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Ερμής σύνοδο με Ποσειδώνα ….

Είναι γεγονός ότι οι εκλείψεις του Ιούνη ποτέ δεν πήγαν καλά για την Ελλάδα, αφού
πιάνουν τη Σελήνη στο γενέθλιο χάρτη της χώρας μας και κατά συνέπεια επηρεάζουν
άμεσα τον ελληνικό λαό . θα κάνουμε ένα μικρό φλας μπακ για να σας θυμίσουμε τα
γεγονότα που μας χάρισαν :
14 Ιούνη 1965
Στις 28 Ιούνη με πρωτεργάτη τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη έχουμε την υπόθεση της
αποστασίας και τα Ιουλιανά.
15 Ιούνη 1973
Η Χούντα φορτώνει το πραξικόπημα του ναυτικού (με το πλοίο Βέλος ) στον τότε Βασιλιά
και στις 29 Ιουλίου του 1973 κάνει δημοψήφισμα για αλλαγή πολιτεύματος .
13 Ιούνη 1984
Μετά την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1981 , διεξάγονται οι πρώτες
ευρωεκλογές τον Ιούνιο του 1984.
15 Ιούνη 1992
Πρωταγωνιστής και πάλι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης , αφού ως υπουργός τότε εξωτερικών
κατάφερε το πλήγμα της διπλής ονομασίας των Σκοπίων . Επίσης είχαμε και κάποιες
παραγγελίες από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας .

Πιο παλιά και ίσως ακόμα και σήμερα οι αστρολόγοι όταν κάποιος ήθελε να κάνει κάτι το
οποίο έπρεπε να μείνει κρυφό είτε αυτό αφορούσε προσωπικά ζητήματα όπως ας πούμε
την έναρξη μιας εξωσυζυγικής σχέσης , είτε αφορούσε κρατικά ζητήματα όπως την
έναρξη μιας πολεμικής εκστρατείας καθώς και ενέργειες μεμπτές , κοινώς… παράνομες

προέτρεπε τον ενδιαφερόμενο να λειτουργήσει κάτω από την επιρροή των εκλείψεων .
Έτσι και τώρα το περιβόητο <μεσοπρόθεσμο > θα ψηφιστεί εν μέσω εκλείψεων , ‘ώστε ο
λαός της χώρας μας που επηρεάζεται άμεσα από αυτό να μην έχει μια πλήρη εικόνα για το
τι θα κατατεθεί και τι θα ψηφιστεί από τους εθνοπατέρες της Βουλής .

Η έκλειψη Ηλίου αναφέρεται σε γεγονότα που ξεκινούν , μιλά συνήθως για ένα νέο
ξεκίνημα μια και συμβαίνει πάντα όταν έχουμε νέα Σελήνη . Η έκλειψη Σελήνης
αναφέρεται σε γεγονότα που ολοκληρώνονται και σε γεγονότα που δεν μπορούμε πια να
ελέγξουμε . Και είναι γεγονός αμετάκλητο πως ο λαός που τραβάει στη χώρα μας όλη αυτή
τη κοσμική ενέργεια από την αντίθεση των δύο ουράνιων φώτων όχι μόνο δεν θα έχει
κάποιο λόγο στα μαγειρέματα που γίνονται αλλά θα σηκώσει και το φορτίο αποφάσεων
που θα λάβουν άνθρωποι που τα κεκτημένα τους δεν θα χαθούν.
Να θυμάστε πάντως ότι ο πρωθυπουργός της χώρας θα πληγεί όχι μόνο σε οικογενειακό
και προσωπικό επίπεδο αλλά και σε πολιτικό.
Άλλωστε ο κος Παπανδρέου θα επηρεαστεί όσο και εμείς από αυτή την έκλειψη που πέρα
από πολλούς προσωπικούς πλανήτες του επηρεάζει και το γωνιακό σταυρό του
ωροσκοπίου του . Και εδώ να θυμίσουμε ότι ο Πλούτωνας του Κύριου Παπανδρέου από τις
19ο του Λέοντα ενεργοποιεί επιπλέον την αντίθεση Κρόνου – Ήλιου στο χάρτη της Ελλάδας
και μοιάζει ο ίδιος να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες της πτώσης του . ( Ο Ήλιος είναι
ο αρχηγός του κράτους ). Ο Πλούτωνας δε στο ωροσκόπιο του , αναφέρεται σε συντηρητικό
ακτιβισμό , σε ανάγκη για αναγνώριση και ανάγκη να πείσει τη μάζα για το πόσο σωστές
και αποτελεσματικές είναι οι αποφάσεις του . Ξέρει ο κος Παπανδρέου που βάζει τον
Πλούτωνα του στον 4ο οίκο της Ελλάδας, τι και πως θα το πουλήσει …. Εν πάση περίπτωση
ο Πλούτωνας αναφέρεται σε πλευρές της ζωής που λειτουργούν σκοτεινά , υπόγεια και
κρυφά από το κοινό , αντιπροσωπεύει το μεγάλο πλούτο , τη δύναμη και τη βία , αυτά
λοιπόν βάζει στο έδαφος της χώρας που είναι ο 4ος . Βάζει δηλαδή τις μεγάλες δυνάμεις και
την πλουτοκρατία μέσα στην εδαφική κυριαρχία της Ελλάδας .
Μελετώντας τώρα το χάρτη της χώρας μας δεν πρέπει να ξεχνάμε τον μόνιμα κολλημένο
Ποσειδώνα (Τράνζιτ) στον γενέθλιο Ερμή της Ελλάδας. Δεν έχουμε καμία ιδέα για το τι
ακριβώς συμβαίνει στη χώρα μας . Να μην την ξεχνάμε αυτή την όψη γιατί τώρα κάνει ο
Ποσειδώνας το προ- τελευταίο πέρασμα του πάνω από τον πλανήτη . Ο Ουρανός δε στον
Κριό είναι πολύ κοντά στον γενέθλιο Πλούτωνα και έχει αρχίσει να επηρεάζει το γενέθλιο
τετράγωνο Πλούτωνα και Δία . Τα πράγματα για τη χώρα μας θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα
με το επόμενο πέρασμα του Πλούτωνα από τον ριζικό Δία της χώρας και την ακριβή
σύνοδο του Ουρανού με τον Πλούτωνα.
Η Έκλειψη λαμβάνει χώρα στις 24ο και 23΄στον άξονα Διδύμων(Ήλιος ) / Τοξότη (Σελήνη )
στον πρώτο και έβδομο οίκο της Ελλάδας αντίστοιχα . Που σημαίνει ότι ο λαός της χώρας
(1ος οίκος ) έρχεται αντιμέτωπος με σύμμαχους και φανερούς εχθρούς (7ος οίκος ) Οι
Πλανήτες που επηρεάζονται αισθητά είναι :

Η γενέθλια Σελήνη της Ελλάδας όπου η έκλειψη γίνεται επάνω της , η γενέθλια Αφροδίτη
που τετραγωνίζεται από την έκλειψη και ο γενέθλιος Ερμής με τρίγωνο που φανερώνει ότι
το κουράγιο μας δεν θα καταφέρουν να το πουλήσουν τόσο εύκολα όσο τα περιουσιακά
στοιχεία της χώρας κάτω από την επιρροή του Ερμή . Στην έκλειψη εξάλλου συμμετέχει με
στενή σύνοδο και ο διελαύνων Ερμής .
Σε γενικές γραμμές αυτά σημαίνουν τα αυτονόητα:
Σελήνη – ο λαός , οι μάζες , η γενική μας διάθεση , οι ανάγκες του λαού και τι χρειάζεται ο
λαός . Με ξεκάθαρα λόγια η έκλειψη γίνεται πάνω μας , τίποτα δεν μπορεί να μας καλύψει ,
οι ανάγκες μας πολύ απλά μοιάζουν να μην υπάρχουν .
Ερμής – τα νεαρά άτομα , άτομα του πνεύματος , έμποροι μεσαίες και μικρές εμπορικές
επιχειρήσεις , τηλεπικοινωνίες , ταχυδρομεία, συμμετέχοντας ο τράνζιτ Ερμής στην
έκλειψη λερώνει και αυτά . Θα δούμε επίσης απίστευτες διαφωνίες , φοβερή γκρίνια , και
ψέματα , προπαγάνδα και λαϊκισμούς.
Αφροδίτη – ο γυναικείος πληθυσμός, ότι μας ευχαριστεί , διακοπές , χρήματα αγοραστική
ικανότητα στο μηδέν . Στον Ελληνικό χάρτη η Αφροδίτη αφορά και το σύστημα υγείας , μια
λέξη μόνο, από δω και πέρα χάος … ούτε ασπιρίνη !
Βέβαια όλα αυτά τα γνωρίζετε απλά δεν μπορεί κανείς μας να κατανοήσει ή να πιστέψει το
μέγεθος στο οποίο θα φτάσουν. Μεγάλη προσοχή να δοθεί στο ότι ενεργοποιείται χωρίς
να διακοπή και με αυξημένη ένταση το γενέθλιο τετράγωνο Πλούτωνα – Δία . Ας το
εξηγήσουμε λίγο :
Ακούμε συνέχεια για τη συμμετοχή που πρέπει να έχουν ιδιώτες στο εθνικό χρέος . ΟΙ
ιδιώτες αυτοί ποιοι είναι όμως ; Είναι οι οικονομικοί οίκοι που συνεχώς υποβιβάζουν την
πιστωτική ικανότητα της χώρας μας ώστε με όποιον τρόπο και να επενδύσουν σε μας είτε
με δάνειο βάζοντας πολύ υψηλό επιτόκιο , είτε μετέχοντας στις αποκρατικοποιήσεις
αγοράζοντας μετοχές με πολύ χαμηλό κόστος … Στην αρχή του κειμένου λοιπόν
αναφέραμε ότι να θέλεις να κάνεις κάτι σκοτεινό η καλλίτερη περίοδος είναι αυτή των
εκλείψεων !!!! Δώστε μεγάλη προσοχή στο χάρτη της Ελλάδας σε 7ο , 8ο και 11ο οίκο έχουμε
κάνει αναφορά σε άλλο άρθρο … εκεί είναι το παιχνίδι , πόλεμος που γίνεται με άλλο τρόπο
.
Θα υπάρξουν πάντως μεγάλες ανατροπές από το ελληνικό κοινοβούλιο και οι εξελίξεις
μέσα στους επόμενους μήνες θα είναι ραγδαίες . Για τον Πρωθυπουργό πιθανότατα οι
εξελίξεις αυτές να διαρκέσουν για όλο τον επόμενο χρόνο.
Να αναφέρουμε ότι η έκλειψη είναι ορατή και από την Ελλάδα στο νότιο , νοτιοανατολικό
τμήμα χαμηλά στον ορίζοντα . Η ανατολή της σελήνης ξεκινά από τις 20:50 το βράδυ και το
φαινόμενο ολοκληρώνεται γύρω στα μεσάνυκτα .
Στην επόμενη σελίδα παραθέτουμε το χάρτη της Ελλάδας σε σχέση με την έκλειψη.

