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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 ∆ΕΚΑ ∆ΑΣΚΑΛΟΙ 

 

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.  
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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 

εξατοµίκευσή σας, βρίσκονται παρατεταγµένες όλες οι κοινωνικές δυνάµεις του 

κοµφορµισµού.  

Το "Υδροχοϊκό" µέρος του εαυτού σας είναι κάπως παράξενο. ∆εν 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 ∆εύτερο οίκο. Τι σηµατοδοτεί αυτό; 

Παραδοσιακά, ο ∆εύτερος Οίκος είναι ο Οίκος του Χρήµατος. Αυτό είναι σωστό, αλλά τα 

θέµατα εδώ έχουν µεγάλη ευρύτητα. Αυτός είναι ο Οίκος των Πόρων-και της 

Ευρηµατικότητας- και οι πόροι δεν είναι πάντα οικονοµικοί. Εάν βρίσκεστε σε µια ξένη 

χώρα και χαθείτε σε µια ερηµιά, στις δύο τα χαράµατα, είναι πιθανόν να αισθανθείτε ολίγον 

ανασφαλής. Εάν έχετε χίλια ευρώ στην τσέπη σας, θα βοηθήσει. Θα αισθάνεστε πιο 

καλυµµένοι κατά κάποιον τρόπο. Το χρήµα είναι ένας πόρος, και παράγει την κλασσική 

συνέπεια του ∆εύτερου Οίκου: βοηθάει να έχετε µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Αλλά αν 

µιλούσατε την τοπική διάλεκτο πάλι θα είχατε αυτοπεποίθηση. Το να γνωρίζετε τη γλώσσα 

είναι σπουδαίος πόρος, ακόµη και αν κανένας δεν θα σας έδινε ούτε δεκάρα για αυτό.  

 

Το επόµενο βήµα, στο ταξίδι µέσα στο γενέθλιο χάρτη σας, µας µεταφέρει στη Σελήνη. 

Όταν γεννηθήκατε η Σελήνη ήταν στον Λέοντα. 

Όταν ακούµε "Λιοντάρι", σκεπτόµαστε "άγριο θηρίο". Αλλά αυτό είναι κάπως 

παραπλανητικό. Πηγαίνετε στο ζωολογικό κήπο και ρίξτε µια µατιά στον "Βασιλιά των 

Θηρίων". Ξαπλώνει κάπου, το ένα µάτι ανοιχτό, και µοιάζει σαν βασιλιάς. Γνωρίζει ότι είναι 

βασιλιάς. ∆ε χρειάζεται να το δηλώνει συνεχώς. Το λιοντάρι, όπως και ο Λέων στα 

καλύτερά του, ακτινοβολεί ήρεµη αυτοπεποίθηση. Μία χαρούµενη, δηµιουργική, άνετη 
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συµµετοχή στην ανθρώπινη οικογένεια – αυτός είναι ο Λέων, το Λιοντάρι.  

 

Με τη Σελήνη στο Λέοντα, είσαι γεννηµένοι "θεατρίνοι"! Έχετε την ανάγκη της αποδοχής, 

αλλιώς δεν νιώθετε άνετα. Με άλλα λόγια, έχετε την ανάγκη να αισθάνεστε ότι οι άλλοι 

χαίρονται την παρέα σας, ευχαριστιούνται και εµπνέονται µε όσα τους προσφέρετε. Αυτός 

ο συνδυασµός είναι λίγο παράξενος: η Σελήνη –σε αντίθεση µε το ζώδιο του Λέοντα– είναι 

από τη φύση της ντροπαλή. Πρέπει να εξελίξετε τον ηθοποιό µέσα σας, και να 

σιγουρέψετε ότι δεν θα είναι εύκολο να γίνει δέκτης απόρριψης. 

Αν δεν τροφοδοτήσετε τη λιονταρίσια Σελήνη µε το χειροκρότηµα που έχει ανάγκη, τότε θα 

διολισθήσετε πάνω στα συνοδευτικά "κουσούρια’ αυτού του συνδυασµού και θα 

καταλήξετε υπερόπτης, εγωκεντρικός και απαιτητικός. Θα είστε ο "σταρ" που δεν 

προσφέρει τίποτε, αλλά έχει την απαίτηση να τον ακούν όλοι, εκστασιασµένοι! 

 

Προχωρώντας παρακάτω, βλέπουµε ότι η Σελήνη σας βρίσκεται στον Όγδοο οίκο του 

χάρτη σας. 

 

Με τη Σελήνη στον όγδοο Οίκο, έχετε τοποθετήσει το πιο ευαίσθητο κοµµάτι του εαυτού 

σας, στον πιο ταραχώδη Οίκο. Όλα εδώ είναι έντονα. Όλα τα συναισθήµατα κορυφώνονται. 

Τίποτα δεν είναι απλό. Λαχτάρες, εφιάλτες, οδυνηρές αναµνήσεις, όλα ζωντανεύουν 

έντονα. Το ίδιο και η σφοδρότητα της αγάπης. Και η υπέροχη µαγεία της νύχτας και του 

ανέµου και του αστραφτερού κεραυνού. Όταν συνδεθείτε µε την αγάπη, τα δεσµά είναι 

γερά και δε σπάνε εύκολα. Για σας, η ζωή –και ο θάνατος– είναι γεµάτα µαγεία. Η 

εξελικτική παγίδα που πρέπει να αποφύγετε; Θα την αναγνωρίσετε εύκολα στην 

ταραγµένη εσωτερική σας ζωή, όταν γλυστράτε αδυσώπητα στην κατήφεια και τη 

συναισθηµατική κούραση.  

 

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;  
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Όταν πήρατε την πρώτη σας ανάσα, το ζώδιο Τοξότης ανέβαινε στον ανατολικό ορίζοντα. 

Ας αρχίσουµε την ανάλυσή µας, εξετάζοντας τη σηµασία και το πνευµατικό µήνυµα του 

ζωδίου "ο Τσιγγάνος". 

Για να διατηρήσετε τις "Τοξοτίσιες" ενέργειές σας υγιείς, πρέπει να τις τρέφεστε µε 

ατελείωτες προµήθειες από φρέσκιες εµπειρίες. Ταξιδέψτε. Κάντε µαθήµατα. Μάθετε 

θαλάσσιες καταδύσεις. Η κατάπληξη τρέφει τον Τοξότη όπως οι πρωτεΐνες τρέφουν το 

σώµα µας. Αντιθέτως, αν υπάρχει ένα βασικό αµάρτηµα στον Τοξότη, είναι το να επιτρέπει 

συνειδητά, πρόθυµα στον εαυτό του: να βαριέται.  

 

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 Λέοντα και τον Τοξότη να ανατέλλει, κάνετε µια πολύ συγκεκριµένη δήλωση. 

 

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 Ηθοποιός", ή "ο Αριστοκράτης", ή "ο Κλόουν"... 

µε άλλα λόγια, η Σελήνη σας είναι στον Λέοντα. 

 

Μπορούµε να προσθέσουµε ότι η µάσκα που φοράτε και παρουσιάζεστε στον κόσµο είναι: 

"ο Τσιγγάνος", ή "ο ∆ιανοούµενος", ή "ο Φιλόσοφος". Οι εικόνες αυτές απεικονίζουν τον 

Ωροσκόπο σας, ο οποίος είναι στον Τοξότη. 

 

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 
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δύναµης και κάθε σύνδεση µε αυτούς ενισχύει την επιρροή ενός πλανήτη.  

 

Αυτό ακριβώς συµβαίνει στην περίπτωσή σας: Ο Ποσειδώνας βρίσκεται στον Πρώτο 

Οίκο, δηλαδή το κοµµάτι του χάρτη που στην πραγµατικότητα είναι επέκταση του 

Ωροσκόπου. Έτσι, ο Ποσειδώνας προσθέτει άλλον έναν τόνο στη "µάσκα" σας, 

τροποποιώντας και εντείνοντας αυτά που έχουµε ήδη δει.  

 

Κατά τη Γέννησή σας, ο Ποσειδώνας ήταν έτοιµος να ανατείλει, - µε άλλα λόγια, ήταν στον 

Πρώτο σας Οίκο. Αυτή είναι µια θέση µε ιδιαίτερη σπουδαιότητα για κάθε πλανήτη. 

Συνεπώς, αναγνωρίζουµε ότι οι ποιότητες του Ποσειδώνα (ψυχική ευαισθησία, 

πνευµατικές κλίσεις) είναι ιδιαίτερα ζωντανές στο χαρακτήρα σας και προξενούν αίσθηση 

στον περίγυρό σας. Στην καλύτερη περίπτωση φοράτε τη µάσκα του µυστικιστή, αλλά 

µπορείτε επίσης να φορέσετε τη µάσκα του χαµαιλέοντα, αλλάζοντας τα χρώµατά σας 

ανάλογα µε το περιβάλλον, χάνοντας όµως έτσι την επαφή µε το προσωπικό σας όραµα 

και τη δική σας ορµή. Η θεραπεία; Κρατήστε τον Ποσειδώνα υγιή, παρέχοντάς του την 

ησυχία του διαλογισµού, τουλάχιστον µια φορά την ηµέρα.  

 

Ο δικός σας χάρτης περιπλέκεται από το γεγονός ότι τη στιγµή της γέννησης, ο Ερµής 

ήταν σε ευθυγράµµιση µε τον Ήλιο... ή βρισκόταν σε "συζυγία" µε τον Ήλιο, για να το 

θέσουµε µε σωστούς αστρολογικούς όρους. Η ενέργεια λοιπόν και το πνεύµα του πλανήτη 

συγχωνεύονται µε την ηλιακή σας ταυτότητα. Κατά µία έννοια, είστε "µετενσάρκωση" του 

πλανήτη Ερµής." 

 

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. 

 

Καµιά φορά, ένας πλανήτης ξεχωρίζει στο χάρτη επειδή απλά µοιράζεται έναν Οίκο µε τον 
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Ήλιο. Αυτό συµβαίνει στη δική σας περίπτωση. Η Αφροδίτη λούζεται στο φως του Ήλιου, 

καταλαµβάνοντας τον ∆εύτερο Οίκο µαζί µε το κεντρικό µας άστρο.  

 

Με την Αφροδίτη στον ∆εύτερο Οίκο σας, αποδεικνύετε την αξία σας µε δύο βασικούς 

τρόπους. Ο πρώτος είναι να εµπιστευτείτε τη δηµιουργικότητά σας αρκετά, ώστε να 

επενδύσετε σε αυτήν. Ο δεύτερος είναι η καλλιέργεια και το ραφινάρισµα της προσωπικής 

σας γοητείας – αλλά κάτι πολύ περισσότερο από το να βρείτε καινούριο κοµµωτή. Να είστε 

ο εαυτός σας µε τον πιο εµπνευσµένο τρόπο που µπορείτε να φανταστείτε: αυτή είναι η 

ουσία... 

Ο ∆ίας βρίσκεται στο Ζυγό. Αυτή είναι µία σηµαντική πληροφορία. Ίσως είναι και βασική. 

Στο γενέθλιο πίνακά σας, ο "βασιλιάς των θεών" βρίσκεται στον ∆έκατο Οίκο – τον "οίκο 

της τιµής". Τον παλιό καιρό, αυτό σήµαινε "δύναµη, δόξα και πλούτη". Για να το 

τοποθετήσουµε καλύτερα, όλη η ζωή σας θα είναι ένας διαρκής διαλογισµός στην 

πραγµατική έννοια της λέξης "επιτυχία". Κόκκινα χαλιά θα ανοίγονται µπροστά σας, αλλά 

δε θα οδηγούν όλα στη χαρά ή σε κάτι σηµαντικό. Πίσω από τη λάµψη, θα πάρετε µερικά 

δύσκολα µαθήµατα σχετικά µε τις έννοιες της προβολής και της διάκρισης, καθώς και για 

την εφήµερη φύση της εγκόσµιας δόξας. Τελικά, η "συµπαντική περιγραφή εργασίας" σας 

προτείνει µια βασική αρχή: γεννηθήκατε για να παίξετε το ρόλο του "σοφού κλόουν", αυτού 

που µας εµπνέει µε ελπίδα, πίστη και χαρά.  

 

Το γεµάτο χάρη πεδίο του Ζυγού προσφέρει µία 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 Ζυγού: την 

αναποφασιστικότητα και την τάση να ευχαριστήσει τους πάντες. Μερικές φορές περνάµε 

τις γέφυρες – άλλες φορές τις καίµε. Σπρώξτε τον εαυτό σας στην ανάληψη ευθυνών! Η 

πρόκληση αυτή σχετίζεται ειδικότερα µε τα θέµατα του Οίκου του Κρόνου στο χάρτη σας. 

Ποιος Οίκος ήταν αυτός;  

 

Τη στιγµή της γέννησής σας, ο Πλούτωνας περνούσε σιγά-σιγά από τον Ζυγό. Έτσι, το 

σκιώδες υλικό που καλείστε να αντιµετωπίσετε είναι η σκοτεινή πλευρά του Αρχέτυπου του 

Εραστή: η επιπολαιότητα. Σε ποιον τοµέα της ζωής σας ή της προσωπικής σας ιστορίας 
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επιλέξατε να διατηρήσετε την φαινοµενική εµφάνιση της ειρήνης και της κατανόησης εις 

βάρος της αλήθειας; (Αν η απάντηση είναι "Ποτέ δεν επέλεξα κάτι τέτοιο", τότε 

συγχαρητήρια: είστε Φωτισµένοι: ή δεν ψάξατε αρκετά καλά!).  

 

Στην τελική ανάλυση, όλοι οι πλανήτες είναι σηµαντικοί. Κάθε ένας παίζει σηµαντικό ρόλο 

στην αναπτυξιακή σας πορεία και αν δεν "φροντίζετε" κάποιον από αυτούς, το αποτέλεσµα 

θα είναι µείωση της ποιότητας στη ζωή σας. Το γεγονός ότι οι πλανήτες που ακολουθούν 

στην παρούσα ανάλυση δεν έχουν την ίδια βαρύτητα µε τον Ήλιο, τη Σελήνη και τον 

Ωροσκόπο, δε σηµαίνει ότι µπορούµε να τους αγνοούµε. 

 

Με τον Ουρανό στο Σκορπιό, η διαδικασία της εξατοµίκευσής σας συνδέεται µε το 

Μονοπάτι του Μάγου. ∆ηλαδή, ενισχύετε και αποσαφηνίζετε την "Ουράνια" ταυτότητά σας 

µέσω της εξερεύνησης στο χώρο του κρυφού, του µυστηριώδους και του ταµπού.  

Ο Οίκος των Προβληµάτων – αυτό είναι το παλιό όνοµα του ∆ωδέκατου Οίκου, όπου και 

βρίσκεται ο Ουρανός σας. Τα ζητήµατα του δωδέκατου οίκου είναι ευρύτερα και ευτυχώς 

δεν είναι µόνον οι µπελάδες.  

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. Εν ολίγοις, για να εκφράσετε την πνευµατική σας αλήθεια θα πρέπει να 

διεκδικήσετε την ατοµικότητά σας, επιλέγοντας ένα εσωτερικό µονοπάτι, το οποίο θα έχει 

κάποιο εξωτερικό κοινωνικό κόστος.  

 

Ο Άρης πλέκει τις ηρωικές του φαντασιώσεις στους ονειροπόλους Ιχθύες. Έµπνευση, 

πάθος, όραµα – όλα έρχονται εύκολα σε σας, εκτός εάν σβήσετε τη φωτιά µε κάποια 

µορφή "τεχνητής απόδρασης":  

 

Με τον Άρη στον Τρίτο Οίκο, ο θεός του πολέµου είναι σα να κάθεται στην άκρη της 

γλώσσας σας. Ο λόγος σας είναι ευθύς, αποτελεσµατικός και απότοµος. Σατιρίζετε και 

πειράζετε τους άλλους, σχεδόν αντανακλαστικά. Σπάνια θα χάσετε µια λογοµαχία µε 

λογικά επιχειρήµατα – ακόµα κι αν κάνετε λάθος. Προσέξτε, γιατί στην ειλικρινή αναζήτηση 
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της αλήθειας, δεν είναι σωστό να αποθαρρύνετε τους ανθρώπους µε εξυπνάδες. Στο 

κάτω-κάτω, είναι η ζωή σας όχι ένα θέµα σε περιοδικό. 

 

 

Οι δεσµοί της Σελήνης 

Το ταξίδι της ψυχής 

 

Στην αστρολογία ο Νότιος ∆εσµός 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 ∆εσµός 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 ∆εσµός της Σελήνης ήταν στον Υδροχόο, το ζώδιο της 

Εξορίας. Αν κάποιος κοίταζε στα µάτια σας την στιγµή της πρώτης σας αναπνοής, θα 

έβλεπε τα συσσωρευµένα αποτελέσµατα πολλών ζωών που ζήσατε, σε καλή κατάσταση, 

µε τους κυρίαρχους µύθους της τοπικής κουλτούρας εκεί που ζούσατε: ανεξαρτησία, 

αποστασιοποίηση, εκκεντρικότητα – και µια σχεδόν αµυντική ετοιµότητα, όταν 

υπερασπιζόσαστε αυτές τις ιδιότητες. 

 

Η ενυπάρχουσα –και κατά καιρούς αναδυόµενη– ικανότητά σας να αισθάνεστε άνετα όταν 

βρίσκεστε ανάµεσα στον κόσµο, συµβολίζεται µε το Βόρειο ∆εσµό της Σελήνης στο 

Λέοντα, το ζώδιο του Ηθοποιού. Όπως είδαµε νωρίτερα, ο Βόρειος ∆εσµός µπορεί να 

θεωρηθεί το πιο σηµαντικό σηµείο του γενέθλιου χάρτη. Γιατί; ∆ιότι δείχνει τη µελλοντική 

σας εξέλιξη, τον απώτατο σκοπό της γέννησής σας. 
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Υπάρχει άλλο ένα κοµµάτι στο παζλ: Ο Νότιος ∆εσµός της Σελήνης σας πέφτει στον 

∆εύτερο Οίκο του χάρτη σας. Αυτό υπονοεί ότι πριν από αυτή τη ζωή ενίοτε επιδεικνύατε 

έντονη διστακτικότητα, αµφισβητώντας την ετοιµότητά σας για δράση. Με κάποιους 

τρόπους, οι προσεκτικές αυτο-αξιολογήσεις σας ήταν ακριβείς, αλλά το κόστος ήταν ότι η 

ζωή ξεγλιστρούσε µέσα από τα χέρια σας.  

Σε αυτή τη ζωή, µε τον Βόρειο ∆εσµό της Σελήνης στον Όγδοο Οίκο σας, θα πρέπει να 

δράσετε για να εξισορροπήσετε ένα µέρος από την παλιά σας διστακτικότητα: όχι τόσο 

επειδή το να προσέχει κανείς είναι "λάθος", αλλά επειδή έχετε µάθει ό,τι µπορούσατε από 

αυτή. Ήρθε η ώρα να συγκεντρωθείτε στο να νιώσετε τη δική σας δύναµη: και να νιώσετε 

τις µυστηριώδεις δυνάµεις που φαίνεται να βοηθούν εκείνους που "αρπάζουν τη στιγµή".  

 

Αυτός είναι ο γενέθλιος χάρτης σας. 

Εµπιστευθείτε τον. Τα σύµβολά του είναι το µήνυµα του Πνεύµατος προς εσάς.  

 


