תצוגת מפה גרפית
חלון תצוגת המפה מהווה מערכת מרכזית בהיפריון .התצוגה מאפשרת בחינה וניתוח של המפה
הגרפית על ידי האסטרולוג .היות ושלב זה מהווה חלק גדול מעבודתו ,משלבת התוכנה
אפשרויות רבות כדי להקל על העבודה ולאפשר פעילות נוחה ,ובנוסף ,מאפשרת שימוש בכלים
רבים של חישוב ומחקר .ככל שהמשתמש
בתוכנה יכיר טוב יותר את האפשרויות
ואת היכולות של מערכת זו כך יוכל להגיע
לרבדים עמוקים יותר ביכולת הניתוח שלו.
על כן מומלץ ללמוד היטב את הדברים
הבאים ולתרגל אותם מול מפות שונות.
אין צורך תמיד להשתמש בכל הכלים ,אך
היכרות איתם תאפשר לפעול תמיד
בצורה היעילה ביותר .כמו כן ,ישנם מספר
כלים ואפשרויות שמומלץ להתרגל ולעבוד
איתם באופן קבוע.
כללי
בחלון התצוגה ניתן להציג גלגל אחד או יותר של מפה .הגלגל עצמו מורכב מפלנטות וגרמי
שמיים שונים ,ממזלות ,היבטים ודברים נוספים כגון קווקוו מעלות ,מספורי בתים ,צורות שונות
למזלות ולפלנטות ועוד דברים רבים המרכיבים את התצוגה .בכל הפרטים הללו ,כולל צבעים,
רקעים ,עביים(? ) וכדומה ,ניתן לשלוט ולשנות מתוך הסידורים הכלליים .בצד הימני של המסך
ניתן להבחין בסרגל כלים ,המאפשר פעולות שונות אשר יוסברו בהמשך.
גרירת פלנטה :ניתן להזיז כל פלנטה ממקומה במפה על ידי גרירתה עם העכבר .זה מאפשר
למקם בדיוק בדרך ה מתאימה לאסטרולוג .כל תזוזה תארגן בהתאם גם את התצוגה של קו
המיקום המדוייק על גלגל המעלות וכן את ההיבטים אל הפלנטה.
היבטי פלנטה :קליק ימני על פלנטה יציג את כל ההיבטים של אותה פלנטה .קליק נוסף יחביא
אותם .מצב זה יעיל במיוחד כאשר יש מספר גלגלים ואז ניתן לראות את כל היבטי הפלנטה לא
רק במפת לידה אלא גם אל קידומים ,היבטים ,התאמות וכדומה.
חלון מידע מהיר :כאשר מקליקים על מספר המעלה ( ליד הציור של כל פלנטה בגלגל המפה )
מתקבל חלון מידע המכיל מספר אפשרויות יעילות מאוד .את החלון ניתן להזיז על ידי גרירה של
כותרתו .ניתן לסגור א ותו בעזרת לחיצה על צלמית האיקס שמימין או על ידי הקלקה -כפולה
בכותרת.
בתחתית חלון המידע נבחין
בתוויות המאפשרות לקבל
אפשרויות שונות בחלון:
* תווית כללי :זו התווית אשר
נבחרת כברירת מחדל כאשר
חלון המידע נפתח .כאן מוצג

אפמריס קטן ,המציג את מיקום הפלנטה למספר ימים ,כאשר התאריך הנוכחי מודגש ברשימה.
דבר זה יפעל לגבי כל הפלנטות גם למפות לידה גם לקידומים ומעברים וגם להתאמת מפות.
במפות לידה ובמעברים יופיע גם גרף המציין את מהירות הפלנטה לתקופה הנוכחית .לפי גרף
זה נוכל לדעת מה היא מהירות הפלנטה והאם היא בשיאה או לקראת עצירה או בהילוך אחורי
וכדומה .זהו כלי בעל ערך רב להבנת עוצמת הפלנטה וביטויי ה במפה .אם נעבור עם העכבר
מעל הגרף נקבל מתחת לגרף את פירוט המיקום המדויק לנקודה בגרף מעליו נמצא הסמן.
הגרף מציג  3חודשים של מיקומים ,חודש וחצי לפני ואחרי התאריך הנוכחי של המפה.
* תווית מבט הליוצנטרי :כאן מוצגת המפה המחושבת לפי הצורה ההליוצנטרית במקום
הגיאוצנטרית ,דהיינו ,החישוב למצב הריאלי בשמיים בו נמצאת השמש במרכז .אם במצב
גיאוצנטרי השמש במפה נמצאת בטלה ,אז במפה הליוצנטרית ,הארץ מחליפה את השמש והיא
תימצא במאזניים .לירח לא מתייחסים
במפה הליוצנטרית ואין הילוך אחורי של
פלנטות.
במפה גיאוצנטרית מסמלת השמש את
מה שהאדם יכול לפתח .מפה
הליוצנטרית מראה את ההכרה הרוחנית
שאפשר להגיע אליה .המפה
הגיאוצנטרית מראה על המצב הפיסי שבו
האדם נמצא ומנסה לפתח נשמה.
ההליוצנטרית מראה את הנשמה עצמה,
למה אנו כאן על כדה"א (דרך מיקום כדה"א במפה) .מבחינת אסטרולוגיה קארמתית ,מציגה
המפה הגיאוצנטרית הרגילה את הקארמה איתה יתמודד האדם בחייו אלה ואילו המפה
ההליוצנטרית מציגה את הקרמה הכוללת ,זו שמשפיעה עליו בכל הגלגולים.
ההצגה הגראפית ש ל המיקומים ההליוצנטריים יכולה להיות בעלת ערך רב בהבנת המפה
והבדלים בין מפות שונות .למשל ,יכולות להיות שתי מפות אשר בשתיהן קיימת צמידות בין
מרקורי אורנוס ופלוטו .לעומת זאת כאשר מתבוננים במצב האמיתי בשמיים ,לפי החישוב
ההליוצנטרי ,אפשר למצוא שבמפה אחת אכן נמצ א מרקורי יחד עם אורנוס ופלוטו ואילו במפה
שנייה מתברר שלמרות הצמידות הנראית מכדור הארץ למעשה מרקורי נמצא מצידו השני של
הזודיאק ו אינו קרוב כלל לאורנוס ופלוטו .דברים כגון אלה יכולים להבהיר השפעות שונות ומדוע
שתי מפות הנראות זהות יוצרות למעשה השפעות שונות לגמרי.
הפלנטה אשר דרכה לחצנו וקיבלנו את חלון המידע המהיר תוצג בצבע ירוק .לחיצה על ציור של
פלנטה תציג בכותרת החלון את מיקומו ההליוצנטרי.
* תווית רישום :אפשרות זו נותנת לנו כלים
המאפשרים בצורה ייחודית להפוך את משטח
המפה ללוח ציור .כך ניתן לשרטט קווים
ולרשום מלל על גבי המפה עצמה! בסופו של
התהליך ניתן לשמור את המפה בצורתה
הגראפית עם כל אשר שורטט ,ו /או לשלוח
אותה באמצעות הדואר האלקטרוני.

בצד השמאלי נוכל לבחור
באם להשתמש בכלי
המכחול או בכלי המלל.
המכחול נבחר באופן
אוטומטי בפעם הראשונה
שפותחים את החלון
ובעזרתו ניתן לצייר קווים .בעזרת כלי המלל ניתן לשלב טקסט .לחצן ה  UNDOעם הצלמית של
החץ הקמור מאפשר לבטל את התוספות האחרונות אשר התבצעו בשרטוט.
במרכז נוכל לבחור את מאפייני המכחול .נוכל לבחור כל צבע שנרצה ואת עובי המברשת.
למברשת בעלת העובי הדק ביותר (  )1/4 ptניתן גם לקבוע סגנון קו – נקודות ,מקווקוו וכדומה.
בחלק הימני ניתן לקבוע את סוג הפונט ,גודלו ,מאפייניו וצבעו .אם נבחר בכלי המלל ונקיש על
מקום כלשהו על המפה יי פתח חלון קטן בו נוכל להקליד מלל וגם לקבוע באם ימורכז לימין,
שמאל ,או מרכז הנקודה שם לחצנו.
סרגל כלים :בצידו הימני של המסך מופיע סרגל
הכלים .סרגל זה מאפשר ביצוע פעולות וחישובים
שונים על המפה .ניתן להקיש על הלחצנים שבתחתית
בכדי לדפדף בסרגל .בכל דף נמצאים מספר אייקונים
מהם ניתן לבחור .אייקונים אשר אינם פעילים במצב
מסוים (למשל אנימציית עתיד במצב של מפת לידה
ללא חישובי עתיד ) יסומנו כבלתי פעילים (אפורים).
ניתן לצמצם ולהרחיב את הסרגל לפי הרצוי על ידי
גרירת הצד השמאלי של הסרגל בעזרת העכבר,
פנימה או החוצה .דבר זה בנוי על פי הסטנדרטים של
חלונות ומתבצע כך :יש לעבור עם סמן העכבר אל צידו
השמאלי של הסרגל ,וכשמגיעים למקום הנכון משתנה
הסמן של החץ לצורת הגרירה .אז לוחצים עם העכבר,
ולא משחררים .כל עוד העכבר לחוץ ניתן לגרור לימין
או לשמאל ,והסרגל ישתנה בהתאם.
חשוב לדעת שגם קליק ימני מעל המפה יפתח תפריט
אשר דומה במהותו לסרגל הכלים ומאפשר ביצוע
פעולות לגבי המפה.
להלן פירוט כל האפשרויות הקיימות בסרגל ,אופן
הפעילות והסבר על אופני החישוב והביצוע .מומלץ
לקרוא בכדי להבין את אםשרויות התפעול וגם בכדי
לקבל עוד מידע על אפשרויות ניתוח אסטרולוגי:

פרטי המפה
אפשרות זו תפתח חלון אשר יציג את פירוט
מיקומי הפלנטות והבתים בנוסף לפרטים
אחרים .בחירה באפשרות זו זהה להקלקה
במרכז מפת הלידה .במידה וחישבנו גלגלים
נוספים יופיעו גם פרטיהם.
במידה וחישבנו חישובי עתיד ,יופיעו גם חישובי
נקודת הגיל הרגילה ונקודת הגיל לפי חישובי
הובר .נקודת הגיל מחושבת לפי התקדמות
האופק בגיל מסוים.
אם נסמן את ברירת  -הצג מיוחדים  -נקבל את מיקומי האסטרואידים והפלנטות האורניות.
בנוסף נקבל את חישוב השנה והאלמנט הסיני:
האסטרולוגיה הסינית היא מורכבת ומעניינת ביותר .קשה מאוד ללמוד לחשב ולהתייחס אליה,
מה גם שחלו שינויים במאות מסוימות על ידי אנשים ששינו והפכו גורמים מסוימים (כמו סדר
הבתים) אשר מוסיפים לבלבול.
לוח השנה של הסינים מורכב ממחזורים רבים ומסובכים .חלקים מסוימים בו מזכירים את הלוח
היהודי שכן שניהם מתבססים על הירח ולא על השמש' .התקופה הגדולה' של הלוח הסיני ,היא
תקופה בת  3,633שנים המורכבת מ  63מחזורים בעלי  63שנה כל אחד .כל מחזור של 63
השנים מורכב מחמש 'שנים גדולות' כל אחת בת  21שנה .כל שנה משתיים עשרה שנים אלו
קיבלה כינוי של אחת מהחיות הבאות :עכבר ,ינשוף ,נמר ,ארנב ,דרקון ,נחש ,סוס ,כבשה ,קוף,
תרנגול ,כלב וחזיר.
השנה מתחילה בזמנים שונים היות ויש צורך להתאים את מחזורי הירח לעונות השנה (אשר
קשורות לשמש ) .לכן החודשים משתנים משנה לשנה (בדומה לשנה מעוברת של היהדות).
תחילת השנה היא תמיד היום של הירח החדש הראשון שיוצא לאחר כניסת השמש לתחום
שנקרא 'הקור הגדול' .תחום זה מקביל לכניסת השמש למזל דלי .היות וכך ,כל שנה מתחילה
בתאריך אחר שלא קל לחשבו .היפריון מחשבת זאת ומוצאת את התאריך המקביל של כל מפת
לידה ללוח הסיני.
שילוב שתיים עשרה החיות בשילוב עם חמ שת האלמנטים הסיניים (אדמה ,מתכת ,מים ,עץ,
אש) נותן את החלוקה של  63השנים .ציון השנה הסינית והאלמנט מהווים רק את הטעם
ההתחלתי של עולם אסטרולוגי מורכב זה.
להלן פירוש ראשוני של חיות השנה:
עכבר :פיקח ,חברתי ,בעל קסם אישי.
ינשוף :תלותי ,שונא תחרותיות ,שיטתי.
נמר :גאה ,לא ניתן לריסון ,אמיץ ,תחרותי ,בעל אישיות מגנטית.
ארנב :אומנותי ,רכלן ,חברותי אבל קריר.
דרקון :החלטי אך לא שיטתי ,אלגנטי ,אוהב מסתורין ,בטחון מופרז.

נחש :רכושני ,נאיבי ,נבון.
סוס :חברתי ,אגואיסטי ,חסר סובל נות ,שיטתי ,בעל דעות קדומות.
כבשה :שמרני ,שיטתי ,שונא אי סדר.
קוף :חסר ביטחון ,היפר אקטיבי ,דיכאוני ,כושר המצאה.
תרנגול :תחרותי ,ערני ,אקסטרווגנטי ,כנה.
כלב :חברותי ,ישר ,נאמן ,מתגונן.
חזיר :אוהב בית ומשפחה ,מעשי.
להלן פירוש ראשוני של חמשת האלמנטים הסינים:
אדמה :מעשי ,שמרני ,יציב ובעל אחריות.
מתכת :מחושב ,נחוש ,מתקדם ,תקיף.
מים :רגיש ,חסר מנוחה ,מהורהר ,קשוב.
עץ :מעשי ,אוהב טבע ,אוהב ילדים ,כפרי.
אש :חי ,אגרסיבי ,מהיר תנועה ,פזיז.
נקודות אמצע
אפשרות זו תפתח חלון אשר יציג את
חישוב נקודות האמצע ואת היבטיהן .נקבל
את כל הפלנטות ואת המיקום המדויק של
הנקודות שחושבו .נקודת האמצע בין שתי
פלנטות היא המקום בו לפי התיאוריה
מתערבבות השפעותיהן.
במידה וחישבנו גלגל או גלגלים נוספים
בנוסף למפת הלידה ,נוכל לקבל גם את
נקודות האמצע שלהם וגם הצלבת היבטים
ביניהם לבין הגלגלים האחרים או בתוך
עצמם.
את החישוב של נקודות האמצע לכל גלגל נוכל לקבל על ידי לחיצה על הלחצנים שבתחתית
החלון .במידה ונקיש על לחצן ההיבטים נוכל לחשב את ההיבטים של נקודות האמצע לפי שלל
האפשרויות .נוכל גם לבחור האם להוסיף לחישוב ההיבטים את האסטרואידים ואת הפלנטות
האורניות ,כמו גם את הטווח ואת ההיבטים אשר ישתתפו בחישוב.
הקלקה על ' הוסף מיוחדים' מאפשרת להוסיף או להסיר את האסטרואידים והפלנטות האורניות
מהרשימה ומההדפסה.

עץ הספירות
אפשרות זו תציג את המפה על פי חישוב עץ הספירות
הקבלי .דבר זה מאפשר התבוננות שונה והבנה של המפה
מכיוון חדש ומרענן .עץ הספירות הקבלי מוזן בנתוני
הכוכבים ,המופיעים במפה האסטרולוגית הרגילה .בעץ עשר
ספירות ,המחולקות לשלושה קווים.
התמונה המתקבלת בעץ ,הינה כעין תרשים אנרגטי של בעל
מפת הלידה .ניתן לבחון הדגשים ,חסמים ,והקשרים
פסיכולוגים בין חלקיו השונים של בעל מפת הלידה .כמו כן
ניתן לבחון את התרחישים ,והאפשרויות העתידיות של בעל
מפת הלידה.
מומלץ לקרוא בתפריט השיעורים בתוכנה.
האסטרולוג ששון כהן אחראי לכתיבת התכנים ,עוסק כבר למעלה מעשרים שנה בחקר ומיסוד
האסטרולוגיה על פי הקבלה .ששון מלמד וכותב ,בנושאים נלווים ,הקשורים במיסטיקה וחשיבה
יהודית.
ניתן לעין בחומר נוסף בנושא ,באתר:
http://www.sascohen.com/astro
יצירת קשר עם המחבר בדואר:
sascohen@gmail.com
ניתן לבחור בלחצן ' ניתוח העץ' לקבלת הסבר ראשוני על העץ ,על
סמך נתוני הלידה .בלחצן ' סידור העץ' ניתן לקבוע את מראה העץ
והפלנטות אשר יחושבו ויופיעו.
חלקים ערביים
החלקים הערביים הם חישובי נקודות רגישות על המפה .חלק
מהחישובים התפתחו באסטרולוגיה של היוונים והביזנטים
העתיקים וחלקם במדינות הערביות .היות ואסטרולוגים אירופאים
נפגשו עם רעיון זה דרך כתבי אסטרולוגיה ערביים ,קיבלו נקודות
אלה את השם  -חלקים ערביים.
קיימות אפשרויות חישוב לנקודות רבות ו היפריון מחשבת 12
חלקים שונים לכל מפה .הנקודה המפורסמת מבין הנקודות
נקראת חלק המזל ,או פורטונה.
החלקים מציינים את הנקודה בה משהו רגיש קורה ,בין אם
במפת לידה ובין אם בחישובי עתיד .למשל חלק הילדים הזכרים
יציין נקודה שאם קורה בה תהליך כלש הו במעברים ,הדבר יכול
להצביע על דבר אשר קורה לילדים הזכרים של בעל המפה .או

במידה ובודקים מערכת יחסים של לקוח הנמצא בקשיים ואנו רואים שאורנוס במעבר מגיע לחלק
הגירושין ,הדבר כמובן לא יבשר טובות.
החלקים מחושבים על ידי שילובים בין מיקום פלנטות שונות יחדיו ומי קומי בתים .למשל ,חלק
הגירושין יחושב על ידי כך שניקח את מיקום ונוס במפת הלידה ,נוסיף אותו למעלת האופק
ונפחית מהתוצאה את מעלת תחילתו של בית .)Dec ( 2
דוגמא נוספת ,לחישוב חלק האסון מחשבים את מיקומו של אורנוס ומוסיפים את מעלת האופק.
מהתוצאה מפחיתים את מעלת מיקומה של השמש.
יש המחשבים לפי סט נוסחאות מסוים לכל מפה ויש כאלה אשר משתמשים בסטים שונים של
חישוב .למשל סט מסויים למפה של אדם הנולד בבוקר וסטים אחרים למי שנולד בלילה .היפריון
מאפשרת לחשב את שני הסוגים לפי בחירתכם .ניתן לקבוע זאת בברירת הסידורים הכלליים.
בחלון של החלקים הערביים נקבל את רשימת החלקים אשר חושבו .נוכל לקבל גם את החישוב
למפות קידומים ומעברים במידה וחישבנו זאת.
בתחתית החלון נוכל לראות לחצן ' היבטים' אשר יחשב את ההיבטים של הפלנטות אל הנקודות
הערביות .לאחר שנלחץ עליו יתקבל חלון בו ניתן לשנות את הטווח וסוג ההיבטים.
אם אנו צופים ברשימה שאינה מפת הלידה אלא למשל המעברים ,נקבל את כל ההיבטים של
החלקים במפה זו  -אל הפלנטות במפת הלידה.
בסידורים הכלליים ניתן לבחור בין סט חישובי בוקר לחלקים הערביים ,או סטים שונים לבוקר
ולילה.
פלנטות חדשות
אפשרות זו תציג דף אפמרים של מיקומי הפלנטות החדשות במפת הלידה הספציפי ,ושל
ההיבטים שלהן את שאר הפלנטות .הרשימה כוללת גופים שונים ,אשר הופכים לאחרונה
רלוונטים לאסטרולוגים ,שהוגדרו על
ידי איגוד האסטרונומיה העולמי ,ואת
הגופים אשר מועמדים להיות מסווגים
כפלנטות .לנוחות ניתן גם למצוא את
מיקומי ארבעת האסטרואידים
הראשיים.
בין הגופים ניתן גם למנות את :סדנה,
אורקוס ,כארון ,קווהוואר ,וארונה
איקסיון ואחרים ,כמו גם גופים אשר
אין להם עדיין שם אלא רק את
הסיווג ,כגון ( UB313שם זמני – זינה
שהפך לאריס ),AW197 ,TX300,
.FY-9

אסטרואידים במפה
מלבד לוחות האסטרואידים ניתן להוסיף את ארבעת האסטרואידים הראשיים אל תוך המפה:
צרס פאלס ווסטה ויונו .החישובים יהיו מדויקים משנת  2883ועד לשנת  .1233מעבר לתחום זה
תחל סטייה בדיוק החישוב (בדומה ללילית וכירון).
מלבד ארבעת אסטרואידים אלה אשר משולבים גראפית בתוך המפה ,מחשבת היפריון עוד
עשרים וחמישה המשולבים בצורה של טבלת מיקומים וטבלת היבטים .ניתן לקרוא עליהם
במסמך העזרה על האפמרידים.
לאחר בחירה באפשרות זו נקבל חלון דיאלוג בו נוכל לבחור
באם אנו רוצים לצפות בהם בלידה בלבד או גם בחישובי
העתיד השונים (במידה וחישבנו מעבר לגלגל אחד) .לאחר
שנבחר יחושבו ויתווספו האסטרואידים לתצוגת המפה.
אם נרצה להוריד אותם מהמפה ,נבחר שוב בברירת
האסטרואידים ובחלון הדיאלוג נבטל את הסימון לגבי הגלגל
הרצוי ( או כולם) ונקיש  -קבל.
האסטרואידים הנזכרים ממוקמים בתוך  -מעין חגורה  -של רסיסי כוכב שהתרסק ,או של כוכב
בלידתו .הם נמצ אים בין מאדים לצדק וכך מהווים קשר אסטרולוגי בין הפלנטות האישיות
לחברתיות .על קיומם של האסטרואידים יודעת התרבות המערבית כבר כמעט כמאתיים שנה,
אך רק לאחר שנת  2723החלו להשתמש בהם מבחינה אסטרולוגית ( היות ורק אז התפרסם
האפמריס הראשון שלהם).
לארבעת האסטרואידי ם ניתנו שמות נשיים והם אכן מסמלים את השנוי החברתי העולמי שחל
במאה העשרים ובמיוחד בעשרות השנים האחרונות.
גם בראיה אישית של אדם בודד במפה ,מסמלים האסטרואידים נקודות נשיות חשובות ,מעבר
לנתונים הרגילים של ירח ונוגה.
להלן הסברים תמציתיים:
צרס/קרס :אלת החקל אות והאדמה במיתולוגיה .מקושרת למזל בתולה (לעיתים גם לסרטן).
קשורה לנושאי פריון כגון הריון ,לידה ,הפלה ,אמצעי מניעה .קשורה לתלותיות ,אובדן ,פירוד.
פאלאס :אלת החוכמה הצדק האמנות .באיליאדה ובאודיסיאה של הומרוס ניתן גם לראות שהיא
אוהבת מלחמות .מקושרת למזל מאזניים ( לעיתים גם לאריה ודלי) .קשורה ליצירתיות ,ללמידה,
רמת האינטליגנציה ,פוליטיקה ,ריפוי (בעיקר אלטרנטיבי).
ווסטה :אלה רומית קדומה אשר במקדשה שירתו רק בתולות ודלקה אש תמיד .מקושרת למזל
בתולה ( לעיתים גם לעקרב) .קשורה לעבודה ,התחייבויות ,הצורך והפחד מאינטימיות ,חוזים
והסכמים.
יונו :אשת יופיטר ,שומרת הנשים הנשואות .מקושרת למזל מאזניים (לעיתים גם לעקרב) .מראה
על הצורך ביחסים קרובים ,נישואים ,האופן בו האדם מתייחס לשיתוף עם אחרים ולמאבקי כח.

טבלת אסטרואידים
בנוסף לארבעת האסטרואידים הראשיים אותם ניתן לשלב
במפה ,אפשר גם לבצע חישובי מיקומים וחישובי היבטים
לעוד עשרים וחמישה אסטרואידים מכל רחבי מערכת
השמש.
הטבלה המתקבלת מציגה את מיקומי האסטרואידים במפת
הלידה הנתונה ,ואת ההיבטים שלהם מהפלנטות שבלידה.
את סוג ההיבטים ואת הטווחים שלהם ניתן לקבוע על ידי
הקשה על הלחצן – היבטים וטווחים.
חישובי פלנטות אורניות
שמונת הפלנטות האורניות הן פלנטות היפותטיות ,מה שאומר שהן לא נצפו בעזרת טלסקופים.
אסטרונומים ואסטרולוגים אשר מעריכים שהן קיימות ,עושים זאת על סמך הערכות של כוחות
מסוימים ,שמקורם לא ידוע ,הפועלים על הפלנטות הרגילות .הן גם נקראות פלנטות טראנס
נפטוניות .שמותיהן הן על פי המיתולוגיה היוונית :קופידון ,הדס ,זאוס ,קרונוס ,אפולון ,אדמטוס,
וולקנוס ,פוסידון.
ישנם אסטרולוגים אשר שוללים את קיומם של הפלנטות האורניות מכל וכל ואינם משתמשים
בהם .לעומתם ישנם אסטרולוגים רבים אשר מרגישים שלא ניתן להתעלם מפלנטות אלו רק
משום שעוד לא גילו אותם ,באותה צורה בה טענו שלפי השפעות שונות צריכה להיות פלנטה
מעבר לנפטון ואז לפי החישובים גילו את פלוטו .מה גם שכמעט ולא קיימים לוחות למציאת
מיקומם ורוב התוכנות אינן מסוגלות לחשב זאת ולא התבצעו מספיק מחקרים.
לאחר בחירה באפשרות זו נקבל חלון דיאלוג בו נוכל לבחור באם אנו רוצים לצפות בהם בלידה
בלבד או גם בחישובי העתיד השונים (במידה וחישבנו מעבר לגלגל אחד) .לאחר שנבחר יחושבו
ויתווספו הפלנטות האור ניות לתצוגת המפה.
אם נרצה להוריד אותם מהמפה ,נבחר שוב בברירת הפלנטות האורניות ,ובחלון הדיאלוג נבטל
את הסימון לגבי הגלגל הרצוי ( או כולם) ונקיש  -קבל.
להלן פירוט קצר על השפעות הפלנטות במפת הלידה:
קופידון :קשור לענייני קבוצות קטנות של אנשים ,מפגשים קטנים ומפגשים משפחתיים .הוא
מתקשר לחתונות ועניינים חברתיים .קשור גם לענייני אמנות.
הדס :בדומה לפלוטו ,קשור לעולם התחתון ,לדברים נמוכים ,לסודות וסודיות .קשור ללכלוך.
קשור לעתיקות ולסודות מהעבר .לעוסקים ברפואה יש בדרך כלל הדס חזק.
זאוס :קשור לענייני מנהיגות ולענייני יצירתיות .נחשב לאוקטבה הגבוהה של אורנוס (כשם
שאורנוס הוא האוקטבה הגבוהה של מרקורי).
קרונוס :בדומה לשמו המזכיר את סטורן ,הוא עוסק בענייני סמכויות .הוא קשור גם לדברים שהם
גבוהים מבחינה פיסית כגון הר ,מגדל או מטוס.

אפולון :פלנטה זו קשורה להצלחות .ענייני מדע מסחר .היא גורמת להתרחבות וקשורה להסכמי
שלום.
אדמטוס :קשור למוות וזרימה מחזורית .קשור גם לחומרים בסיסיים לא מעובדים .מיקומו במפה
מציין משהו חסום או מוגבל בצורה כלשהי.
וולקנוס :מייצג את האוקטבה הגבוהה של מאדים (בדומה לפלוטו) .קשור לכוח ולעוצמה.
פוסידון :דומה לנפטון ושולט על מים ,ימים ורעידות אדמה .קשור לרוחניות ,לרעיונות ולאיכויות
מחשבה.
חישובי כוכבי שבת
אפשרות זו מציגה את רשימת כוכבי השבת לתאריך של המפה ומאפשרת למצוא האם פלנטות
במפת הלידה נמצאות במקום שבו נמצא כוכב שבת בהיבט .ברשימה יופיעו השמות של
הכוכבים ,מיקומם ,עוצמתם ושווה ערך פלנטארי.
כל הכוכבים הנראים בשמיים הם כוכבי שבת ,מה
שאומר שהם אינם זזים יחסית לכדוה"א .נכון יותר
לומר שהם כמעט אינם זזים .למשל ,לפני 03,333
שנים המרובע המציין את 'הדובה הגדולה' היה משולש
והזנב המעוקל נח בקו ישר .לעתים ,נראה בשמיים בין
כל הכוכבים גם פלנטה או שתיים ( נוגה מאדים או צדק
וכדו') .כאשר אנו מביטים בשמיים ,הפלנטות ,שהן לא
כוכבים ,יהיו בעלי אור יציב יותר לעומת הנצנוץ של
הכוכבים.
ניתן לראות את הגלקסיה שלנו כגוף אחד ,כיצור אחד.
כשם שהאדם ,שהוא יצור אחד ,מורכב מתאים שהם
יצורים חיים ברמה נמוכה יותר ,כך ניתן גם לראות את
הגלקסיה כמורכבת מכוכבים .לכל כוכב יש (כנראה)
מערכת פלנטות שעל כל אחת יש ( אולי) סוג מסוים של
חיים ,כמו כדוה"א .אם אנו מבינים את עצמנו ואת
העולם במובן האנושי הרגיל ,אזי אנו מבינים ברמה של
תא קטנטן י חסית לאמת הגלקטית .אסטרולוג שלוקח
בחשבון את הפלנטות ,נמצא כבר ברמת הבנה גבוהה
בהרבה משל האדם הרגיל שכן הוא מתחיל להבין
דברים ברמה של השמש ,ברמה של כוכב ,שהוא תא
גדול וחשוב בהרבה ביצור הנקרא גלקסיה .אם נבין את
הדברים ברמה של הכוכבים ,נתייחס לכוכבי השבת,
תגדל הבנתנו לרמה גבוהה בהרבה .אסטרולוגיה אמיתית מתייחסת לכל התופעות השמימיות.
בזמנים הקדומים לא היו מתייחסים למפה ללא התייחסות לכוכבי השבת ,בין אם בסין העתיקה
או בבבל ,מצרים וכדו'.
קבוצות הכוכבים שאנו מתייחסים אליהם כיום מתבססות על רשימה של תלמי היווני שפרסם
ספר בשם אלמגסט (  .)Almagestבספרו זה שפורסם בערך בשנת  203אחה"ס נמצאת רשימה

של  88קבוצות כוכבים בשמיים .כנראה שאת רשימת הכוכבים קיבל תלמי ממקורות קדומים
יותר ,שכן לפי מבנה הקבוצות הרשומות בה ,נראה שהתצפיות לא נעשו מיוון .למשל ,באותה
רשימה ,במיקום הדרומי י ש מרווח לא הגיוני בין הקבוצות וכנראה שבמקור ,יוצר הרשימה לא
ראה את המרווח הזה היות ומבחינתו הוא נמצא מתחת לאופק הנראה (מה שלא כך באזור יוון),
כנראה בתחום של  30 - 36מעלות מעל קו המשווה .בנוסף ,לפי המבנה של הקבוצות נראה שהן
נצפו בתקופה של כ  1333שנה לפנה"ס (לפני שהתפתחה התרבות היוונית).
נראה שלפי המידע שברשותנו ,כפי שנאמר בפסקה הקודמת ,מייסדי רשימת קבוצות הכוכבים
הללו ,היו השומרים .השומרים העבירו את המידע לבבל ומשם זה הגיע למצרים .כנראה
שממצרים זה הגיע ליוון ,כמה מאות שנים לפני הספירה .תלמי הוציא את ספרו עם רשימת
קבוצות הכוכבים ורשימה של יותר מ  2333מיקומי כוכבי שבת .הערבים תרגמו את ספרו והוא
הפך לספר התקני של ההתייחסות לשמיים הרבה אחרי שהאסטרונומיה והאסטרולוגיה היוונית
נמוגו עם דעיכת תרבותם .הערבים הם אלו שנתנו לספר את השם אלמגסט שפירושו  -הגדול
מכולם .הע רבים הוסיפו ותרגמו שמות של כוכבים.
בימי הביניים הגיע ספרו של תלמי ,בגרסתו הערבית ,חזרה לאירופה שם תורגם ללטינית
שהייתה שפת המדע .כיום יש לנו תיעוד שומרי של קבוצות כוכבים שנרשם ביוונית עם שמות
לטינים וכוכבים בעלי שמות ערבים .באירופה המשיכה האסטרונומיה להתפתח ולמפות את
השמיים .בתחילת המאה העשרים הוקם ארגון אסטרונומי עולמי International ( IAU
 )Astronomical Unionשניסה להכניס סדר וארגון בכל הרישומים .בשנת  2711הוכרזה
רשימה תקנית של  88קבוצות כוכבים בה אנו משתמשים כיום .בדרך כלל בכל קבוצת כוכבים,
נקרא הכוכב שמאיר חזק ביותר בשם אלפא .השני בעצמת אורו מסומן באות בטא וכן הלאה .כך
למשל הכוכב מארקאב נקרא אלפא פגאסוס ואלגול הוא בטא פרסאוס.
במפת הלידה כוכבי השבת נעים כל הזמן .הכיצד? הכוכבים עצמם אמנם כמעט ואינם נעים
במונחים רגילים אבל הזודיאק ( גלגל המזלות) עצמו נע .כאשר אנו מתייחסים לפלנטה במזל
מסוים ,למשל ונוס בעשר מעלות בטלה ,אנו מתכוונים לכך שהפלנטה ונוס נמצאת עשר מעלות
מנקודת השוויון האביבית של מסלול כדוה"א ,בו אורך היום והלילה שווה .אבל גלגל המזלות נע
יחסית למצב הכוכבי שבשמיים .יחסית לקבוצות הכוכבים שמהווים למעשה את המזלות
האמיתיים ,מזל טלה נמצא כבר במקום אחר ! זו המשמעות של העידנים ,לכן בתקופה שלנו
מתחיל עידן הדלי.
כאשר אסטרולוג יושב עם טבלת מיקום הכוכבים ומנסה להתאימה למפת לידה ,הוא כנראה
מבצע טעויות היות וכל טבלת מיקומים היא נכונה רק לגבי נקודת זמן מסוימת (לכן על הטבלאות
המודפסות הנ"ל מופיעים תיאורים כגון 'טבלה לשנת  '2721או 'טבלה לשנת  .)'2780לכל מפה
צריך לחשב מחדש לפי תאריך הלידה את מיקום כוכבי השבת וזה בדיוק מה ש' היפריון' מבצעת.
תלמי הציג את המשמעות האסטרולוגית של כוכבי השבת בהתאם לרעיונות פלנטאריים .הווה
אומר ,כוכב מועיל דומה לצדק ,מזיק דומה בהשפעתו לשבתאי וכדומה .האסטרולוגים הערביים
המשיכו לפתח את משמעות הכוכבים וברור כיום שלכל כוכב יש משמעות אישית משלו .כוכב
בצמידות לפלנטה או לזווית במפה יכול להסביר הרבה דברים שאינם בנמצא במפה רגילה,
במיוחד לגבי דברים יוצאי דופן ,גאוניות ,פרסום מיוחד וכדומה.
חשוב לשים לב למספרי עצמת הכוכב ( ,3 ,1.0 ,1 ,2מ) .מספרים אלו מסמנים את עוצמת זוהרו
של הכוכב .זוהר מסדר גודל של  2הינו חזק ביותר ומשמעותי במפה הרבה יותר מאשר מספר 1
וכדומה .האות ' מ' או 'משתנה' מציינת זוהר חזק אבל משתנה.

לה לן מספר קטן של הסברים קצרים מקובלים לשם תחילת העבודה עם כוכבי השבת ,כאשר
אותו כוכב יהיה מודגש בגלל צמידות מדויקת לפלנטה או לזווית:
דיפדה :גורם הפרעות מנטליות .תלמי משווה השפעה לשבתאי.
אלפראץ :חיובי .במיוחד עוזר לאינטלקט .משווה להשפעת הצמידות של וונוס צדק.
מיראך :גורם ליופי פיסי ,מוח מבריק ועזרה בנישואין ( נפגע מאוד מהשפעות אחרות במפה).
האמאל :אלפא בקבוצת טלה (נמצא במצח הטלה) .גורם לאלימות ואכזריות .תלמי מקשר
לצמידות מאדים שבתאי.
אלגול :נחשב לגרוע מכולם .גורם לחוסר מזל אלימות וסכנות.
פליאדות :השפעה קשה קשורה בהרס אלימות ומוות .תלמי מקשר לצמידות ירח מאדים.
אלדבארן :אלפא בשור ( בעינו השמאלית) .מביא מזל טוב וכבוד בצמידות .מביא אסון כאשר
בהיבט לפלנטה בעלת השפעה קשה.
רוב האסטרולוגים מתייאשים מבדיקת כוכבי השבת בגלל ריבוי הכוכבים וריבוי המשמעויות .אכן
זהו נושא לא קל .היפריון מנסה להקל עד כמה שאפשר בפעילות זו ,היא גם עורכת את
החישובים הרבים למיקומים ולהיבטים של  22כוכבי שבת וגם נותנת את המשמעות הראשונית
ואת עוצמת הכוכב.
נקבל טבלה אשר בצידה השמאלי ביותר נבחין בשם כוכב השבת .לאחר מכן בשורה יופיע
מיקומו .לאחר מכן ,בהמשך השורה ,נוכל להבחין במספר כלשהו או במילה 'משתנה' .אלו יציינו
את עוצמת אורו של הכוכב ומכאן את עצמתו .עוצמה של  2היא החזקה ביותר והשפעתה בחיים
ברורה ביותר .עוצמה של  1היא חזקה פחות ,וכן הלאה .לאחריו יופיע שווה הערך הפלנטארי
לפי תלמי.
אם נקליק על לחצן ההיבטים ,נקבל חלון בחירה לגבי הטווח ,העצמה והזוויות הרצויות לחישוב.
לאחר לחיצה על 'קבל' נקבל את רשימת ההיבטים.
סוג חישוב
סוג החישוב מהווה בחירה בין שיטות חישוב שונות ,או בסיס
ציר שונה לחישובים למפת הלידה .בתוכנת היפריון נוח מאוד
להחליף חישובים למפה והדבר נעשה פשוט על ידי בחירה
בברירות השונות בסוג החישוב המופיע בסרגל הכלים.
ניתן לבחור חישוב רגיל ,חישוב סיידירי ,חישוב הליוצנטרי
וחישוב טופוצנטרי .להלן הסבר על כל אחת מהשיטות:

חישוב רגיל :
החישוב הסטנדרטי לחישוב מפות באסטרולוגיה מערבית .זהו החישוב המקובל שעל פיו מציגים
מפות ,ספרים ונתוני מיקומים של גופים במערב.
חישוב הסיידירי :
המצב הסיידירי לוקח בחשבון את התזוזה של נקודת השוויון האביבית אשר מסמלת את תחילתו
של מזל טלה באסטרולוגיה רגילה ואשר למעשה כבר אינה נמצאת בנקודה זו.
לחישוב הסיידירי ניתן להשתמש במספר נקודות מוצא ,דבר אליו מתייחסים באסטרולוגיה הודית
כאיאנאמסא ,ומשם גם באסטרולוגיות סיידיריות מערביות שהתפתחו במשך השנים .תוכנת
היפריון מסוגלת לחשב את הזודיאק הסיידירי על פי השיטות המקובלות היום ,וניתן לבחור את זו
על פיה מתכננים לעבוד מתוך הסידורים הכלליים.
באסטרולוגיה מערבית כיום מתבססים לרוב על עקרונות של סיריל פייגן האירי ודונאלד בראדלי
שביססו את האיאנאמסה על פי הבבלים העתיקים .כמו כן התבצעו מספר נסיונות נוספים לשחזר
את שיטת החישוב הבבלית על פי כתבי יתדות בבליים של מיקומי הכוכבים .יש גם מספר שיטות
הודיות ,ושיטות יווניות ערביות ופרסיות ששרדו .
ברירת המחדל בתוכנה מחושבת לפי פייגן -בראדלי כמקובל באסטרולוגיה מערבית .ניתן לשנות
לפי הרצוי בסידורים הכלליים.
חישוב ההליוצנטרי :
כפי שהוסבר על הצגה הליוצנטרית בחלון המידע המהיר ,כאן מוצגת המפה המחושבת לפי
הצורה ההליוצנטרית במקום הגיאוצנטרית ,דהיינו ,החישוב למצב הריאלי בשמיים בו נמצאת
השמש במרכז .אם במצב גיאוצנטרי השמש במפה נמצאת בטלה ,אז במפה הליוצנטרית ,הארץ
מחליפה את השמש והיא תמצא במאזניים .לירח לא מתייחסים במפה הליוצנטרית ואין הילוך
אחורי של פלנטות.
במפה גיאוצנטרית מסמלת השמש את מה שהאדם יכול לפתח .מפה הליוצנטרית מראה את
ההכרה הרוחנית שאפשר להגיע אליה .המפה הגיאוצנטרית מראה על המצב הפיסי שבו האדם
נמצא ומנסה לפתח נשמה .ההליוצנטרית מראה את הנשמה עצמה ,למה אנו כאן על כדה"א
(דרך מיקום כדה"א במפה) .מבחינת אסטרולוגיה קארמתית ,מציגה המפה הגיאוצנטרית
הרגילה את הקארמה איתה יתמודד האדם בחייו אלה ואילו המפה ההליוצנטרית מציגה את
הקרמה הכוללת ,זו שמשפיעה עליו בכל הגלגולים.
ההצגה הגראפית של המיקומים ההליוצנטריים יכולה להיות בעלת ערך רב בהבנת המפה
והבדלים בין מפות שונות .למשל ,יכולות להיות שתי מפות אשר בשתיהן קיימת צמידות בין
מרקורי אורנוס ופלוטו .לעומת זאת כאשר מתבוננים במצב האמיתי בשמיים ,לפי החישוב
ההליוצנטרי ,אפשר למצוא שבמפה אחת אכן נמצא מרקורי יחד עם אורנוס ופלוטו ואילו במפה
שנייה מתברר שלמרות הצמידות הנראית מכדור הארץ למעשה מרקורי נמצא מצידו השני של
הזודיאק וכלל אינו קרוב לאורנוס ופלוטו .דברים כגון אלה יכולים להבהיר השפעות שונות ומדוע
שתי מפות הנראות זהות יוצרות למעשה השפעות שונות לגמרי.

חישוב טופוצנטרי :
החישובים הרגילים עליהם מתבססת האסטרולוגיה מחושבים בין מרכזי גופים .במילים אחרות,
כאשר מחשבים מיקום של פלנטה כלשהי ,למשל ,מאדים ,החישוב בסופו של דבר מציג את
מיקום המרכז של מאדים יחסית למרכז כדוה"א.
לעיתים נוצר צורך לחשב את המפה לא לפי מרכז כדוה" א אלא יחסית למקום הלידה שנמצא
כמובן על פני כדור הארץ ולא במרכזו .שינוי זה עשוי ליצור הפרש של מספר דקות של מעלה ועד
בערך שינוי של מעלה שלמה למיקום אפשרי של הירח.
לצורך הפשטה ,היפריון לוקחת את מיקום קווי האורך והרוחב של המפה מבלי להתחשב בגובה
שמעל הים .הפשט ה זו כמעט ואינה משפיע על התוצאה ,ואף במקרים קיצוניים של גובה רק
משפיעה בכחלקיק שניה של מעלה.
סידורים
הקלקה על לחצן זה תציג תפריט המאפשר לארגן את המפה בצורות שונות .להלן האפשרויות
הקיימות:
שינוי סט צבע :בחירת סט מאפשר שינוי מהיר של רקעים וצבעי פלנטות והיבטים תואמים .ניתן
כמובן להמשיך ולשנות בסידורים הכלליים.
סט צבע אישי :ניתן לשמור העדפה אישית של סט צבע .למשל ,אם אנו מעדיפים את הצבעים
בדומה לסט הכחול אך מעוניינים שצבע היבט ריבוע יהיה דווקא לבן ,אז כמובן שניתן לסדר זאת
בסידורים הכלליים .עם זאת ,לעיתים נרצה לשנות לסט אחר או צבעים אחרים ואז נאבד את כל
מה שבחרנו בסט הקודם .לכן ניתן לשמור צורה מועדפת בעזרת – שמור תצוגה כסט צבע אישי
– ותמיד ניתן יהיה לחזור בעתיד אל סט הצבע שנשמר .תמיד כאשר שומרים נשמר כל הסט
הנוכחי המוצג במסך.
כך ,אם למשל אנו מעוניינים לע בוד עם סט שחור על המסך אולם לפני הדפסת המפה מעדיפים
להחליף לסט לבן ,אזי ניתן לבצע את הפעולות הבאות :שמירת הסט הקיים ( או ששמרנו אותו
כבר בעבר ) ,החלפה לסט לבן ,הדפסת המפה ,החזרת הסט הקודם.
שינוי סט פלנטות :מאפשר לשנות את הגרפיקה של רישום הפלנטות .ניתן לבחור ממספר סטים
שונים.
סידור סטליום אוטומטי :ניתן לבחור באופן סידור הסטליום  -כאשר מספר פלנטות מרוכזות
במקום אחד במפה .ישנן אין -סוף אפשרויות של מפות ולכן לעיתים נוצרת בעיה כאשר פלנטות
נמצאות בצמידות הגורמת לאי בהירות במראה הגרפי .בכדי לטפל במצבים כאלה ל היפריון יש
מספר אפשרויות ,כגון היכולת לגרור ידנית את הפלנטות כפי שהוסבר קודם.
התוכנה עצמה תנסה לסדר בצורה הטובה ביותר ,והדרך הרגילה היא לנסות כביכול 'לדחוק'
פלנטה יותר פנימה או החוצה מתוך המעגל ,וכך לשפר את התצוגה .בעזרת אפשרות זו ( או
לחיצה על  )F21ניתן לתת לתוכנה ל ארגן את הסטליום באופן רגיל או אוטומטי.

חישובי עתיד
בתוכנת היפריון ניתן לחשב ולהציג
מפה עתידית במגוון אפשרויות.
ניתן לבחור מתוך  29צורות חישוב עתיד
שונות ,כגון מעברים ,קידומים משניים,
מפות יום הולדת ,חישובים בזמן הפוך
ועוד.
את חישובי העתיד מבצעים לאחר
שחישבנו מפת לידה.
להלן האפשרויות הקיימות לחישובי
עתיד :

מעברים  :Transits -מיקום הפלנטות בשמים בנקודת זמן רצויה.
קידומים משניים  :Progression -כל יום לאחר הלידה שווה לשנה בחיים.
כיוון שמש  :Solar Arc -מיקום השמש לפי קידומים מתווסף לשאר הפלנטות.
מעלה ליום  :Degree a Day -כל שנה בחיים שווה למעלת קידום.
קידום משולש  :Tertiary -כל יום לאחר הלידה שווה לחודש בחיים.
קידום מינורי  :Minor -כל חודש לאחר הלידה שווה לשנת חיים.
קידום בזמן הפוך  -כמו הקידומים המשניים אך אחורה בזמן.
חזרת שמש  :Solar Return -מצב הפלנטות בזמן חזרת השמש למיקומה במפת הלידה.
חזרת שמש קינטית  :Kinetic -כמו חזרת שמש אבל לשמש המקודמת.
חזרת ירח  :Lunar Return -מצב הפלנטות בזמן חזרת הירח למיקומו במפת הלידה.
חזרת סולונאר  :Solunar -מצב הפלנטות בזמן חזרת הירח למיקומה של השמש.
משולש בזמן הפוך  -כמו הקידום המשולש אך אחורה בזמן.
מינורי בזמן הפוך  -כמו הקידום המינורי אך אחורה בזמן.
כיוון ירח  :Lunar Arc -מיקום הירח לפי קידומים מתווסף לשאר הפלנטות.
כיוון מרקורי  :Mercury Arc -מיקום מרקורי לפי קידומים מתווסף לשאר הפלנטות.
כיוון נוגה  :Venus Arc -מיקום נוגה לפי קידומים מתווסף לשאר הפלנטות.
כיוון מאדים  :Mars Arc -מיקום מאדים לפי קידומים מתווסף לשאר הפלנטות.
כיוון צדק  :Jupiter Arc -מיקום צדק לפי קידומים מתווסף לשאר הפלנטות.
כיוון שבתאי  :Saturn Arc -מיקום שבתאי לפי קידומים מתווסף לשאר הפלנטות.
גלגל עתיד
כאשר נבחר באפשרות זו נקבל חלון בו נוכל לבחור את סוג החישוב העתידי ואת הזמן המבוקש.
כמו כן במידה והדבר מתבקש ,נוכל לשנות את המיקום של חישוב המפה העתידית .באופן רגיל,
כאשר החלון נפתח נקבל את הזמן ,השעה והמיקום העכשוויים ,וגם את סוג החישוב האחרון
שנבחר .נוכל מיד להקיש  -קבל  -או לאחר שנבחר סוג חישוב או זמן שונה.

בכדי לשנות את המיקום בו תחושב מפת
העתיד יש לסמן את תיבת הסימון .אז
נוכל לרשום מיקום אחר או להיכנס
לאטלס הפנימי .באותו אופן כמו בהכנסת
נתוני לידה למפה חדשה .במידה
ומקישים את הנתונים באופן ידני רגיל,
ולא דרך האטלס ,יש להקיש אותם בצורה
הרגילה (למשל  )38.86ואז לבחור
בעזרת הלחצן שליד את האות הנכונה (E
או  W, Sאו .)N
חשוב לזכור :התאריך והשעה נלקחים
מתוך השעון הפנימי של המחשב ,לכן
חשוב שהוא יהיה מעודכן.
לאחר החישוב נקבל תצוגה של שתי
מפות המולבשות אחת על השנייה ,כאשר
מפת הלידה במרכז ומפת חישוב העתיד
בגלגל החיצון .נוכל להתבונן בשתי המפות
יחדיו ואף לקבל פרטים רבים נוספים דרך הטבלאות השונות.
במידה ונקליק עם העכבר על גבי מספר מעלה של פלנטה מסוימת נקבל את מיקומה באפמריס
מוקטן ,גם לגבי לידה וגם לפלנטות בחישוב העתיד .אם נקיש עם הלחצן הימני על פלנטה ,נוכל
לראות את ההיבטים שלה לשאר הפלנטות ,הן בתוך הגלגל והן בהיבטים לגלגל השני .טווח
ההיבטים של הפלנטה לשאר הפלנט ות בגלגל בו היא נמצאת יחושב לפי הטווחים הרגילים של
גלגל הלידה ואילו טווח ההיבטים אל פלנטות בגלגל אחר יחושב לפי הטווחים אשר נקבעו לטווחי
העתיד.
את הטווחים ניתן לשנות בברירת  -טווחים  -אשר בסידורים הכלליים.
שני גלגלים
אפשרות שימושית מאוד לאסטרולוג לצורך ביצוע
אסטרולוגיה עתידית .בדומה לגלגל אחד נקבל חלון
בחירה ,אלא שהפעם נוכל לבחור בשני סוגי חישוב
עתיד שונים אשר יולבשו כשני גלגלים שונים על
המפה הבסיסית .לאחר החישוב נקבל תצוגה של
שלוש מפות המולבשות אחת על השנייה ,כאשר
מפת הלידה במרכז ומפות חישובי העתיד בגלגלים
שני ושלישי .נוכל להתבונן בשלוש המפות יחדיו ואף
לקבל פרטים רבים נוספים דרך הטבלאות השונות.

רשימת עתיד
אפשרות זו מאפשרת הצגה מהירה ודפדוף של מפות עתיד על מפת לידה לטווחי זמן .האפשרות
תהיה פעילה רק לאחר חישובי עתיד.
לאחר שנקיש על אפשרות זו נקבל חלון בו ניתן לקבוע
את תאריך ושעת ההתחלה ואת מרווחי הזמן לחישוב.
המרווחים יכולים להיות ימים ,חודשים או שנים .לאחר
מכן ניתן לקבוע את מספר החישובים.
למשל ,לאחר שחישבנו מפת לידה עם קידומים
ומעברים ,נבחר ברשימת עתיד ונבחר בלחצן קבל.
נראה בצד המפה את רשימת התאריכים ,ממוספרים
בסדר רץ ,יום אחר יום .כל הקשה עם העכבר על שורה
מסוימת ברשימה תציג את אותו התאריך על גבי
המפה.
ניתן לבחור היבטים של פלנטה אחת או יותר והן יוצגו במהלך הדפדוף .למשל אם לאחר
שביצענו את הדוגמה הקודמת ,נקיש קליק ימני עם העכבר מעל השמש במעבר ,נקבל את
ההיבטים שלה .לאחר שנדפדף ברשימה נוכל להמשיך ולצפות בהיבטים הנוצרים על ידי השמש
בכל יום.
ניתן להזיז את חלון הטבלה על ידי גרירתו מהכותרת.
אפמריס עתיד
אפשרות זו מאפשרת לנו לצפות בחישובי עתיד שונים לגבי מפת לידה בצורה של ספר אפמריס.
זה יכול לעזור מאוד בהבנת מאורעות העתיד אשר נפרשים לתקופה .ניתן לחשב אפמריס עתיד
רגיל וגם על בסיס סיידירי והליוצנטרי.
בתחתית המסך נבחין בלחצני קביעת מרווחי הזמן .נוכל לצפות באפמריס כאשר כל שורה
מציינת הפרש של חודש בחישוב ,או הפרש של שנה או לפי קפיצות של  23שנים .זאת בעזרת
לחיצה על הלחצן התואם – חודשי ,שנתי ,או עשור.
את סוג חישוב העתיד נוכל לקבוע בעזרת לחצן סוג ,אשר יציג את האפשרויות לבחירה.
אנימצית עתיד
מערכת זו מציגה את העתיד כאנימציה חיה על המפה ,דבר שעשוי לחזק תחושות לגבי העתיד
בקריאת המפה .האנימציה מאפשרת לנו לצפות בשינויים של גלגלי העתיד בתקופת זמן מסוימת
על גבי מפת הלידה עצמה .אפשרות זו פעילה רק
לאחר שחושב גלגל עתיד נוסף או שני גלגלי עתיד
נוספים.
לאחר הבחירה נקבל חלון בו אנו יכולים לקבוע
פרטים שונים לאופן ביצוע האנימציה ,או שניתן

להשאיר את הפרטים כפי שהם ולהמשיך.
תאריך פתיחה ותאריך סיום  -כאן נוכל לקבוע את טווח הזמנים לביצוע האנימציה.
מהירות התצוגה  -ניתן לקבוע את הפרשי הזמ נים בהם רוצים שמערכת האנימציה תציג את
שינוי הנתונים .בחירה זו מתייחסת למהירות בה האנימציה תוצג ולא קשורה לחישוב עצמו.
מרווחי החישוב  -אלה הם המרווחים על פי הם מחושבים הנתונים .בחירה זו אינה מתייחסת
למהירות התצוגה אלא למרווחי הזמ נים של החישוב בלבד.
הצגת היבטים  -במידה ונרצה לראות גם היבטים הנוצרים מגלגל או גלגלי העתיד אל הפלנטות
בלידה נוכל להשתמש בבחירה זו .בחירה בפלנטה מסוימת תציג את ההיבטים הנוצרים במהלך
האנימציה אל הפלנטות בלידה .במידה ויש יותר מגלגל עתיד אחד נוכל לקבוע מאיזה גלגל עתיד
נרצה לחשב את ההיבט.
לאחר מילוי הפרטים הרצויים בחלון ,נקיש על 'קבל' והאנימציה תחל .במרכז המפה יופיע חלון
קטן אשר יראה את התאריך והשעה המחושבים במהלך האנימציה .במידה ונרצה לעזור בנקודה
מסוימת נקיש על 'הקפא' ואז מהלך האנימציה ייעצר בכדי שנוכל לבדוק את אותו חתך בעיון.
נוכל להקיש 'המשך' בכדי להמשיך את פעילות האנימציה.
במידה ומעוניינים להפסיק את פעילות האנימציה לפני שהיא מגיעה לסיומה בתאריך המיועד
נוכל להקיש על לחצן 'הפסק'.
שינוי תאריך עתיד
במידה ונרצה לשנות את התאריכים העתידיים אשר חישבנו לגלגל או גלגלים חיצוניים נוכל
לעשות זאת בעזרת אפשרות זו ללא צורך בחישוב חדש של מפה עם עתיד .ברירות שונות יופיעו
בהתאם לעובדה שחושב מעגל עתידי אחד או שניים.
הקלקה על אפשרות זו בסרגל הכלים תפתח חלון של תאריכים שניתן לבחור .עם זאת ,במקרה
בו חושבו שני גלגלי עתיד ,ניתן לבחור תאריך שונה לכל גלגל .את זאת מבצעים דרך התפריט
של קליק -ימני ,ולא דרך סרגל הכלים .אז ניתן לבחור שינוי תאריך של גלגל אחד מבין הגלגלים
המחושבים.
אפשרות זו פעילה רק לאחר שחושב גלגל עתיד נוסף או שני גלגלי עתיד נוספים.
פיצול מפות
לעיתים לאחר חישוב עתיד ,המוצג כגלגל או כשני גלגלים נוספים על מפת הלידה ,מעוניינים
לצפות בו כגלגל מפה בפני עצמו .ניתן להשתמש באפשרות של פיצול מפות להפריד בין הגלגלים
וליצור מכל אחד מהם מפה נפרדת מלאה.
לדוגמא ,אם חישבנו חזרת שמש (מפת יום הולדת) ואנו צופים בה כמפה שנייה מסביב למפת
הלידה ,נוכל לבחור בברירת פיצול מפות ומפת יום -ה הולדת תופיע כמפה שלמה בפני עצמה .אם
חישבנו שני גלגלי עתיד ,למשל קידומים ומעברים ,ברירת פיצול מפות תיצור מפה נפרדת
לקידומים ומפה נפרדת למעברים.

טבלאות היבטים :
אפשרות זו תפתח חלון עם טבלת היבטים
מפורטת למפה בה אנו צופים ויופיעו ההיבטים
במפת הלידה .בטבלה נראה את סימן ההיבט
הנוצר בין שתי פלנטות במידה ואכן נוצר היבט
בי ניהם .לצד הסימן נבחין במספר המציין את
המרחק מהיבט מדויק ,ככל שההיבט קרוב יותר כך
הוא חזק יותר .במפות לידה ובחישובי עתיד נוכל
גם לראות סימן של פלוס או מינוס ליד המספר.
דבר זה מציין אם ההיבט מתקרב לשיאו (פלוס) או
שהשיא כבר היה והוא מתרחק ממנו ( מי נוס).
במידה ויש יותר מגלגל מפה אחד ,למשל מפת
לידה עם מעברים ,או במפת לידה עם קידומים ועם
מעברים ,נוכל לקבל את ההיבטים של הגלגלים האחרים ,הן בפני עצמם והן בקשרים בין
הגלגלים השונים .זאת נעשה על ידי לחיצה על לחצן  -אפשרויות  -ובחירה מתוך האפשרויות
אשר יופיעו.
כך שלמשל למפת לידה מסוימת עם מעברים ,נוכל לקבל את האפשרויות הבאות:
היבטי לידה  -מפת הלידה בתוך עצמה.
היבטי מעברים  -מפת המעברים בתוך עצמה.
לידה בהיבט למעברים  -היבטי מפת המעברים אל מפת הלידה.
את הטווחים להיבטים של המפות בינן לבין עצמן או ביחסים שבי ני הן ניתן לקבוע בברירת -
סידורים כלליים.
בעזרת הלחצן ' הוסף מיוחדים' נוכל להוסיף או להסיר את האסטרואידים והפלנטות האורניות
מהרשימה ומההדפסה.
טבלה תקופתית :
אפשרות זו מאפשרת לחשב היבטים של
מעברים או קידומים לתקופה מסוימת (ולא
רק לרגע מסוים כפי שנעשה בטבלת
ההיבטים ) ומציגה אותם בטבלה לצד המפה.
הטבלה מכילה את הזמן בו ההיבט יהיה
הקרוב ביותר ,שלא כמו ב  -גרף ההיבטים
לתקופה  -בו מוצגים ההיבטים מתחילת
היווצרות ההיבט ועד לסיומו.
יש לשים לב כי הנקודה הקרובה ביותר
נמדדת בטווח הזמנים שנבחר .כך ייתכן
למשל מצב בו פלנטה במעברים מתקרבת
להיבט ,ואז מתחילה בהילוך אחורי .כך ההיבט הקרוב ביותר לא חייב להיות היבט של טווח

אפס ,אלא ההיבט בעל הטווח
הקרוב ביותר לתקופה שנבחרה.
נוכל לבחור מאפשרויות שונות:
סוג פלנטות העתיד  -נוכל לבחור
את פלנטות העתיד אשר היבטיהן
יחושבו .מאפשר לבחור בין חישוב
כל הפלנטות או רק לפלנטות
איטיות (צדק עד פלוטו) או
פלנטות מהירות בלבד (שמש עד
מאדים) ,או כל הפלנטות בנוסף
לאסטרואידים ולאורניות.
סוג ההיבטים  -נוכל לבחור בין
חישוב כל ההיבטים (ראשיים
ומינורים) או היבטים ראשיים בלבד.
סוג החישוב  -נוכל לחשב היבטים למפה לפי מעברים או לפי קידומים.
ניתן גם לבחור לחשב אל האסטרואידים ו /או האורניות במפת הלידה.
יש לה קיש את תאריך ההתחלה לחישוב ואת תאריך הסיום ולאחר הקשה על קבל ,ואז יחושבו
ההיבטים ויוצג הגרף.
במידה ונבחר חישוב לפי קידומים ,ניתן לבחור את סוג הקידום עצמו בעזרת הלחצן  -סוג
הקידום.
מיונים :ניתן למיין את סדר הרשימה לפי התאריך ,סדר פלנטות הלידה ,סדר הפלנטות בעתיד
וסדר ההיבטים .כל מיון חדש ממשיך את המיון הקודם ו דבר זה מאפשר לנו מיון חיצוני ומיון
פנימי .כך נוכל לבצע שני מיונים אחד אחרי השני.
למשל אם נבחר מיון לפי התאריך ולאחריו נבחר מיון נוסף לפי פלנטות הלידה ,תציג הרשימה
את הסדר העולה של הפלנטות בלידה .אבל ,בתוך כל פלנטה של לידה תמוין הרשימה לפי המיון
הקודם שבצענו ,דהיינו לפי התאריך .כך שאם נבצע מיון לפי סדר היבטים ולאחריו מיון לפי
פלנטות הלידה ,תציג הרשימה את הסדר לפי הפלנטות בלידה כמקודם ,אך בטווח של כל
פלנטת לידה תציג את הסדר לפי ההיבטים.
ניתן להקיש על שורה בטבלה .לאחר ההקשה ,תוצג מפה על מפה ,עם התאריך בשורה
שהקשנו .ניתן להקיש שוב ושוב ולצפות בהיבטים השונים.
ניתן להזיז את חלון הטבלה .מקישים עם הלחצן הימני של העכבר בחלק העליון ,על כותרת
הטבלה ( היכן שמצויין מספר סך ההיבטים ) ותוך כדי השארת הלחיצה גוררים את החלון למקום
חדש.

ביוריתמוס
לחצן הביוריתמוס יציג את גרף הביוריתמוס של המפה הנוכחית ,בנוסף לאפשרות גראפית של
הצגת האיכויות והאנרגיות.
קיימות מספר דרכים שונות להסתכל על
מחזורים .רוב האסטרולוגים מתייחסים
למחזור הנוצר על ידי הסיבוב הנראה של
הפלנטות סביב כדה"א :שמש  -המחזור
השנתי ,ירח  -המחזור החודשי ,מחזור
השנתיים של מאדים ,שתיים עשרה
השנים של צדק ,עשרים ותשע השנים של
שבתאי ושמונים וארבע של אורנוס.
מתייחסים כמובן גם למחזור כדה"א סביב
עצמו ,יום ולילה ,מחזור כירון ,ראש
הדרקון ,הירח המקודם ,כתמי השמש
בעלי מחזוריות של  22שנים ועוד ועוד.
קיימים מחקרים מע ניינים ביותר לגבי
מחזורים של סוגי תרבויות ,מלחמות,
מחזורים גבריים ונשיים בתודעת העולם ועוד .סוג נוסף הוא המחזוריות של הביוריתמוס.
תיאורית הביוריתמוס מטפלת בשלושה מחזורים :פיסי ,רגשי ואינטלקטואלי .מחקר רציני של
הביוריתמוס אינו יכול להוציא מחשבון את האסטרולוגיה ,כפי שנעשה עד היום .לעומת זאת,
שילוב האסטרולוגיה עם הביוריתמוס מהווה יחידה שלמה יותר ומעניינת ביותר.
החלק החיובי של כל מחזור (כאשר הגל למעלה ) הוא השלב בו אנו בשיאנו מבחינת היכולת
בתחום הגל הנתון ( פיסי רגשי או שכלי ) .היכולת עולה ,מגיעה לשיא ,יורדת מגיעה לאפס שם
היא מוצאת את קו האמצע ,אשר נחשב כיום קריטי ,ומתחילה בחצי השלילי של המחזור.
כדאי לתכנן את הפעילות שלנו או של לקוחותינו בהתאם לימים החיוביים של המחזור .ימים
קשים במיוחד יהיו סביבת הימים הקריטיים ,אותם ימים בהם חוצה המחזור את קו האמצע ועובר
מחיובי לשלילי ולהפך.
חשוב גם לא להוציא דברים מפרופורציה ולא לאבד את העשתונות כאשר מגיע יום קריטי .יום
קריטי פיסי ,למשל ,אינו מחייב תאונה (למרות שזה קורה לפעמים) ויכול להצביע רק על שינוי קל
ברקמות הגוף .היתרון הוא בכך שבעזרת הידיעה שיום קריטי מגיע נוכל לעדן אותו .חשוב מאוד
להתייחס קודם כל לאסטרולוגיה ואז את ההשלמה לבצע לפי הביוריתמוס.
היפריון מחשבת את הביוריתמוס לפי דיוק גבוה מפני שהיא לוקחת בחשבון לא רק את יום
הלידה אלא גם את השעה .בגלל החישובים המבלבלים נהוג לקחת רק את יום הלידה ,אך אין
זה הגיוני שלאדם שנולד בשעה  23:33בבוקר יהיה את אותו הביוריתמוס כמו אדם שנולד
בלילה.

צבעי הגרף הם לפי המקובל בנושא הביוריתמוס:
גרף אדום :המחזור הפיסי
גרף ירוק :המחזור האינטלקטואלי
גרף כחול :המחזור הרגשי
בתחתית הגרפים ניתן לראות את פירוט הימים של החודש.
בתחתית החלון מופיעים לחצנים שונים .לחצן התאריך  -אשר עליו רשום התאריך שעליו מצביע
גרף הביוריתמוס הנוכחי .במידה ונקליק על לחצן זה יתקבל חלון הכנסת התאריך בו ניתן לשנות
את התאריך של הגרף.
לחיצה על לחצן –  - 3Dתהפוך את הגרף מתלת מימדי לדו מימדי וחוזר חלילה.
קליק -ימני מציג תפריט .תפריט זה יאפשר להציג גרף עוגה ( )Pieלאנרגיות וליסודות המחושבים
לפי מפת הלידה.
גרף תקופתי
אפשרות זו מאפשרת לחשב היבטים של מעברים או קידומים לתקופה מסוימת (ולא רק לרגע
מסוים כפי שנעשה בטבלת ההיבטים) ומציגה אותם בצורה גראפית.
לאחר שנבחר באפשרות זו נקבל חלון בו נוכל לבחור מאפשרויות שונות:
סוג פלנטות העתיד  -נוכל לבחור
את פלנטות העתיד אשר היבטיהן
יחושבו .מאפשר לבחור בין חישוב כל
הפלנטות או רק פלנטות איטיות (צדק
עד פלוטו) או פלנטות מהירות בלבד
(שמש עד מאדים) ,או כל הפלנטות
בנוסף לאסטרואידים ולאורניות.
סוג ההיבטים  -נוכל לבחור בין
חישוב כל ההיבטים (ראשיים
ומינורים) או היבטים ראשיים בלבד.
סוג החישוב  -נוכל לחשב היבטים
למפה לפי מעברים או לפי קידומים.
ניתן גם לבחור לחשב אל
האסטרואידים ו /או האורניות במפת
הלידה.
מקישים את תאריך ההתחל ה לחישוב ואת תאריך הסיום ולאחר הקשה על קבל ,יחושבו
ההיבטים ויוצג הגרף.
במידה ונבחר חישוב לפי קידומים ,ניתן לבחור את סוג הקידום עצמו בעזרת הלחצן  -סוג

הקידום.
חלון הנתונים שמתקבל מציג
בצידו השמאלי את הפלנטות
וההיבט ,ובאותה השורה יופיע קו
צבעוני (לפי צבע ההיבט ) אשר
יראה מאיזה תאריך ועד להיכן
ההיבט פעיל .ככל שההיבט קרוב
יותר יופיע קו עבה יותר.
מיונים :ניתן למיין את סדר
הרשימה לפי התאריך ,סדר
פלנטות הלידה ,סדר הפלנטות
בעתיד וסדר ההיבטים .כל מיון
חדש ממשיך את המיון הקודם
ודבר זה מאפשר לנו מיון חיצוני
ומיון פ נימי .כך נוכל לבצע שני
מיונים אחד אחרי השני.
למשל אם נבחר מיון לפי התאריך ולאחריו נבחר מיון נוסף לפי פלנטות הלידה ,תציג הרשימה
את הסדר העולה של הפלנטות בלידה .יחד עם זאת ,בתוך כל פלנטה של לידה תמוין הרשימה
לפי המיון הקודם שבצענו ,דהיינו לפי התאריך .כך אם נבצע מיון לפי סדר היבטים ולאחריו מיון
לפי פלנטות הלידה ,תציג הרשימה את הסדר לפי פלנטות בלידה כמקודם ,אך בטווח של כל
פלנטת לידה תציג את הסדר לפי ההיבטים.
ניתן להקיש על קו הצבע עצמו בכדי לקבל חלון עם פירוט של נתוני הפלנטות ,ההיבט וטווח
התאריכים.
היבטים גרפיים
אפשרות זו מאפשרת להציג גרף של טווחי ההיבטים בין הפלנטות שמש עד כירון במעברים,
לבין פלנטה כלשהי במפת הלידה .לאחר שבחרנו תאריך התחלה וטווח ( חודש או שנה) ,יופיע
חלון עם גרפים בתחתית המסך .את החלון הנ"ל ניתן לסגור ולפתוח על ידי לחיצה על הנקודה
שבצידו הימני .נלחץ פעם אחת והחלון ייסגר/יוקטן אל צד שמאל .נלחץ שוב והוא יפתח.
גרף זה מאפשר לצפות במסע של הפלנטות
בהיבטים השונים אל מפת הלידה .ניתן להחליף
פלנטת לידה על ידי בחירה מתוך החלון בתחתית
המסך.
ניתן להקיש עם העכבר על מקום מסויים בגרף או
להשאיר את הלחצן לחוץ ,ולנוע על הגרף .דבר זה
יאפשר לנו לראות את התאריכים הקשורים לנקודה
שנלחצה ,בתחתית המסך .לחיצה על התאריך
שהופיע תציג אותו על המפה.

בחישוב שנתי לא מחושב הירח בגלל משמעו תו הנמוכה במעברים ובמהירותו .לחישוב ירח יש
לבחור בגרף חודשי.
ניתן להדפיס את הגרף בעזרת הקלקה על לחצן המדפסת.
חיזוי משוקלל
אפשרות זו היא כלי מעניין מאוד מבחינת פעילות אסטרולוגית ועליה להילמד בתשומת לב .ניתן
לשקלל את ההשפעות העתידיות השונות לאורך תקופה .התקופה יכולה להיות קצרה או ארוכה
ככל שרוצים .ניתן לבדוק אפילו את ההשפעות לכל אורך חייו של בעל המפה .לימוד האפשרויות
הגלומות בחישובים אלה מאפשרים לאסטרולוג להגיע לרמות חדשות ביכולתו לחזות אירועים
שיקרו ( או שקרו בעבר במקרה של שחזור שעת לידה ).
ככל שהתקופה המחושבת ארוכה יותר ,כך נצרך יותר
זיכרון בכדי להכיל את החישובים .ככל שהמחשב ישן
יותר ,יש לשים לב לכך יותר.
מערכת זו מחקה את פעילותו הסטנדרטית של אסטרולוג
במציאת השפעות עתידיות ,אלא שהיא עושה זאת בצורה
גרפית ממוקדת ,מהירה ,מדוייקת ומעמיקה יותר .היא
מאפשרת את הדברים הבאים:
.2
.1
.3
.8

לראות מה יהיה ומתי :חישובי עתיד משוקללים .ניתן לחשב את השפעתן המצטברת של
הפלנטות על מפת הלידה ולהסיק מסקנות ותזמונים מדוייקים להתרחשויות עתיד.
לעזור במציאת זמן לידה :לראות מה היה בעבר והאם השקלול אשר חושב מתאים
לאירועים שאכן קרו.
להתאים חישובי עתיד לאופי המפה :ניתן לשנות את השקלול ואת הפלנטות המחושבות,
ועל ידי כך להגיע להבנת הדבר ש פעל הכי חזק בחייו של בעל המפה בעבר .על סמך זה
ניתן לחשב בסבירות גבוהה התרחשויות עתידיות.
לבדוק אירועי פלנטה בודדת בעבר ובעתיד :ניתן לבדוק מתי פלנטה מסויימת היתה
בהיבטים מסויימים במשך תקופת חישוב ארוכה.

כיצד אסטרולוג ניגש לבדיקה רגילה של תחזית למפה מסויימת? על מפת הלידה הוא מציב
תאריכים שונים של מפות עתיד .כמו כן הוא יכול לראות בספר אפמריס את ההתקדמות של
פלנטה מסויימת בשמיים לנקודות חשובות במפת הלידה .באותה צורה האסטרולוג יכול גם
לפעול על פי צורות חישוב עתיד שונות ,למשל ,קידומים משניים או כיווני שמש.
חיזוי משוקלל מאפשר לערוך את כל הבדיקות הללו לכל תקופה .אפשר לשלב פלנטות שונות
בעתיד ,בהשפעתן בהיבטים שונים ,אל פלנטות שונות בלידה ,לתקופות שונות .בגלל
האפשרויות הרבות עשוי לקחת מעט זמן להתרגל למערכת ,אך פעילות שוטפת עימה תשפר
באופן ניכר את יכולת האסטרולוג לחזות אירועים בעתיד.

בחלון שנפתח יש לבחור את הדברים הבאים:

 .1שיטת חישוב העתיד :ניתן לבחור את השיטה לחישוב ,כגון מעברים ,קידומים וכדומה.
 .1פלנטות לידה :עלינו לסמן את הפלנטות במפת הלידה .הפלנטות שסומנו הן הפלנטות
אליהן ייעשה החישוב .ניתן לסמן פלנטה אחת או יותר .למשל ,אם רוצים לדעת מה יהיו
ההיבטים של פלנטות במעברים לשמש במפת הלידה  -נסמן את השמש בלבד .פלנטה
לא מסומנת לא נכנסת למערך החישובים.
 .3עוצמה :ניתן לבחור את העוצמה הרצויה לכל פלנטה .הדבר קשור לשיטת העבודה ולסוג
העתיד שנבחר .העוצמה יכולה לנוע מאחת ועד עשר .עוצמה אחת תחשב השפעה
נמוכה למקרה שיש היבט אל הפלנטה .עוצמה עשר תחשב השפעה מקסימלית במקרה
של היבט .הסברים נוספים בהמשך.
 .4פלנטות עתיד :יש לסמן את הפלנטות אשר ישתתפו בחישובי העתיד .הפלנטות אשר
יסומנו יהיו אלה אשר ישתתפו בחישוב העתיד שנבחר .למשל ,אם מעוניינים למצוא את
זמני ההשפעות אשר נוצרות על ידי צדק ושבתאי במעברים אל מפת הלידה ,יש לסמן
את צדק ושבתאי בלבד.
 .5עוצמה :כמו בבחירת העוצמה של הפלנטות בלידה .למשל אם אנו מעוניינים לבדוק את
השפעת כל הפלנטות במעברים ,ברור שהשפעה של שבתאי אל ירח בלידה יהיה חזק
ומשמעותי בהרבה מהיבט של מרקורי במעבר אל ירח בלידה .על כן ,במקרה כזה ,ניתן
לשבתאי מספר גבוה יותר מאשר למרקורי.
 .6היבטים :ניתן לסמן את ההיבטים אשר יחושבו במערכת .נוכל לבחור רק בהיבט אחד ,או

ביותר.
 .7עוצמה :כמו במקרים הקודמים הקשורים לנושא העוצמה ,נציין גם כאן את העוצמה של
ההיבטים .למשל ,במקרה של חישוב מעברים ,צמידות של שמש תהיה חזקה יותר
מאשר משושה וכדומה.
 .8תאריכי התחלה וסיום :ניתן לרשום את התאריכים ידנית או להקיש על הלחצן שלשמאל
ולהקיש את התאריכים בעזרת הטבלאות .ניתן לבחור כל תקופה שהיא .ניתן לבחור את
התאריכים החל מלידת בעל המפה ועד לעתיד .כך אפשר לראות את ההשפעות לכל
חייו .חשוב לזכור שככול שטווח הזמן גדול יותר ,צריכת הזכרון של המחשב גבוהה יותר.
למחשב ישן בעל קיבולת זיכרון נמוכה ,לא כדאי לחשב ליותר מאשר שנה .למחשבים
חדשים ,המגיעים לרוב עם זיכרון של עשרות מגה ומעלה ,ניתן לחשב לכל תקופה
הגיונית רצויה.
 .9מיקום מפת עתיד :אין צורך לשנות את הנתונים הללו .אם בכל זאת אנו מעוניינים לחשב
מקום אחר לעתיד מאשר מקום מפת הלידה ,ניתן לשנות .הערה :יש לזכור שמיקום
הפלנטות אינו משתנה עקב בחירה זו היות והחישוב הוא תמיד ממרכז כדור הארץ אל
מרכז הפלנטה (ואף אחד מאיתנו אינו גר במרכז כדור הארץ) .השינוי הוא רק לבתים .כך
למשל ,אם אנו מחשבים את המעברים ,אין אנו מעוניינים במעברי האופק ורום השמיים,
היות והם עורכים סיבוב מלא כל  18שעות.
לאחר שכל הפרטים הרצויים נבחרו יש להקיש על 'קבל' .החישוב יתבצע ובסופו יופיע  -גרף
התחזית המשוקללת .קיימות מספר אפשרויות תפעול שכדאי להכיר .אלה יעזרו מאוד בבדיקת
הגרף ובהסקת מסקנות.
הסברים על גרף תחזית משוקללת:

הגרף מציג את תוצאות החישוב אשר התבצע .פעילות בגרף נכונה תאפשר טיפול מעמיק יותר
בנתונים .להלן האפשרויות הקיימות:
 .1תזוזה עם סמן העכבר :כאשר מזיזים את העכבר מופיע בתחתית החלון התאריך הקשור

למקום בו נמצא הסמן .כך ניתן לבדוק תאריכים של מיקומים שונים בגרף.
 .2לחיצה עם העכבר :כאשר מקישים עם העכבר על נקודה כלשהי בגרף ,יופיע  -חלון
נתונים .זהו חלון קטן עם פרטים הקשורים למיקום בו לחצנו בגרף .בחלון זה יש לחצן -
הצג תאריך על המפה וכמו כן ניתן לגרור את החלון (הסברים בסעיפים הבאים ).
 .3גרירת עכבר ימינה :מאפשרת להגדיל חלקים בגרף .אם נמקם את הסמן במקום מסויים
על הגרף ,נלחץ עליו ,ובלי לשחרר את הלחצן ננוע ימינה ולמטה ,יתחיל להיווצר ריבוע.
כאשר נשחרר את הלחצן ,יגדל ריבוע זה ויהפוך לגרף המופיע על כל החלון .ניתן להגדיל
עוד ועוד.
 .4גרירת עכבר שמאלה :מקטינה את הגרף במידה והגדלנו אותו .נמקם את סמן העכבר,
נלחץ עליו תוך גרירה לכיוון מעלה או מטה ושמאלה .נחזור ונקבל את הגרף המקורי.
 .5גרירת חלון נתונים :אם הקשנו עם העכבר וקיבלנו את חלון הנתונים ,ניתן להזיז אותו
למקום אחר על המסך .הגרירה מתבצעת בעזרת הכותרת .לוחצים עם העכבר על
הכותרת ,תוך כדי השארת הלחצן למטה גוררים את החלון.
 .6הצג תאריך על המפה :בחלון הנתונים שקיבלנו לאחר לחיצה עם העכבר ,מופיע לחצן זה
המאפשר להציג את הנתונים הנוכחיים על מפת הלידה ממנה פועלים .אם נקיש עליו,
יופיע על מפת הלידה גלגל נוסף המראה את העתיד לתאריך הרלוונטי .נוכל להזיז את
החלון או לסגור אותו בכדי לצפות במפה שמתחתיו.
המערכת יכולה לספק תשובות ממצבים פשוטים ביותר ועד מורכבים מאוד .למשל ,לשאלה מתי
במשך חיי בעל המפה היה היבט של צמידות או מולות ,של צדק במעברים ,אל ירח הלידה ,ניתן
לקבל תשובה מהירה ומאירה .או למשל ,מתי ירח בקידומים היה ב היבט מז'ורי כלשהו (צמידות,
משושה ,מרובע ,משולש ,מולות ) אל שמש או נוגה במפת הלידה ,במשך חייו של בעל המפה.
חישוב מורכב יותר יכול להיות ,למשל ,כאשר מעוניינים למצוא את הזמנים בהם צדק ,שבתאי,
אורנוס ,נפטון וכירון במעברי ם ,היו בהיבט של צמידות או משושה ,ריבוע ,משולש או מולות ,אל
שמש ,ירח ,מרקורי ,נוגה ומאדים במפת הלידה .רצוי לבחור רמות עוצמה שונות לכל פלנטה
בלידה ,לכל פלנטה במעבר ולכל היבט.
ניתן לשנות את צבע הגרף ולהפכו מתלת מימד לדו מימד ולהיפך.
ניתן להדפיס את הגרף בעזרת לחיצה על מקש ההדפסה.

מעברי מגורים

באופן כללי ניתן להגיד שמפת הלידה היא למעשה
חישוב של המצב הקוסמי המתאים לזמן ומקום נתון.
זה מציג את מיקומי הפלנטות יחסית לכדור הארץ וגם
את הנקודה בה נמצא כדור הארץ בסיבוב סביב צירו.
מיקומי הפלנטות נרשמים על רקע גלגל המזלות .ציר
הסיבוב של כדור הארץ קובע את החלוקה של הבתים
האסטרולוגיים.
היות וחישוב הפלנטות נקבע על פי מדידה של מרכז
הפלנטה אל מרכז כדור הארץ ,החישוב אינו משתנה
יחסית למיקום הלידה .במילים אחרות ,באותו זמן גריניץ' יהיו הפלנטות באותו מיקום בגלגל
המזלות גם אם האדם נולד בישראל ,או באוסטרליה ,או ארה"ב וכדומה .דבר זה אינו ברור
לאסטרולוגים רבים .למשל ,אם בשעת חצות בגריניץ' הירח נמצא בעשר מעלות טלה ,באותו
הרגע גם למי שנמצא בטקסס ארה"ב יופיע הירח בעשר מעלות טלה .ואין זה משנה אם ברגע
נתון השעה היא שעת צהריים בישראל ושעת לילה בארה"ב ,הפלנטות יהיו באותם מיקומים.
מבחינה זו חלוקת הבתים היא שונה .החלוקה נקבעת על פי זמן סיבוב כדור הארץ סביב צירו
ולוקחת בחשבון את מעטפת כדור הארץ ,שם אנו למעשה מתגוררים .ולכן תזוזה למקום אחר,
גם אם זה אותו רגע נתון בזמן ,תשנה את חלוקות הבתים ומיקומם אף שלא תשנה את מיקום
הפלנטות במזלות.
במילים אחרות ,אם ישנן שתי מפות לידה אשר שתיהן נוצרו לשני אנשים אשר נולדו באותו רגע
אבל במקומות שונים ,המפה תראה את אותם מיקומי -הפלנטות באותן מעלות בדיוק ,אבל
הפלנטות יופיעו בבתים שונים .וכך ,למרות ששתי המפות זהות מבחינת מיקומי הפלנטות,
גורלות שני האנשים הללו יכולים להיות שונים בצורה משמעותית .למשל ,במפה אחת יכול
להופיע פלוטו בבית  23ובמפה שנייה הוא יכול להיות בבית אחר לחלוטין ודווקא צדק עשוי
להופיע בנקודת רום השמיים.
לכן יהיה ברור שלמרות שעת הלידה הזהה ,לשני בעלי מפות אלה יהיו קריירות שונות לחלוטין,
וסביר שבעל המפה בה מופיע פלוטו בבית  23יחווה משברים בקריירה וסיומים והתחלות
מחודשות ,ותחומי העיסוק יכולים להיות בדברים כגון פסיכולוגיה או פיסיקה אטומית וכו' ,הכול
בהתאם לפלוטו .לבעל המפה השנייה עשויה להיות קריירה מוצלחת עם הרבה פחות מאבקים
ומשברים מאשר לבעל המפה הראשונה .דברים יתנהלו בקלות יחסית ותחומי העיסוק יהיו גם
הם פחות תובעניים ,למשל ,עסקי ייצוא ,חוק ומשפט ,נסיעות וכדומה.
אם כך ,האם תזוזה לנקודת ציר חדש על כדור הארץ ,במילים אחרות מעבר לעיר או מדינה
חדשה ,תשנה את השפעות המפה? התשובה היא – כמובן .כשם שמודדים וחוזים באסטרולוגיה
תנועה בזמן כך ניתן למדוד ולחזות תנועה במרחב .מכאן גם הביטוי המקובל ביהדות – "משנה
מקום משנה מזל".
אמנם מפת הלידה תהיה תמיד התבנית אותה אנו נושאים איתנו .אך כשם שקידומים ומעברים
המודדים את הזמן ה משתנה יוצרים הזדמנויות חדשות וגורמים למיקודים שונים במפה ,כך גם
שינויים במרחב ,או מעברי מגורים ,יוצרים אף הם הזדמנויות חדשות ויוצרים מיקודים שונים
במפה .מבחינה של הגיון אסטרולוגי ,כמו גם מבדיקות מעשיות בשטח הדבר אכן אפשרי ומעשי.
כך שאותו בעל מפה אשר לו פלוטו נמצא בבית  23יכול לשנות את מיקום מגוריו למקום בו נופל

צדק על רום השמים ,וכך עדיין לעסוק בפסיכולוגיה אבל במסגרת קריירה מוצלחת יותר ועם
פחות משברים.
מערכת מעברי המגורים ב היפריון מאפשרת לבצע את החישובים הללו ולמצוא לכל מפה את
המקומות המועדפים לפיתוח נושאים מסוימים בחיי האדם ,כמו גם מציאת מקומות אשר יגבילו
תחומים בחיים .המערכת מתבססת על מפת לידה ספציפית ו ניתן להגיע אליה גם מתפריט 'חשב
מעבר מגורים' מתוך חלון הספריה ,וגם מתוך תצוגת מפה גרפית בברירת ' מעברי מגורים'
שבסרגל הכלים.
חלון מעברי המגורים נפתח כאשר המפה כבר מחושבת ,אך עדין יש לבחור בברירת המעבר
הרצויה .ניתן לבחור בשני אופני חישוב – אוטומטי ומפורט .בצד ימין
למעלה יופיעו שתי תוויות בחירה " ,חיפוש אוטומטי" ו" חיפוש מפורט ".
חיפוש אוטומטי – אפשרות זו תציג אפשרויות הבאות לזרז את בחירת
הדברים המרכזיים .ניתן להקיש על " שיפור מצב כללי" או על " שיפור
הקריירה" או כל אחת מהב חירות בכדי לבצע חישוב מיידי בנושאים
אלה .ניתן גם לבחור בנושאים היוצרים קשיים בכדי לדעת מאלו
מקומות להימנע ,למשל "קשיים פיננסיים" או "קשרים במערכות
יחסים " וכדומה.
לאחר הלחיצה יופיע מונה ,והמערכת תחשב את כל הדרוש ותתחיל
לבצע סריקה על פני כל כדור הארץ .כל עיר אשר תתאים לקריטריון
הנבחר תתווסף לרשימה אשר תוצג בסיום החישוב והסריקה.
חיפוש מפורט – אם בחרנו בלשונית זו נקבל אפשרות לבחור כל
קריטריון אפשרי לשילוב בין פלנטות לבין מיקום בית .ישנן שתי
אפשרויות ,האחת היא לחפש מיקום של
פלנטה בהקשר לקאספ של בית ,וניתן
לחפש מעלה ספציפית בהקשר לקאספ.
באפשרות הראשונה ,הנמצאת בחציו העליון של דף הלשונית,
בוחרים את הפלנטה הרצויה וכן את הבית בו מעוניינים למצוא
אותה ,למשל ,צדק בבית  ,MC 23ואז מקישים על לחצן 'חשב
וסרוק'.
באפשרות השנייה ,הנמצאת בחציו התחתון של דף הלשונית,
בוחרים את המעלה הרצויה וכן את הבית בו מעוניינים למצוא
אותה ,למשל ,מעלה  1של מזל שור בבית  ,MC 23ואז מקישים
על לחצן ' חשב וסרוק'.
לאחר הלחיצה יופיע מונה והמערכת תחשב את כל הדרוש
ותתחיל לבצע סריקה על פני כל כדור הארץ .כל עיר אשר תתאים
לקריטריון הנבחר תתווסף לרשימה אשר תוצג בסיום החישוב
והסריקה.
את הטווח לחישוב ניתן לשנות בעזרת לחצן הסידורים .מומלץ

לשמור על טווח קטן בכדי לשמור על דיוק ועל כמות תוצאות סבירה.
תצוגת התוצאות :בסיום החישוב יוצגו כל המקומות אשר נמצאו כתואמים לקריטריון שנבחר.
בטבלה שלשמאל נקבל את רשימת המדינות בהן השפעת הפלנטות במפה תותאם לבית הנכון.
היות ולרוב המדינות שטח גדול ,יכולה להיות התאמה מדויקת בעיר אחת אבל התאמה פחותה
בעיר אחרת .על כן ,כל הקלקה על
שורה ברשימת המדינות תציג בטבלה
שמימין את הערים הספציפיות
התואמות לחלוטין את קריטריון
הבחירה.
כמובן ,כמו תמיד ,לא מומלץ לקבל
החלטה ללא בדיקה מעמיקה של
האסטרולוג .למשל ,אם בחרנו בשיפור
הבריאות יראו החישובים את התוצאות
המתאימות אשר סביר שאכן ישפרו את
בריאות בעל המפה אם יעבור לאותו
מקום .עם זאת ,נניח שצ דק על קאספ
בית שש אכן משפר את הבריאות ויוצר
יותר מצבים חיוביים ואופטימיים ,שגם קשורים לחו"ל ,בכל זאת במפה מסוימת ייתכן שהדבר לא
יעזור ,למשל ,כאשר לצדק יש היבטים קשים מאוד ,או שהוא בצמידות לשבתאי .או אם במפה
מסוימת צדק במצב תקין אך הכנסתו לבית שש תגרום לשבתאי ופלוטו לעבור לנקודת האופק,
דבר העשוי להחמיר את מצבו של בעל המפה במקום לשפרו.
לכן קיימת האפשרות של "הצג מפה" בסרגל הכלים .לאחר שהתקבלו התוצאות ניתן לסמן אחת
מהערים ולהקיש על לחצן זה .אז תוצג המפה במלואה על פי החישוב של המקום החדש תוך
התאמת ההפרש מגריניץ' ,קווי האורך והרוחב וזמן הלידה .אז ניתן לבחון בעיון את ההשפעה
של המקום החדש על בעל המפה .במידה והמקום לא יתאים יש לחפש אחר ,עדיף במדינה
אחרת ,בכדי לקבל תוצאות שונות במידה גדולה יותר .הרשימה לרוב נרחבת ומאפשרת בחירה
של מקומות אחרים .כמו כן ,במצבים כאלה ניתן לשנות את קריטריון החיפוש ,למשל ,במקום
שצדק יעבור לבית שש ניתן לסרוק מקומות בהם נגה תעבור לשם במקו מו.
עריכה
הקלקה על עריכה תעביר את פרטי המפה לחלון 'מפה חדשה' .כך ניתן ליצור מפה חדשה
המתבססת על פרטי המפה הנוכחית מבלי שיהיה צורך להקיש את כל הנתונים מחדש.
במידה ומעוניינים לשנות את הפרטים של המפה כפי שנשמרו בספריה יש לבצע זאת מתוך
הספריה עצמה.
שמירה בספריה
הקלקה על שמירה תשמור את המפה המוצגת בספריה ,לאחר הקשת שם .תתקבל הודעה
שהמפה נשמרה.
שמירה גרפית

ניתן לשמור רק את שרטוט המפה עצמו בקובץ כתמונה .קובץ זה יהיה מסוג  jpgויאפשר
להעביר את הציור עצמו לדיסק ,לשלוח אותו בדואר אלקטרוני וכדומה.
נבחר את שם הקובץ ואת רמת הדחיסה .ככל שרמת הדחיסה גבוהה יותר כך הקובץ קטן יותר,
קל יותר לשלוח אותו באינטרנט וכדומה .עם זאת ככל שהוא קטן כך יורדת האיכות וצריך למצוא
את היחס הנכון והרצוי .רמת דחיסה של  1מקובלת לרוב המצבים.
קביעת גודלו של חלון המפה עצמו ,ישפיע על גודל התמונה שנשמור.
שליחת מפה במייל :
ניתן לשלוח את המפה בה צופים בדואר האלקטרוני בצורה פשוטה וקלה .המשלוח יכלול את
מראה המפה כמו גם תוספות רישום במידה ונוספו על ידי האסטרולוג .המשלוח מתבצע על ידי
הקלקה על האפשרות ' שליחת מפה במייל' בסרגל הכלים.
השליחה עצמה מתבצעת על ידי תוכנת היפריון בעזרת הפעלת מערכות המפעילות את תוכנת
הדואר שלכם ,וגם תפעול מערכת החלונות הגורמת לצירוף קובץ למייל .לכן ,אם תוכנת הדואר
שלכם אינה מותקנת כראוי ( גם אם אתם כן מצליחים לשלוח ולקבל דברי דואר רגילים) ,או
שאינה מסוגלת להתממשק למערכות מסוימות של חלונות ,או שאינה בנויה על פי הסטנדרטים
המקובלים ייתכן שלא תוכלו לה פעיל אפשרות זו .זו אינה בעיה של היפריון אלא של שילוב
החלונות עם תוכנת הדואר שלכם ,וניתן לפתור אותה רק בעזרת ארגון נכון של מערכות אלה.
במידה ואפשרות זו אינה פעילה אצלכם אך תוכנת הדואר מסוגלת לשלוח דברי דואר רגילים ,יש
באפשרותכם לשמור את המפה בצורה גרפית ,בעזרת ברירת 'שמירה גרפית' ואז לשלוח באופן
ידני דואר אלקטרוני ולהוסיף את קובץ המפה הגראפית כ .Attachment
דו"ח לידה
הדו"ח מורכב מצירוף ניתוח כל האפשרויות
הבודדות של הפלנטות במזלות בבתים
ובהיבטים ,בתוספת מערכת שקלול אשר
מחשבת את ערך המזלות במפה .דבר זה
אינו בא להחליף את תהליך ניתוח האופי
של בעל המפה על ידי האסטרולוג ,אלא
לעזור במהלך העיסוק עם המפה או כעזרה
לתלמידים.
מערכת השקלול לוקחת בחשבון את כל
הנקודות במפה לפי ערכים משתנים.
למשל ,מיקומו של מאדים מקבל ערך
מסוים .במידה ומאדים הוא שליט האופק
הוא יקבל ערך נוסף .במידה והשמש בטלה
הוא שוב יקבל ערך נוסף וכדומה .גם
השליט של המזל בו נמצא מאדים יקבל
ערך בהתאם .כך האלגוריתם ממשיך תוך

הוספת ערכים (אשר ערכם יורד בהדרגה ) עד ליצירת סה"כ לכל המזלות .המזלות העיקריים לפי
שקלול זה יוצגו בתוספת הערך שלהם מתוך השלם ,באחוזים.
יתקבל גם סיכום האנרגיות והאיכויות לפי השיטה אשר נבחרה בסידורים הכלליים או לפי ברירת
המחדל אשר מחשבת את הפלנטות שמש עד שבתאי בתוספת האופק.
לאחר מכן יתקבלו הפירושים לפי סדר הפלנטות .ניתן לשנות את הסדר על ידי בחירת ' מיון'
בתפריט של הקלקה -ימנית.
ניתן לה דפיס את הדו" ח או לשמור אותו על ידי בחירה בתפריט של הקלקה -ימנית .שמירתו
מתאפשרת לפי פורמט  rtfאו לפי פורמט  .txtלאחר שמירתו ניתן לטעון אותו בפעמים הבאות
מתוך חלון זה או בעזרת מעבד תמלילים מקצועי.
ניתן להוסיף מלל עצמי למערכת הדו" ח ,אשר לאחריה יתווסף מלל זה להכנת הדו"ח לכל מפה.
להלן הסבר על אופן הוספת מלל עצמי לפירושים המקוריים:
מוסיפים את המלל למאגר הראשוני ממנו נגזרים הפירושים.
המאגר בנוי משלושה קבצים:
קובץ לפירוש פלנטות במזלותIntSG.txt :
קובץ לפירוש פלנטות בבתיםIntHS.txt :
קובץ לפירוש פלנטות בהיבטיםIntAsp.txt :
במידה ונטען את אחד מהקבצים הללו נוכל להוסיף מלל במקום שנרצה .חשוב לשמור על כלל
חשוב :המלל חייב להיות רציף ללא שורות רווח ,ללא לחיצות על מקש [  .]Enterכל פסקה אשר
מתייחסת לנושא מסוים (למשל שמש בטלה ) ,חייבת להיות רציפה .מערכת הפירוש קוראת את
המלל ברציפות עד לשורת רווח.
כדאי קודם להחליט מהו הדבר אותו אנו מעוניינים לשנות או להוסיף .האם זה פלנטה במזל,
פלנטה בבית מסוים או פלנטה בהיבט לפלנטה .לאחר שמחליטים טוענים את הקובץ המתאים
לפי השם המוזכר קודם .חשוב לדעת שבקובץ ההיבטים ניתן להכניס מלל רק לפי שלושה
סיווגים ,לפי צמידות ,לפי היבטים הרמוניים ולפי היבטים דיסהרמוניים .למשל הנתונים של
הצמידות בין שמש לירח יופיעו תחת הכותרת :שמש -ירח -צד(?) .ישנם מקומות בהם הדברים
נוגעים גם לצמידות וגם להרמוניים או לדיסהרמוניים ואז ניתן לראות כותרת כגון :מרקורי -נפטון -
צד אשר מציינת שהשורות הבאות יתאימו גם לצמידות וגם להיבטים דיסהרמוניים של מרקורי
ונפטון.
לאחר השינויים יש לשמור את הקובץ ולצאת ממעבד התמלילים לפני הפעלתה מחדש של
התוכנה .במידה והכול נעשה כראוי ,יופיע המלל אשר הקשנו בדו" חות הבאים אשר נכין.
דו"ח התאמת מזל
כאשר הת צוגה היא של התאמת מפות לפי הסינסטרי ,יהיה ניתן לקבל מלל של התאמת מזלות
השמש .מומלץ שמין בעלי המפה יהיה מעודכן בכדי שהמערכת תתאים את הטקסטים הנכונים
לזכר/נקבה .במידה ובעלי המפה הן מאותו מין או שנתון זה לא הוקש ,יש כמובן להתייחס למלל

בצורה הנכונה.
הדפסת מפה
בחירה באפשרות זו תציג את חלון הכנת הדפסה .חלון זה מאפשר לנו לקבוע ברירות שונות
לצורך הדפסה .חלון זה מייצג למעשה את הדף המודפס שלנו .נוכל לגרור את הריבוע אשר מציין
את המפה למקומות שונים על הדף .בזמן הלחיצה תופיע מסגרת מקווקוות מסביב לריבוע .אז
ניתן להזיז את העכבר ,תוך כדי כך שהוא עדיין לחוץ ,ולגרור את המסגרת למקומות שונים על
הדף .לאחר שנשחרר את לחצן העכבר תעבור התמונה אל המקום החדש.
בצידו הימני של חלון זה נבחין בסרגל גלילה .נוכל
להקיש על החצים שלו בחלק העליון להקטנת המפה
ובחלק התחתון להגדלת המפה.
עם פרטים :סימון תיבה זו תוסיף להדפסה פרטים של
מיקומי הפלנטות והבתים וטבלת היבטים למפת לידה,
ומיקומים כוללים למפות עתיד והתאמה.
חשוב לדעת שלעתים יש ב עיות בדרייבר של המדפסת,
אשר עלולים לפגום בצורת ההדפסה או בגווני הצבעים
(לעתים עד כדי היעלמותם המוחלטת בהדפסה ).
הדרייבר המתאים נרכש עם המדפסת ולעיתים מגיע
עם גרסת החלונות ויש להתקינו כראוי .מזמן לזמן
משחררים יצרני המדפסות דרייברים חדשים ומומלץ
להשיגם בכדי לאפשר את המירב מהמדפסת ולמנוע אי
התאמות .לרוב ניתן להשיג זאת בקלות דרך רשת
האינטרנט באתר של היצרן.
ניתן לפתור בעיות רבות על ידי טיפול באפשרויות של
הדרייבר עצמו .ניתן להיכנס לברירות הדרייבר על ידי
לחיצה על לחצן סידור המדפסת .שם ניתן לשנות את
כמות הצבע ,את צורת פיזורו על הדף ,את אופן יצירת
הגוונים וכדומה .למרות שניתן להגיע לאפשרות זו
מתוך היפריון ,לתוכנה עצמה אין קשר לדרייבר ולאופן
תפעולו.

תיקון מגבלת זכרון :אם המפה מודפסת כראוי רצוי לא להשתמש בהעדפות אחרות .עם זאת,
במידה ויש בעיה ,ובמידה והיא לא נפתרה בעזרת עדכון הדרייבר של המדפסת ,ניתן להקליק על
אייקון התיקון .בחלון שנפתח יוצגו ברירות שונות אשר ישנו את מערכת ההדפסה .דבר ראשון
שכדאי לנסות הוא לסמן את תיבת ' מערכת הדפסה חלופית' .הדבר יגרום לתוכנה לעבוד עם
מערכת הדפסה מקבילה השונה מברירת המחדל ,שעשויה לעזור .במידה וגם זה אינו עוזר ניתן
לבדוק את הברירות האחרות ,ולנסות שילובים שונים.

