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Elina Kivimäki: Astroilua ilman osto-ohjelmia
Olen pitkään haaveillut SolarFiresta, mutta erinäisistä syistä ostaminen aina siirtyy ja siirtyy. Yhtenä
osasyynä on, että ilmankin pärjää yllättävän hyvin. Kaikille tutun Astro.com -nettisivuston rajojen tultua
vastaan on netistä löydettävissä muutakin ilmaistarjontaa englanniksi.
ASTROWIN
AstroWin – ohjelman voi ladata omalle koneelle www.astrowin.org – nettisivulta, josta löytyy muitakin
ilmaisohjelmia. Ohjelman tarjonta on niin runsas, että astrologisen tiedon lisääntyessä ja kokeilujen myötä
siitä voi tehdä aina uusia löytöjä. Jo syntymäkartan perustiedot on moninaisesti luokiteltu. Yhteenveto
kertoo planeettojen sijainnit syntymäkartalla, progressioissa, aurinkokaarina ja transiitteina. Keskipisteistä
kiinnostuneelle ohjelmasta on varmasti hyötyä. Taulukkoa löytyy myös syntymäkartan arabialaisista
pisteistä, perinteisen astrologian mukaisista arvostuksista, heijastuspisteistä, dwadeista, tähdistä.
Progressiotaulukoista ei ole unohdettu keskipisteitä eikä paralleeleja. Aurinkokaarien kohdalla erityisherkku
on mahdollisuus saada koko elämän ajalle aurinkokaaret luettelona. Transiittien kohdalla on hyödyllinen
luettelo uusista kuista ja niiden tekemistä aspekteista syntymäkarttaan. Deklinaatioille on oma kohtansa. Ja
ne karttamahdollisuudet, niitä riittää. Itse olen käyttänyt mm. ingressikarttaa ja 90 asteen karttoja.
Erityisen hyödyllistä on mahdollisuus tehdä triplakarttoja, mm. syntymäkartta, progressiot ja transiitit eri
kehille. Jos kartta vaikuttaa oudolta, voi apu löytyä valitsemalla Type-valikosta eurooppalainen tapa.
HOROZCOPE
Www.horozcope.com –nettisivuille länsimaiseen astro-logiaan kirjautuneena on mahdollista tehdä
muitakin paluukarttoja kuin Auringon ja Kuun valitsemalla kohdan Solar/lunar etc.
ZET
ZET 9.1.03 Lite on netistä niin ikään ladattu ilmaisohjelma, mikä ainakin itselleni on ollut AstroWin:ä
hankala-käyttöisempi. Toisaalta se tarjoaa taas jotain, mitä en ole muualta löytänyt.
Perussyntymätietonäytölle saa kartan lisäksi tiedot mm. syntymää edeltäneistä pimennyksistä,
syntymätuntia, -päivää ja -vuotta hallitsevasta planeetasta, planeettojen muodostamista kuvioista ym.
Ainutlaatuista ovat näkymät kosmokseen ja taivaan tähdistöihin. Taulukon voi luoda kurssittomille kuille ja
planeettojen siirtymisille uusiin merkkeihin. Itse olen hyödyntänyt mahdollisuutta tehdä pimennyskarttoja
Eclipsien kohdasta.
LUNARBAR
Viimeisenä koneelleni on netistä www.timelordsastrology.com.au -sivulta ladattu LunaBar -ohjelma. Kuun
liikkeiden seuraamista arjessa helpottaa, kun näytön oikeasta alareunasta heti näkee, missä merkissä ja
kuunvaiheessa Kuu tällä hetkellä menee. Oikeassa olevat kurssittoman kuun taulukot löytyvät
www.chrismitchell.bristolastrology.net/lunabar_voc.html .

