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Η ΨΥΧΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Μια εσωτερική οπτική

Ο γενέθλιος χάρτης σας ως εσωτερικός οδηγός
Στις σελίδες που ακολουθούν θα κάνετε ένα ταξίδι στον προσωπικό σας αστρολογικό
χάρτη. Αλλά μην περιμένετε τα κλασικά σχόλια, τύπου: «οι Σκορπιοί είναι σέξι». Είστε ένα
μυστήριο ον σε ένα μυστήριο σύμπαν. Είστε εδώ για πολύ λίγο, ένα βλεφάρισμα στα μάτια
του Θεού. Και αντιμετωπίζετε ένα μνημειώδες έργο: να βρείτε τι συμβαίνει! Στο πνευματικό
αυτό μονοπάτι, η αστρολογία είναι σύμμαχός σας. Πως θα σας βοηθήσει; Σίγουρα, όχι με
το να σας βάζει την ταμπέλα ενός συγκεκριμένου "τύπου". Η αστρολογία λειτουργεί
υπενθυμίζοντάς σας ποιος είστε, προειδοποιώντας σας για τα καθησυχαστικά ψέματα που
λέμε στους εαυτούς μας και φωτίζοντας τις εμπειρίες που μπορούν να πυροδοτήσουν τα
πιο εκρηκτικά άλματα προς την επίγνωση. Μετά από αυτό, τα υπόλοιπα εξαρτώνται από
εσάς.

ΟΙ ΔΕΚΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ
Ο κύριος ουράνιος δάσκαλος είναι ο Ήλιος. Τι διδάσκει; Την ατομικότητα. Τη ζωτικότητα.
Πώς να διατηρείτε τη δύναμη της ζωής δυνατή μέσα σας. Αν ο ήλιος σκοτείνιαζε, το ίδιο θα
συνέβαινε και με όλους τους πλανήτες – αφού η λάμψη τους δημιουργείται από την
αντανάκλαση του ηλιακού φωτός. Με τον ίδιο τρόπο, αν δεν καταφέρετε να
ανατροφοδοτείτε την εστία του εσωτερικού σας ήλιου, τότε απλά "θα μείνετε από βενζίνη",
όλες οι άλλες πλανητικές σας λειτουργίες θα επηρεαστούν εξίσου. Πώς μαθαίνουμε τα
μαθήματα του δασκάλου αυτού;
Ξεκινήστε με την κατανόηση ότι όταν γεννηθήκατε ο Ήλιος ήταν στον Υδροχόο.
Ο Υδροχόος είναι το ζώδιο των ιδιοφυών – και των εγκληματιών. Συμβολίζει την
εξατομίκευση, μία λέξη που σημαίνει "η διαδικασία να είσαι ο εαυτός σου". Ενάντια στη
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εξατομίκευσή σας, βρίσκονται παρατεταγμένες όλες οι κοινωνικές δυνάμεις του
κομφορμισμού. Αγοράστε ένα φουλάρι ή μία γραβάτα. Ξυρίστε τα πόδια σας! Πεινάστε το
μεσημέρι! Εξωτερικά, όλα αυτά τα βιώνετε σα να σας επιβάλλονται από το περιβάλλον.
Εσωτερικά, αυτές οι δυνάμεις είναι πιο ανεπαίσθητες αλλά ακόμα πιο επικίνδυνες: όλα τα
εσωτερικευμένα σενάρια που λένε ότι κάποτε ήσουν ένα μικρό παιδί και μάθαινες πώς να
είσαι άνθρωπος από τη μαμά και τον μπαμπά, και την εκπαιδευτική τηλεόραση.
Το "Υδροχοϊκό" μέρος του εαυτού σας είναι κάπως παράξενο. Δεν ταιριάζει με το
κοινωνικό περιβάλλον, τουλάχιστον όχι χωρίς να προδώσει τον εαυτό του. Σε αυτό το
τμήμα της ζωής σας, όσο πιο ισορροπημένοι είστε, τόσο πιο παράξενοι φαίνεστε. Κάντε το
δικό σας, και πληρώστε το τίμημα της αποξένωσης και του κοινωνικού αποκλεισμού. Είναι
υψηλό τίμημα… αλλά όχι τόσο υψηλό, όσο αν ζούσατε μια ζωή που δεν θα ήταν η δική
σας.

Μπορούμε να πάμε την ανάλυση του γενέθλιου Ήλιου σας ένα βήμα παραπέρα. Όταν
γεννηθήκατε, αυτό το ηλιακό φως φώτιζε τον Τέταρτο οίκο. Τι σηματοδοτεί αυτό;
Ξεκινήστε, με το να αντιληφθείτε ότι οι Οίκοι αντιπροσωπεύουν δώδεκα βασικούς τομείς
της ζωής. Για παράδειγμα, υπάρχει ο Οίκος του γάμου και ο Οίκος της καριέρας. Πάντα
βρίσκουμε ένα στοιχείο του πεπρωμένου στη δομή των οίκων μας. "Το χέρι του Θεού" μας
υποβάλλει διαρκώς σε υπαρξιακά και ηθικά ερωτήματα που συνδέονται με τους Οίκους
στους οποίους δίνουμε έμφαση. Το πώς θα αντιδράσουμε και το τι θα μάθουμε –ή δεν θα
καταφέρουμε να μάθουμε- είναι δική μας δουλειά.
Με τον Ήλιο στον Τέταρτο Οίκο, οι ρίζες της ύπαρξής σας βρίσκονται στο βασίλειο των
ηρώων. Αυτό σημαίνει ότι η βαθύτερή σας ταυτότητα αποκρυσταλλώνεται γύρω από την
εικόνα ενός ατόμου που αντιμετωπίζει μια πρόκληση και μια αναζήτηση: να βρείτε το
ψυχολογικό σας Άγιο Δισκοπότηρο, τον Εαυτό σας. Δοκιμάζετε τα βάθη της ψυχής σας,
εξερευνάτε τους λαβυρίνθους του μυαλού. Στο ταξίδι αυτό, πέφτετε πάνω σε πολλά που
σχετίζονται με την επίδραση που ασκούν η οικογένειά σας, η κουλτούρα σας, ίσως και το
κάρμα σας. Στο σχολείο της ζωής, διαλέξατε να κάνετε Μάστερ στην ψυχολογία.
Είστε σε επαφή με αρκετό υλικό που συνήθως είναι καταπιεσμένο. Ως αποτέλεσμα, ποτέ
στη ζωή σας δεν πρέπει να έχετε βιώσει ένα αληθινά απλό συναίσθημα. Πάντα αισθάνεστε
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τα λεπτά υπόγεια ρεύματα της ανάγκης και του θυμού, της σοφίας και της προκατάληψης,
που ρέουν κάτω από το φαινομενικά γεμάτο αυτοπεποίθηση λούστρο του "εγώ", αυτό που
οι άνθρωποι συνηθίζουν να φορούν "για τα μάτια του κόσμου".

Το επόμενο βήμα, στο ταξίδι μέσα στο γενέθλιο χάρτη σας, μας μεταφέρει στη Σελήνη.
Όπως ίσως θα περιμένατε, η Σελήνη συνάδει με τις μαγικές, συναισθηματικές πλευρές της
ψυχής σας. Αντιπροσωπεύει τη διάθεσή σας, με υπολογισμούς για όλη σας τη ζωή. Ως
δάσκαλος της καρδιάς, η Σελήνη σας λέει πώς να νιώθετε άνετα και πώς να εκπληρώσετε
τις βαθύτερες ανάγκες σας. Ενώ ο Ήλιος γνωρίζει τι είδους εμπειρίες και σχέσεις θα σας
βοηθήσουν να νιώθετε καλά, η Σελήνη ασχολείται με ένα άλλο κομμάτι του παζλ: το να
νιώθετε ευτυχισμένοι.
Όταν γεννηθήκατε η Σελήνη ήταν στον Τοξότη.
Για τον αστρολόγο του Μεσαίωνα, υπήρχαν τρία είδη Τοξότη: ο Τσιγγάνος, ο Ακαδημαϊκός
και ο Φιλόσοφος. Όλοι είναι αποδεκτοί, υγιή τμήματα της εικόνας. Ο Τοξότης συμβολίζει
την παρόρμησή μας να επεκτείνουμε τους ορίζοντές μας, να σπάσουμε τις ρουτίνες που
μας κρατούν δέσμιους. Ένας τρόπος είναι να σπάσουμε τα δεσμά της κουλτούρας μέσα
στην οποία γεννηθήκαμε – αυτός είναι ο Τσιγγάνος. Ένας άλλος τρόπος είναι να
μορφωθούμε, να σπρώξουμε τη διανόησή μας πέρα από την τυπική εκπαιδευτική μάθηση
– ο Ακαδημαϊκός. Τέλος, η νόησή μας μπορεί να εκδηλωθεί "προς τα έξω" και να επιδιώξει
να... τα βρει με τον κοσμικό νόμο, προκειμένου να συλλάβει το νόημα και το σκοπό της
ζωής. Αυτός είναι ο δρόμος του Φιλόσοφου.
Με τη Σελήνη στον Τοξότη, υπάρχει μία θαρραλέα, ανοιχτή, αθώα ποιότητα στην ψυχή
σας. Βρεθήκατε ξαφνικά εδώ, σ' αυτό το γοητευτικό, ακατανόητο σύμπαν. Έχετε στη
διάθεσή σας μία "x" διάρκεια χρόνου για να τα δείτε όλα – ξεκινήστε λοιπόν! Αισθάνεστε
πολύ άνετα όταν ψάχνετε το δικό σας Άγιο Δισκοπότηρο, που είναι η Επίγνωση. Μπορεί
να το καταφέρετε διαβάζοντας βιβλία ή βλέποντας τις ειδικές ταινίες του "National
Geographic". Μπορεί να το καταφέρετε επεκτείνοντας τους φυσικούς σας ορίζοντες.
Πάντως, ποτέ δεν θα το καταφέρετε αν τελματώσετε σε μια προκαθορισμένη ρουτίνα.
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Προχωρώντας παρακάτω, βλέπουμε ότι η Σελήνη σας βρίσκεται στον Δεύτερο οίκο του
χάρτη σας.
Αξιοπρέπεια και αυτοεκτίμηση είναι τα θέματα εδώ. Η λύση δεν βρίσκεται στη γνωστή
συνταγή "Όλοι παιδιά του Θεού είμαστε", που σας επιτρέπει να συγχωρείτε τον εαυτό σας
χωρίς να εμβαθύνετε και πολύ στα πράγματα. Αντιθέτως, είναι μια διαδικασία μέσα από
την οποία θα αναγνωρίσετε με αντικειμενικότητα τις ελλείψεις σας και θα προσπαθήσετε
να τις διορθώσετε: να αποδείξετε δηλαδή αυτά που πρέπει να αποδείξετε στον εαυτό σας.
Με τη Σελήνη στο δεύτερο Οίκο, η αυτοπεποίθηση δεν είναι μια αυτόματη διαδικασία για
εσάς. Πρέπει να τη δουλέψετε. Πώς; Πολλά εξαρτώνται από αυτά που μάθαμε
δευτερόλεπτα πριν – οι δραστηριότητες που συνδέονται με το ζώδιο στο οποίο βρίσκεται η
Σελήνη σας παίζουν σημαντικό ρόλο στο να σας κάνουν να νιώθετε άξιοι για τα καλά
πράγματα της ζωής. Προσθέστε σε αυτήν τη φόρμουλα, την κλασική σεληνιακή στρατηγική:
στοργή. Αν βρείτε κάποιον, έναν άνθρωπο, ένα ζώο, ένα μέρος, που με κάποιο τρόπο
είναι πληγωμένο και καταφέρετε να το επαναφέρετε από το χείλος της καταστροφής,
ενισχύετε τη Σελήνη σας και έτσι βαθαίνετε την αξιοπρέπεια του στοιχείου.

Υπάρχει ένα τρίτο, κρίσιμο κομμάτι στο αστρολογικό σας παζλ: ο Ωροσκόπος, ή
ανατέλλον σημείο. Μαζί με τον Ήλιο και τη Σελήνη συμπληρώνει την "αρχική τριάδα". Τι
είναι αυτό; Τι σημαίνει;
Το ανατέλλον σημείο είναι το ζώδιο που ανέτελλε στον ανατολικό ορίζοντα τη στιγμή της
γέννησής σας. Είναι εκεί που είναι ο ήλιος την αυγή, με άλλα λόγια. Με τον ίδιο ακριβώς
τρόπο, ο Ωροσκόπος αναπαριστά το πώς "ανατέλλετε" στους ανθρώπους, δηλαδή το
πώς παρουσιάζεστε. Είναι το "στυλ" σας ή η "μάσκα" σας.
Όταν πήρατε την πρώτη σας ανάσα, το ζώδιο Ζυγός ανέβαινε στον ανατολικό ορίζοντα. Ας
αρχίσουμε την ανάλυσή μας, εξετάζοντας τη σημασία και το πνευματικό μήνυμα του
ζωδίου "ο Καλλιτέχνης".
Απόλυτη ισορροπία. Αυτό είναι το πνεύμα του Ζυγού. Όταν ο Ζυγός αντιληφθεί τον
εξελικτικό του στόχο, το νευρικό του σύστημα είναι τόσο ήρεμο, όσο τα νερά μιας λίμνης
ένα απάνεμο καλοκαιρινό βράδυ. Εξωτερικά, η ενέργεια του Ζυγού είναι αυτό που φαίνεται:
όλο χάρη και ισορροπημένη, αδιατάραχτη. Εσωτερικά, είναι μία άλλη ιστορία: Το Ζυγίσιο
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κομμάτι σας έχει κουρδιστεί τόσο σφικτά όσο η ψιλή χορδή του βιολιού. Το Πνεύμα σάς
έδωσε κάποιες συμβουλές παλιά, πριν γεννηθείτε: μην το παρατραβάτε. Και μην αφήνετε
και κανέναν άλλο να το παρατραβάει.

Τι έχουμε μάθει μέχρι τώρα; Αρκετά θα λέγαμε. Οι αστρολόγοι χρησιμοποιούν την αρχική
τριάδα Ήλιου, Σελήνης και Ωροσκόπου, με τον ίδιο τρόπο που οι άνθρωποι οι οποίοι δεν
γνωρίζουν και πολλά για την αστρολογία χρησιμοποιούν τα ζώδια. Η διαφορά είναι ότι,
ενώ υπάρχουν μόνο δώδεκα ζώδια, υπάρχουν 1728 διαφορετικοί συνδυασμοί των τριών
ανωτέρω παραγόντων. Οπότε, όταν λέτε ότι ανήκετε στο ζώδιο του Υδροχόου με τη
Σελήνη στον Τοξότη και τον Ζυγό να ανατέλλει, κάνετε μια πολύ συγκεκριμένη δήλωση.
Να, λοιπόν, ένας τρόπος να κάνουμε τις λέξεις αυτές να αποκτήσουν νόημα. Παραδοσιακά,
τα ζώδια συνδέονται με Ταύρους, Αιγόκερους και Σκορπιούς – πλάσματα που δε
βλέπουμε κάθε μέρα. Μπορούμε όμως να μεταφράσουμε τις εικόνες αυτές σε πιο
σύγχρονα αρχέτυπα.

Μπορούμε να πούμε ότι είστε "η Ιδιοφυία", ή "ο Ειλικρινής", ή "ο Εξόριστος". Αυτοί είναι
απλά διαφορετικοί τρόποι για να πούμε ότι έχετε τον Ήλιο στον Υδροχόο.
Μπορούμε να πούμε ότι στην ψυχή είστε "ο Τσιγγάνος", ή "ο Διανοούμενος", ή "ο
Φιλόσοφος"... με άλλα λόγια, η Σελήνη σας είναι στον Τοξότη.
Μπορούμε να προσθέσουμε ότι η μάσκα που φοράτε και παρουσιάζεστε στον κόσμο είναι:
"ο Καλλιτέχνης", ή "ο Διπλωμάτης", ή "ο Εραστής". Οι εικόνες αυτές απεικονίζουν τον
Ωροσκόπο σας, ο οποίος είναι στον Ζυγό.
Μπορείτε να συνδυάσετε τα αρχέτυπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο θέλετε. Και μπορείτε
να προχωρήσετε παραπέρα: Μόλις έχετε κατανοήσει τις ενέργειες των τριών ζωδίων στη
βασική σας τριάδα, μπορείτε να φτιάξετε τις δικές σας εικόνες που τους ταιριάζουν. Όποιες
λέξεις και αν διαλέξετε, οι απλές αυτές δηλώσεις αποτελούν την θεμελιώδη αστρολογική
υπογραφή σας. Είναι ο σκελετός σας. Το επόμενο βήμα μας είναι να αρχίσουμε να
βάζουμε μυϊκό σύστημα και μαλλιά στο σκελετό αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τους πλανήτες.
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Όπως θα περίμενε κανείς, οι πλανήτες αποκτούν θέση υπεροχής στο χάρτη μέσα από τη
σχέση τους με τον Ήλιο, τη Σελήνη ή τον Ωροσκόπο. Και οι τρεις είναι παράγοντες
δύναμης και κάθε σύνδεση με αυτούς ενισχύει την επιρροή ενός πλανήτη.

Καμιά φορά, ένας πλανήτης ξεχωρίζει στο χάρτη επειδή απλά μοιράζεται έναν Οίκο με τον
Ήλιο. Αυτό συμβαίνει στη δική σας περίπτωση. Ο Ερμής λούζεται στο φως του Ήλιου,
καταλαμβάνοντας τον Τέταρτο Οίκο μαζί με το κεντρικό μας άστρο.
Ο Ερμής γίνεται ανυπόμονος στον Υδροχόο. Αυτός ο συνδυασμός συνδέει τις πνευματικές
σας λειτουργίες με την επαναστατική, αντιεξουσιαστική λογική του "Εξόριστου". Αυτόματα,
η διανόησή σας επαναστατεί ενάντια στον κομφορμισμό, στη μαζική βλακεία του
"κοπαδιού". Πνευματικά, μαθαίνετε για το ηλεκτροσόκ της διάνοιας αλλά και για τη μοναξιά
της.
Με τον παραδοσιακό "αγγελιοφόρο των Θεών" να κατοικεί στον Τέταρτο Οίκο σας, η
ευφυΐα σας λειτουργεί επιτυχέστερα όταν καταφέρνετε να διαλευκάνετε τους γρίφους της
ανθρώπινης ψυχολογίας. Είστε καλοί στο να κρατάτε μυστικά… αλλά προσέξτε να μην
"ληστεύετε" τον κόσμο των ιδεών σας με το να τις κρύβετε. Εκεί, μέσα, βαθιά κάτω από το
εσωτερικό περίβλημα, βλέπουμε ότι η εικόνα του εαυτού σας είναι οργανωμένη γύρω από
το αρχέτυπο του Αφηγητή.

Ένας πλανήτης μπορεί να αποκτήσει κύρος όταν μοιράζεται κάποιον Οίκο με τη Σελήνη.
Αυτό βλέπουμε στο χάρτη σας. Ο Άρης λούζεται στο σεληνόφως, καταλαμβάνοντας τον
Δεύτερο Οίκο μαζί με τη Σελήνη.
Ο Άρης καίει στον Σκορπιό. Η ένταση του πάθους σιγοβράζει στην καρδιά σας, λάμπει στα
μάτια σας. Ο Πολεμιστής μέσα σας σέρνεται σε ψυχικούς λαβύρινθους, εκρήγνυται με τα
εύκολα ψέματα και ξεσκίζει το κοινωνικό "επίστρωμα" που σκεπάζει τις εκπληκτικές
αλήθειες της ζωής. Το πρόβλημα είναι ότι δεν χαίρονται όλοι όταν κάνετε τέτοιες
αποκαλύψεις. Πνευματικά, μπορούμε να προσθέσουμε ένα στοιχείο στο εσωτερικό σας
ψάξιμο – έχετε ανάγκη να βρείτε μια χούφτα ανθρώπους που να μπορούν να χειριστούν
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όλη αυτή την δύναμη του πάθους σας και να σας επιστρέψουν την αντανάκλασή της.

Με το θεό του πολέμου στον Δεύτερο Οίκο, θα αποδείξετε την αξία σας στον εαυτό σας
μέσα από δράσεις περιπέτειας και θάρρους. Χρειάζεται να αναπτύξετε εμπιστοσύνη στη
γνησιότητα και τη γενναιότητα του Πολεμιστή που κρύβεται μέσα σας. Ίσως χρειάζεστε
μαθήματα καράτε ή να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση. Ή μπορεί να έφτασε ο καιρός να
πάτε με ωτο-στοπ στην Ιταλία – ή να πείτε σε έναν... ψυχαναγκαστικό φίλο να πάει από κει
που ήρθε!
Ο Δεύτερο Οίκος σας είναι πολύ δραστήριος. Η Σελήνη επίσης μοιράζεται αυτόν τον Οίκο
με τον Ποσειδώνα.

Είστε στο κρεβάτι σας, έτοιμοι να κοιμηθείτε. Ξαφνικά, νιώθετε στο σώμα σας ένα
"τίναγμα", κάτι σαν ηλεκτρικό ρεύμα. Απλώς, μόλις "τσακώσατε τον εαυτό σας την ώρα
που τον έπαιρνε ο ύπνος". Που ήσασταν δύο δευτερόλεπτα πριν το ξάφνιασμα; Τι
ήσασταν; Αστρολογικά, η απάντηση βρίσκεται στον Ποσειδώνα. Είναι ο πλανήτης της
ύπνωσης, του διαλογισμού, των ονείρων. Συμβολίζει την πύλη σας που οδηγεί στον "ΜηΕαυτό".

Ο Ποσειδώνας σε διέλευση από το Σκορπιό. Έτσι, για να πυροδοτήσετε ανώτερα επίπεδα
συνειδητότητας και να διεγείρετε την ψυχική σας ανάπτυξη, ακολουθήστε το Μονοπάτι του
Μάγου… δηλαδή συνειδητά, σκόπιμα αναζητήστε πρόσβαση στις όψεις δύναμης του
Μεγάλου Μυστηρίου, ίσως μέσω της γνώσης θεραπευτικών τεχνικών ή της μελέτης
σαμανιστικών παραδόσεων, ή μέσω της χρήσης "μαντικών" μεθόδων, όπως είναι η
αστρολογία ή οι κάρτες ταρώ.
Ο Ποσειδώνας, ο πλανήτης της υπέρβασης, βρίσκεται στο Δεύτερο Οίκο του γενεθλίου
χάρτη σας, όπου τα μυστικά συναισθήματα που εκπέμπει συνδέονται με ερωτήματα
σχετικά με την αυτοεκτίμηση και την αξιοπρέπεια. Για να νιώθετε καλά με τον εαυτό σας
και να αποφεύγετε τις παγίδες του αυτο-περιορισμού, χρειάζεστε ένα πνευματικό πλαίσιο
στη ζωή σας… μια αίσθηση θεϊκού σκοπού. Γιατί; Γιατί η απλή ολοκλήρωση του εγώ σας
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δεν εμπεριέχει ποτέ αρκετή έμπνευση, ώστε να σας παρακινήσει μακροχρόνια. Και χωρίς
έμπνευση, δεν κάνετε τίποτα.

Ο γενέθλιος χάρτης σας δείχνει ακόμα μία περιοχή αυξημένης δραστηριότητας: τον Έκτο
Οίκο. Ο λόγος είναι απλός – έχουμε μεγάλη πλανητική συγκέντρωση. Οι πλανήτες
Αφροδίτη και Κρόνος εδώ, φορτίζουν αυτόν τον τομέα της ζωής σας με δράσεις, μαθήματα
ψυχής και ευκαιρίες για προσωπική εξέλιξη.
Επιδεξιότητα, ευθύνη, η χαρά της ανάληψης αρμοδιοτήτων– αυτός είναι ο χώρος του
Έκτου Οίκου. Παραδοσιακά, είναι ο Οίκος των Υπηρετών. Η ετικέτα ισχύει ακόμη, αρκεί να
αναγνωρίζετε ότι δεν πρόκειται για τους δικούς σας "μπάτλερς" και τις δικές σας
καμαριέρες εδώ! Εσύ είσαι ο υπηρέτης, και δεν είναι και τόσο κακό αυτό, όσο ακούγεται.
Το πάν είναι να βρει κανείς την κατάλληλη τέχνη, δεξιότητα ή τομέα αρμοδιοτήτων. Αλλά,
ας αφήσουμε τον Δάσκαλο να μιλήσει.

Η Αφροδίτη είναι το μέρος του εγκεφαλικού κυκλώματος που ασχολείται με την
αποδέσμευση των εντάσεων και την διατήρηση της αρμονίας. Η επιδίωξή της είναι πάντα
η ειρήνη, εσωτερικά και εξωτερικά. Ως εκ τούτου, αντιπροσωπεύει τις αισθητικές σας
λειτουργίες – το γούστο σας σε χρώματα, ήχους, και μορφές. Γιατί; Διότι η αντίληψη της
ομορφιάς, μαλακώνει την καρδιά του ανθρώπου.
Όταν γεννηθήκατε, η Αφροδίτη βρισκόταν στον Κριό. Έτσι λοιπόν, οι αισθητικές σας
ευαισθησίες και οι προτιμήσεις σας στους συντρόφους διαμορφώνονται από το ευθύ,
αρχέγονο πνεύμα του Πολεμιστή. Στο πεδίο της ομορφιάς, είτε φυσικής είτε φτιαγμένης
από ανθρώπινα χέρια, έχετε μία προτίμηση προς το στοιχειώδες και το πρωτόγονο, χωρίς
πολλά… φρου-φρου κι αρώματα!

Με την Αφροδίτη στον Έκτο Οίκο σας, η συντροφικότητα αποτελεί τον καταλύτη που
προωθεί την πιο αποτελεσματική και διασκεδαστική εργασία. Είναι σα να είστε ο Λένον και
να ψάχνετε τον Μακ Κάρτνεϊ ή ο Τζάγκερ που ψάχνει τους υπόλοιπους Rolling Stones.
Είστε πιο ικανοί –και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση– όταν απασχολείστε σε κάποιο
www.astrology.gr

8

Καρμική Ερμηνεία ωροσκοπίου

Jennifer Aniston

"αφροδίσιο" επάγγελμα, δηλαδή κάτι δημιουργικό, ή εναλλακτικά, με οποιαδήποτε δουλειά
συμπεριλαμβάνει την δημιουργία αισθηματικών επαφών με άγνωστους ανθρώπους.

Κοιτάξτε μια φωτογραφία του Κρόνου από τη NASA. Την παγωμένη κομψότητα των
δακτυλιδιών του πλανήτη, το χλωμό χρώμα των νεφών… όλα υποδηλώνουν την
καθαρότητα και την ακρίβεια που χαρακτηρίζουν το πνεύμα του Κρόνου.
Το φλεγόμενο έδαφος του Κριού προσφέρει μια περιοχή βαθιάς πνευματικής πρόκλησης
για σας, καθώς ο Κρόνος περνούσε απ’ αυτό το ζώδιο κατά τη γέννησή σας. Πρέπει να
μάθετε να χαλυβδώνετε τον εαυτό σας, εμπρός στη σκοτεινή πλευρά του Κριού: το φόβο
και την αυτο-θυματοποίηση. Βάλτε τον εαυτό σας στο δρόμο του θάρρους. Και στηρίξτε
αυτή τη γενναιότητα με πρακτικούς, κρόνιους τρόπους – ενισχύοντας τον εαυτό σας με
συγκεκριμένες δεξιότητες και στρατηγικές και μάλιστα, στρατηγικές και δεξιότητες σχετικές
με τον Οίκο του Κρόνου στο χάρτη σας. Ποιος Οίκος ήταν αυτός;

Ο Έκτος Οίκος! Ο τομέας της ζωής όπου παίρνουμε μαθήματα υπευθυνότητας και
επάρκειας. Είναι ο οίκος που απαιτεί ατσάλινες αξίες και συμπεριφορές απέναντι σε όσους
μάς περιβάλλουν. Με την παρουσία του Κρόνου εδώ, αντιμετωπίζετε την πρόκληση να
αποκτήσετε ένα σύνολο ικανοτήτων που δεν αποκτά εύκολα ο καθένας. Ίσως έχουν
υψηλό επίπεδο τεχνικής. Ίσως το να τις απορροφήσετε απαιτεί μακρά εκπαίδευση. Ίσως η
δουλειά μοιάζει πραγματικά αδύνατη. Σφίξτε τα δόντια και διεκπεραιώστε την, ακόμα κι αν
σας φαίνεται... βουνό – ειδάλλως το κενό θα γεμίσει με υπερβολική εργασία ή άσκοπο
μαρτύριο.

Ο χάρτης σας δείχνει άλλη μια περιοχή με συγκέντρωση πλανητών: τον Δωδέκατο.
Συνδυάζοντας τις δυνάμεις τους, οι Δίας και Ουρανός τονίζουν αυτό το τμήμα της ζωής
σας σχεδόν όσο και ο Ήλιος ή η Σελήνη.

Το σπάσιμο των δεσμών του "Εγώ" και η επέκταση της συνειδητότητας, πέραν των
περιορισμένων πλαισίων της προσωπικότητάς μας, είναι δύο από τις βασικές έννοιες που
www.astrology.gr

9

Καρμική Ερμηνεία ωροσκοπίου

Jennifer Aniston

συνιστούν το χώρο του Δωδέκατου Οίκου. Ένας πλανήτης εδώ στέκεται ανάμεσα σε σας
και σε ανώτερες καταστάσεις συνειδήσεως, όχι βέβαια σαν εμπόδιο, αλλά σαν γέφυρα. Γι'
αυτόν το λόγο, είναι χρήσιμο να βλέπουμε έναν τέτοιο πλανήτη σαν τον "Γκουρού" σας, ή
τον Ανώτερο Διδάσκαλο.

Πάρτε όλους τους πλανήτες, όλους τους μετεωρίτες, τις σελήνες, τους αστεροειδείς, και
τους κομήτες. Τυλίξτε τους όλους σε μία μεγάλη μπάλα κοσμικής μάζας. Δεν θα έχουν
φτάσει τη μάζα του "Βασιλιά των Θεών", του Δία. Ακριβώς αυτό το μέγεθος χαρακτηρίζει
το αστρολογικό πνεύμα του πλανήτη. Ο Δίας είναι το Σύμβολο της αισιοδοξίας και της
γενναιοδωρίας, της ευκαιρίας και της χαράς. Στο βαθύτερο επίπεδο, συμβολίζει την πίστη.
Την πίστη στη ζωή βέβαια και όχι στις θεολογικές δοξασίες οποιουδήποτε "πεφωτισμένου".

Ο Δίας βρίσκεται στο Ζυγό. Αυτή είναι μία σημαντική πληροφορία. Ίσως είναι και βασική.
Στο γενέθλιο πίνακά σας, ο "βασιλιάς των θεών" βρίσκεται στον Δωδέκατο Οίκο – τον "οίκο
των προβλημάτων", αν και στην πραγματικότητα, μιλάμε για τον Οίκο της ανώτερης
συνείδησης. Πνευματικά έχετε φτάσει σε ένα σημείο του εσωτερικού σας ταξιδιού, όπου
χρειάζεται να αποκτήσετε ολοκληρωμένες γνώσεις σε θέματα

Αν ο Ουρανός ήταν ο μόνος πλανήτης στον ουρανό, θα είμαστε όλοι τόσο ανεξάρτητοι...
Θα είμαστε ακόμη Νεάντερταλ και θα πετούσαμε πέτρες ο ένας στον άλλο. Δεν θα υπήρχε
γλώσσα, ούτε κουλτούρα ούτε νόμοι. Απ' την άλλη, εάν δεν υπήρχε ο Ουρανός, όλοι θα
μαζεύαμε πέτρες για τον Φαραώ. Η ατομικότητα θα ήταν καταπιεσμένη. Αυτός είναι ο
Πλανήτης της εξατομίκευσης… της διαδικασίας όπου ξεχωρίζουμε ποιοι είμαστε από αυτό
που θέλουν οι άλλοι να είμαστε. των επιβεβλημένων κοινωνικών δομών και της
καταπίεσης που μας ασκούν.

Με τον Ουρανό στο Ζυγό, η διαδικασία της εξατομίκευσής σας συνδέεται με το Μονοπάτι
του Εραστή. Δηλαδή, ενισχύετε και αποσαφηνίζετε την "Ουράνια" ταυτότητά σας κυρίως
μέσω επαφών με συντρόφους, αν και αυτή η διαδικασία δεν είναι πάντα τόσο ρομαντική
www.astrology.gr
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όσο φαίνεται. Οι σύντροφοι της ζωής σας, συχνά, θα σας βοηθήσουν να είστε συνεπείς με
τον εαυτό σας, ασκώντας μεγάλη πίεση για να κάνετε ακριβώς το αντίθετο! Μην
παρασυρθείτε. Η ακεραιότητά σας είναι πιο σημαντική από αυτό.

Ο Οίκος των Προβλημάτων – αυτό είναι το παλιό όνομα του Δωδέκατου Οίκου, όπου και
βρίσκεται ο Ουρανός σας. Τα ζητήματα του δωδέκατου οίκου είναι ευρύτερα και ευτυχώς
δεν είναι μόνον οι μπελάδες. Αυτό το μέρος του γενέθλιου χάρτη είναι το κομμάτι της
Πνευματικότητας… εκτός αν του αντισταθούμε και τότε βλέπουμε τα "προβλήματα". Ο
Ουρανός είναι ο δάσκαλός σας και τα μαθήματά του μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: ο
εσωτερικός σας γκουρού, δεν πιστεύει σε γκουρού! Έχετε φτάσει σε ένα σημείο του
μονοπατιού, όπου απαιτείται ιδιαίτερη έμφαση στο να μάθετε να σκέφτεστε για τον εαυτό
σας, ανεξάρτητα από κάθε συλλογική πνευματική άποψη.

"Η ζωή είναι ένα αστείο. Και μετά πεθαίνεις". Ίσως έχετε δει γραμμένη σε γκράφιτι η με
μπογιά σε τοίχους αυτήν τη φράση.
"Χωρίς νόημα"… Όπως με τις περισσότερες τρομακτικές σκέψεις, έτσι και με αυτήν
καταλήγουμε να "κάνουμε πλάκα". Αυτή είναι η πλουτώνια περιοχή: ο χώρος που όλοι
φοβόμαστε τόσο, ώστε να κρυβόμαστε από αυτόν. Θάνατος. Αρρώστια. Προσωπική
ντροπή. Σεξουαλικότητα (σε κάποιο βαθμό). Αρχικά, ο Πλούτωνας ζητά να
αντιμετωπίσουμε μόνοι το πρόβλημα με τις πληγές μας, καθαρά και τίμια. Μετά, αν τα
καταφέρουμε, μας προσφέρει έναν τρόπο να δημιουργήσουμε ένα ακλόνητο αίσθημα ότι
έχει νόημα η ζωή μας.

Τη στιγμή της γέννησής σας, ο Πλούτωνας περνούσε σιγά-σιγά από την Παρθένο. Έτσι, το
σκιώδες υλικό που καλείστε να αντιμετωπίσετε είναι η σκοτεινή πλευρά του Αρχέτυπου του
Τελειομανή: να ενδώσετε στον κυνισμό και την ήττα. Σε ποιον τομέα της ζωής σας ή της
προσωπικής σας ιστορίας καταφύγατε στην πίκρα για το επίπονο ταξίδι που ήταν σε
εξέλιξη; (Εάν η απάντηση είναι "δεν έγινε κάτι τέτοιο!" τότε συγχαρητήρια… είστε
Φωτισμένοι… ή δεν ψάξατε αρκετά).
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Τη στιγμή της γέννησής σας, ο Πλούτωνας ήταν στον Ενδέκατο Οίκο – το μέρος του
γενέθλιου χάρτη που αναφέρεται στο μέλλον σας και στην εξελικτική ροή της ζωής σας.
Γεννηθήκατε κάτω από ένα "πλουτώνιο" σχήμα που προτείνει ότι θα αγαπήσετε τους
μύθους και τα σύμβολα της κοινότητάς σας με σημαντικό τρόπο… αλλά όχι μέχρι να
αποκτήσετε στο πρόσωπό σας μερικές "γραμμές αξιοπιστίας"! Το πρώτο μισό της ζωής
σας, γίνεται καλύτερα αντιληπτό ως "εισαγωγή".

Οι δεσμοί της Σελήνης
Το ταξίδι της ψυχής

Στην αστρολογία ο Νότιος Δεσμός της Σελήνης αναφέρεται στα γεγονότα που
συνέβαιναν πριν τη γέννησή σας, και μας βοηθά να δούμε τι υπήρχε στα μάτια σας δέκα
δευτερόλεπτα μετά τη γέννησή σας… εντούτοις φανταζόμαστε ότι έφτασε εκεί!

Ο Βόρειος δεσμός της Σελήνης, πάντα απέναντι από το Νότιο, αναφέρεται στη
μελλοντική σας ανάπτυξη. Είναι ένα λεπτό σημείο, αλλά αναμφισβήτητα το πιο σημαντικό
σύμβολο στην αστρολογία. Ο Βόρειος Δεσμός αναπαριστά μια άγνωστη συνειδησιακή
κατάσταση και ένα ασυνήθιστο σύνολο περιστάσεων. Αν ανοίξετε την καρδιά και το μυαλό
σας σε αυτές, βάζετε μεγάλη ένταση στο θανατηφόρο κράτημα του παρελθόντος.

Όταν γεννηθήκατε, ο Νότιος Δεσμός της Σελήνης ήταν στο Ζυγό, το ζώδιο του
διπλωμάτη. Αν κάποιος κοίταζε τα μάτια σας τη στιγμή της πρώτης σας αναπνοής, θα
έβλεπε τα συσσωρευμένα αποτελέσματα πολλών ζωών που ζήσατε, μαθαίνοντας τις
αρετές της πραγματικής ευγένειας: ευαισθησία προς τα αισθήματα των άλλων, μία
ικανότητα προσαρμογής της συμπεριφοράς σας, ώστε να ταιριάζει με τις ανάγκες και τις
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φοβίες των άλλων. Σε προηγούμενες ενσαρκώσεις είχατε εμπειρίες οι οποίες θυμίζουν το
εξής ανέκδοτο: "Πώς πρέπει να απευθύνεται κάποιος σε ένα… γορίλλα τριακοσίων κιλών;
– "Να τον αποκαλέσει "κύριο!". Τώρα, σαν ένας τέως "δουλοπρεπής" οικιακός σκλάβος
που μόλις αφέθηκε ελεύθερος, πρέπει να μάθετε ένα νέο μάθημα: πώς να απαιτείτε τα
δικαιώματά σας, τις εμπειρίες σας και την ικανοποίηση των φυσικών σας κλίσεων.

Η ενυπάρχουσα –και κατά καιρούς αναδυόμενη– ικανότητά σας να απαιτείτε αυτό που
είναι δικό σας, συμβολίζεται από τον Βόρειο Δεσμό της Σελήνης στον Κριό – το ζώδιο
του Πολεμιστή. Όπως είδαμε νωρίτερα, ο Βόρειος Δεσμός μπορεί να θεωρηθεί το πιο
σημαντικό σημείο σε ολόκληρο το γενέθλιο χάρτη. Γιατί; Διότι δείχνει την μελλοντική σας
εξέλιξη… τον απώτατο σκοπό της γέννησής σας, με άλλα λόγια. Πώς θα μπορέσετε να
διεκπεραιώσετε αυτή την "Κριαρίσια" πνευματική εργασία; Η "γιόγκα" εύκολα λέγεται,
δύσκολα γίνεται: πρέπει να παραβλέψετε τα… φιλειρηνικά σας αισθήματα και, συνειδητά,
να αναζητήσετε το στρες – πρέπει δηλαδή, σκόπιμα, να βάλετε τον εαυτό σας σε
καταστάσεις όπου η αποφασιστικότητα, η ενεργητικότητα και η εσωτερική φωτιά είναι
απαραίτητα στοιχεία για την επιβίωση.

Υπάρχει άλλο ένα κομμάτι στο παζλ: Ο Νότιος Δεσμός της Σελήνης πέφτει στο
Δωδέκατο Οίκο του χάρτη σας. Αυτό υπονοεί ότι πριν από αυτή τη ζωή μάθατε πολλά
σχετικά με το πώς να αποδεσμεύεστε από τις προσκολλήσεις σας. Πιθανότατα κάνατε ένα
μέρος αυτής της δουλειάς στο πλαίσιο κάποιου πνευματικού τομέα, ενώ άλλες φορές το
μάθατε με δυσκολία, βιώνοντας οξείες απώλειες που κατακερμάτισαν το εγώ σας. Αυτές οι
απώλειες, κάποιες φορές σας έδωσαν βαθιά πνευματικά μαθήματα, ενώ άλλες φορές σας
οδήγησαν απλώς σε εθισμούς.

Σε αυτή τη ζωή, με τον Βόρειο Δεσμό της Σελήνης στον Έκτο Οίκο σας, θα πρέπει να
δράσετε για να εξισορροπήσετε ένα μέρος από την εμμονή στην υπερβατικότητα και την
ψυχική απελευθέρωση… όχι τόσο επειδή είναι "λάθος", αλλά επειδή έχετε μάθει ό,τι
μπορούσατε από αυτήν. Έχει έρθει η ώρα να συγκεντρωθείτε στο να κάνετε σταθερές
δεσμεύσεις, να τις αντιμετωπίζετε με σεβασμό και να τις οδηγείτε σε επιτυχείς καταλήξεις.

www.astrology.gr

13

Καρμική Ερμηνεία ωροσκοπίου

Jennifer Aniston

Τι είδους δεσμεύσεις; Το μόνο είδος που θα μπορούσε πραγματικά να τραβήξει την
προσοχή σας σε αυτή τη ζωή, είναι η δέσμευση να βοηθάτε άλλους ανθρώπους.

Αυτός είναι ο γενέθλιος χάρτης σας.
Εμπιστευθείτε τον. Τα σύμβολά του είναι το μήνυμα του Πνεύματος προς εσάς. Κατά τη
διάρκεια της ζωής σας, θα κάνετε δισεκατομμύρια επιλογές. Οποιαδήποτε από αυτές, είναι
δυνατό να σας πληγώσει πολύ, στέλνοντάς σας σε ένα στείρο δρόμο. Πως μπορείτε να
γίνετε οδηγός μιας αληθινής πορείας; Η απάντηση είναι τόσο βαθειά, που κυκλοφορεί και
μοιάζει ασήμαντη: ακούστε την καρδιά σας, παραμείνετε πιστοί και αληθινοί στην ψυχή
σας.
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