uranem i Księżyca z Saturnem oraz koniunkcja władcy MC z 
MC w kątowym zakresie 2° lub znakowym 30°). 

 Inne planety w domach (Słońce w domu 10). 
 
Dokonując wyboru dogodnego czasu do operacji chirurgicznej lub 

 kosmetycznej analizuje się: 

 Harmonijne aplikacyjne aspekty solarne (koniunkcja, sekstyl lub trygon 
Słońca z innymi planetami w kątowym zakresie 2° lub znakowym 30°, 
za wyjątkiem koniunkcji Słońca z Neptunem). 

 Retrogradację planet (Merkury lub Mars dla operacji chirurgicznej, 
Merkury, Wenus lub Mars dla operacji kosmetycznej – wyboru 
charakteru operacji dokonuje się przyciskami wyboru opcji). 

 Tranzytujący Księżyc w znaku (znak zodiaku odnoszący się do 
operowanej części ciała wybiera się  przyciskami wyboru opcji).  

 Aspekty władców domów (harmonijne aspekty do władcy Ascendentu 
lub do władcy 8 domu – koniunkcja, sekstyl lub trygon w kątowym 
zakresie 2° lub znakowym 30°). 

 Inne aspekty planetarne (harmonijne aplikacyjne aspekty do Jowisza lub 
do planety władającej operacją – koniunkcja, sekstyl lub trygon w 
kątowym zakresie 2° lub znakowym 30°- planeta władająca operacją 
wynika z wyboru znaku zodiaku odnoszącego  się do operowanej części 
ciała dokonanego  przyciskami wyboru opcji). 
 
W celu ułatwienia wyboru pól, można je wszystkie odznaczać lub 

zaznaczać dwoma dodatkowymi przyciskami „Zaznacz wszystkie” i 
„Odznacz wszystkie”. Po dokonaniu ustawień pól wyboru przy wyżej 
wymienionych elementach analizy można przystąpić do wyszukania 
dogodnego okresu naciskając przycisk „Analiza”. W okienku formularza 
elekcyjnego wyświetlana jest skrócona analiza elekcyjna - określana jest 
ilość wyszukanych przedziałów czasu, spełniających kolejne elementy 
analizy elekcyjnej, a po prawej stronie wyświetlane są wyszukane 
przedziały czasowe, spełniające analizowane warunki. 

Po dokonaniu analizy przyciskiem „Analiza elekcyjna” można przejść 
do standardowego formularza, na którym wyświetlona jest pełna analiza 
elekcyjna (Rys.197), którą można wydrukować, skopiować, lub zapisać na 
dysk. Podane są dokładne przedziały czasu spełniające każdy z badanych 
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warunków, a na końcu wyświetlone są przedziały wynikowe. Jeżeli 
wyszukanych przedziałów jest bardzo dużo, można wydrukować pierwszą 
stronę analizy, a następnie klikając podopcję „Kontynuacja” przejść do 
wydruku dalszych stron analizy elekcyjnej. Powrót do formularza 
elekcyjnego możliwy jest poprzez kliknięcie podopcji „Powrót”, a do 
głównego menu po kliknięciu podopcji „Menu”. 

 

 
  Rys.197. Przykładowa miesięczna analiza elekcyjna 
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  Rys.198. Formularz wyboru optymalnej daty i czasu elekcyjnego 

 
Po dokonaniu analizy elekcyjnej i wyszukaniu przedziałów czasu 

dogodnych dla danego przedsięwzięcia można przyciskiem „Wybierz 
optimum” przejść do wyboru konkretnego moment czasu i wykreślenia dla 
niego horoskopu. Wszystkie znalezione okresy czasu wyświetlone są w 
rozwijalnym okienku tekstowym. Po wybraniu z niego kliknięciem 
dogodnego przedziału czasu, za pomocą suwaka (zgrubnie) lub przycisków 
strzałkowych (co minutę) można dokonać wyboru dokładnej chwili czasu w 
ramach wybranego przedziału czasowego. W poniższym przykładzie 
(Rys.198) wybrano godzinę 12:00 w pierwszym przedziale czasowym i na 
ten moment wykreślono horoskop elekcyjny (Rys.199). 

Po naciśnięciu przycisku „Wykreśl” wykreślony zostanie horoskop na 
dany moment, wraz z analizą elekcyjną dotycząca tej konkretnej chwili, 
podobnie jak przy użyciu przycisku „Wybrany czas”. Przycisk „Zamknij” 
pozwala na powrót do formularza elekcyjnego. Z formularza elekcyjnego, 
po naciśnięciu przycisku „Zamknij” można powrócić do głównego menu. 
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  Rys.199. Przykładowy horoskop elekcyjny dla wybranego optymalnego czasu 

 
4.25. Przestrzeń lokalna 

 
 Przestrzeń lokalna jest rzutem horoskopu radix na płaszczyznę 

horyzontu (Rys.198). Planety umieszczone są na obrzeżu koła z 
zachowaniem kierunków geodezyjnych (północ u góry). 
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  Rys.200. Przykładowy horoskop przestrzeni lokalnej 

 
Po lewej stronie podane są azymuty geodezyjne planet. Różnią się one 

o 180° od ich azymutów astronomicznych. Przestrzeń lokalną należy 
analizować w powiązaniu z mapą miasta, kraju, świata itp., którą należy 
zorientować analogicznie. Może wyjaśnić się wtedy dlaczego jedne kierunki 
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komunikacyjne są dla nas tak pozytywne, a inne wręcz odwrotnie i 
dlaczego podróże po tej samej trasie, ale w przeciwnych kierunkach, tak 
bardzo różnią się w zależności od tego, w jakim kierunku jedziemy. 
Niebagatelna jest też sprawa analizy funkcji pomieszczeń i sprzętów 
domowych z uwzględnieniem kierunków i nałożenia pozycji horyzontalnych 
planet radixowych.  

Pod pozycjami azymutalnymi podane są wysokości planet nad 
horyzontem, a poniżej wykreślone zostały planety na tle siatki 
współrzędnych. Na osi pionowej umieszczono wysokość nad horyzontem w 
zakresie od - 90°S do + 90°N, a na osi poziomej azymut od 0 - 360°. 
Symbole planet odzwierciedlają ich pozycje na niebie. Wykreślając 
przestrzeń lokalną dla czasu zegarowego, można uzyskać obraz nieba dla 
chwili bieżącej. 

Przestrzeń lokalną można wydrukować, skopiować na pasek zadań, 
zapisać jej obraz na dysk, lub powrócić do głównego menu, a podopcja 
„Nowy horoskop” umożliwia wykreślenie przestrzeni lokalnej dla nowych 
danych horoskopowych. Możliwe jest także wykonywanie kroków 
czasowych i zmiana ich wartości w zakresie od 1 minuty do 100 lat. 

 

4.26. Cykl Jonasa 
 
Cykl dr Jonasa umożliwia graficzne przedstawienie dni podwyższonej 

płodności kobiety w oparciu o obliczenie fazy Księżyca analogicznej, jak w 
horoskopie natalnym (Rys.201). Cykl Jonasa wykreśla się dla wybranego 
roku tylko dla kobiet, tzn. płeć osoby w formularzu danych powinna być 
określona jako "k". Spodziewana płeć dziecka, wynikająca z pozycji 
Księżyca w męskim bądź żeńskim znaku zodiaku, została zaznaczona 
zgodnie z przyjmowanymi  oznaczeniami (chłopiec - symbol Marsa - kolor 
niebieski, dziewczynka - symbol Wenus -  kolor różowy). Z prawej strony 
podano dokładny czas szczytu płodności (owulacji) według dr Jonasa. Dla 
tego momentu przewidziano płeć dziecka. Podany czas jest czasem 
urzędowym, to znaczy że jeżeli znana jest tablica stref czasowych dla 
wybranej miejscowości, uwzględniana jest zmiana czasu na letni. Obok, dla 
maksymalnego zakresu 30 godzin po astrologicznej owulacji, podano w z 
dokładnością do godziny okres czasu, po jakim Księżyc przemieści się do 
sąsiedniego znaku zodiaku, umożliwiając zmianę płci poczętego w tym 
czasie dziecka. Przyjęto możliwość przeżycia plemników do 5 dni przed 
owulacją, a niezapłodnionej komórki jajowej około doby po "księżycowej" 
owulacji. Zakres dni, w którym możliwe jest poczęcie zaznaczono paskiem 
odcinkami półdniowymi, Gdy owulacja zachodzi przed południem, pasek 
narysowano do południa następnego dnia, a po południu - do północy 
następnego dnia. Zmianę koloru paska, odzwierciedlającą zmianę płci, 
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określono z dokładnością do 6 godzin. Poniżej dla każdego miesiąca 
umożliwiono wrysowywanie w puste kratki dni indywidualnego cyklu 
miesiączkowego. Poleca się korzystać z oznaczeń stosowanych w 
metodzie owulacji Billingsa. Korzystanie z obu cykli - "księżycowego" i 
biologicznego daje pełniejszą podstawę do planowania ciąży lub jej 
wykluczenia. Należy pamiętać, że jest to tylko hipoteza, na płeć dziecka 
może mieć wpływ również wiele innych czynników i autorzy programu nie 
mogą ponosić odpowiedzialności za urodzenie dziecka innej płci, niż 
wynika to z astrologicznych wyliczeń, a także wystąpienia owulacji w innym 
okresie, jak podana owulacja astrologiczna według dr Jonasa. 

 Po kliknięciu podopcji "Następny", możliwe jest wykreślenie cyklu 
Jonasa na następny rok, a „Poprzedni” powrót do roku poprzedniego. 
Podopcja "Nowy " umożliwia wybranie innych danych z formularza danych. 
Pozostałe podopcje maja znaczenie standardowe. 

 

 
  Rys.201. Przykładowy cykl dr Jonasa dla wybranego roku i miejscowości 
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4.27. Biorytmy 
 

Biorytmy określają indywidualny cykl fizyczny, psychiczny i intelektualny 
rozpoczynający się w momencie urodzin. Cykl fizyczny trwa 23 dni, 
psychiczny 28 dni, a indywidualny 33 dni. Plusy (+) oznaczają fazę 
dodatnią cyklu, a minusy (-) jej fazę ujemną. Cykl  fizyczny decyduje  o 
samopoczuciu fizycznym, psychiczny stymuluje prace serca, szybkość 
reakcji, aktywność seksualną, a intelektualny odpowiada za inteligencję, 
pamięć, logikę i dyspozycje twórcze. 

Faza dodatnia cyklu fizycznego charakteryzuje się zwyżką ogólnej 
sprawności fizycznej i odporności organizmu, szczególnie na ból, szybciej 
goją się rany i kontuzje, sprzyja intensywnemu treningowi sportowemu. 
Dodatnia faza psychiczna charakteryzuje się dobrym nastrojem, 
optymizmem i humorem. Wzrasta zdolność koncentracji, wrażliwość, 
intuicja, zdolności twórcze i erotyzm. Faza wyżu intelektualnego sprzyja 
zwiększonej sprawności umysłowej. Polepsza się pamięć, przytomność 
umysłu, bystrość, logika, koordynacja działań, przychodzi ogólne 
ożywienie. W fazie ujemnej mamy do czynienia z ogólną zniżką formy i 
czas ten należy wykorzystać do wypoczynku i regeneracji sił. W rytmie 
fizycznym następuje obniżenie wydajności pracy, wytrzymałości, i 
samopoczucia, szybko przychodzi zmęczenie, nawet po niewielkim 
wysiłku, jednak w okresie tym organizm najlepiej reaguje na leki. Ujemna 
faza cyklu psychicznego powoduje skłonność do pesymizmu, irytacji, uporu 
i ogólnego złego nastroju. Pojawia się nastrój melancholijny i nagła 
skłonność do irytacji. Negatywne skutki tej fazy są jeszcze większe, gdy 
Księżyc zmierza od nowiu do pełni. Ujemna faza cyklu intelektualnego to 
ociężały tok myślenia i ubóstwo pomysłów. Czas ten dobrze jest 
przeznaczyć na powtórki albo ćwiczenia praktyczne. 

Okresem kryzysu dla człowieka są dni przełomu między fazami. Dzień 
kończący fazę dodatnią , a będący początkiem ujemnej, nazywa się dniem 
krytycznym, natomiast kończący fazę niżu nazywa się dniem zerowym. 

Zbiegające się niże biorytmiczne lub dni zerowe (0) i krytyczne (X), gdy 
następuje zmiana biegunowości cyklu, mogą powodować obniżenie 
sprawności i zmienny nastrój. W dniach tych statystycznie częściej 
dochodzi do niepowodzeń i wypadków, choć sporadycznie dzień zerowy 
może stanowić pozytywny przełom zdrowotny. Dzień kryzysowy jest 
krótkim okresem rzekomej równowagi bez działania stresów, ale wtedy 
właśnie człowiek łatwo ulega ujemnemu wpływowi czynników 
zewnętrznych. Ma osłabiony refleks i rozproszoną uwagę, co przy 
występującej jednocześnie znacznej pobudliwości, powoduje brak 
opanowania i stad tragiczne nieraz następstwa. W dniach kryzysowych 
występuje u człowieka spotęgowana skłonność do chorób, do silnych 
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ataków gniewu, niepokoju i rozpaczy. Dlatego też w dniach tych, zaczynają 
się często choroby, wybuchają gwałtowne kłótnie małżeńskie, następują 
dramatyczne zerwania zakochanych. Sytuacja niekorzystna powstaje 
również, gdy człowiek znajdzie się w fazach niżowych dwóch lub trzech 
biorytmów jednocześnie, a jeszcze gorsza, gdy zbiegną się dni kryzysowe 
dwóch albo i trzech biorytmów. Często także wyjątkowo krytycznym staje 
się dzień, kiedy zachodzi konflikt pomiędzy cyklami, na przykład, gdy na 
szczyt dobrego samopoczucia fizycznego przypada "zero" psychiczne i 
intelektualne. Człowiek łatwo może wówczas stracić poczucie zdrowego 
rozsądku, powodując nieszczęśliwy wypadek. Znajomość swoich cykli 
biorytmicznych pozwala odpowiednio zaplanować sobie zajęcia i 
wypoczynek. Program umożliwia także określanie i badanie własnego cyklu 
biorytmicznego. Warto sprawdzić, kiedy wraz z partnerem mamy wspólne 
wyże i niże biorytmiczne i jakie biopowinowactwo biorytmiczne posiadamy. 

Aby móc skorzystać z tych informacji podzielono biorytmy na 
indywidualne i partnerskie. Dla tych obu podopcji zaprojektowany został 
wspólny formularz wprowadzania danych (Rys.202). Bazuje on na 
astrologicznej bazie osób, z której możemy wprowadzać osoby do 
formularza, klikając w odpowiednią pozycję spisu osób. Tematyczne spisy 
osób można wybierać korzystając z umieszczonego z prawej strony 
okienka rozwijalnego. 

 



233 
 

 
 Rys.202. Formularz wyboru danych biorytmicznych 

 
Osoby nie znajdujące się w alfabetycznym spisie osób wprowadza się 

klikając przycisk „Nowa Osoba”, który czyści formularz danych 
biorytmicznych. Dla wprowadzenia danych osoby należy podać jej imię, 
nazwisko, datę i czas urodzenia oraz strefę czasową. Strefa czasowa 
potrzebna jest dla precyzyjnego określenia daty juliańskiej. Dni juliańskie 
zmieniają się o godz.12 w południe czasu GMT. Oznaczenia dni 
biorytmicznych w tabelach odnoszą się również do południa czasu 
uniwersalnego. Podobnie dla wykresów cykli biorytmicznych poszczególne 
kreski na miesięcznych osiach, oznaczające kolejne dni, wyznaczają 
południe czasu uniwersalnego. Dla dat urodzenia poniżej roku 1884, w 
którym wprowadzono strefy czasowe, zastosowano czas miejscowy 
prawdziwy, a cykle biorytmiczne wykreślane są w czasie miejscowym 
średnim dla południka zerowego Greenwich. 

 
4.27.1. Biorytmy indywidualne 

 
 Chcąc wykreślić biorytmy indywidualne należy wybrać „Cykle 

Miesięczne” lub „Biorytmy Roczne”. Dla prezentacji miesięcznej należy 
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podać miesiąc i rok, a następnie nacisnąć przycisk „Wykreśl biorytmy”. 
Na formularzu wykreślone zostaną cykle biorytmiczne na dany miesiąc, a 
pod wykresem w tabelce precyzyjnie zostaje określony stan biorytmów na 
dany dzień (Rys.203).  

 

 
  Rys.203. Przykładowy wykres indywidualnych miesięcznych cykli biorytmicznych 

 

Cykl fizyczny oznaczony jest przez F i kolor niebieski, psychiczny przez 
P i kolor zielony, a intelektualny przez I i kolor czerwony. Maksimum cyklu 
oznaczone jest przez „^”, a minimum przez „~”. Dodatnia faza cyklu 
oznaczona jest plusem, a ujemna minusem. X oznacza zmianę 
biegunowości cyklu z fazy dodatniej na ujemną, a 0 z ujemnej na dodatnią i 
jest dniem rozpoczynającym cykl. Dni zmiany biegunowości są tzw. dniami 
krytycznymi o obniżonej sprawności i rozchwianiu i wymagają szczególnej 
uwagi. 
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  Rys.204.12 miesięcznych wykresów cykli biorytmicznych dla wybranego roku 

 
Program umożliwia definiowanie w okienku tekstowym formularza 

własnego cyklu, oznaczonego na wykresach i w tabelach pierwszą literą 
nadanej nazwy i kolorem żółtym. 

Po wybraniu „Biorytmów Rocznych” i określeniu roku, wykreślana jest 



236 
 

w zależności od wyboru: 12 miesięcznych wykresów cykli biorytmicznych 
(Rys.204) - przycisk „Wykres”. lub roczna tabela biorytmów (Rys.205) - 
przycisk „Tabela”. 

 

 
  Rys.205. Przykładowa roczna tabela biorytmów indywidualnych 
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Biorytmy można drukować, kopiować bądź zapisywać ich obraz na dysk. 
Wybranie z menu podopcji „Kontynuacja” umożliwia wykreślenie tabeli lub 
wykresów cykli biorytmicznych na następny rok, natomiast podopcja 
„Następny” umożliwia wybór innej osoby lub innego roku, dla którego mają 
być sporządzone biorytmy. Wybranie podopcji „Menu” lub przycisku 
„Zamknij” na formularzu biorytmicznym powoduje powrót do głównego 
menu.  

4.27.2. Biorytmy partnerskie 
 
 Aby sporządzić biorytmy partnerskie należy wprowadzić dane dwóch 

osób z formularza danych do okienek tekstowych, znajdujących się w 
górnej części formularza, uaktywniając odpowiedni przycisk wyboru 
„Osoba 1” lub „Osoba 2” i naciskając przycisk „Wprowadź dane”. Osoby 
można wprowadzać, z alfabetycznego spisu osób lub wprowadzać ich 
dane bezpośrednio do formularza po wybraniu przycisku „Nowa osoba”. 
Gdy dane obu osób zostały wprowadzone, można wybrać „Cykle 
Miesięczne” lub „Biorytmy Roczne”. 

 

 
  Rys.206. Przykładowy wykres partnerskich miesięcznych cykli biorytmicznych 

 
W pierwszym przypadku trzeba określić miesiąc i rok, dla którego mają 
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być sporządzone biorytmy. Po naciśnięciu przycisku „Wykreśl biorytmy” 
otrzymuje się wykres miesięcznych cykli biorytmicznych dwóch osób 
(Rys.206). Dla pierwszej osoby opisanej w lewym górnym rogu wykres 
wykreślany jest linia ciągłą, dla drugiej, opisanej w prawym górnym rogu 
linia przerywaną. Pod wykresem w tabelce podano w jakich dniach 
wymienione osoby mają wspólny wyż biorytmiczny (+), niż biorytmiczny (-), 
dzień zerowy (0), dzień krytyczny (X), maksimum (^) lub minimum (~) 
cyklu.  

W pierwszej linii kolorem niebieskim określono cykl fizyczny, w drugiej 
kolorem zielonym cykl psychiczny, a w trzeciej kolorem czerwonym cykl 
intelektualny. Poniżej podano procentowo biopowinowactwo fizyczne, 
psychiczne i intelektualne analizowanych osób. Pionowa żółta linia 
wyznacza na wykresie aktualny moment czasu. 

 W drugim przypadku po zadeklarowaniu roku, wykreślona zostaje 
roczna tabela wspólnych dni wyży (+) i niży (-) biorytmicznych, dni 
zerowych (0) i krytycznych (X) oraz wspólnego maksimum (^) i minimum 
(~) cyklu (Rys.207). Informacje te wykreślane są w standardowych, 
podanych powyżej kolorach. Pozwala to lepiej zaplanować termin 
wspólnych zajęć lub termin wspólnego wypoczynku. 

Biorytmy można wydrukować, skopiować, bądź zapisać ich obraz na 
dysk. Podopcja „Kontynuacja” umożliwia wykreślenie partnerskich cykli 
biorytmicznych na następny miesiąc lub tabeli biorytmów partnerskich na 
następny rok, natomiast podopcja „Następny” umożliwia wybór innych 
osób lub innego przedziału czasu, dla którego mają być sporządzone 
biorytmy partnerskie. Wybranie podopcji „Menu” lub przycisku „Zamknij” 
na formularzu biorytmicznym powoduje powrót do głównego menu. 
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  Rys.207. Przykładowa roczna tabela biorytmów partnerskich 

 

4.27.3. Charakterystyka podstawowych układów 
biorytmicznych 

 
 Poszczególne fazy cykli biorytmicznych określić można następująco: 
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+F +P +I 
Najlepszy okres dla wszelkiej pracy umysłowej i fizycznej, dla realizacji 
własnych planów, zdawania egzaminów i ustanawiania rekordów. 

+F +P -I  
Okres wzmożonej wydajności pracy fizycznej, spotęgowana odporność 
na ból i  infekcje, korzystny okres dla wytężonej pracy, treningu i 
zabiegów, najlepszy okres dla poddania się operacji i wizyty u 
stomatologa. 

+F -P +I 
Dobry stan umysłu i kondycja fizyczna, ogólne ożywienie, brak jedynie 
duchowego polotu 

+F -P -I 
Niezłe samopoczucie fizyczne, odporność na duży wysiłek i ból, 
nadmierna skłonność do irytacji, wybuchów gniewu i tępego uporu. 

-F +P +I 
Duża efektywność prac umysłowych, dobry okres dla podejmowania 
ważnych decyzji i  zawierania umów, znakomity dla rozpoczynania 
terapii. 

-F +P -I    
Wyłącznie nastrojowo w dobrej formie, okres zmniejszonej zdolności do 
twórczego i logicznego myślenia, zalecana ogólna powściągliwość. 

-F -P +I   
Dobra dyspozycja umysłowa, mierna fizyczna i psychiczna, ograniczona 
odporność na ból, nie należy wykonywać prac wymagających 
zwiększonego wysiłku. 

-F -P -I   
Czas na regenerację i akumulowanie sił, na wypoczynek i relaks, okres 
najlepszej reakcji organizmu na leki i środki wzmacniające. 

+F - Wyż fizyczny - zwyżka sprawności fizycznej - siła, kondycja, 

witalność, wytrwałość, energia, odporność - szczególnie na ból. 

+P - Wyż psychiczny - wrażliwość, impulsywność, optymizm, 
opanowanie nerwowe, dobre współżycie z otoczeniem, wzmożony 
erotyzm. 

+I - Wyż intelektualny - zwyżkuje pamięć, inteligencja, przytomność 
umysłu, logika, zmysł kombinacyjny. 

0 - Dzień zerowy - skłonność do nadmiernego ryzykanctwa. 

X - Dzień krytyczny - najniższa wewnętrzna sprawność, skłonność do 

niepowodzeń i wypadków. 
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4.28. Biodynamika 
 
 Opcja ta umożliwia wykreślenie i wydrukowanie kalendarza 

biodynamicznego dla danego roku i miejscowości (Rys.208) w czasie 
urzędowym (dla miejscowości o zdefiniowanej tabeli stref czasowych 
uwzględnienia czas letni). Biodynamika stosuje zodiak syderyczny, bazuje 
na ruchu Księżyca (gwiazdozbiory zodiakalne mają różną długość, stąd 
czas przebiegu Księżyca przez nie jest też różny) i rozpatruje go w pięciu 
kategoriach: 
 1.Cykl gwiazdowy, czyli ruch Księżyca wokół Ziemi na tle 
gwiazdozbiorów, które jednak nie pokrywają się kątowo ze znakami 
zodiaku i zajmują różne odcinki. Czterem żywiołom: ognia, ziemi, powietrza 
i wody przyporządkowane są części roślin. Dla gwiazdozbiorów Barana, 
Lwa i Strzelca w żywiole ognia - owoc i nasiona, dla Barana, Panny i 
Koziorożca w żywiole ziemi – korzeń, dla Bliźniąt, Wagi i Wodnika w 
żywiole powietrza – kwiat, a dla Raka, Skorpiona i Ryb w żywiole wody – 
liść i łodyga. W czasie gdy Księżyc jest na tle danego gwiazdozbioru 
uprawia się części roślin związane z żywiołem tego gwiazdozbioru. 

2.Cykl synodyczny, czyli ruch Księżyca wokół Słońca. 
Odzwierciedleniem tego cyklu są fazy Księżyca. 

3.Cykl wznoszenia i opadania. Wznoszenie to droga Księżyca od 
Strzelca do Bliźniąt, a opadania od Bliźniąt do Strzelca. 

4.Cykl apogeum - perygeum, związany z kształtem orbity 
okołoziemskiej. 

5.Cykl węzłów księżycowych. 
 
 Każdy miesiąc podzielony jest na trzy linie. W pierwszej uwzględniony 

jest cykl gwiazdowy i podane czasy rozpoczęcia się okresu dogodnego do 
pielęgnacji określonej części roślin. Kolorem fioletowym zaznaczony jest 
owoc, żółtym – korzeń, niebieskim – kwiat, a zielonym - liść. W drugiej linii 
łopatką w kolorze zielonym oznaczono czas sadzenia, okres 
wspomagający wzrost roślin i odpowiadający opadaniu Księżyca. 
Najwyższe położenie Księżyca (maksymalna deklinacja) zaznaczono 
sierpem Księżyca wygiętym w górę, a najniższe (minimalna deklinacja) – 
wygiętym w dół. Podano godzinę tych położeń. W linii tej narysowano także 
węzeł wstępujący i zstępujący Księżyca oraz perygeum Pg, czyli najbliższy 
punkt Ziemi na orbicie Księżyca. Czas oddziaływania perygeum, a także 
węzłów księżycowych uważany jest za niekorzystny i należy wstrzymać sie 
z pracami ogrodowymi na parę godzin. W trzeciej linii podano fazy i 
zaćmienia Księżyca. 
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  Rys.208. Przykładowy kalendarz biodynamiczny dla wybranego roku i 
miejscowości. 
 

Po wykreśleniu, kalendarz biodynamiczny można wydrukować, 
skopiować, zapisać jego obraz na dysk lub powrócić do menu. Przycisk 
„Kontynuacja” pozwala na wykreślenie kalendarza biodynamicznego dla 
następnego roku, a „Nowy” na zmianę roku i miejscowości. 
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5. Opcje dodatkowe 
 

5.1. Spisy 
 
 Spisy stanowią bazę danych miast, osób i innych danych 

horoskopowych wraz z odpowiednimi narzędziami edycyjnymi.  
Formularze spisów składają się z dwóch głównych części – w górnej 

znajduje się tabela, którą można sortować według dowolnej z kolumn. W 
dolnej części wyświetlone są wybrane poprzez kliknięcie wiersza tabeli 
jego dane, a pod nimi znajduje się rozwijalna lista, z której można wybierać 
posortowane alfabetycznie dane, ustawiające się zgodnie z wpisywanymi 
do okienka literami i współpracujące z tabelą danych. Współpraca polega 
na tym, że kliknięcie danych w rozwijalnym okienku powoduje 
umieszczenie ich na formularzu spisu i podświetlenie odpowiadającego im 
rekordu w tabeli, natomiast kliknięcie w określony rekord tabeli powoduje 
podświetlenie go i ustawienie zgodnie z nim okienka rozwijalnego. W 
lewym dolnym rogu wyświetlony zostaje numer aktualnego rekordu, a w 
nawiasach klamrowych ich całkowita ilość. Zmiana numeru rekordu 
przyciskami strzałkowymi lub wpisanie jego numeru do okienka powoduje 
ustawienie na tym rekordzie zarówno alfabetycznego spisu, jak i 
podświetlenie tego rekordu w tabeli. 

W spisach można przeglądać wszystkie rekordy, dokonywać ich zmian, 
usuwać lub wprowadzać nowe. Numery rekordów bazy odpowiadają 
fizycznemu zapisowi ich na dysku. Każdej operacji, celem łatwiejszej 
orientacji, przypisany jest określony kolor. Operacji korygowania treści 
rekordów - żółty, dopisywania rekordów - zielony, a ich usuwania - 
czerwony. Operacjom tym odpowiadają przyciski: „Skoryguj”, „Dodaj”, 
„Usuń”, a także znajdujące się na dole formularza ikony. Dla lepszej 
orientacji wiersze tabeli posiadają naprzemiennie odcień jaśniejszy i 
ciemniejszy. 

Spisy podzielone są na danych horoskopowych, miast polskich i 
zagranicznych oraz tematyczne. 

. 

5.1.1. Spis danych horoskopowych 

 
Spis danych horoskopowych pozwala w wygodny sposób przeglądać 

wszystkie rekordy dowolnego spisu tematycznego oraz edytować je 
(Rys.209). Zawiera on podopcję wyszukiwania i sortowania danych. Dla 
osób lub wydarzeń, których horoskopy zostały wykreślone i które zostały 
zapisane na dysku w spisie tematycznym, wykreślany jest 
zminimalizowany horoskop radix wraz z podaniem pozycji wszystkich 
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planet, Węzła Księżycowego, Lilith, Chirona i wierzchołków domów. 
Określony jest przyjęty czas obliczeń (efemerydalny lub rzeczywisty) oraz 
zastosowany system domów. Przycisk „Skoryguj dane”, umożliwia 
uzupełnienie lub skorygowanie podświetlonych na żółto danych 
personalnych, takich jak: imię, nazwisko, płeć, miasto, państwo oraz 
ewentualnie komentarz, a także zmianę systemu domów. Po naciśnięciu 
przycisku „Potwierdź”, następuje korekta wpisanych danych. Przycisk 
„Anuluj” umożliwia wycofanie się ze zmian. Przycisk „Usuń dane” 
umożliwia usunięcie całego, podświetlonego na czerwono, rekordu. 
Usunięcie rekordu realizowane jest dopiero po naciśnięciu przycisku 
„Potwierdź”. Naciśnięcie przycisku „Anuluj” pozwala na wycofanie się z 
operacji usunięcia danych horoskopowych w bazie. 

 

 
  Rys.209. Formularz spisu danych horoskopowych 

 
W środkowej części formularza, z jego prawej strony, umieszczone jest 

okienko rozwijalne, pozwalające na wybór dowolnego spisu danych 
horoskopowych, spośród wszystkich spisów tematycznych.  

Poniżej znajduje się przycisk „Szukanie danych” pozwalający przejść 
do odrębnego formularza, przedstawionego na Rys.210, z którego można 
ustalić warunki wyszukiwania rekordów według podanego klucza. Z lewej 
strony formularza pojawiają się wyszczególnione warunki  wyszukiwania, z 
prawej ustala się warunki wyszukiwania. U dołu w rozwijalnym okienku 
tekstowym pojawia się informacja o ilości osób podlegających aktualnemu 
wyszukiwaniu. Na początku i po naciśnięciu przycisku „Odtwórz pełny 
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spis” jest to pełna ilość osób w wybranym spisie tematycznym, po selekcji 
ilość ta zostaje zawężona, zgodnie z podanymi warunkami. Wyszukiwać 
rekordy spełniające określone warunki można według następującego 
klucza: 

 Położenie planety w znaku zodiaku 

 Położenie planety w domu horoskopowy 

 Położenie planety na ekliptyce 

 Retrogradacja planet 

 Położenie wierzchołka domu w znaku zodiaku 

 Położenie wierzchołka domu na ekliptyce 

 Aspekty indywidualne 

 Aspekty porównawcze do osoby 

 Imię 

 Nazwisko 

 Płeć 

 Data urodzenia / wydarzenia 

 Godzina urodzenia / wydarzenia 

 Miejscowość urodzenia / wydarzenia 

 Państwo urodzenia / wydarzenia 
 

 
  Rys.210. Formularz wyszukiwania danych horoskopowych 
 

Wyszukiwanie według położenia planety w znaku zodiaku wymaga 
wybrania, przyciskami z prawej strony formularza, planety i określenia 
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znaku zodiaku. Baza będzie przeszukiwana pod kątem osób posiadających 
wybraną planetę w podanym znaku zodiaku. Gdy wybierze się planetę 
„dowolną”, wyselekcjonowane zostaną wszystkie te osoby, które będą 
posiadały jakąkolwiek planetę w danym znaku zodiaku. 

Wyszukiwanie według położenia planety w domu horoskopowym 
uaktywnia do wyboru grupę planet i domów horoskopowych, z których 
wybieramy planetę i dom. Tak jak poprzednio, wybranie planety „dowolnej” 
powoduje wyszukanie wszystkich osób, mających dowolną planetę w 
danym domu. 

Wyszukiwanie według położenia planety na ekliptyce, oprócz 
analogicznego wybrania planety, wymaga podania zakresu długości 
ekliptycznych poprzez podanie ilości stopni, minut i znaku zodiaku. Po 
wpisaniu początkowego zakresu stopni i minut, należy wybrać przyciskiem 
wyboru znak zodiaku. Pojawi się on w okienku tekstowym. W podobny 
sposób należy dokonać wyboru zakresu końcowego stopni, minut i znaku 
zodiaku. 

Wyszukiwanie według retrogradacji planet pozwala na znalezienie 
wszystkich osób, których wybrana planeta retrograduje w horoskopie radix. 
W przypadku wybrania planety dowolnej, program wyszuka wszystkie 
osoby, mające jakąkolwiek planetę retrogradującą. 

Wyszukiwanie według położenia wierzchołka domu w znaku zodiaku 
wymaga określenia wierzchołka domu i wybrania znaku zodiaku. Opcję tę 
można wykorzystać w szczególności do poszukiwania osób, mających Asc 
lub MC w określonym znaku zodiaku. 

Wyszukiwanie według położenia wierzchołka domu na ekliptyce 
pozwala znaleźć osoby, u których np. Asc znajduje się w określonym 
zakresie na ekliptyce. Określenia zakresu na ekliptyce dokonuje się 
podobnie jak przy wyszukiwaniu położenia planety na ekliptyce. 

 Wyszukiwanie według aspektu indywidualnego pozwala znaleźć 
wszystkie osoby, posiadające zadeklarowany aspekt między planetami w 
horoskopie radix. Aby tego dokonać należy wybrać dwie planety oraz 
określić jeden z aspektów. Wyboru jak zwykle dokonuje się przyciskami 
wyboru. Program dopuszcza zadeklarowanie dowolnego aspektu między 
wybranymi planetami, aspektu pozytywnego (półsekstyl, sekstyl, trygon) 
lub negatywnego (kwadratura, kwinkunks, opozycja). Aby można było 
rozpocząć wyszukiwanie, należy jeszcze określić orb, tzn. odchyłkę w 
stopniach od dokładnego aspektu, która będzie brana pod uwagę przy 
wyszukiwaniu aspektów, którą wpisuje się do okienka tekstowego. 

Wyszukiwanie według aspektu porównawczego do osoby pozwala 
wyszukać wszystkie osoby mające określony aspekt do wybranej osoby. 
Osobę wybiera się poprzez kliknięcie w przynależny jej wiersz tabeli. Jeżeli 
warunki wyszukiwania ustawione są na aspekt porównawczy (zaznaczone 
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pole wyboru z lewej strony), wybrana osoba zostanie wpisana do 
znajdującego się poniżej okienka tekstowego, a jej położenia planet 
horoskopowych zostaną zapamiętane. Porównywana będzie wybrana 
planeta (również dowolna) w stosunku do „planety 2” osoby wybranej. 
Aspekt i orb ustawiane są podobnie jak w wyszukiwaniu aspektu 
indywidualnego. Opcję tą można wykorzystać w astrologicznym doborze 
partnerów. 
 Wyszukiwanie według imienia pozwala znaleźć w bazie wszystkie 
osoby o danym imieniu. 
 Wyszukiwanie według nazwiska pozwala znaleźć w bazie wszystkie 
osoby o danym nazwisku. 
 Wyszukiwanie według płci znajduje wszystkie kobiety, mężczyzn lub 
wydarzenia (określenie płci - „n”). Gdy osoba nie ma określonej płci, należy 
uzupełnić jej dane w spisie osób (przycisk „Skoryguj dane”). 

Wyszukiwanie według daty urodzenia / wydarzenia pozwala na 
wyselekcjonowanie wydarzeń oraz osób, których data urodzenia zawiera 
się w podanym przedziale czasowym. Datę podaje się w formacie 
dd.mm.rrrr. Oczywiście data początkowa powinna być wcześniejsza od 
końcowej. 

Wyszukiwanie według godziny urodzenia / wydarzenia pozwala na 
wyszukanie wydarzeń i osób urodzonych w określonym przedziale 
godzinowym. Czas powinien być podany w formacie gg.ff. Czas 
początkowy może być późniejszy od końcowego. Wtedy wyszukiwane są 
osoby urodzone zarówno przed jak i po północy. 

Wyszukiwanie według miejscowości urodzenia / wydarzenia pozwala 
znaleźć wszystkie osoby urodzone w danej miejscowości lub wydarzenia, 
które zaszły w podanej miejscowości. 

Wyszukiwanie według państwa urodzenia / wydarzenia selekcjonuje 
osoby urodzone w danym kraju lub wydarzenia, które miały miejsce w tym 
kraju. 
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  Rys.211. Formularz wyszukiwania danych horoskopowych 
 
Po wybraniu określonych warunków wyszukiwania i naciśnięciu przycisku 
„Szukaj wg w/w warunków”  następuje szukanie rekordów spełniających 
podany warunek. Po ich wyszukaniu, można przeprowadzać dalsze 
wyszukiwania w zawężonej, wyselekcjonowanej grupie osób, spełniającej 
uprzednio podane warunki. Wyszukane rekordy można następnie 
posortować według dowolnej kolumny tabeli. Rys.211 przedstawia 
wyselekcjonowany spis Postaci według Słońca w Wodniku. W okienku 
komunikacyjnym pojawia się informacja o ilości wyszukanych osób zgodnie 
z podanymi kryteriami. Wyszukiwane osoby umieszczane są w rozwijalnym 
spisie posortowane alfabetycznie wg nazwiska i imienia. Warunki 
wyszukiwania przechowywane są w innym rozwijalnym okienku tekstowym, 
umieszczonym w lewym, dolnym rogu formularza, pod okienkami wyboru 
warunków wyszukiwania. Oprócz wymienienia dotychczasowych warunków 
wyszukiwania wraz ze sprecyzowaniem ich parametrów np. „Słońce w 
trygonie do Księżyca z dokł. 3°”, zostaje zaznaczone pole wyboru z prawej 
strony aktywnego warunku. 

Po naciśnięciu przycisku „Przeglądanie spisu”, przechodzi się z 
formularza wyszukiwania informacji do formularza spisu danych 
horoskopowych, gdzie można przeglądać wyszukane osoby lub 
wydarzenia, analizując ich horoskopy oraz pozycje planet i domów 
horoskopowych. Po naciśnięciu przycisku „Szukanie danych” następuje 
ponowne przejście do formularza wyszukiwania. Naciśnięcie przycisku 
„Odtwórz pełny spis” pozwala powrócić w nim do pełnego spisu danych 
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horoskopowych w celu przeprowadzenia nowego wyszukiwania wg 
zmienionych warunków. Przycisk „Drukuj dane” pozwala na wydrukowanie 
spisu osób, wyselekcjonowanych według zadeklarowanych warunków 
wyszukiwania (Rys.212). 

 

 
  Rys.212. Przykładowy wydruk wyszukanych rekordów spisu Postaci 
 

 Przycisk „Wyjdź”, zamyka formularz wyszukiwania i pozwala powrócić 
do menu. 

 

 
  Rys.213. Sprawdzanie spisu tematycznego po wczytaniu spisu tematycznego 
 

    Każdy spis tematyczny po wczytaniu jest sprawdzany i gdy jego rekordy 
zapisane były w starej wersji programu, co widać po niewypełnionych 
niektórych polach tabeli, wyświetlany jest komunikat o konieczności jego 
konwersji (Rys 213) w opcji menu - Konwersja spisów tematycznych. 
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5.1.2. Spis miejscowości polskich 

 
Spis miast polskich (Rys.214) pozwala na przeglądanie bazy miast 

polskich. Spis zawiera w wersji obecnej 2365 miejscowości, dla których 
podana jest długość i szerokość geograficzna oraz numer tabeli stref, w 
której zapisana jest historia zmian stref czasowych z czasu zimowego na 
letni i odwrotnie dla danej miejscowości. W spisie ujęto wszystkie miasta i 
gminy oraz dzielnice największych miast. 

 

 
  Rys.214. Formularz spisu miejscowości polskich 

 
Do spisu można dopisywać dalsze miejscowości, przeprowadzać drobne 

korekty znajdujących się w spisie miast, np. literówki lub je usuwać, gdyby 
były całkiem błędnie zapisane. Służą do tego przyciski „Dodaj 
miejscowość”, „Skoryguj miejscowość” i „Usuń miejscowość”, a także 
ikony na dolnym pasku formularza, przygotowujące zadeklarowane 
operacje i podświetlające w przynależnym im kolorze odpowiednie pola 
formularza, dopisywanie w kolorze zielonym, korygowanie – żółtym, a 
usuwanie – czerwonym. Operacje są realizowane po naciśnięciu przycisku 
„Potwierdź”, a anulowane przyciskiem „Anuluj”. Przed każdą operacją 
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wykonywaną na plikach spisów zostaje zachowany dotychczasowy plik 
miast z rozszerzeniem old. W przypadku błędu zapisu nowego pliku miast, 
można go odtworzyć w opcji menu Spisy - Sprawdzenie i korekta spisów 
ze spisu old. Należy podkreślić, że miasta można również dopisywać i 
usuwać z podstawowego formularza danych horoskopowych. Przycisk 
„Wyjdź” zamyka formularza spisu miast i pozwala powrócić do głównego 
menu. 

Miejscowości można sortować według dowolnej kolumny tabeli, klikając 
w jej główkę. Z tabelą miejscowości współpracuje okienko rozwijalne, 
umieszczone na dole formularza, w którym miejscowości posortowane są 
alfabetycznie. Kliknięcie w wiersz tabeli powoduje wyświetlenie danych 
miejscowości w dolnej części formularza i ustawienie na niej okienka 
rozwijalnego. Wybór miejscowości z okienka rozwijalnego powoduje 
podświetlenie odnośnego wiersza tabeli oraz podobne wyświetlenie danych 
miejscowości w dolnej części formularza. Naciśnięcie przycisku „Wybierz 
powyższą miejscowość jako swoją obecną lokalizację” wpisuje dane 
miejscowości do pliku zegar.txt. Mogą być one użyte w programie w 
przyciskach „czas bieżący” i „Obecna lokalizacja”. Znajdujące się z lewej 
strony okienka rozwijalnego przyciski strzałkowe zmieniają aktualny rekord 
zarówno w okienku rozwijalnym, jak i tabeli. Wiersze tabeli naprzemiennie 
posiadają jaśniejszy i ciemniejszy odcień w celu łatwiejszej orientacji. 

 
5.1.3. Spis miejscowości zagranicznych 

 
Spis miast zagranicznych (Rys.215) zawiera obecnie 8264 

miejscowości, które są posortowane alfabetycznie według miast i państw w 
dwóch okienkach rozwijalnych, umieszczonych na dole formularza. 
Kliknięte miasto okienka rozwijalnego zostaje wyświetlone w dolnej części 
formularza i podświetlone w tabeli. Okienka rozwijalne współpracują z 
wierszami tabeli, ustawiając się na wybranym i podświetlonym wierszu 
tabeli, a jednocześnie wyświetlonym w formularzu mieście. Jednocześnie 
zmiana miejscowości z okienka rozwijalnego powoduje podświetlenie 
odnośnego rekordy w tabeli i wyświetlenie danych miejscowości w dolnej 
części formularza. Miasta zagraniczne, podobnie jak polskie, można 
dopisywać, korygować lub usuwać, należy jednak pamiętać, że przy ich 
dopisywaniu należy określić również państwo, a także występujące w nim 
strefy czasowe lub określić tabelę stref czasowych. Z każdą operacją w 
spisie miejscowości zagranicznych, celem zwiększenia przejrzystości, 
związany jest określony kolor (dopisywanie miasta – zielony, korekta 
danych – żółty, usunięcie miasta – czerwony. Przed każdą operacją 
wykonywaną na plikach spisów zostaje zachowany dotychczasowy plik 
miast z rozszerzeniem old. W przypadku błędu zapisu nowego pliku miast, 



252 
 

można go odtworzyć w opcji menu Spisy - Sprawdzenie i korekta spisów 
ze spisu old. Dla miejscowości posiadających zdefiniowaną tablicę stref, w 
pierwszym okienku strefowym wpisana jest litera t, a w drugim numer 
tablicy stref. Tabele stref czasowych są zdefiniowane dla wszystkich 
państw europejskich, dawnych republik Związku Radzieckiego, Stanów 
Zjednoczonych Ameryk oraz niektórych innych państw. Dla miejscowości 
nie posiadających tablicy stref przyjęto możliwość wprowadzenia 
maksymalnie pięciu różnych stref czasowych. Strefy należy wpisać ręcznie, 
wprowadzając wszystkie strefy, jakie w tej miejscowości mogły wystąpić. 
Wówczas będzie mogła zawsze być wybrana jedna z zadeklarowanych 
uprzednio stref. Strefy wpisuje się do kolejnych okienek tekstowych. 
Zatwierdzenie klawiszem „Enter” pustego okienka tekstowego kończy 
deklarację stref czasowych. Naciśnięcie przycisku „Wybierz miejscowość 
jako swoją obecną lokalizację” wpisuje dane miejscowości do pliku 
zegar.txt. Mogą być one użyte w programie w przyciskach „czas bieżący” i 
„Obecna lokalizacja”. Znajdujące się z lewej strony okienka rozwijalnego 
przyciski strzałkowe zmieniają aktualny rekord zarówno w okienku 
rozwijalnym, jak i tabeli. Wiersze tabeli naprzemiennie posiadają jaśniejszy 
i ciemniejszy odcień w celu łatwiejszej orientacji. 

 

 
  Rys.215. Formularz spisu miejscowości zagranicznych 
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Miejscowości można sortować według dowolnej kolumny tabeli, klikając 

w jej główkę. 
Miasta zagraniczne można dopisywać również z formularza danych 

horoskopowych, po wprowadzeniu nowej miejscowości. Można je też z 
tego formularza usuwać. 

 

5.1.4. Spisy tematyczne 
 
Podopcja spisów tematycznych została stworzona, aby w łatwy sposób 

przepisywać dane między poszczególnymi spisami tematycznymi, 
porządkować je, a także by umożliwić zakładanie nowych spisów 
tematycznych, w których grupowane są podobne dane horoskopowe, 
kontrolę nad spisami tematycznymi już założonymi przez użytkownika, 
zmianę ich nazwy, a także usuwanie niepotrzebnych już spisów (Rys.216). 
Po uruchomieniu tej opcji sprawdzanie są rekordy spisów tematycznych, a 
w wypadku stwierdzenia potrzeby ich konwersji zostaje wyświetlony 
odnośny komunikat z sugestią dokonania konwersji spisów tematycznych.  
 Wszystkie tematyczne spisy danych horoskopowych są zsumowane w 
spisie o nazwie "zbiorczy". Pozwala to na zachowanie wszystkich danych. 
Aby wygodnie można było dokonywać operacji między spisami, formularz 
został podzielany na dwie części. W każdej z nich w tabeli wyświetlony jest 
jeden spis danych horoskopowych wybrany przez Użytkownika, a pod 
tabelą wybrany rekord. Rekordy kopiowane są zawsze ze spisu A lub B, 
uaktywnionego przyciskiem wyboru. Poszczególne rekordy w spisach 
można swobodnie kopiować, usuwać, zmieniać, bądź przepisywać z jednej 
bazy tematycznej do drugiej. W celu ułatwienia orientacji, każda z tych 
operacji powiązana jest z innym kolorem okienek tekstowych, w których 
wyświetlane są dane horoskopowe, na których przeprowadzona zostać 
operacja. Dodawanie związane jest z kolorem zielonym, przenoszenie – 
niebieskim, zmienianie – żółtym, a usuwanie – czerwonym. Każda operacja 
wymaga osobnego potwierdzenia i daje możliwość jej anulowania. 
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  Rys.216. Formularz spisów tematycznych 

 
Przyciski związane z operacjami na rekordach znajdują się na dole 

formularza z lewej jego strony. Rekordy w spisach można przeglądać, bądź 
korzystając z przycisków strzałkowych, pozwalających przemieszczać się 
w spisach zgodnie z ich numeracją, wynikającą z kolejności ich 
wpisywania, bądź z umieszczonego na dole formularza okienka 
rozwijalnego, sortującego dane alfabetycznie. Z kolorami, dla większej 
czytelności, związane są też operacje, wykonywane na całych spisach 
tematycznych. Zakładanie spisu wiąże się z tłem zielonym, zmiana nazwy 
spisu – z żółtym, a usuwanie spisu z czerwonym. Przyciski dotyczące 
operacji na spisach umieszczone są na dole formularza, z prawej jego 
strony. Każda operacja, dotycząca całego spisu, wymaga również 
osobnego potwierdzenia i może być anulowana. 

Naciśnięcie przycisku „Drukuj spis” powoduje wydrukowanie wybranego 
spisu. Przycisk „Zamknij” powoduje zamknięcie formularza i umożliwia 
powrót do głównego menu. 

 

5.1.5. Transfer spisów tematycznych z wersji 3.* 
 

 Program umożliwia transfer spisów horoskopowych Użytkownika ze 
starszych wersji programu Astrolog. Transfer dokonywany jest z folderu 
C:\Astrolog.win\Osoby i C:\Astrolog.win\Koment lub z folderu Osoby i 
Koment wskazanego przez Użytkownika. Po zakończeniu transferu podana 
jest informacja o ilości przetransferowanych spisów tematycznych i plików 
komentarzy do horoskopów, Program zaleca również konwersję spisów dla 
starszych wersji programu do nowego formatu rekordów lub jedynie 
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sprawdzenie i korektę spisów tematycznych z odrębnych opcji menu Spisy. 
 
 

5.1.6. Sprawdzenie i korekta spisów 
 

 Po uruchomieniu program Astrolog sprawdza obecność i poprawność 
formatu podstawowych plików tematycznych oraz konfiguracyjnych.  
Sprawdzane są pliki miast, stref, zakresu aspektów oraz spisy tematyczne. 
Dawne spisy niemieckie Namen i Anonym otrzymują rozszerzenie ger, a 
pliki starszych wersji Astrologa rozszerzenie da i mogą zostać 
przekonwertowane do obecnej postaci w opcji Konwersji spisów 
tematycznych. Błędne pliki otrzymują rozszerzenie bad. W przypadku 
braku spisu zbiorczego następuje próba jego odtworzenia z kopii 
zapasowej, a w razie jej braku ze spisu Osoby, a następnie Postaci. 
Wszelkie nieprawidłowości są komunikowane Użytkownikowi z sugestią 
uruchomienia opcji Sprawdzania i korekty spisów. Opcja ta sprawdza 
poprawność formatu spisów tematycznych i umożliwia ewentualną ich 
odbudowę z kopii zapasowej. Użytkownik zostaje poinformowany o liczbie 
spisów tematycznych z podaniem ilości ich rekordów (Rys.217). 
 

 
  Rys.217. Sprawdzanie i korekta spisów tematycznych 
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Można na nowo odbudować spis zbiorczy z zadeklarowanych spisów 
tematycznych (Rys.218). Można również sprawdzić i usunąć ewentualne 
puste oraz podwójne rekordy w spisach tematycznych. Opcja ta pozwala 
również na sprawdzenie spójności spisów danych horoskopowych, 
umieszczonych w folderze OSOBY i komentarzy do nich zawartych w 
przynależnych im osobnych plikach w folderze KOMENT (Rys.219). 
 

 
  Rys.218. Odbudowa spisu zbiorczego 
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  Rys.219. Sprawdzanie spójności folderów OSOBY i KOMENT 

 
5.1.7. Konwersja spisów tematycznych 

 
 Opcja pozwala na konwersję spisów tematycznych ze starszych wersji 
Astrologa do wersji obecnej. W starszych wersjach nie uwzględniano 
pozycji Ceres i Eris, a rekordy spisów były krótsze. Konwersja uzupełnia 
rekordy o pozycje planet karłowatych. Konwersji mogą podlegać zarówno 
spisy w obecnym formacie jak i w starszym, przemianowane po 
sprawdzenie z rozszerzenia dat na da. Program znajduje wszystkie spisy 
tematyczne i zadaje pytanie, czy dany spis sprawdzić i przekonwertować. 
W przypadku zgody Użytkownika na konwersję pojawia się komunikat o 
liczbie przekonwertowanych rekordów (Rys.220). 
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  Rys.220. Konwersja starej wersji spisu tematycznego Postacie 

 
5.1.8. Archiwizacja danych 

 
Dla bezpieczeństwa, w celu archiwizacji danych astrologicznych na 

wypadek awarii dysku, stworzono podopcję Archiwizacja danych. 
Podopcja ta umożliwia przekopiowanie na wskazany dysk i do wskazanego 
folderu (przycisk „Wybierz folder archiwizacji danych”) aktualnych 
spisów tematycznych danych horoskopowych, komentarzy do nich, a także 
opisów horoskopów i ich obrazów. Elementy, które mają zostać 
zarchiwizowane zaznacza się przynależnymi im polami wyboru. 
Przekopiowanie następuje po naciśnięciu przycisku „Archiwizuj dane”. 
Przycisk „Wyjdź” umożliwia powrót do głównego menu. Formularz 
archiwizacji przedstawiono na Rys.221. 
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      Rys.221. Formularz archiwizacji danych 

 

5.2. Edytor 

 
Program posiada możliwość generowania opisów interpretacyjnych 

radixowych, porównawczych. kontaktowych, tranzytowych oraz symboli 
sabiańskich. Przeciętny opis interpretacyjny horoskopu urodzeniowego to 
ponad 20 stron standardowego maszynopisu. 
Edytor (Rys.222) wywoływany jest automatycznie, jeśli uaktywnimy 
interpretacje dla horoskopu, ale można go również wywołać z menu 
głównego. Opisy horoskopowe można edytować, zapamiętywać na dysku i 
drukować. Bogate opisy źródłowe stwarzają duże możliwości edukacyjne, a 
edytor umożliwia własną ich korektę.  
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Menu edytora wraz ze znaczeniem poleceń to: 

 Plik 

 Nowy - otwarcie nowego opisu 

 Otwórz - otwarcie opisu istniejącego z podkatalogu    OPISY 

 Opisy źródłowe - wyświetla się rozwijane okienko ze spisem 
odpowiednich opisów interpretacyjnych, kliknięcie w wybrany 
opis powoduje jego dopisanie na końcu otwartego aktualnie 
opisu. 

Wyróżniamy opisy: 

 Radixowe 

 Porównawcze 

 Kontaktowe 

 Tranzytowe 

 Sabiańskie 

 Korekta opisów 

 Radixowych 

 Porównawczych 

 Kontaktowych 

 Ttranzytowych 

 Sabiańskich 

 Zapisz - zapisanie otwartego opisu w podkatalogu OPISY 

 Zapisz jako - zapisanie opisu pod nową nazwą 

 Drukuj 

 Drukuj całość 

 Wybór stron 

 Szybkie drukowanie 

 Ustawienia wydruku 

 Podgląd wydruku 

 Zamknij 
 

 Edycja - funkcje jak w innych edytorach tekstu 

 Cofnij 

 Ponów 

 Wytnij 

 Kopiuj 

 Wklej 

 Usuń 

 Zaznacz wszystko 

 Znajdź 

 Zamień 

 Zakończ edycję 
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  Widok 

 Czcionka 

 Kolor tła 

 Kolor tekstu 

 Powrót do domyślnych 
 

 
  Rys.222. Formularz edytora ze spisami źródłowymi 
 

 Wybranie odpowiedniego opisu daje możliwość jego korekty lub 
uzupełnienia. Po zapisaniu na dysku zmienionego tekstu,  będzie on przy 
następnym uruchomieniu edytora wyświetlany w zmienionej postaci 
(Rys.223). 
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  Rys.223. Przykładowa korekta radixowego opisu interpretacyjnego. 
 

5.3. Pomoc 
 

 Ta opcja menu pomaga Użytkownikowi zapoznać się z działaniem 
programu, podaje podstawowe informacje o nim, a także zawiera elementy 
edukacyjne, pozwalające zrozumieć symbolikę planet, znaków zodiaku, 
aspektów, figur planetarnych. Posiada też podopcję, umożliwiającą 
zapoznanie się z podręcznikiem astrologii autorstwa Włodzimierza 
Zylbertala. 

5.3.1. Opis programu 
 

Opis programu można uruchomić z menu głównego lub z poziomu 
horoskopu, klikając prawym przyciskiem myszy w formularz horoskopu. 
Szukając konkretnego opisu należy wyświetlić spis treści i wybrać 
interesujący rozdział. Tekst pomocy można schować na pasku zadań 
(polecane), aby łatwo go móc wywołać w każdej chwili. 

Opis programu można też wywołać z poziomu Windowsa, klikając 
myszką w plik ASTROLOG.PDF. Całość pomocy lub jej fragment można 
wydrukować na drukarce. 
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5.3.2. Symbolika planet 
 

 
  Rys.224. Planety układu słonecznego i ich astrologiczna symbolika 

 
 Ta opcja pomocy pozwala na przyswojenie astrologicznej symboliki 
planet stosowanej w programie. Nazwy planet wraz z ich symbolami 
umieszczono pod ich zdjęciami. Na formularzu (Rys.224) nie zachowano 
proporcji, wynikającej z rozmiarów planet i przedstawiono je w tej samej 
wielkości. Należy zaznaczyć, że w astrologii pod pojęciem planeta rozumie 
się również Słońce i Księżyc, nazywane także światłami. W programie 
dokonano podziału planet na tzw. lekkie i ciężkie. Słońce zaliczono również 
do planet lekkich, razem z Księżycem, Merkurym, Wenus, Marsem i Ceres, 
gdyż generalnie planety lekkie charakteryzują się szybkim 
przemieszczaniem na niebie, a ciężkie – wolnym. Stąd do planet ciężkich 
zalicza się oprócz Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna również planety 
karłowate Pluton i Eris. 
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5.3.3. Symbolika znaków zodiaku 
 

 
  Rys.225. Znaki zodiaku i ich astrologiczna symbolika 
 
 Powyżej przedstawiono symbolikę znaków zodiaku z podziałem na ich 
żywioły (trygony) ognia, ziemi, powietrza i wody (Rys.225). Nazwa trygony 
wynika stąd, że znaki zodiaku należące do tego samego żywiołu odległe są 
od siebie o 120°. Do trygonu Ognia zalicza się Baran, Lew i Strzelec, do 
trygonu Ziemi – Byk, Panna i Koziorożec, do trygonu Powietrza – Bliźnięta, 
Waga i Wodnik, a do trytonu Wody – Rak, Skorpion i Ryby. 
 Znaki zodiaku dzielą się również na jakości, kardynalne, stałe i zmienne. 
Pierwszy poziomy rząd znaków to znaki kardynalne, zalicza się do nich 
Baran, Byk, Bliźnięta i Rak – cztery pierwsze znaki zodiaku. Środkowy rząd 
– Lew, Panna, Waga i Skorpion to znaki stałe, a zarazem środkowe znaki 
zodiaku. Ostatni rząd, a zarazem cztery ostatnie znaki zodiaku - Strzelec, 
Koziorożec, Wodnik i Ryby – to znaki zmienne. 
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5.3.4. Symbolika aspektów 
 

 
  Rys.226. Symbolika aspektów planetarnych 

 
  Opcja ta przedstawia graficznie aspekty główne (duże) i małe z 
podaniem ich nazwy, symbolu i kątów między aspektowanymi planetami 
(Rys.226). Zielonym kolorem oznaczono aspekty definiowane tradycyjnie 
jako harmonijne, a czerwonym jako nieharmonijne. 
 Do aspektów dużych (głównych) zalicza się koniunkcję, półsekstyl, 
sekstyl, kwadraturę, trygon, kwinkunks i opozycję. Aspekty te zwiększają 
swoją wartość kątową co 30 stopni począwszy od 0 (koniunkcja) aż do 180 
stopni (opozycja). 
Do aspektów małych zalicza się półkwadraturę i półtorakwadraturę, 
półkwintyl i kwintyl, tredecyl, bikwintyl, nonagon i septyl. Ich wartości 
kątowe podano na formularzu. Niektóre niecałkowite wartości aspektów 
małych wynikają z podziału 360°przez liczby całkowite. Na przykład kwintyl 
ma wartość kątową, wynikającą z podziału 360° przez 5, a septyl przez 7. 
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5.3.5. Symbolika figur 
 

 
  Rys.227. Znaczenie figur planetarnych 

 
 Opcja pozwala Użytkownikowi zapoznać się z figurami planetarnymi 
stosowanymi w programie. Przedstawienie graficzne figur planetarnych 
umożliwia łatwe pokazanie jakie aspekty tworzą poszczególne figury, 
(Rys.227). 
 Figury planetarne podzielono na figury tworzone przez aspekty duże i 
małe. Figury tworzone przez aspekty duże to: stella, wachlarz, trójkąt 
dynamiczny, trapez, półkrzyż, krzyż, wielki trygon, palec boży, bumerang, 
latawiec, wielki sekstyl, mistyczny prostokąt, trójkąt syntetyczny i bisekstyl. 
 Figury planetarne z aspektami małymi to: palec diabła, trójkąt twórczy, 
statek, łódź, pudło, pętla, zamek, wieniec i klatka. 
 Rozmieszczenie kul planetarnych w odpowiednich odległościach 
kątowych pozwala na łatwe zrozumienie symboliki poszczególnych figur 
planetarnych. Najeżdżając myszą na dowolną z nich, uaktywnia się pasek 
informujący o aspektach składających się na daną figurę planetarną. 
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5.3.6. Animacja Układu Słonecznego 
 

Opcja ta pozwala Użytkownikowi zapoznać się z Układem Słonecznym i 
ruchem jego planet względem siebie. Po najechaniu myszą na planetę 
podana jest jej nazwa, odległość od Słońca w jednostkach 
astronomicznych oraz średni okres obiegu planety wokół Słońca. Poziomy 
pasek przewijania pozwala wybrać szybkość animacji (Rys.228). 
 

 
Rys.228. Animacja Układu Słonecznego 

 

 
5.3.7. Podręcznik astrologii W.Zylbertala 

 
Podręcznik jest pierwszym wydaniem książki Włodzimierza 

H.Zylbertala „Kosmiczne źródła jaźni”, którą autor z życzliwości pozwolił 
zamieścić w programie. Uruchamia się go z menu głównego, w formie 
typowego helpu Windowsa, z możliwością wydrukowania na drukarce. 
Chcąc w trakcie pracy programu zaglądać do niego, można go schować na 
pasku zadań. 
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5.3.8. Informacja o programie 
 

 
  Rys.229. Formularz informacyjny o programie 

 
 Opcja ta pozwala na wyświetlenie podstawowych informacji o 
zainstalowanej wersji programu, jego numerze seryjnym i dacie zakupu. 
Wyświetlona jest również stopka Użytkownika, która wyświetlana jest na 
wykreślanych horoskopach (Rys.229). 
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6. Opcje konfiguracyjne 

 
Opcja ta składa się z dwudziestu czterech podopcji:  

Ustawienia dokonane w ramach danej sesji są zapamiętywane w pliku 
ustaw.txt i są wczytywane przy następnym uruchamianiu programu.  
 

6.1. Ustawienia standardowe 
 

Podopcja ta umożliwia wgranie autorskich ustawień parametrów 
programu, w wypadku, gdyby plik ustaw.txt z własnymi ustawieniami 
uległ uszkodzeniu. 
Ustawienia te są następujące: 
System domów - Placidus 
Czas obliczeń – rzeczywisty 
Czas miejscowy – średni słoneczny 
Zodiak – tropikalny (zwrotnikowy) 
Podświetlane opisy stopni zodiaku – aktywne planetarne stopnie zodiaku 
po najechaniu myszą 
Linie aspektów – wykreślane 
Linie domów – wycinane przez planety 
Bieg Jałowy Księżyca – obliczany – uwzględniaj kwinkunks 
Godzina planetarna – obliczana 
Sygnifikatory zdrowia – nie obliczane 
Węzeł Księżycowy - średni 
Wyświetlane obiekty – Ceres, Eris, Lilith, Chiron 
Figury planetarne – uwzględniane: Ascendent i MC, Węzły Księżycowe, 
Czarny Księżyc, Chiron 
Władztwo planetarne – pojedyncze z uwzględnieniem władztwa Ceres i 
Eris 
Domy tranzytowe – nie wykreślane. 
Aspekty do wierzchołków domów – nie wykreślane 
Interpretacje: 
  Horoskopów – sortowanie tematyczne 
  Okresowe – sortowanie chronologiczne 
Kolorystyka horoskopów – kolorowa – tło białe 
Kolorystyka formularzy – wzorzec 1 
Orientacja horoskopu – pionowa 
Centrowanie formularzy - Tak 
Drukarka – wydruk kolorowy 
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6.2. System domów 
 

 Podopcja ta umożliwia wybór systemu domów horoskopowych. Program 
umożliwia przeprowadzanie obliczeń według systemu Placidusa, 
Regiomontanusa, Porfiriusza, Campanusa, Kocha oraz domów 
równych wg Asc i MC. Aktualnie wybrany system domów przechowywany 
jest w pliku „domy.txt” na dysku twardym. Przy odtwarzaniu horoskopów 
stosowany jest zadeklarowany w ustawieniach system domów 
horoskopowych. Dla szerokości geograficznych wykraczających  poza  koło  
podbiegunowe (nie można stosować tam systemów domów, gdyż 
wierzchołki domów są nieokreślone) program nie wykreśla wierzchołków 
domów. 

Gdy czas urodzenia jest nieznany, można sporządzić horoskop bez 
wykreślania domów, pozycja planet będzie obliczona na godzinę 12:00. W 
formularzu danych w okienku tekstowym systemu domów pojawi się napis 
„Bez domów”. Należy pamiętać, że okienko to określa system domów 
stosowany dla osoby wprowadzonej ze spisu osób. Jeżeli horoskop został 
zapamiętany z systemem domów np. Kocha, to w tym systemie zostanie 
on wykreślony, niezależnie od ustawień systemu domów w menu. 
Oczywiście horoskop można sporządzić w innym systemie domów, 
zmieniając system domów na formularzu danych. Jednak przy 
wprowadzaniu nowej osoby, a także sporządzaniu tranzytów, solariusza 
itp. zastosowany zostanie system domów zgodny z ustawieniami w menu. 

 

6.3. Czas obliczeń 
 
 Obliczenia można prowadzić w czasie efemerydalnym, bądź 
rzeczywistym. Wszelkie tablice efemerydalne zgodnie z rezolucją 
Międzynarodowej Unii Astronomicznej sporządzane są w czasie 
efemerydalnym, a dokładniej Ziemskim Czasie Dynamicznym (TDT). W 
życiu codziennym stosuje się natomiast czas urzędowy, strefowy, 
powiązany z czasem uniwersalnym (GMT). W obecnej chwili (rok 2016) 
czasy GMT i TDT różnią się o 70 sekund i różnica ta systematycznie 
rośnie, co wynika z niejednorodności ruchu obrotowego Ziemi. W 
początku naszej ery czasy te różniły się o blisko 3 godziny, im wcześniej 
cofniemy się w czasie, tym różnica ta okaże się większa. Oczywiście dla 
obecnych obliczeń astrologicznych, aby uzyskać rzeczywiste pozycje 
planet należy stosować czas rzeczywisty. Używając w programie 
przycisków „czas bieżący” deklarujemy zawsze aktualny czas 
rzeczywisty. Gdyby jednak ktoś chciał porównać pozycje planet 
obliczone uprzednio przy wykorzystaniu tablic efemeryd, ma możliwość 
skorzystania w programie również z czasu efemerydalnego.  
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6.4. Czas miejscowy 

 
 Program umożliwia korzystanie z czasu słonecznego miejscowego 

prawdziwego, bądź średniego. W czasie prawdziwym słonecznym 
miejscowym słońce góruje nad południkiem miejscowym dokładnie o 
godzinie 12.00. Czas ten wskazywały zegary słoneczne i sygnalizowały w 
południe obserwatoria astronomiczne. Różni się nieco od niego średni 
czas słoneczny miejscowy, biegnący jednostajnie. Różnica ta wynika z 
niejednostajności ruchu Ziemi wokół Słońca i określa ją tzw. równanie 
czasu. Na początku listopada czas miejscowy prawdziwy jest większy od 
średniego o około 16 minut, w połowie lutego jest mniejszy o około 14 
minut. W połowie kwietnia i czerwca, na początku września i pod koniec 
grudnia oba czasy są równe. 

Około roku 1360 stosowane od zamierzchłych czasów zegary 
słoneczne, odmierzające czas prawdziwy słoneczny, zostały zastąpione 
przez zegary mechaniczne, odmierzające biegnący jednostajnie czas 
średni słoneczny. Czas ten co 1 stopień długości geograficznej różnił się o 
4 minuty. Dopiero w roku 1884 wprowadzono czas strefowy, umożliwiający 
stosowanie identycznego czasu w całej strefie, z reguły co 15 stopni 
długości geograficznej. 

 
6.5. Zodiak 

 
 Program dopuszcza stosowanie dwóch różnych systemów 

zodiakalnych. Astrologia zachodnia oparta jest na zodiaku tropikalnym 
(zwrotnikowym), w którym punkt równonocy wiosennej jest punktem 0° 
Barana i stanowi początek zodiaku, przesuwa się on na tle gwiazd z 
prędkością około 50 minut kątowych rocznie. Jest to wywołane zjawiskiem 
precesji. Tak więc zodiak i gwiazdozbiory nie pokrywają się, a różnica 
ciągle narasta i obecnie wynosi w zależności od wybranej ayanamsy od 23 
do 25 stopni.  

Astrologia wedyjska stosuje zodiak syderyczny (gwiazdowy), w którym 
gwiazdy mają stałe położenia zodiakalne. Ayanamsa stanowi przesunięcie 
precesyjne między oboma zodiakami i jest podawana w górnym prawym 
rogu horoskopu opartego na obliczeniach w zodiaku syderycznym. Ten 
system stosowany jest między innymi w obliczeniach biodynamicznych. W 
programie możliwy jest wybór pięciu różnych ayanams, nazwanych od ich 
twórców Lahiri, Krishnamurti, B.V.Raman, Fagan-Bradley i Galaktyczna 
Równikowa 5° Strzelca, związana z centrum Galaktyki. Systemy obliczania 
ayanams różnią się praktycznie jedynie przyjętą datą początkową, w której oba 
równiki: zwrotnikowy i gwiazdowy pokrywały się ze sobą. Na przykład dla 
ayanamsy Lahiri jest to rok 285 n.e., dla Krishnamurtiego 291 n.e., a dla 
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Fagan-Bradley’a 221 n.e. Typ wybranej ayanamsy widoczny jest w prawym 
górnym rogu horoskopu wedyjskiego (Rys,230). 

 

    Rys. 230. Zodiak syderyczny – wybrana ayanamsa i podana jej wartość. 
 

6.6. Podświetlane opisy stopni zodiakalnych 
 

 
  Rys.231. Podświetlony opis interpretacyjny stopnia zodiakalnego 

 

Opcja ta pozwala na podświetlanie krótkiego opisu interpretacyjnego, 
dotyczącego danego stopnia zodiakalnego po najechaniu myszką na punkt 
określający położenie planety na kole podziałki stopniowej koła 
horoskopowego (Rys.231) i może być aktywna dla horoskopu radix i 
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efemerydalnego. 
Opcjonalnie można wybrać podświetlanie krótkich opisów 

interpretacyjnych symboli sabiańskich (Rys.232) dla świateł (Słońca i 
Księżyca) i osi horoskopu (Ascendentu, Descendentu, Medium Coeli i 
Immum Coeli). Jeżeli podświetlanie opisów interpretacyjnych mogłoby być 
za bardzo rozpraszające, można zrezygnować z ich podświetlania. 

 

 
  Rys.232. Podświetlony opis interpretacyjny symbolu sabiańskiego 

 
6.7. Zakres aspektów 

 
Zakres aspektów można deklarować tabelarycznie dla poszczególnych 

aspektów i planet a także typów horoskopów (Rys.233). Rozróżniono 
horoskopy pojedyncze, kontaktowe, porównawcze, tranzytowe oraz 
progresje i dyrekcje, które wybiera się odnośnymi przyciskami wyboru. 

Dla horoskopów pojedynczych i kontaktowych oraz porównawczych 
można wpisać wartość stopniową orbu wybranych dwóch planet i 
wybranego z prawej strony aspektu. W pionowej kolumnie z prawej strony 
wpisuje się też wartości orbów dla aspektów tych samych planet w 
horoskopie porównawczym, na przykład koniunkcji Słońc obu osób. Ta 
sama kolumna jest wykorzystana przy wprowadzaniu orbów dla tranzytów, 
progresji i dyrekcji. Zakres aspektów może przybierać wartości 0 - 10°. 
Wartości zakresu aspektów wpisuje się w tabeli zmieniając przyciskami 
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strzałkowymi wartość w okienku, znajdującym się na przecięciu linii dwóch 
planet. Aby udogodnić wpisy jednakowych wartości w kolumnie lub 
wierszu, można skorzystać z opcji Wpisu zbiorczego. Wybiera się 
wówczas kolumnę lub wiersz dla określonej planety okienka rozwijalnego i 
ustala wartość orbu. Wybrana kolumna lub wiersz zmienia kolor na zielony. 
Po dokonaniu wpisu z przycisku „Wpisz” kolor pól wpisanych orbów 
zmienia się na czerwony. Gdy wybrano opcję wykreślanych w tabelach 
horoskopowych aspektów do wierzchołków domów ich orby są równe 
orbom MC. 
 

 
  Rys.233. Formularz wyboru zakresu oddziaływania aspektów 

 
Można zdefiniować procentowy zakresu końca domu, dla którego 

przebywająca w nim planeta będzie traktowana już tak, jak będąca w domu 
następnym, gdyż faktycznie na ten dom już oddziałuje. Definiowanie 
procentowego zakresu domu dotyczy opcji interpretacyjnych. 

Naciskając przycisk „OK” zapamiętuje się zadeklarowany tabelaryczny 
zakres aspektów w danej sesji, a „Zapisz” zapamiętuje nowy zakres 
wartości tabelarycznych do stałego stosowania w pliku „zakres.dat” 
zakresów tabelarycznych. Przycisk „Anuluj” pozwala na wyjście bez 
zmiany zakresu aspektów. Przycisk „Zakres standardowy” pozwala na 
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wczytanie do tabeli standardowych ustawień orbów Astrologa. 

 
6.8. Linie aspektów 

 
 W programie zadeklarowano wykreślanie linii aspektów wewnątrz kół 

horoskopów. Aspekty harmonijne (półsekstyl, sekstyl i trygon) wykreślane 
są kolorem zielonym, a nieharmonijne (półkwadratura, kwadratura, 
półtorakwadratura, kwinkunks i opozycja) - kolorem czerwonym. Gdyby 
jednak użytkownikowi z jakichś przyczyn zaciemniało to obraz horoskopu 
lub utrudniało jego kontemplację, ma możliwość zrezygnować z 
wykreślania linii łączących ze sobą planety tworzące ze sobą aspekty 
główne, półkwadraturę i półtora kwadraturę. 

 

6.9. Linie domów 
 

 Program umożliwia zadeklarowanie wycinania linii domów wewnątrz 
kół  horoskopowych przez nasuwające się na nie planety. Można również 
pozostawić linie domów pod planetami i nie wycinać ich. Wszystko zależy 
od osobistych preferencji Użytkownika, które może on zmieniać w 
ustawieniach menu. Obie opcje przedstawia Rys.234. 

 

 
Rys.234. Linie domów nie wycinane, bądź wycinane przez nasuwające się planety 

 
6.10. Bieg jałowy Księżyca 

  
 Gdy opcja ta jest wybrana, dla horoskopu natalnego, poczęciowego, 

relacyjnego i efemerydalnego, tranzytów, solariusza i lunariusza, 
horoskopów zaćmień i faz, a więc dla wszystkich horoskopów, dla których 
pozycje planet nie są symboliczne, a rzeczywiste, badany jest bieg jałowy 
Księżyca. Księżyc jest w biegu jałowym, gdy do końca znaku zodiakalnego 
nie utworzy żadnego aspektu głównego. Użytkownik ma możliwość 
zadeklarowania, czy półsekstyl i / lub kwinkunks mają być uwzględniane w 
obliczaniu jałowego biegu Księżyca. 

Gdy Księżyc znajdzie się w biegu jałowym, informacja ta ukaże się z 
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prawej strony, pod kołem horoskopu. Użytkownik bardzo wolnego 
komputera, chcąc przyspieszyć wykreślanie horoskopu może z tej 
możliwości zrezygnować, szczególnie gdy informacja o biegu jałowym 
Księżyca nie jest dla niego z różnych względów interesująca. Jeżeli opcja 
ta została uaktywniona, bieg jałowy obliczany jest automatycznie.   

 

6.11. Godzina planetarna 
 
Opcja ta umożliwia obliczanie i wyświetlanie planety władającej 

urodzeniową godziną planetarną. Godzinę planetarną określa się poprzez 
podział dnia od wschodu do zachodu słońca na 12 równych części, 
zwanych godzinami planetarnymi dziennymi i nocy od zachodu do 
wschodu na 12 równych części, zwanych godzinami planetarnymi nocnymi. 
Godzinami planetarnymi włada 7 planet w ściśle określonej kolejności: 
Słońce, Wenus, Merkury, Księżyc, Saturn, Jowisz i Mars. Niedziela 
rozpoczyna się władaniem Słońca, poniedziałek - Księżyca, wtorek - 
Marsa, środa - Merkurego, czwartek - Jowisza, piątek - Wenus, a sobota - 
Saturna. Wynika to z przyjętej cykliczności. Gdy opcja ta jest aktywna, 
władca godziny planetarnej wyświetlany jest z lewej strony, pod pozycjami 
domów horoskopowych, a nad układem planet horoskopu. 

 

6.12. Sygnifikatory zdrowia 
 

Opcja ta umożliwia obliczanie i wyświetlanie sygnifikatorów zdrowia. 
Określane są: hyleg, alkachod, apheta i anareta. Hyleg ma decydujące 
znaczenie we wszystkich sprawach dotyczących zdrowia i może nim być 
Słońce, Księżyc bądź Ascendent. Alkachod jest władcą hylegu i wpływa na 
długość życia, apheta tworzy z hylegiem najsilniejszy aspekt harmonijny i 
zapewnia ochronę zdrowia, anareta natomiast tworzy z hylegiem 
najsilniejszy aspekt nieharmonijny, stanowiąc największe zagrożenie dla 
zdrowia. Sygnifikatory zdrowia wyświetlane są w lewej części horoskopu 
poniżej układu planetarnego. 

 

6.13. Węzeł księżycowy 
 

Opcja ta umożliwia deklarację obliczania średniego bądź prawdziwego 
węzła księżycowego. Węzeł księżycowy jest przecięciem orbity Księżyca z 
płaszczyzną ekliptyki i porusza się wstecznie po zodiaku w okresie 18.61 
lat. Węzeł prawdziwy może poruszać się w obu kierunkach, stąd dla niego 
stosuje się i bada, w przeciwieństwie do węzła średniego, retrogradację. 
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6.14. Wyświetlane obiekty 
 

Program umożliwia wykreślanie w horoskopach Ceres, Eris, Lilith i 
Chirona. Na przedstawionym formularzu (Rys.235) zaznaczając odnośne 
pola wyboru deklaruje się, które z obiektów mają być wyświetlane na 
sporządzanych horoskopach. Obiekty nie zadeklarowane jako wyświetlane, 
nie są umieszczane ani w kołach horoskopowych, ani w tabelach 
aspektów. Dla ułatwienia można z przycisków zaznaczać lub odznaczać 
wszystkie obiekty. 

Opcja ta pozwala wyświetlać Ceres i Eris na równi z Plutonem, który 
również został zaliczony przez Międzynarodową Unię Astronomiczną do 
planet karłowatych. Użytkownik o podejściu bardziej tradycyjnym, może 
zrezygnować z wyświetlania tych dwóch planet karłowatych. Wtedy 
zostaną one włączone do planetoid i wyświetlane w horoskopach planetoid 
na równi z Pallas, Junoną i Westą. W wypadku rezygnacji z wyświetlania 
Chirona, zostaje on wyświetlany również jedynie w opcjach planetoid. 

 

 
  Rys.235. Formularz wyboru wyświetlanych obiektów 

  
 Gdy zmienia się deklarację wyświetlania Ceres lub Eris, zadawane jest 
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pytanie o potwierdzenie rezygnacji z władztwa planetarnego tych planet 
(jeżeli takowe było) lub pytanie o ewentualne przyjęcie ich władztwa 
planetarnego. 

 
6.15. Figury planetarne 

 

 Opcja ta umożliwia uwzględnianie w diagramach figur planetarnych 
Ascendentu i Medium Coeli, Węzła Księżycowego oraz Czarnego Księżyca 
i Chirona (Rys.236). Uwzględnienie wszystkich tych obiektów znacznie 
zwiększa ilość tworzonych figur planetarnych, Użytkownik ma więc 
możliwość rezygnacji z nich.  

 

 
  Rys.236. Formularz wyboru obiektów uwzględnianych w figurach planetarnych 

 
Dodatkowo Użytkownik ma możliwość zadeklarowania, poprzez 

zaznaczenie odnośnego pola wyboru, czy ma być uwzględniana figura 
planetarna, będąca częścią składową innej większej, radixowej figury 
planetarnej. Dotyczy to półkrzyża zawartego w krzyżu, bisekstylu, wielkiego 
trygonu oraz trójkąta syntetycznego zawartych w latawcu, trójkąta 
syntetycznego zawartego w mistycznym prostokącie, a także statku i 
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trójkąta twórczego zawartych w wieńcu. Zwiększy to znacznie ilość 
wykreślanych figur ale pozwoli na analizę wszystkich figur składowych, 
będących częścią większych figur planetarnych. 

 
6.16. Władztwo planetarne 

 
Można zadeklarować: 

 Pojedyncze władztwo z uwzględnieniem władztwa Ceres i Eris 

 Podwójne władztwo Merkurego i Wenus 

 Tradycyjne władztwo Marsa, Jowisza i Saturna 

 Władztwo definiowane przez Użytkownika 
 

Władztwo tradycyjne przyjmuje władztwo Marsa w Baranie i Skorpionie, 
Jowisza w Strzelcu i Rybach i Saturna w Koziorożcu i Wodniku. Słońce jest 
władcą Lwa, Księżyc Raka, Merkury – Bliźniąt i Panny, a Wenus – Byka i 
Wagi. 

 

 
  Rys.237. Formularz deklarowania władztwa planetarnego 
 

Władztwo podwójne Merkurego i Wenus pozostawia władztwo 
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Merkurego w Bliźniętach i Pannie i Wenus w Byku i Wadze, ale Uran 
przejmuje władztwo w Wodniku, Neptun w Rybach, a Pluton w Skorpionie. 

Pojedyncze władztwo uwzględnia władztwo Ceres w Pannie zamiast 
Merkurego i Eris w Byku zamiast Wenus. 

Każdorazowa zmiana deklaracji wyświetlania Ceres lub Eris, generuje 
pytanie o potwierdzenie rezygnacji z władztwa planetarnego tych planet 
(jeżeli takowe było) lub pytanie o ewentualne przyjęcie ich władztwa 
planetarnego.  

W opcji horarnej i elekcyjnej występuje osobna deklaracja władztwa 
planetarnego. Po wyjściu z tych opcji stosowane jest władztwo 
zadeklarowane w ustawieniach menu. 

Użytkownik ma też możliwość zadeklarowania i badania własnego 
władztwa planetarnego z odrębnego formularza (Rys.237). Formularz ten 
ma również znaczenie edukacyjne, gdyż klikając w przyciski różnych 
władztw można sprawdzić planety władające poszczególnymi znakami i w 
nich wywyższone. 

 
6.17. Domy predykcyjne 

 
Opcja ta pozwala na zdefiniowanie, czy mają być wykreślane domy 

predykcyjne. Niektórzy Użytkownicy chcą by w tranzytowym kole 
zewnętrznym wykreślane były jedynie pozycje planet tranzytowych bez 
domów tranzytowych. Ustawienie to dotyczy także opcji progresji i dyrekcji. 
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  Rys.238. Formularz wprowadzania czasu i miejsca z możliwością wyboru 
kreślenia domów predykcyjnych 

 
Ustawienie to jest przenoszone do formularza (Rys.238), z którego wybiera 
się datę predykcyjną (dla tranzytów, progresji, dyrekcji). Odznaczając lub 
zaznaczając kreślenie domów predykcji na formularzu wprowadzania daty i 
miejsca, można dla danego horoskopu zrezygnować lub nie z wykreślania 
domów. Zamiast pozycji domów predykcyjnych standardowo wyświetlane 
są pozycje planet radix. Zmiana tej opcji w ustawieniach konfiguracyjnych 
zapamiętuje ustawienie dla dalszych sesji i uruchomień Astrologa. 
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6.18.  Aspekty do wierzchołków domów 
 

 
  Rys.239. Przykładowy horoskop radix z aspektami do wierzchołków domów 

 
Opcja ta (Rys.239) umożliwia wykreślanie aspektów z uwzględnieniem 

wierzchołków domów dla horoskopów pojedynczych (radix, solariusz, luna 
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riusz itp.) i predykcyjnych (tranzyty, dyrekcje, progresje).  
W horoskopach pojedynczych podawana jest wtedy ilość planet w 
poszczególnych żywiołach i jakościach bez ich wyszczególnienia. 
 

 
  Rys.240. Przykładowy horoskop tranzytowy, uwzględniający aspekty do 
wierzchołków domów 
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W horoskopach predykcyjnych zrezygnowano z tabelki podającej aspekty 
planet predykcyjnych (tranzytowych)  między sobą, pozostawiając jedynie 
tabelką porównawczą planet predykcyjnych do radiowych. 
Uwzględniono domy 2,3, 11 i 12 jako następujące po Ascendencie  i MC. 
Pozostałe domy, jak i Węzeł Południowy w stosunku do Północnego,  
położone są w opozycji i nie ma sensu ich wykreślać w tabeli aspektów. 
 Na Rys.240 przedstawiono przykładowy horoskop tranzytowy, 
uwzględniający aspekty do domów horoskopowych. 

 
6.19. Interpretacje 

 
 Podopcja ta dotyczy sposobu sortowania opisów interpretacyjnych i jest 

podzielona na opisy interpretacyjne horoskopów i opisy interpretacyjne 
okresowe.  

 Opisy interpretacyjne horoskopów mogą być sortowane tematycznie lub 
planetarnie. Sortowanie tematyczne polega na opisywaniu najpierw pobytu 
wszystkich planet w znakach zodiaku, potem w domach horoskopowych, a 
na końcu omówieniu ich wzajemnych aspektów. Sortowanie planetarne 
polega na omówieniu kolejnych planet, w tym dla każdej opisywane jest jej 
położenie w znaku zodiaku, domu horoskopowym i aspekty, które tworzy z 
innymi planetami. 

 Opisy interpretacyjne okresowe mogą podlegać sortowaniu 
chronologicznemu, planetarnemu i planetarno - chronologicznemu. 
Sortowanie chronologiczne, polega na uporządkowaniu pobytu planet w 
domach i wszystkich aspektów chronologicznie, planetarne polega na 
interpretowaniu kolejnych planet i ich pobytu w domach horoskopowych i 
aspektów z kolejnymi planetami, sortowanie planetarno – chronologiczne 
omawia kolejne planety, których pobyt w domach i tworzone aspekty 
uporządkowane są chronologicznie. 
 

6.20. Kolorystyka horoskopów 
 
 Podopcja ta określająca wygląd horoskopu umożliwia wybór formularza 

monochromatycznego lub kolorowego z palety barw. Można wybrać tło 
białe, jasnoniebieskie, granatowe, jasnopopielate i ciemnopopielate, 
klikając jeden z obrazów fragmentu horoskopu (Rys.241), pozwalający na 
ocenę przyjętej kolorystyki. Standardowo ustawiony jest obraz kolorowy i 
tło białe. 
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  Rys.241. Formularz wyboru kolorystyki horoskopów 

 

6.21. Kolorystyka formularzy 
 
 Opcja umożliwia deklarację kolorystyki formularzy. Zaproponowano trzy 

wzorce, trzeci można modyfikować według własnego uznania (Rys.242). 
Kolorystyka formularzy oprócz względów czysto estetycznych wyróżnia 
grupy wprowadzanych danych. I tak okienka formularzy zostały podzielone 
na pamięciowe (np. zapamiętywane dane horoskopowe A, B i C), danych 
(dane personalne, daty, spisy osób) oraz miast (współrzędne geograficzne 
i nazwy miast i państw, spisy miast). Standardowo przyjęty jest wzorzec 1, 
dla którego tłem jest mgławica Koński Łeb w gwiazdozbiorze Oriona. 
Gdyby Użytkownikowi przeszkadzało barwne tło, może skorzystać z 
wzorca 2 z jednorodnym popielatym tłem. Wzorzec 3 umożliwia 
modyfikację koloru tła, okienek pamięci, danych i spisów według własnego 
uznania. Modyfikacja polega na kliknięciu myszką w okienko pamięci, 
danych, spisów lub w formularz wzorca (tło), po uprzednim wciśnięciu 
przycisku wyboru koloru 0 - 9. Wzorzec przyjmuje dla wszystkich 
formularzy zadeklarowane przyciskami wyboru kolorów kolory tła, okienek 
pamięci, danych i spisów. Zastosowano jasne, pastelowe kolory, będące 
kolorami czakr. I tak kolor 3 to czerwień, 4 – pomarańcz, 5 – żółć, 6 – 
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zieleń, 7 - niebieski, 8 – indygo, 9 – fiolet. Można jednak również wybrać 
kolor biały – 0, jasnopopielaty – 1 lub ciemnopopielaty – 2 lub wybrać inny 
własny kolor tła lub tekstu, korzystając z odnośnych przycisków formularza.  

Tło mgławicy Koński Łeb można wybrać przyciskiem „X”. Standardowo 
przyjęto kolor tekstu biały, złoty lub czarny. Odnośne przyciski umożliwiają 
ich wybranie.  

Wciskając przycisk „Wybierz wzorzec” (1 lub 2)  lub ”Utwórz wzorzec 
własny” definiuje się jego używanie na wszystkich formularzach programu. 
Gdy kolorystyka jest inna od dotychczasowej, wymagane jest ponowne 
uruchomienie „Astrologa”. Korzystając z przycisku „WYJDŹ BEZ ZMIANY 
WZORCA” nie wprowadza się żadnych zmian w kolorystyce formularzy. 

 

 
 Rys.242. Formularz wyboru kolorystyki formularzy programu Astrolog 

 
6.22. Orientacja horoskopu 

 
 Program umożliwia wybór dogodnej orientacji horoskopu - pionowej lub 
poziomej w zależności od posiadanej rozdzielczości ekranu. Dla 
rozdzielczości pionowej powyżej 1000 pikseli możliwy jest wybór orientacji 
pionowej, dla niższej wybierana jest orientacja pozioma. 
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 Należy zwrócić uwagę, że zwiększanie rozmiaru tekstu powyżej 100% w 
ustawieniach ekranu powoduje zmniejszenie rozdzielczości i może być 
powodem nieprawidłowego wyświetlania formularzy programu Astrolog 4.0. 
 W obecnej wersji programu zrezygnowano z niewygodnego przewijania 
horoskopów na rzecz ich opcjonalnej orientacji poziomej. Obraz horoskopu 
radix (Rys.243), radixowych figur planetarnych (Rys.244) oraz 
dyspozytorów planetarnych (Rys.245) wykreślonych w orientacji poziomej 
przedstawiono poniżej. 
  

 
  Rys.243. Przykładowy horoskop radix wykreślony w orientacji poziomej 
 

 
  Rys.244. Przykładowe figury planetarne wykreślone w orientacji poziomej 

 
Dla horoskopów tabelarycznych, które mają strukturę pionową, a szerokość 
tabel uniemożliwia stworzenie dwóch kolumn w orientacji poziomej, badana 
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jest rozdzielczość ekranu i do niej dopasowywana jest długość formularza z 
zachowaniem orientacji pionowej. 
 

  Rys.245. Przykładowe grafy dyspozytorów planetarnych wykreślone w orientacji 
poziomej. 
 

6.23. Centrowanie formularzy 
 

 Podopcja pozwala na centrowanie formularzy i umieszczanie ich na 
środku ekranu lub przy wyłączonym centrowaniu pozostawienie formularzy 
na miejscu wybranym przez Użytkownika. 

 
6.24. Drukarka 

 
 W tej podopcji ustawień menu można wybrać druk kolorowy lub czarno-

biały. Ustawienie to jest zapamiętane i zapisanie w pliku ustaw.txt. 
Przyciskiem „Druk” na pasku menu horoskopu, wybieramy drukarkę 
domyślną, a klikając w jej ikonę na pasku, dokonujemy szybkiego wydruku 
bez konieczności powtórnego jej wyboru za każdym razem. 
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 Rozszerzenia programowe wersji 4.0 
 

 Już po ukazaniu się wersji 4.0 programu Astrolog rozszerzono wiele jej 
opcji. 
Opisy interpretacyjne zostały rozszerzona o planetoidy Pallas, Juno i 
Westę. 
 Rozszerzono wyświetlanie opisów stopni zodiaku i symboli sabiańskich 
dla wszystkich horoskopów pojedynczych i podwójnych do radixu. 
 Zdefiniowano tablice stref czasowych dla wszystkich stanów USA. 
Zaktualizowano strefy czasowe dla Rosji i Białorusi. 
 Dodano pokolorowane mapy astrokartograficzne. 
 Umożliwiono przeglądanie tranzytowych figur planetarnych zarówno do 
przodu, jak i do tyłu. 
 Umożliwiono opcjonalne pozostawianie danych horoskopowych w 
formularzu danych. 
 Dodano możliwość wyboru okresów dziennych w tabelarycznych 
tranzytach i graficznych aspektach tranzytowych okresowych Księżyca. 
 Zmieniono wygląd tablicy aspektów horarnych na bardziej czytelny i 
dodano stosowne objaśnienia. 
 Umożliwiono wybór centrowania formularzy i umieszczania ich na 
środku ekranu lub w miejscu wybranym przez Użytkownika. 
 Dodano opcję pomocy Animacja Układu Słonecznego, pozwalającą na 
zapoznanie się ze względnym ruchem planet względem siebie, ich średnią 
odległością od Słońca i średnim okresem obiegu wokół niego. 
 Podczas eksploatacji programu cześć zaawansowanych Użytkowników 
postulowała szybsze przełączanie się miedzy podstawowymi horoskopami 
z pominięciem ich wyboru z menu. Do grupy tej zostały zaliczone 
horoskopy: radix, solariusz, lunariusz, tranzyty, szukanie aspektu 
tranzytowego do planety radix, progresje sekundarne oraz dyrekcje 
prymarne. Po wykreśleniu któregoś z tych horoskopów, stosując przycisk 
Ctr i zdefiniowaną literę, można przejść do kreślenia następnego 
horoskopu z grupy. Wybór skrótów literowych dla poszczególnych 
horoskopów jest następujący: 
Horoskop radix – skrót Ctr + R 
Horoskop tranzytowy – skrót Ctr + T 
Szukanie aspektu tranzytowego do planety radix – skrót Ctr + A 
Solariusz – skrót Ctr + S 
Lunariusz – skrót Ctr + L 
Progresje sekundarne – skrót Ctr + P 
Dyrekcje prymarne – skrót Ctr + D 
 Dodano możliwość wyboru pięciu różnych ayanams: Lahiri, 
Krishnamurti, B.V.Raman, Fagan-Bradley, Galaktyczna Równikowa 5° Sag. 
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 Umożliwiono wykreślanie kalendarza biodynamicznego w jednym z 
trzech różnych zodiaków: stałym (syderycznym), zmiennym (tropikalnym) i 
konstelacyjnym ( z uwzględnieniem granic gwiazdozbiorów). 
 Umożliwiono transfer spisów tematycznych horoskopów Użytkownika ze 
starszych wersji programu Astrolog do wersji 4.0. 
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