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Το γενέθλιο ωροσκόπιο

Το γενέθλιο ωροσκόπιο αποτελεί το προσχέδιο της προσωπικότητας και του χαρακτήρα
σας, όπως προκύπτει από τις θέσεις του Ήλιου, της Σελήνης και των οκτώ πλανητών κατά
τη γέννησή σας. Αυτό το κεφάλαιο της ερμηνείας είναι αφιερωμένο στους πλανήτες, που
είναι οι κεραίες και τα κλαδιά του ωροσκοπίου, ενώ το σώμα και η ψυχή του είναι ο Ήλιος
και η Σελήνη αντίστοιχα. Κανένας πλανήτης δεν είναι ικανός να σας ωθήσει να ενεργήσετε
ενάντια στην έκφραση της συνδυασμένης επιρροής την οποία ασκούν επάνω σας ο Ήλιος
και η Σελήνη. Μην το ξεχνάτε αυτό ενόσω θα διαβάζετε την ανάλυση που ακολουθεί. Κάθε
πλανητική δόνηση πρέπει να εξετάζεται υπό το φως των βασικών ηλιακών-σεληνιακών
αναλύσεων, γιατί εκεί ανιχνεύεται ο χαρακτήρας σας, η φύση σας. Οι πλανήτες θα
διευκολύνουν ή θα δυσκολέψουν τα πράγματα, αλλά δεν μπορούν να τα αλλάξουν
ουσιαστικά. Ανάλογα με τη ζωδιακή θέση του Ήλιου σας, κάποιος πλανήτης θα είναι πιο
σημαντικός από τους άλλους και θα πρέπει να αναλυθεί πρώτος.
Ήλιος στους Διδύμους και κυβερνήτης πλανήτης ο Ερμής. Στη ζωή σας θα είναι πολύ
σημαντική όχι μόνο η δράση του συγκεκριμένου πλανήτη, αλλά και η ποιότητα την οποία
αυτός κυβερνά. Για παράδειγμα, οι Δίδυμοι, με κυβερνήτη τον Ερμή, ζουν πολύ στον
κόσμο των αισθήσεων. Οι Ζυγοί, με κυβερνήτη την Αφροδίτη, αντιδρούν πιο άμεσα στα
συναισθηματικά ερεθίσματα, και ούτω καθεξής. Μελετήστε προσεκτικά τον κυβερνήτη
πλανήτη. Σε κάθε πλανητική ανάλυση, να θυμάστε ότι οι πλανήτες δρουν σύμφωνα με το
μοντέλο της ηλιακής-σεληνιακής φύσης σας, ποτέ ενάντια σε αυτό. Για να μπορέσετε να
συνθέσετε το ωροσκόπιό σας από τις παραγράφους που ακολουθούν, πρέπει να έχετε
πάντοτε στο μυαλό σας αυτές τις επισημάνσεις, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να
συνδυάσετε όλες τις αναλύσεις σ’ ένα μοναδικό λειτουργικό σύνολο.

Ήλιος στους Διδύμους και Σελήνη στον Τοξότη
Είστε ρομαντικοί. Πιστεύετε στις παλιές καλές εποχές. Τα μακρινά πράγματα σας έλκουν,
με αποτέλεσμα να είστε συνεχώς εν κινήσει: είτε κάνετε μεγάλα ταξίδια σε όλο τον κόσμο,
είτε ικανοποιείτε την ανάγκη σας για κίνηση ταξιδεύοντας νοητικά, με ιστορίες για εξωτικά
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μέρη, αληθινά και φανταστικά, για τα οποία διαβάζετε σε μυθιστορήματα. Όλα καλά όσο
παραμένουν στη σφαίρα της φαντασίας, γιατί, αν αρχίσετε να λέτε στους φίλους σας
ιστορίες που δεν ισχύουν, δε θα έχετε τελειωμό. Λατρεύετε να είστε το επίκεντρο και να
δείχνετε ότι έχετε άποψη για όλα τα θέματα, ή ότι «πιάσατε λαβράκι», με αποτέλεσμα
κάπου-κάπου να γίνεστε αναξιόπιστοι. Όχι ότι θέλετε να λέτε ψέματα: η φαντασία σας
όμως είναι τόσο ισχυρή, ώστε πιστεύετε πραγματικά τα όσα λέτε, και σε μεγάλο βαθμό
μπορείτε να κάνετε και τους άλλους να τα αποδεχτούν. Με ελάχιστη ενθάρρυνση, είστε
ικανοί να πιστέψετε στα φαντάσματα, στις μάγισσες, στον πνευματισμό. Μείνετε σε
απόσταση από τέτοια πράγματα, καθώς το μόνο που κάνουν είναι να τρέφουν τη φαντασία
σας με εικόνες οι οποίες θα σας δημιουργήσουν προβλήματα. Αποφύγετε την τάση να λέτε
όλα όσα ξέρετε ή να εφευρίσκετε όσα δεν ξέρετε: θα σας βάλει σε μπελάδες.

Ήλιος
Ο Ήλιος καθορίζει το πώς φαίνεστε στους άλλους, καθώς και τις ψυχολογικές
προδιαθέσεις που διακατέχουν τις πράξεις σας. Η ερμηνεία του Ήλιου σας μιλά για το πώς
φαίνεστε και γιατί. Η επιρροή του Ήλιου μπορεί να τροποποιηθεί και από άλλους
παράγοντες, ιδιαίτερα τη Σελήνη, τίποτα όμως δε θα σας απομακρύνει από το βασικό
ηλιακό μοτίβο. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουν γραφτεί τόσα γύρω από την ηλιακή
αστρολογία.

Ήλιος στους Διδύμους
Μέσα από ασυνήθιστα μονοπάτια ανακαλύπτετε το δρόμο –και τον τρόπο– να είστε ο
εαυτός σας, να στοχάζεστε τον εαυτό σας και, τελικά, να γίνεστε το καλύτερο δυνατό που
μπορείτε να ονειρευτείτε. Σας παίρνει, πάντως, πολύ χρόνο να μάθετε ότι δεν είναι δυνατό
να γίνετε τίποτε άλλο εκτός από τον εαυτό σας.
Την εποχή της νεότητας, ο εαυτός που θέλετε να δημιουργήσετε δεν είναι ακόμα καλά
προσδιορισμένος, εκτός από το δεδομένο ότι πρέπει να είναι διαφορετικός από τα μέλη
της οικογένειάς σας. Αν η παρόρμηση αυτή δεν ξεπεράσει το πρωτογενές επίπεδο, οι
Δίδυμοι εξακολουθείτε σε όλη σας τη ζωή να φέρεστε σαν κακομαθημένα παιδιά,
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παραβαίνοντας κανόνες, επαναστατώντας κατά της εξουσίας, αλλάζοντας κάθε τόσο
σπίτια, δουλειές, φίλους σχέσεις, ασχολίες, προκειμένου να μην «παραδώσετε» την
προσωπικότητά σας σε κανένα μέρος ή σύντροφο. Προσεγγίζετε τη μόρφωση, και όποια
έννοια πειθαρχίας, μόνο κατά βούληση. Και όταν το κάνετε, αυτή είναι η σωτηρία σας,
καθώς το πάθος σας να είστε διαφορετικοί διοχετεύεται δημιουργικά –συνήθως σε
επιχειρήσεις ή τέχνες– και πηγαίνετε μπροστά.

Ακολουθούν οι όψεις που σχηματίζει ο Ήλιος σας. Σε γενικές γραμμές, τα τρίγωνα και τα
εξάγωνα προς τον Ήλιο φέρνουν άνεση, ικανοποίηση, ευτυχία, τύχη, ενώ τα τετράγωνα
και οι αντιθέσεις σάς χαρίζουν ενεργητικότητα, δυναμισμό, επιτυχία, φιλοδοξία. Οι σύνοδοι
προσφέρουν επίσης ενεργητικότητα και τύχη, και γίνονται πιο κατανοητές αν ο Ήλιος
δέχεται και τετράγωνα ή τρίγωνα μαζί με τη σύνοδο. Τετράγωνα και τρίγωνα προς τον
Ήλιο αποτελούν ενδείξεις επιτυχίας, που θα έρθει αφού προηγηθεί επίμονη δουλειά, και η
τύχη είναι ανάλογη με την εργασία και την προσπάθεια που έχουν καταβληθεί.

Ήλιος Εξάγωνο με Άρη (ανοχή όψης: 03°51΄)
Διαθέτετε άφθονη ζωντάνια και δε διστάζετε να τη χρησιμοποιήσετε. Βρίσκεστε πάντοτε σε
κίνηση. Οι στόχοι σας, άμεσοι, ξεκάθαροι και με «καύσιμο» την καλή φυσική κατάσταση,
σας οδηγούν στην επιτυχία. Είστε αποφασιστικοί, δυνατοί, μαχητικοί και ξέρετε πού
πατάτε και πού πηγαίνετε. Με την απίστευτη ζωτικότητα και την ταχύτητά σας εξαντλείτε
τους άλλους γύρω σας, γιατί είστε ακούραστοι, με τεράστια αντοχή. Και από τη στιγμή που
η οικονομική επιτυχία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο σωματικό σφρίγος, υπερτερείτε
σχεδόν πάντοτε των αντιπάλων σας.

Ήλιος Τρίγωνο με Δία (ανοχή όψης: 05°29΄)
Η τύχη, η ενεργητικότητα, η μεγαλοψυχία και η καλή διάθεση είναι τονισμένες. Έχετε
μεγάλη ζωτικότητα και αισιοδοξία, σε συνδυασμό με μια ανεκτική, φιλοσοφική θεώρηση
των πραγμάτων. Κάνετε εύκολα φίλους, και, σε γενικές γραμμές, τους κρατάτε κιόλας.
Θαυμάσια όψη και για επιχειρήσεις. Αν μάλιστα ασχολείστε με καλλιτεχνικά θέματα, σας
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εξασφαλίζει υψηλή οικονομική απόδοση: με αυτή την επιρροή κανένας καλλιτέχνης δεν
πέθανε στην ψάθα.

Ήλιος Σύνοδο με Ουρανό (ανοχή όψης: 05°02΄)
Μια νευρική ένταση σας διαπερνά συνεχώς, σαν ηλεκτρικό ρεύμα. Πρέπει να της
επιβληθείτε και να τη «συμμορφώσετε» με τις ανάγκες της ζωής σας. Έχετε γρήγορο και
κοφτερό μυαλό, με υψηλή θεωρητική σκέψη εφόσον εκπαιδευθείτε σωστά, αλλά και μια
ροπή στα παιχνίδια εντυπωσιασμού. Πολλές φορές φέρεστε αλλοπρόσαλλα και γίνεστε
ευερέθιστοι. Το αφηρημένο σάς έλκει πιο πολύ από το πραγματικό, η διάνοια περισσότερο
από την ύλη. Το αποτέλεσμα είναι ότι μπερδεύεστε, συγχύζεστε και καταλήγετε να
αναστατώνεστε όταν ο αληθινός κόσμος απαιτεί την προσοχή σας. Πρέπει να μάθετε να
χαλαρώνετε και να αντισταθείτε στην τάση σας να κοιμάστε ελάχιστα, εάν θέλετε να έχετε
γερά νεύρα.

Σελήνη
Ενώ η ζωδιακή θέση του Ήλιου καθορίζει τα κίνητρα και τις παρορμήσεις που κυριαρχούν
στη ζωή σας όπως αυτή φαίνεται «διά γυμνού οφθαλμού», η ζωδιακή θέση της Σελήνης
μιλά για τις επιθυμίες της καρδιάς σας οι οποίες μπορούν, ή όχι, να εκδηλωθούν ή να
πραγματοποιηθούν στη ζωή σας. Κάθε φορά που «ξέρετε τι εννοείτε, αλλά δεν μπορείτε
να το πείτε», είναι η Σελήνη σας αυτή που γνωρίζει περί τίνος πρόκειται και ο Ήλιος σας
εκείνος που δεν έχει τη δυνατότητα να το εκφράσει. Σκέψεις που βρίσκονται πολύ βαθιά
μέσα σας για να επιτρέψουν στον πόνο να εκδηλωθεί, ιδού ποιες είναι οι σκέψεις της
φύσης τής Σελήνης σας.
Σελήνη στον Τοξότη
Με όποια «εγκόσμια» καθήκοντα και αν ασχολείστε, το πνεύμα σας θα τρέχει ολοένα από
τη γη σε όλο το σύμπαν, ζώντας περιπέτειες στα μεγαλύτερα βουνά και πιο ψηλά, στ’
αστέρια. Κατ’ επέκταση, σε όποια δραστηριότητα και αν διοχετεύσετε τα ταλέντα σας, θα
το κάνετε με μια προσέγγιση καθολική. Η ψυχή σας προσπαθεί να αναγνωρίσει τον εαυτό
της μέσα από μεγάλες ιδέες, γι’ αυτό τείνετε προς τους υψηλούς στόχους όπου και αν
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κινείστε. Έχετε πλήρη συναίσθηση των περιορισμών της σάρκας, του εύρους των
επιθυμιών σας, καθώς και της μεγάλης απόστασης που υπάρχει ανάμεσα στην πρόθεση
και την εκτέλεση. Στη χειρότερη περίπτωση αφιερώνετε τη ζωή σας στο να μετατρέψετε τα
σκαλιά της κόλασης σε καλές προθέσεις. Είστε πάντοτε καλοπροαίρετοι, και αν αποτύχετε,
είναι γιατί είχατε βάλει πολύ ψηλά τον πήχη. «Έγκλημα είναι όχι η αποτυχία, αλλά οι
εύκολοι στόχοι»: κανένας δεν το καταλαβαίνει καλύτερα από εσάς. Όταν κατανοήσετε ότι
το να έχετε ανέφικτες επιδιώξεις δεν είναι παρά ένα μέσο για να αποφεύγετε τις ευθύνες,
θα είστε πλέον στο δρόμο της αυτογνωσίας και, ως εκ τούτου, της επιτυχίας.

Σελήνη Αντίθεση με Ήλιο (ανοχή όψης: 01°44΄)
Το τετράγωνο ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη ενεργοποιεί τη νόηση προσφέροντας
ορμή, δύναμη και ταχύτητα στο μυαλό σας, ενώ τείνει να κάνει τις επιθυμίες σας πιο
αντικειμενικές. Προσδίδει επίσης ταχύτητα και διορατικότητα σε σχέση με τα άλλα
διανοητικά «δώρα» που φαίνονται στο ωροσκόπιο, και σας προειδοποιεί να μην αφήνετε
το μυαλό να εξαντλεί το σώμα σας. Συχνά, η όψη αυτή φανερώνει προβλήματα μεταξύ των
γονέων κατά τη στιγμή της γέννησης – διαπροσωπική ένταση ή οικονομικά ζητήματα στην
οικογένεια ή στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον.

Σελήνη Τρίγωνο με Άρη (ανοχή όψης: 05°35΄)
Ο νους σας είναι πολύ δραστήριος –εύστροφος και σκωπτικός– και η ομιλία σας κοφτή.
Έχετε επιθετικό πνεύμα, που μπορεί να μη φαίνεται στις πράξεις σας, αλλά διευρύνει τις
ιδέες σας και απογειώνει τα σχέδιά σας στα ύψη. Ελέγχετε ικανοποιητικά τα πάθη σας, τα
οποία είναι ισχυρά, και χρησιμοποιείτε την οργή σας για καλό σκοπό. Ως εχθροί είστε
επικίνδυνοι, αφού τα πυρά σας εκτοξεύονται χωρίς καθυστέρηση και βρίσκουν πάντοτε το
στόχο τους. Σ’ ένα αντρικό ωροσκόπιο, η όψη αυτή σημαίνει συνήθως μια επιθετική
σύζυγο, η οποία ωστόσο σας κάνει καλό, γιατί, παρόλο που συχνά σας… βγάζει από τα
ρούχα σας, παράλληλα σας κεντρίζει να αναλάβετε δράση.
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Σελήνη Εξάγωνο με Δία (ανοχή όψης: 03°45΄)
Είστε ιδεαλιστές, ανθρωπιστές και με ανοιχτή αντίληψη, εμπνέεστε από τη γνήσια
φιλανθρωπία και συχνά μπορείτε να προσφέρετε πολλά και ουσιαστικά. Είστε κεφάτοι,
αισιόδοξοι, με καλή διάθεση και διακριτικότητα. Επίσης, η αβρότητα είναι έμφυτη σ’ εσάς:
ανήκετε στους ευγενείς από τη φύση σας. Οι σχέσεις σας με την οικογένειά σας είναι
άριστες, ιδιαίτερα από την πλευρά της μητέρας σας. Συνήθως, μάλιστα, έχετε και
οικονομική βοήθεια από αυτούς τους συγγενείς με τη μορφή δώρων ή κληροδοτημάτων.

Σελήνη Αντίθεση με Ουρανό (ανοχή όψης: 03°18΄)
Στα νιάτα σας υπήρξατε σίγουρα πολύ ευέξαπτοι – και αν έχετε επιβληθεί σε αυτή την
τάση, το οφείλετε στον κοινό νου. Είστε επαναστάτες, ισχυρογνώμονες, με κοφτερή
γλώσσα, οξυδερκείς, «αρπάζεστε» εύκολα, γεμάτοι φλόγα και ορμή – στοιχεία που
απαιτούν πειθάρχηση από μια σθεναρή διάνοια. Διαθέτετε πολύ προχωρημένη σκέψη.
Στην πραγματικότητα, είστε μποέμ και ακολουθείτε τους δικούς σας νόμους – πρέπει να
κάνετε συνειδητή προσπάθεια για να ακολουθήσετε παράλληλα και τους νόμους της
κοινωνίας στην οποία ζείτε.

Ερμής
Ο Ερμής αποτελεί τις αισθητήριες κεραίες του ωροσκοπίου σας. Η ζωδιακή θέση του
μαρτυρά τον τρόπο με τον οποίο αντιδράτε στα ερεθίσματα της όρασης, των ήχων, των
οσμών, των γεύσεων και της αφής, προσφέροντας το κλειδί για να καταλάβετε ποια είναι η
στάση σας απέναντι στον φυσικό κόσμο που σας περιβάλλει. Ο Ερμής είναι ο
αγγελιαφόρος με τη βοήθεια του οποίου το φυσικό σώμα και ο νους σας (ο Ήλιος), αλλά
και η βαθύτερη φύση σας (η Σελήνη) διατηρούν την επαφή με τον εξωτερικό κόσμο – τον
οποίο εσείς αντιλαμβάνεστε ανάλογα με το τι δείχνει η ζωδιακή θέση του Ερμή στο
ωροσκόπιό σας.
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Ερμής στον Καρκίνο
Οτιδήποτε βλέπετε, ακούτε, οσφραίνεστε, γεύεστε ή αισθάνεστε σας ενδιαφέρει άμεσα.
Είστε ευαίσθητοι ακόμα και στην παραμικρή ποσότητα του αέρα που εισπνέετε. Οι
μυρωδιές των σκουπιδιών είναι ένα μαρτύριο για τα ρουθούνια σας, ενώ η θέαση ενός
τριαντάφυλλου σας προκαλεί ευδαιμονία. Οι δυνατοί ήχοι σάς καταδιώκουν, και νιώθετε
σαν να φτιάχτηκαν γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, ενώ η μουσική είναι ένα δώρο για εσάς και
μόνο. Παράλληλα, προσεγγίζετε την ομορφιά των τοπίων με λατρεία.

Ερμής Τετράγωνο με Δία (ανοχή όψης: 08°36΄)
Σας ευχαριστεί να λέτε ιστορίες – άκακες ιστορίες, αλλά ολοφάνερα υπερβολικές. Τα λέτε
όλα με αρκετές λεπτομέρειες και πολλές «σάλτσες». Αν και λατρεύετε τους πνευματικούς
και μορφωμένους ανθρώπους, το δικό σας μυαλό δεν είναι ιδιαίτερα εκπαιδευμένο. Κάνετε
λάθη από εσφαλμένη εκτίμηση των γεγονότων, ή εσφαλμένη ερμηνεία, ή απλώς από
άγνοια. Μπορεί να εξορμάτε μ’ ένα σχέδιο χωρίς να σκέφτεστε πρώτα τις απαραίτητες
προϋποθέσεις για να υλοποιηθεί.

Ερμής Τετράγωνο με Ποσειδώνα (ανοχή όψης: 03°01΄)
"Πολύ ονειροπόλοι, έχετε συχνά ανεδαφικές, ουτοπικές σκέψεις, τις οποίες πλέκετε σ’ έναν
ιστό πραγματικότητας, αλλά δεν είστε σε θέση να τις υλοποιήσετε. Αγαπάτε το ωραίο, τη
μουσική, τις τέχνες γενικότερα, και πρέπει οπωσδήποτε να προσπαθήσετε να ασχοληθείτε
σοβαρά με μία εξ αυτών, ώστε να εκφράσετε δημιουργικά την έμπνευσή σας.
Δυσκολεύεστε, πάντως, να συγκεντρωθείτε.

Αφροδίτη
Η Αφροδίτη αποτελεί τις συναισθηματικές κεραίες του ωροσκοπίου σας. Οι εντυπώσεις
από τον έξω κόσμο που σας βοηθούν να νιώθετε και να αντιδράτε συναισθηματικά,
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φτάνουν σ’ εσάς διαμέσου της Αφροδίτης. Η ζωδιακή θέση της τη στιγμή της γέννησής σας
παρέχει το κλειδί για να κατανοήσετε τη στάση σας απέναντι σε συναισθηματικές εμπειρίες.
Όπως ο Ερμής είναι ο αγγελιαφόρος που συνδέει αισθητηριακές εντυπώσεις (ήχους,
μυρωδιές κ.λπ.) με τη βασική φύση του Ήλιου και της Σελήνης σας, η Αφροδίτη είναι ο
αγγελιαφόρος που συνδέει τις συναισθηματικές εντυπώσεις. Η Αφροδίτη στο ίδιο ζώδιο με
τον Ερμή: Σε αυτή την περίπτωση, οι συναισθηματικές εντυπώσεις «δουλεύουν» από
κοινού με τις αισθητηριακές. Έχετε την τάση να εξιδανικεύετε τον κόσμο των αισθήσεων
και να δίνετε μια χροιά αισθησιασμού στον κόσμο των συναισθημάτων.

Αφροδίτη στον Καρκίνο
Η ανταπόκρισή σας στα συναισθήματα εξαρτάται από ένα απλό και ξεκάθαρο δεδομένο:
την ανάγκη σας για ασφάλεια και σπίτι. Εφόσον πρόκειται για μια βασική απαίτηση ζωής,
όταν αγαπάτε, είστε πιστοί και βαθιά αφοσιωμένοι, με την έννοια της αυτοσυντήρησης – η
οποία, παρ’ όλα αυτά, δε σας κάνει εγωιστές. Όλη σας η φύση κρύβεται σ’ ένα
προστατευτικό όστρακο, που ανοίγει σαν λουλούδι κάτω από τον ζεστό ήλιο και
ομορφαίνει τον κόσμο, από τη στιγμή που θα νιώσετε συναισθηματική ασφάλεια.

Αφροδίτη Τετράγωνο με Δία (ανοχή όψης: 08°17΄)
Έχετε μια συναισθηματική φύση, με επεκτατικές διαθέσεις. Αυτό που σας λείπει σε ένταση
το αναπληρώνετε με ποικιλία. Είστε πολύ γενναιόδωροι στις συναισθηματικές εκδηλώσεις
σας, καθώς και στη διαχείριση των οικονομικών σας: δεν υπολογίζετε σωστά τα χρήματά
σας και τα ξοδεύετε άσκοπα σε διάφορες απολαύσεις. Αν είστε άντρας, αποτελείτε εύκολη
λεία για τις γυναίκες που… καλοβλέπουν την τσέπη σας, ενώ, αν είστε γυναίκα, η
ματαιοδοξία σας «πουλιέται» ακριβά.

Αφροδίτη Σύνοδο με Κρόνο (ανοχή όψης: 01°55΄)
Έχετε μια υπερβολικά περίπλοκη συναισθηματική φύση, η οποία είναι επιρρεπής στην
απογοήτευση, τη δυσαρέσκεια και την κατάθλιψη, εξαιτίας εσωτερικών συγκρούσεων. Το
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πρόβλημα εντοπίζεται συνήθως στην παιδική ηλικία και στον ψυχρό τρόπο με τον οποίο
σας συμπεριφερόταν ο ένας από τους γονείς σας – γεγονός που διαστρέβλωσε κατά
κάποιον τρόπο το συναίσθημά σας. Είστε υπερευαίσθητοι και πληγώνεστε εύκολα, τόσο
που καταλήγετε πολλές φορές να αποτραβιέστε στον εαυτό σας, δίνοντας την εντύπωση
πως είστε απόμακροι και ανυποχώρητοι.

Άρης
Ο Άρης είναι η πηγή ενέργειας στο ωροσκόπιο. Η ζωδιακή θέση του υποδεικνύει σε ποια
κανάλια θα ρέει ελεύθερα η ενέργεια και προς τα πού θα κατευθύνεται πιο εύκολα. Με τη
βοήθεια του Άρη εκδηλώνονται έμπρακτα οι δραστηριότητες του Ήλιου και οι επιθυμίες της
Σελήνης, και είναι διαμέσου αυτού του πλανήτη που αντιδρούν το σώμα και ο νους σας
στις αισθητηριακές εντυπώσεις του Ερμή και τις συναισθηματικές εντυπώσεις της
Αφροδίτης.

Άρης στον Λέοντα
Η δράση σας κατευθύνεται σε εγωκεντρικά κανάλια, διευκολύνοντας τη φυσική σας κλίση
να θέλετε να κάνετε πάντοτε την καλύτερη εντύπωση. Διαθέτετε πλεονάζοντα ζωώδη
μαγνητισμό και γοητεία, και μπορείτε να τη «σκαπουλάρετε» εύκολα. Οι άνθρωποι
δέχονται από εσάς πράγματα που θα τους έκαναν να θυμώσουν πολύ αν προέρχονταν
από κάποιον άλλον, ενώ εσείς απολαμβάνετε να τους κάνετε να τα δέχονται, και μάλιστα
να τους αρέσει.

Άρης Εξάγωνο με Δία (ανοχή όψης: 09°19΄)
Πρόκειται για μία από τις ισχυρότερες ενδείξεις πλούτου, είτε αυτού που κληρονομείται είτε
εκείνου που αποκτάτε με τις δικές σας δυνάμεις, ή και τα δύο. Η όψη αυτή προοιωνίζεται
συχνά έναν πλούσιο γάμο. Επίσης, μεγάλα τολμήματα προσφέρουν υψηλό εισόδημα και
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οικονομική ασφάλεια. Όμως, δεν είστε φτιαγμένοι για να κάνετε αυστηρή οικονομία και να
συσσωρεύετε υλικά αγαθά – συνηθίζετε να αναπτύσσετε δράση με μεγαλειώδη τρόπο.

Άρης Εξάγωνο με Ουρανό (ανοχή όψης: 08°53΄)
Είστε εφευρετικοί, με κλίση προς τη μηχανική. Ο ηλεκτρισμός, το ατσάλι, το σίδερο, γενικά
τα μέταλλα και οι μηχανισμοί όλων των ειδών είναι τα μέσα με τα οποία εργάζεστε – και το
αυθεντικό, πρωτότυπο μυαλό σας θα βρει νέες χρήσεις και συνδυασμούς για όλα αυτά.
Από διανοητικής πλευράς, είστε κριτικοί και αναλυτικοί. Αγαπάτε την ταχύτητα και οδηγείτε
αυτοκίνητο, αεροπλάνο ή φουσκωτό με ιλιγγιώδεις ρυθμούς.

Δίας
Ο Δίας είναι ο ανιχνευτής που έχετε… εκεί έξω για να ανακαλύπτει ευκαιρίες. Με τη
βοήθειά του εξετάζονται οι δυνατότητες που έχετε στη ζωή σας, σύμφωνα πάντοτε με τη
βασική φύση του Ήλιου και της Σελήνης σας. Η ζωδιακή θέση του Δία υποδεικνύει τους
τομείς στους οποίους μπορείτε να αναζητήσετε ευκαιρίες, πώς θα πρέπει να τις
χρησιμοποιήσετε και κατά πόσον είστε ικανοί να αντιδράσετε σωστά και να τις
αξιοποιήσετε. Ο Δίας αποκαλείται συχνά, εσφαλμένα όμως, πλανήτης της Τύχης. Ναι,
συνδέεται με την τύχη με την έννοια ότι είναι δείκτης ευκαιριών. Αλλά η τύχη δεν εξαρτάται
τόσο από τα δεδομένα που εμφανίζονται στο δρόμο σας (ο Δίας), όσο από το τι κάνετε με
αυτά (ο συνολικός χαρακτήρας).

Δίας στον Ζυγό
Πρόκειται για μια περίεργη θέση, που σας οδηγεί να βλέπετε ευκαιρίες οπουδήποτε.
Υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ, καθώς δείχνετε πρόθυμοι να καταπιαστείτε με πράγματα
για τα οποία δεν είστε φτιαγμένοι. Οι ευκαιρίες που σας ελκύουν είναι οι τελευταίες που θα
έπρεπε να αδράξετε. Ενδέχεται να κάνετε αυτό που κάποιος άλλος σάς είπε ότι πρέπει να
κάνετε, ή να ασχολείστε απλώς με ό,τι βρεθεί στο δρόμο σας. Είναι απαραίτητο να
καλλιεργήσετε πιο σταθερούς στόχους και να συγκεντρωθείτε εκεί που εσείς θέλετε να

www.astrology.gr

10

Προσωπική πρόβλεψη

Donald Trump

διαπρέψετε.

Δίας Τετράγωνο με Κρόνο (ανοχή όψης: 06°22΄)
Με αυτή την όψη, συγκρατείτε ολοένα τον εαυτό σας, καθώς δεν μπορείτε να τον
φανταστείτε σε υψηλότερη θέση απ’ ό,τι είναι ήδη. Έχετε περιορισμένες φιλοδοξίες και μια
ταπεινότητα που σας κρατά μακριά από κάθε είδους αναγνώριση. Δεν είναι η τύχη σας
κακή, ούτε οι ικανότητές σας λιγοστές – επιπλέον, είστε προσεκτικοί και ευσυνείδητοι.
Εκείνο που πραγματικά πληγώνει είναι η στενότητα του πνεύματός σας: όταν οι άλλοι
προχωρούν προς τα εμπρός, εσείς αισθάνεστε τυχεροί αν διατηρήσετε όσα έχετε.

Δίας Τρίγωνο με Ουρανό (ανοχή όψης: 00°26΄)
Θετική όψη, αν και προσφέρει λίγα από μόνη της. Προσδίδει σταθερότητα στο χαρακτήρα
σας και είναι ένδειξη περιουσίας, αν συντρέχουν και άλλοι παράγοντες, αφού ευνοεί την
οικονομική σας κατάσταση διευρύνοντας τους ορίζοντές σας. Σε περίπτωση που διαθέτετε
δημιουργικό πνεύμα, η επιρροή αυτή του δίνει μεγάλο εύρος, με κοινωνικές-ανθρωπιστικές
προεκτάσεις.

Δίας Εξάγωνο με Πλούτωνα (ανοχή όψης: 07°25΄)
Η πίστη στον εαυτό σας είναι ισχυρή, και το εισιτήριό σας για μια πλούσια και πλήρη ζωή.
Οι άλλοι μπορεί να μην καταλαβαίνουν τους στόχους σας, σας παρέχουν όμως τη
δυνατότητα να πετύχετε όποια ανταμοιβή θέλετε εσείς για τη σκληρή δουλειά σας. Όλες οι
ικανότητες και οι δράσεις σας κατευθύνονται προς την επιτυχία, και μάλιστα με τους δικούς
σας όρους.
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Κρόνος
Ο Κρόνος υποδεικνύει την κατεύθυνση που θα πάρει στη ζωή σας η αρχή της
αυτοσυντήρησης, η οποία, στην ύψιστη εκδήλωσή της, παύει να είναι αμιγώς αμυντική και
ενισχύεται με στοιχεία φιλοδοξίας και έμπνευσης. Η θέση του Κρόνου στο γενέθλιο
ωροσκόπιο δείχνει τον τρόπο με τον οποίο αμύνεστε, ή «ορμάτε», στη ζωή. Ο Κρόνος στο
ίδιο ζώδιο με τον Ερμή: Η αντίδρασή σας στις αισθητηριακές εντυπώσεις είναι έντονη και
σοβαρή. Η θέση αυτή σημαίνει συνήθως ένα διεισδυτικό και ικανότατο μυαλό. Ο Κρόνος
στο ίδιο ζώδιο με την Αφροδίτη: η αμυντική σας στάση απέναντι στις αισθηματικές
εμπειρίες οφείλεται για τη φαινομενική ψυχρότητα στον έρωτα και για τη δυσκολία στα
αισθματικά και τις σχέσεις με τους ανθρώπους γενικά. Στα οικονομικά είστε συντηρητικοί,
και σε γενικές γραμμές ισχύει αυτό που λένε «Όποιος χάνει στα χαρτιά κερδίζει στην
αγάπη» ... αλλά από την ανάποδη.

Κρόνος στον Καρκίνο
Αυτή είναι μια δυνατή και περίπλοκη θέση και γενικά φανερώνει μια γονική εμμονή. Η
ανάγκη για αυτό- επιβεβαίωση είναι η βαθύτερη κινητήριος δύναμη της ζωής σας,
επηρεασμένη από το ψυχολογικό υπόβαθρο των συνθηκών της παιδικής σας ηλικίας, σας
ωθεί σε δύο κατευθύνσεις :1) γίνεστε εσωστρεφείς, απεχθάνεστε να δικαιολογείτε την
συμπεριφοράς σας και απομονώνεστε στον εαυτό σας ηττημένοι. Αυτό φυσικά είναι μια
καταστροφική συνθήκη και θα πρέπει να την καταπολεμήσετε , 2) χρειάζεστε το μέγιστο
της αυτό-επιβεβαίωσης για να ξεπεράσετε ένα βαθύ αίσθημα κατωτερότητας και να βγείτε
να πολεμήσετε τον κόσμο επιθετικά για να αποζημιωθείτε για τα (πραγματικά ή εικονικά)
μειονεκτήματα σας.

Ουρανός
Σε γενικές γραμμές, ο Ουρανός συνδέεται με τη νευρική-νοητική λειτουργία, τη
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δημιουργικότητα, την πρωτοτυπία ή την ατομικότητα, και η ζωδιακή θέση του στο
ωροσκόπιο υποδηλώνει τους τρόπους με τους οποίους θα επιδιώξετε να εκφραστείτε
δημιουργικά και με εφευρετικότητα. Ο Ουρανός στο ίδιο ζώδιο με τον Ήλιο: Υπάρχει
έντονη νευρική δραστηριότητα, υπερδιέγερση, πρωτότυπη, πολύ δημιουργική ή και
εκκεντρική συμπεριφορά.

Ουρανός στους Διδύμους
Η θέση αυτή αντιπροσωπεύει κατεξοχήν το «πνεύμα» των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο
Ουρανός στους Διδύμους ήταν ενεργός όταν υπογράφτηκε η Διακήρυξη Ανεξαρτησίας, το
ίδιο και κατά τη διάρκεια του αμερικανικού εμφυλίου πολέμου, με τη Διακήρυξη
Χειραφέτησης. Πρόκειται για μια επιρροή που διατρανώνει την έννοια της ελευθερίας, της
ανεξάρτητης δράσης και συνείδησης. Σας ωθεί να έχετε έναν άγρυπνο νου, και αποτελεί
δείκτη υψηλής ευφυΐας. Χαρίζει γρήγορη αντίληψη και εξαίρετη νοητική προσέγγιση σε όλα
τα προβλήματα, είτε προσωπικά είτε κοινωνικά. Αντιμετωπίζετε τα ζητήματα τα οποία
προκύπτουν ψύχραιμα και χωρίς καθυστέρηση – καθώς αυτό που συνήθως αποκαλείται
«διαίσθηση», για εσάς είναι απλώς μια ταχύτατη, λογική επεξεργασία.

Ουρανός Εξάγωνο με Πλούτωνα (ανοχή όψης: 07°51΄)
Είστε αντισυμβατικά άτομα, αλλά δεν αισθάνεστε την ανάγκη να υποχρεώσετε τους
άλλους να ακολουθήσουν τον δικό σας τρόπο ζωής. Η αυθεντική προσέγγιση που έχετε σε
όλα τα θέματα σας βοηθά να πάρετε από τη ζωή περισσότερα απ’ ό,τι άλλες πιο δειλές
ψυχές, όμως πρέπει να καλλιεργήσετε μια πιο εποικοδομητική διέξοδο για τη ζωτικότητά
σας από αυτήν που ήδη έχετε.

Ποσειδώνας
Ο Ποσειδώνας συνδέεται με τις βαθύτερες πηγές του υποσυνείδητου, με τη νοημοσύνη και
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την πνευματικότητα που έχετε κληρονομήσει, και δείχνει αυτά που θεωρείτε απολύτως
δεδομένα στη ζωή. Ο Ποσειδώνας στο ίδιο ζώδιο με τον Δία: Αντιδράτε διαισθητικά στις
ευκαιρίες, ακολουθώντας σε γενικές γραμμές πρακτικές και κερδοφόρες τακτικές. Η θέση
αυτή φανερώνει ότι υπάρχει οικονομική ασφάλεια, ακόμα και πλούτος.

Ποσειδώνας στον Ζυγό
Η θέση αυτή προκάλεσε μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις και εκτόξευσε τον κόσμο σε μια
νέα εποχή. Όσοι έχετε στο ωροσκόπιό σας τον Ποσειδώνα στον Ζυγό, χαρακτηρίζεστε
από μια ευρεία και ιδεαλιστική θεώρηση του κόσμου μας, κρίνετε ως δεδομένη την ανάγκη
συνεργασίας, σε πολλά επίπεδα –κάτι το οποίο αποτελούσε μεγάλη καινοτομία για τις
προηγούμενες γενιές, όταν ήσασταν νέοι– και εκφράζεστε με ιδιαίτερα βαθύ και ιδεαλιστικό
τρόπο. Η πεποίθηση ότι η ατομικότητα εκδηλώνεται καλύτερα μέσα από τον αυτοσεβασμό
σάς κάνει να προσεγγίζετε πιο εύκολα τους άλλους, διαποτίζει τη σκέψη σας και γίνεται ο
«μπούσουλας» της ζωής σας.

Ποσειδώνας Εξάγωνο με Πλούτωνα (ανοχή όψης: 04°12΄)
Οι ιδέες ενσταλάχθηκαν μέσα σας από τους γονείς σας, η κοινωνία και η εκκλησία
φέρνουν σημαντικές αλλαγές στη ζωή σας, τουλάχιστον μέχρι να αποκτήσετε δικές σας
θρησκευτικές και φιλοσοφικές απόψεις. Διαθέτετε ένα είδος δημιουργικής
προσαρμοστικότητας, που σας καθιστά ικανούς να παραιτηθείτε από εγωιστικές ανησυχίες
και να κατευθύνετε τις προσπάθειές σας προς την ευημερία όλων. Είναι πολύ πιθανό να
έχετε καλλιτεχνικά και ψυχικά ταλέντα.

Πλούτωνας
Ο Πλούτωνας συνδέεται με την ικανότητα να μην «κολλάμε» σε καταστάσεις, να
ξεφορτωνόμαστε άσχετες προκαταλήψεις και απαρχαιωμένες συνήθειες. Επίσης, με την
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ικανότητα να διακρίνουμε την κρυφή πλευρά της ζωής, οπότε προικίζει με δύναμη το
άτομο – δύναμη η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για καλό είτε για κακό σκοπό. Ο
Πλούτωνας στο ίδιο ζώδιο με τον Άρη: Τονίζει το πνεύμα ανεξαρτησίας και το «εγώ» σας,
ενώ παράλληλα σας προσφέρει τη δύναμη να εξουσιάζετε τους άλλους. Εδώ, το σθένος
μπορεί πάντως να συνυπάρχει με την ωμότητα.

Πλούτωνας στον Λέοντα

Η έρευνά σας για το νόημα της ζωής συνδέεται με τον εγωισμό σας. Αρχικά θα
προσπαθήσετε να μάθετε με ακρίβεια ποιοι είστε, καθώς και τι σημαίνετε εσείς για τον
εαυτό σας. Αν και η προσέγγιση αυτή μπορεί να φαίνεται εγωιστική, έχετε την ικανότητα να
βοηθήσετε και τους άλλους να βρουν το δικό τους νόημα. Αναζητάτε το χώρο δράσης σας
σ’ ένα σύνολο που σας ταιριάζει – στο άμεσο περιβάλλον σας ή σε όλο το σύμπαν, αυτό
είναι κάτι που εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο έχετε μεγαλώσει. Μολονότι
αντιλαμβάνεστε την αναγκαιότητα της διάλυσης των ορίων του εγωισμού, ίσως δεν μπείτε
τελικά στον κόπο να το κάνετε.
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Οι τρέχουσες διελεύσεις
Οι τρέχουσες διελεύσεις υπολογίζονται ακριβώς για την ημερομηνία που δίνεται. Στην
ανάλυση περιλαμβάνονται μόνο οι όψεις που θεωρούνται σημαντικές, και οι ημερομηνίες
αφορούν αποκλειστικά στην περίπτωση που η όψη είναι ακριβής. Η επίδρασή της γίνεται
αισθητή για εβδομάδες, μήνες, καμιά φορά ακόμα και χρόνια. Συχνά, ένας πλανήτης
σχηματίζει την ίδια όψη αρκετές φορές μέσα σ’ ένα έτος πριν αφήσει τη συγκεκριμένη
περιοχή του ωροσκοπίου για να προχωρήσει. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο πλανήτης
εμφανίζεται οπισθόδρομος για ένα χρονικό διάστημα, διασχίζοντας ξανά και ξανά το
σημείο της ακριβούς όψης. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, η επιρροή της όψης επεκτείνεται σε
αρκετά μεγάλη χρονική περίοδο.

Αύγουστος 31, 2017 - Άρης Σύνοδο με Άρη
Είναι η κατάλληλη εποχή να ξεκινήσετε καινούρια πράγματα, να πραγματοποιήσετε σχέδια
και να προωθήσετε νέες ιδέες. Η ενέργειά σας είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη, και μπορείτε να
τη χρησιμοποιήσετε για να επωφεληθείτε. Αν έχετε φυσικές παρορμήσεις που σας βάζουν
σε μπελάδες, ελέγξτε τις χωρίς καθυστέρηση, γιατί, τώρα, είναι η στιγμή που είστε «εσείς»:
δουλειά σας είναι να δείξετε τον καλύτερο, όχι τον χειρότερο εαυτό σας. Με αυτήν τη
διέλευση ξεκινά ένας διετής κύκλος, κι εσείς πρέπει να καθορίσετε τη γραμμή που θα
ακολουθήσετε τους επόμενους είκοσι τέσσερις μήνες.

Οκτώβριος 3, 2017 - Άρης Τετράγωνο με Ουρανό
Η επιρροή αυτή δεν είναι συνήθως πολύ σημαντική, παρά μόνο ως ένδειξη νευρικής
έντασης και διαμάχης με τους άλλους. Σε κάποια διένεξη, ωστόσο, είναι πιθανό να επέλθει
μια μεγάλη ρήξη, με αφορμή το ευέξαπτο του χαρακτήρα σας, η οποία θα φέρει ξαφνικές
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αλλαγές στο ρυθμό και την πορεία της ζωής σας. Το «εγώ» αντιλαμβάνεται ξαφνικά ότι
υπάρχουν πιο ανοιχτοί ορίζοντες, περισσότεροι κόσμοι για να κατακτηθούν, και
αποφασίζει να αποτινάξει τα δεσμά που το περιορίζουν. Αν δε διαθέτετε πειθαρχία, η
αντίθεση Άρη και Ουρανού σημαίνει εκνευρισμό, θυμό, καβγάδες, εξέγερση.

Οκτώβριος 8, 2017 - Άρης Τετράγωνο με Σελήνη
Η κόπωση οδηγεί στη σύγκρουση, γι’ αυτό χαλαρώστε. Ίσως παρουσιαστεί κάποια
ασθένεια, και χάσετε τον έλεγχο της κατάστασης. Μην παίρνετε τον εαυτό σας πολύ στα
σοβαρά. Ξαπλώστε και ξεκουραστείτε, αντί να κάθεστε και να κλαίγεστε – έτσι, θα
αποφύγετε τις διενέξεις και τους μπελάδες. Μην πιέζετε καταστάσεις. Υπάρχει πιθανότητα
η επιρροή αυτής της όψης να εκδηλωθεί με την εμφάνιση μιας εντυπωσιακής ρομαντικής
σχέσης, η οποία μπορεί να είναι σημαντική, μπορεί και όχι. Αυτό θα εξαρτηθεί από άλλες
διελεύσεις που βρίσκονται σε ισχύ την ίδια περίοδο.

Οκτώβριος 11, 2017 - Άρης Τετράγωνο με Ήλιο
Εδώ, τα του οίκου σας είναι πολύ σημαντικά. Συχνά, η διέλευση αυτή φέρνει αλλαγή
σπιτιού –ή αλλαγή περιοχής, ή πόλης– ή, ακόμα, κάποια σημαντική απόφαση στην
προσωπική σας ζωή. Τα καινούρια ξεκινήματα θα είναι πετυχημένα, εάν τα έχετε μελετήσει
με προσοχή και δεν οφείλονται σε κάποιο καπρίτσιο. Υπάρχει αυξημένη κοινωνική
δραστηριότητα, με πολλούς φίλους γύρω σας. Είναι καλή εποχή για κάποιο νέο εγχείρημα,
το οποίο θέλετε να ολοκληρωθεί σύντομα – ένα εγχείρημα που θα έχει επίδραση στα
μακροπρόθεσμα σχέδιά σας. Επίσης, μπορείτε να βάψετε το σπίτι, να κάνετε γενική
καθαριότητα ή άλλες ανάλογες δουλειές.

Οκτώβριος 11, 2017 - Κρόνος Αντίθεση με Ήλιο
Η διέλευση αυτή φέρνει μία από τις πιο χαλεπές περιόδους της ζωής σας, αλλά και τις πιο
γόνιμες σε προσωπικό επίπεδο – αν, βέβαια, την κατανοήσετε. Αντιπροσωπεύει μια
μεταβατική φάση κατά την οποία ο κόσμος γύρω σας δείχνει σκληρός και ανταγωνιστικός.
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Από την πλευρά σας, γίνεστε ευέξαπτοι και δύσκολοι στη συνεννόηση, αν και μπορεί να
νιώθετε ότι είστε εσείς που δέχεστε αυτή την αρνητική συμπεριφορά. Μια οικονομική
αναποδιά μπορεί να προηγείται ή να συνοδεύει την αντίθεση του Κρόνου με τον Ήλιο.

Νοέμβριος 1, 2017 - Άρης Σύνοδο με Ποσειδώνα
Έχετε πολύ έντονη διαίσθηση, η οποία σας δίνει ασυνήθιστη διορατικότητα σε σχέση με τα
κίνητρα και τις τακτικές των άλλων – όχι όμως και με τα δικά σας. Αντιλαμβάνεστε τη
δημιουργικότητά σας και την αξιοποιείτε σωστά. Προσπαθήστε να αναλύσετε τον εαυτό
σας. Αποφύγετε τις εντυπωσιακές κινήσεις, τους συναισθηματισμούς και την τρυφηλότητα.
Αφήστε στην άκρη τούς υποσυνείδητους πόθους, τις καταπιεσμένες επιθυμίες, και
βοηθήστε το βαθύτερο «εγώ» σας να δουλέψει για εσάς σε επίπεδο σύλληψης ιδεών και
έκφρασης.

Νοέμβριος 5, 2017 - Άρης Τετράγωνο με Ερμή
Βιαστικές κουβέντες, σκέψεις και πράξεις προκαλούν διαμάχες και προβλήματα.
Παραμείνετε σιωπηλοί, επιφυλακτικοί, και μη δεσμεύεστε. Οι απότομες απαντήσεις
φέρνουν μπελάδες. Ανάλογες διελεύσεις συμβαίνουν κάθε 6 μήνες περίπου, και
χρειάζονται προσοχή επειδή οδηγούν συχνά σε εσφαλμένες αποφάσεις. Καμιά φορά,
ακόμα και το πιο τυχαίο σχόλιο μπορεί να οδηγήσει σε μια εχθρότητα που κρατά για πάντα.
Ισχύει, δηλαδή, αυτό που λέει ο κόσμος: «Έκανε τη μύγα βόδι»! Γι’ αυτό, είναι προτιμότερο
να μη μιλάτε.

Νοέμβριος 8, 2017 - Ουρανός Τετράγωνο με Αφροδίτη
Η διέλευση αυτή ευθύνεται για μια μποέμ στάση ζωής, κυρίως σε σχέση με τον ελεύθερο
έρωτα – και την αναζήτηση της σωτηρίας μέσα από τον έρωτα, ή, έστω, από οτιδήποτε
περνιέται για έρωτας. Καβγάδες, χωρισμοί, ανόητοι συναισθηματισμοί, πληγωμένες
καρδιές και σκοτούρες είναι στο πρόγραμμα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει με τη σειρά
του σε εξέγερση ενάντια στις κοινωνικές συμβάσεις ή σε απώλεια κοινωνικού κύρους και
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χρημάτων. Επιδεικνύετε μια «πέρα βρέχει» συμπεριφορά, η οποία φαίνεται πολύ
συναρπαστική –αν αντέχετε την περιπέτεια και έχετε τη δυνατότητα να ζείτε για τις
μοναδικές στιγμές της έκστασης– μέχρι να ξυπνήσετε την επόμενη μέρα μέσα στη μαυρίλα
και την παγωνιά.

Νοέμβριος 17, 2017 - Πλούτωνας Τετράγωνο με Δία
Οι βαθύτερες επιθυμίες σας, όσα είστε πρόθυμοι να πράξετε για να τις εκπληρώσετε,
καθώς και οι αξίες που θέλετε να εκφράσετε, όλα, υφίστανται αλλαγές. Αν μέχρι τώρα
είχατε ακολουθήσει μια κατεύθυνση ταιριαστή με τις αρχές, τις αντιλήψεις και τη φιλοσοφία
σας, οι αλλαγές αυτές μάλλον θα πετύχουν. Είναι μια περίοδος κατά την οποία
επιβραβεύονται η πίστη που δείξατε και η σκληρή δουλειά που κάνατε στο παρελθόν –
γεγονός που τονώνει την αυτοπεποίθησή σας και σας βοηθά να κάνετε ακόμα μεγαλύτερα
σχέδια για το μέλλον, τα οποία στηρίζονται σε γερές και ρεαλιστικές βάσεις. Αν όμως
λειτουργούσατε με τακτικές που έρχονταν σε σύγκρουση με τις απόψεις σας, θα είναι μια
περίοδος έντασης.

Νοέμβριος 19, 2017 - Άρης Σύνοδο με Δία
Έχετε την ενέργεια να ανταποκριθείτε στις άφθονες ευκαιρίες οι οποίες παρουσιάζονται
τώρα. Σας διακρίνει έντονη αισιοδοξία, και ίσως η ζωή σας γεμίσει, για μεγάλο χρονικό
διάστημα, με ζωηρά χρώματα. Έχετε μια ικανοποιητική δουλειά, είστε δημοφιλείς και
τυχεροί. Φροντίστε να μην εξαντλήσετε τις ευκαιρίες επιχειρώντας να ασχοληθείτε με
πολλά πράγματα συγχρόνως. Αποφύγετε τις σπατάλες. Την περίοδο αυτή το εισόδημά
σας θα είναι καλό, και ίσως γίνετε υπερβολικά ανοιχτοχέρηδες και γενναιόδωροι.
Προσπαθήστε να κάνετε οικονομίες.

Νοέμβριος 26, 2017 - Δίας Τετράγωνο με Πλούτωνα
Εδώ, έχουμε τη συνάντηση του Μέντορα με τη Μεταμόρφωση – ίσως μια σύγκρουση
ανάμεσά τους. Πρώτα απ’ όλα, η αισιοδοξία σας φτάνει στα άκρα. Είστε πιο κοντά σ’ ένα
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θαύμα από ποτέ, και υπεύθυνος είναι ο Δίας. Επίσης, όμως, είστε πιο κοντά στο νόημα
του θανάτου, εξαιτίας του Πλούτωνα. Μην αρχίσετε να τον… αναζητάτε με τις ενέργειές
σας, και μην προσπαθήσετε να ελέγξετε το πεπρωμένο σας. Πρέπει να αφήσετε τα
πράγματα να εξελιχθούν από μόνα τους, κρατώντας μάλιστα κάποιες αποστάσεις.
Επιπλέον, ο Δίας υποδηλώνει την εμφάνιση ευκαιριών, και θα έρθουν αρκετές κατά τη
διάρκεια αυτής της διέλευσης.

Δεκέμβριος 2, 2017 - Άρης Τετράγωνο με Αφροδίτη
Η κοινωνική και ρομαντική λάμψη αυτής της διέλευσης μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολές,
καμιά φορά και σε διαμάχες, καβγάδες και χωρισμούς. Οι μικρές αγάπες και φιλίες χαλάνε,
αλλά οι σημαντικές σχέσεις απλώς δοκιμάζονται. Για να είμαστε ειλικρινείς, το γεγονός
αυτό συχνά προσδίδει νέα ακτινοβολία σε μια βαθιά αγάπη, τονίζοντας την ομορφιά της.
Ένας χωρισμός, τώρα, αποτελεί σίγουρη ένδειξη ότι τα αισθήματα δεν ήταν έτσι κι αλλιώς
αρκετά δυνατά, εκτός αν υπάρχει και κάποια άλλη, σημαντική διέλευση, η οποία είναι
υπεύθυνη γι’ αυτή την εξέλιξη. Αν δε θέλετε να έρθετε σε ρήξη, αποφύγετε τα υπερβολικά
έξοδα και τους πειρασμούς.

Δεκέμβριος 25, 2017 - Άρης Τετράγωνο με Πλούτωνα
Η διέλευση αυτή αντιπροσωπεύει μια ισχυρή συμμαχία μεταξύ παρόμοιων πλανητικών
ενεργειών. Μια αίσθηση μυστηρίου περιβάλλει γεγονότα κατά τα άλλα πεζά. Η
επιθετικότητα κορυφώνεται. Φροντίστε να εξασφαλίσετε τα μερίδια και τις μετοχές σας, και
προστατέψτε την περιουσία και τον εαυτό σας, γιατί, όταν ο Άρης σχηματίζει τετράγωνο με
τον Πλούτωνα, γίνεστε κάπως ευάλωτοι σε ζητήματα ανακατανομής αγαθών. Επίσης,
μπορεί να χάσετε θέσεις και αξιώματα χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Ίσως βγείτε από αυτή την
περίοδο πιστεύοντας ότι ο κόσμος είναι γεμάτος Δον Κιχώτες και καπρίτσια της μοίρας. Ή,
αποδεχόμενοι τα γεγονότα ως μια γερή υπενθύμιση προκειμένου να σέβεστε, στο εξής, τα
θέματα οργάνωσης και να φροντίζετε τον εαυτό σας.
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Ιανουάριος 21, 2018 - Άρης Τετράγωνο με Άρη
Η διέλευση αυτή μαρτυρά μια περίοδο σκληρής δουλειάς και άφθονης ενέργειας, χωρίς
ουσιαστικά προβλήματα, εκτός αν επιδρούν παράλληλα σημαντικές αποδιοργανωτικές
δυνάμεις. Υπάρχει μια μικρή τάση να είστε φλύαροι, καυχησιάρηδες και υπερόπτες, αλλά ο
ρυθμός είναι τόσο γρήγορος, που θα σας βοηθήσει να προχωρήσετε σχεδόν ανεμπόδιστα.

Φεβρουάριος 25, 2018 - Άρης Αντίθεση με Ουρανό
Η επιρροή αυτή δεν είναι συνήθως πολύ σημαντική, παρά μόνο ως ένδειξη νευρικής
έντασης και διαμάχης με τους άλλους. Σε κάποια διένεξη, ωστόσο, είναι πιθανό να επέλθει
μια μεγάλη ρήξη, με αφορμή το ευέξαπτο του χαρακτήρα σας, η οποία θα φέρει ξαφνικές
αλλαγές στο ρυθμό και την πορεία της ζωής σας. Το «εγώ» αντιλαμβάνεται ξαφνικά ότι
υπάρχουν πιο ανοιχτοί ορίζοντες, περισσότεροι κόσμοι για να κατακτηθούν, και
αποφασίζει να αποτινάξει τα δεσμά που το περιορίζουν.

Μάρτιος 2, 2018 - Άρης Σύνοδο με Σελήνη
Η έντονη ανάγκη να εκφραστείτε σας ωθεί να δώσετε φωνή στην πιο ιδιότροπη πλευρά
του εαυτού σας. Σε ανθρώπους με έντονο συναίσθημα, η όψη αυτή –που συμβαίνει κάθε 2
χρόνια– υποδηλώνει μια περίοδο έντασης και εσωτερικής αναστάτωσης, η οποία
συνδέεται άμεσα με το βαθύτερο κομμάτι του εαυτού τους που προσπαθούν να δείξουν
στους άλλους. Οδηγεί σε διαμάχες, περιφρόνηση των κοινωνικών συμβάσεων και
εσωτερικές συγκρούσεις, οι οποίες μεταφέρονται στον έξω κόσμο. Είναι κατάλληλη εποχή
για διακοπές, ή για να παραμείνετε στην αφάνεια και να μην πιέζετε καταστάσεις. Συχνά, η
διέλευση αυτή σημαίνει προβλήματα υγείας για εσάς ή τον σύντροφό σας.

Μάρτιος 5, 2018 - Άρης Αντίθεση με Ήλιο
Η διέλευση αυτή υποδηλώνει διαφωνίες, λογομαχίες, καβγάδες και κάθε είδους δυσκολίες
στις σχέσεις σας με τους άλλους. Είναι, λοιπόν, καλή εποχή για να παραμείνετε στην
αφάνεια και να μη λέτε πολλά, για να παρατηρείτε και να κάνετε το καθήκον σας, χωρίς
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διαπληκτισμούς και φασαρίες. Προσπαθήστε να μη σπαταλάτε την ενέργειά σας, γιατί
έχετε μια τάση για ακρότητες. Η ανάγκη σας για παράτολμες περιπέτειες και η ρομαντική
διάθεση οργιάζουν, προκαλώντας πολλά προβλήματα.
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