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O Κρόνος δηαλύεη ηηο ηειεπηαίεο κνίξεο ηνπ Ζπγνύ θαη ζα απμήζεη ηηο δεκόζηεο
δηακάρεο ζε παγθόζκην επίπεδν θπζηθά γηα ηα ζέκαηα ηνπ Σθνξπηνύ πνπ ζε ιίγνπο
κήλεο ζα επηζθεθηεί κόληκα. Ο Σθνξπηόο είλαη δώδην βαζηώλ αιιαγώλ ,
κεηακόξθσζεο θαη θπζηθά ηεο καθξννηθνλνκίαο .¨Έηζη ζέκαηα δηεζλώλ ζπκθσληώλ
,δηθαηνζύλεο θαη νηθνλνκηθώλ καο απαζρνινύλ όινπο πξνζπαζώληαο λα βξνύκε
ηξόπνπο λα ελδπλακώζνπκε απηέο ηηο αμίεο θαζέλαο από ηελ δηθή ηνπ νπηηθή . Τν
θεθάιαην πξνζπαζεί λα εδξαηώζεη ηελ θπξηαξρία ηνπ θαη νη κάδεο λα κελ ράζνπλ
θεθηεκέλα δηθαηώκαηα πνπ θεξδήζεθαλ από ηνλ πεξαζκέλν αηώλα . Έηζη πέξα από
ηηο νηθνλνκηθέο αμίεο ν Κξόλνο ζηνλ Σθνξπηό ζα επαλαθέξεη εζηθά δεηήκαηα θαη ζα
θιεξνλνκήζεη από ηνλ Κξόλν ζην Ζπγό κηα επηζπκία λα δηαηεξεζνύλ θάπνηεο
ηζνξξνπίεο . Ο Σθνξπηόο δελ είλαη δώδην πνπ κπνξεί λα δηεπζεηήζεη νκαιά απηά ηα
δεηήκαηα θαη ν Κξόλνο εδώ ζα δεκηνπξγήζεη κεγάιεο εληάζεηο θαη ζα πξνθαιέζεη
κεγάιεο αιιαγέο ζηελ εζηθή καο ππόζηαζε . Ο Κξόλνο γηα ηα επόκελα 3 ρξόληα ζα
δεκηνπξγήζεη κεγαιύηεξεο θνηλσληθέο αλαηαξαρέο από απηέο πνπ γλσξίζακε κέρξη
ηώξα . Ο Σθνξπηόο ζαλ δώδην αζρνιείηαη κε ηνπο αξρέγνλνπο θόβνπο καο θαη απηό
δειώλεη όηη ζε πνιινύο από καο ζα ππάξρεη κηα κόληκε αγσλία γηα ην αλ ζα
θαηαθέξνπκε λα επηβηώζνπκε . Δελ έρεη θακηά ζεκαζία αλ απηόο ν θόβνο ζα έρεη
θπζηθή ππόζηαζε κηα θαη όηαλ θαηαθέξεη λα κνιύλεη ηελ ςπρή καο ζα καο νξίδεη .
Να ζπκάζηε όηη απηό πνπ θνβόκαζηε είλαη θη όιαο εδώ κηα θαη θάζε καο ελέξγεηα
νξίδεηαη από ηνλ θόβν καο.

Ο Ποζειδώνας ζα βξίζθεηαη γηα αξθεηά ρξόληα πιένλ ζην δώδην ηνπ. Κάλνληαο
αληίζεζε κε ην δώδην ηεο Παξζέλνπ δελ καο αθήλεη πνιιά πεξηζώξηα γηα ζηαζεξή θαη

πξαθηηθή βειηίσζε ζε ζέκαηα εξγαηηθνύ δηθαίνπ . Μάιινλ ην αληίζεην .Ο ρξόλνο , ε
εξγαζία θαη ε θαζεκεξηλόηεηα , 3 ηνκείο πνπ απαηηνύλ θαζνξηζκέλα πιαίζηα ράλνπλ
θάζε πεξίγξακκα . Ο Πνζεηδώλαο εδώ βνεζά ηελ αλεξγία θαη ηελ ειαζηηθόηεηα ζηηο
εξγαζηαθέο ζπκβάζεηο . Τν δίθην ηνπ εξγάηε ππάξρεη πηα ζαλ ζξεζθεπηηθή
θηινζνθία !
Ο Πνζεηδώλαο ζηνπο Θρζύο ζα απνθαιύςεη κηα λέα θηινζνθία , έλα θύκα παγθόζκηαο
ζπκπόληαο πνπ ζα βηώλνπκε όκσο κέζα από πνιύ άζρεκα παγθόζκηα γεγνλόηα.
Αθόκα θαη ε ηέρλε ζα αζρνιεζεί πην πνιύ κε ηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο .Υπάξρεη ε
δπλαηόηεηα κέζα ζηα επόκελα ρξόληα ε θνηλσλία λα βξεη ζέζε ζηε θαξδηά καο .

Τν θαιό λέν είλαη ν Οσρανός ζηον Κριό. Αλ ρξεηαδόηαλε κηα ιέμε γηα λα
εξκελεύζνπκε ην θιεξη πιαλήηε θαη δσδίνπ ζα δηαιέγακε ηελ ιέμε
<<πξσηνπνξία>> . Ο Οπξαλόο κπνξεί λα καο ραξίζεη έκπλεπζε θαη εθεπξεηηθόηεηα
θαη κα καο βνεζήζεη λα αληηδξάζνπκε δξαζηηθά ζε θάζε πξόθιεζε . Πξαγκαηηθά ε
εξγαηηθή θαη ε κεζαία ηάμε κπνξεί λα βξεη ηξόπν έθθξαζεο ζηνλ Οπξαλό ζηνλ Κξηό
αξθεί λα κπνξέζνπκε λα πηνζεηήζνπκε ηηο αιιαγέο . Ο Υδξνρόνο κέλεη πηα θαηλόο
θαη κόλν κε αληηζθηά από ηνλ Σθνξπηό ζα δέρεηαη θάπνηεο Κξόληεο επηξξνέο . Έηζη ην
ζπιινγηθό όξακα κεηαθέξεηαη ζηνλ Κξηό από ηνλ Οπξαλό ,παίξλνληαο ηα ηδαληθά
ηνπ Πνζεηδώλα από ηνπο Θρζύο . Τα ηδαληθά δειαδή ζα είλαη πην εμαηνκηθεπκέλα θαη
ζα εθθξάδνληαη κε δπλακηθή από ηηο επηξξνέο ηνπ ηεηξαγώλνπ πνπ ζα θάλεη ν
Πινύησλαο κε ηνλ Οπξαλό.

Τν 2012 μεθηλά κε έλαλ αλάδξνκν Άρη ζηην Παρθένο πνπ ελδπλακώλεη ηηο επηξξνέο
ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία πνπ πξναλαθέξακε. Πξέπεη ινηπόλ λα μεπεξαζηνύλ πνιιά
εκπόδηα από ηελ εξγαηηθή ηάμε . Ο Άξεο ζηελ Παξζέλν αλάδξνκν δελ βνεζά λα
ππάξμεη ε δπλακηθή πνπ απαηηείηαη γηα λα μεπεξαζηεί θάζε κνξθή θξίζεο. Επίζεο ν
Άξεο εδώ δελ αθήλεη ηα πεξηζώξηα λα ππάξμεη ε επηζπκία γηα ηελ επίιπζή ηνπο ή
θαιιίηεξα δελ πξνσζεί ηελ απαηηνύκελε επηθνηλσλία γηα ηελ επίιπζε ηνπο . H ζέζε
ηνπ Άξε εδώ επίζεο δειώλεη επηζεηηθή πνιηηηθή από ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο.
Γηα λα γίλνπκε πην ζαθείο , όιν θαη θάπνηα λέα επηδεκία ζα απεηιήζεη ηελ ζσκαηηθή
καο πγεία θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ Πνζεηδώλα από ηνπο Θρζύο ηα θέξδε ησλ
θαξκαθεπηηθώλ εηαηξεηώλ ζα αλέβνπλ θαηαθόξπθα.
Το γεγονόσ είναι ότι ο Κρόνοσ ςτον Σκορπιό δθμιουργεί ζναν ιδιαίτερο ςυνδυαςμό
επιρροϊν αρκετά δφςκολο , αυτό τθσ παράδοςθσ και τθσ υποχρζωςθσ . Αυτό απλά μασ
δείχνει ότι μζχρι να πάει ο Κρόνοσ ςτον Αιγόκερο θ άρχουςα τάξθ , οι κατζχοντεσ αυτοφ του
κόςμου πολφ δφςκολα κα δεχτοφν τθν οποιαδιποτε αλλαγι του παρόντοσ οικονομικοφ
ςυςτιματοσ . Έτςι οι αρνθτικζσ επιρροζσ που δζχτθκε θ εργατικι τάξθ από τθν επίςκεψθ

του Κρόνου ςτθν Παρκζνο μερικά χρόνια πριν παραμζνουν . Η ςτακερότθτα που επιβάλει
ο Κρόνοσ από τον Σκορπιό δζνεται με τθν ψυχρι λογικι και με το παρελκόν και αυτό
πολλζσ φορζσ είναι αρκετά ςκλθρό και με μεγάλο τίμθμα . Το πρόβλθμα εδϊ που κα
φανερϊςει ο Κρόνοσ αφορά τράπεηεσ και χρθματιςτιρια , ο πλανιτθσ πάντα απογυμνϊνει
τα προβλιματα που προχπάρχουν και πυροδοτεί καταςτάςεισ που καιρό υπολειτουργοφν
με ςκοπό να τισ λιξει . Σίγουρα κα ακοφςουμε για χρεωκοπίεσ πιςτωτικϊν οργανιςμϊν και
κατακόρυφθ πτϊςθ ςτισ χρθματιςτθριακζσ αγορζσ τα επόμενα 2,5 με 3 χρόνια . Όπωσ κα
δοφμε επίςθσ και αλόγιςτθ ςκλθρότθτα προσ τουσ οικονομικά αδυνάτουσ . Ο Κρόνοσ και
ο Δίασ κα ζρκουν ςε αντίκεςθ από δφο ηϊδια που αποτελοφν τθ βάςθ των οικονομικϊν
κεμάτων ςτον ηωδιακό κζτοντασ διλιμματα για το τι πραγματικά αξίηει και τι όχι ,
γενικότερα οι αξίεσ , θκικζσ , κοινωνικζσ , οικονομικζσ , ακόμα και κζματα αυτό- αξίασ ,
εργατοϊρεσ δθλαδι το κόςτοσ και θ αξία τθσ ανκρϊπινθσ εργαςίασ αλλά και του
ανκρϊπου ακόμα κα ζρκουν ςτο προςκινιο .

Ο πολιτικόσ ιμπεριαλιςμόσ του Πλοφτωνα από το 2008 ςτον Αιγόκερο για κακαρά
οικονομικοφσ λόγουσ κα δϊςει τθν μεγαλφτερθ μάχθ του για να διαφυλάξει τα
ςυμφζροντα των λίγων και να επιβάλλει τθν νζα τάξθ πραγμάτων που τόςο πολφ επικυμεί
, μόνο ο Ουρανόσ από τον Κριό μπορεί να κρατιςει αντίβαρο ςτο πείςμα του Πλοφτωνα .

Ο Γφροσ του Κόςμου …

Η Κίνα είλαη κηα από ηηο πην δεκνθηιήο ρώξεο ηεο πθειίνπ , πιελ όκσο ε επόκελε
δεθαεηία πεξίπνπ δελ ηελ επλνεί ηδηαίηεξα . Θα πιεγνύλ ηδηαίηεξα νη αγξνηηθέο
πεξηνρέο ηεο ρώξαο κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ πνιινί εζσηεξηθνί κεηαλάζηεο . Ο
Πινύησλαο ρηππάεη δπλαηά ην ράξηε ηεο ρώξαο θαη καο πξντδεάδεη γηα θπζηθέο
θαηαζηξνθέο πνπ ζα επηθέξνπλ πνιύ ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη κεγάιε έληαζε ζην
εζσηεξηθό ηεο ρώξαο . Υπάξρεη πηζαλόηεηα πνιηηηθήο αιιαγήο ζε πςειά θιηκάθηα
.Σνβαξόηεξα πξνβιήκαηα ζα πιήμνπλ ηε ρώξα ην 2013/14 κε επηξξνέο από ηνλ
Πνζεηδώλα πνπ ζα θέξεη θαη εθεί νηθνλνκηθή θξίζε .

Η Αυςτραλία κα δεχτεί μια ιδιαίτερθ αςτρολογικι επιρροι. Ο διελαφνων Πλοφτωνασ κα
κάνει ςφνοδο με τον γενζκλιο Κρόνο τθσ χϊρασ . Αυτό ςθμαίνει ότι θ Αυςτραλία κα δεχτεί
εξωτερικζσ επιρροζσ που κα δεςμεφςουν και κα κακυςτεριςουν τθν δικι τθσ ανάπτυξθ .
Το διεκνζσ εμπόριο και οι γενικότερθ οικονομικι κατάςταςθ που κα επικρατεί δεν κα
βοθκιςει τθ χϊρα να χαράξει αυτόνομθ οικονομικι πορεία . Υπάρχει κάτι που πραγματικά
μασ κάνει τρομερι εντφπωςθ . Όταν ζγινε θ μεγάλθ οικονομικι φφεςθ ςτθν Αμερικι ςτισ
29/10/1929 ο Ποςειδϊνασ ιταν ςτθν Παρκζνο , Ο Πλοφτωνασ ςτον Καρκίνο και ο Ουρανόσ
ςτον Κριό. Το 2012 ζχουμε τον Ποςειδϊνα ςτουσ Ιχκφσ (απζναντι ) , τον Πλοφτωνα ςτον
Αιγόκερο ( απζναντι ) και τον Ουρανό πάλι ςτθν ίδια κζςθ , αυτό μπορεί να δθλϊνει ότι μια
πολφ μεγάλθ οικονομικι αναταραχι μπορεί να ζρκει από τον αντίποδα τθσ Αμερικισ . Η
Αυςτραλία λοιπόν όςο οικονομικά υγιισ και να είναι κα δεχτεί πολφ μεγάλθ πίεςθ .
Άλλωςτε και το ωροςκόπιο τθσ Πρωκυπουργοφ Julia Gillard δέρεηαη αξλεηηθέο επηξξνέο

κηα θαη ν Κξόλνο κέρξη ηα κέζα Μαξηίνπ ζα είλαη station ζε ζύλνδν αθξηβείαο κε
ηνλ Άξε ηεο . Επίζεο απηό πνπ ζα αθνύκε ζπλερώο γηα ηε ρώξα ζα έρεη λα θάλεη κε
κεηαλαζηεπηηθό θύκα από ηελ Άπσ Αλαηνιή , θπξίσο δειαδή παξάλνκνπο
κεηαλάζηεο πνπ ζα γίλεη πεγή πνιηηηθήο εθκεηάιιεπζεο .
Η Ιαπωνία δελ ζα κείλεη έμσ από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ζα ρξεηαζηεί 5 κε 7
ρξόληα λα επαλέιζεη ε ρώξα κεηά από όια απηά πνπ πέξαζε . Ο Πνζεηδώλαο θάλεη
ζύλνδν κε ηνλ Εξκή ηεο ρώξαο πνπ δελ καο αθήλεη λα έρνπκε μεθάζαξε εηθόλα γηα
ηνπο ιόγνπο ηεο ηξαγσδίαο πνπ ηελ έπιεμε (ππξεληθή θαηαζηξνθή). Ούηε ν ιαόο ηεο
ρώξαο έρεη ηελ απαξαίηεηε θαη εηιηθξηλή πιεξνθόξεζε πνπ απαηηείηαη. Αξγόηεξα
πξνζβάιιεηαη θαη ε Αθξνδίηε ηνπ ράξηε από ηνλ Οπξαλό . Απηό απνηειεί
ζεκαληηθό ζεκάδη νηθνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ γηα ηε ρώξα.

Οη ΗΠΑ κεηαμύ 2008 θαη 2016 ζα βξίζθνληαη ζπλερώο ππό ηε απεηιή ρξεσθνπίαο
κηα θαη ν Πινύησλαο απεηιή ην ράξηε ηεο ρώξαο . Ο Κξόλνο κέζα ζηα επόκελα 2
ρξόληα θέξεη κεγάιε αλαζηάησζε ζε όηη αθνξά ζσκαηεία θαη εξγαζηαθό θαζεζηώο .
Η ρώξα ζα έξζεη αληηκέησπή κε πξνβιήκαηα θαη ζην ρώξν ηεο παηδείαο θαζώο θαη
κε θάπνην ζνβαξό γεγνλόο πνπ αθνξά ην ζηξαηό. Τν δεκόζην ζύζηεκα πγείαο αιιά
θαη ην δεκνζηνλνκηθό θνκκάηη ηεο ρώξαο ζα είλαη πξνβιεκαηηθά . Απηά ζα είλαη
δώξα ηνπ Κξόλνπ. Επίζεο από ηέιε Μαξηίνπ κέρξη ην Σεπηέκβξην ηνπ 2012 ν
Κξόλνο ζα ζρεκαηίδεη ηεηξάγσλν κε ηνλ ξηδηθό ηεο Πινύησλα πνπ ζεκαίλεη πσο ε
ρώξα ζα δερηεί επηξξνέο από ηε παγθόζκηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ζα επεξεαζηεί
αξλεηηθά . Μελ μερλάκε όηη ε ρώξα έρεη πξνεδξηθέο εθινγέο κέζα ζην 2012.
Η Ιηαλία κέρξη ην 2018 ρξσκαηίδεηαη από ηνλ Πνζεηδώλα πνπ δίλεη ηελ αίζζεζε όηη
ε ρώξα βξίζθεηαη ζε θηλνύκελε άκκν. Γηα πξώηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο ρώξαο ζα

δνύκε λα κεηώλεηαη ην ηηαιηθό ηαπεξακέλην θαη ε απνγνήηεπζε λα θπξηεύεη ηελ
ςπρνινγία ηνπ πιεζπζκνύ . Η αληηπνιίηεπζε ζα δεκηνπξγήζεη κεγάιεο δπζθνιίεο
ζηε ρώξα . Καη ζα βγνπλ ζηελ επηθάλεηα πνιιά ζθάλδαια . Η ρώξα ζα κνηάδεη λα
βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε πέλζνπο . Απεξγίεο , δηαδειώζεηο θαη κεγάιεο εληάζεηο ζηε
ρώξα δειώλεη ν Κξόλνο ζην ράξηε ηεο Θηαιίαο .
Κλαςςικι
Γερμανικι
ομορφιά !!!!

Η Γερμανία κνηάδεη λα ηελ θπξηαξρνύλ θνβίεο ζρεηηθέο κε ηα νηθνλνκηθά κηα θαη ν
Πνζεηδώλαο βξίζθεηαη ζηνλ 8ν νίθν ηεο ρώξαο . Οη θόβνη ηεο βέβαηα δελ είλαη
αλππόζηαηνη γηαηί ν Πνζεηδώλαο εδώ δειώλεη πσο ζα δπζθνιεπηεί πνιύ λα καδέςεη
ηα δαλεηθά . Η επόκελε 10εηία γηα ηε Γεξκαλία κνηάδεη λα είλαη γεκάηε άγρε θαη
αλεζπρίεο γηα ηα θαθά παηδηά ηεο Επξώπεο. Μέρξη θαη ην 2013 ε ρώξα ζα είλαη
εμαληιεκέλε από ηηο ππνρξεώζεηο πνπ ζα έρεη απέλαληη ζε άιιεο ρώξεο κέιε ηεο ΕΕ.
Καη κέρξη ην 2016 ππάξρεη κεγάιε πηζαλόηεηα λα δεηήζεη ηελ έμνδν ηεο από ηελ
επξσδώλε .Ο Κξόλνο κπαίλεη ζηνλ 4ν νίθν ηεο ρώξαο θαη κηιά γηα αλάγθε
επηζηξνθήο ζηηο ξίδεο , κεγάιε μελνθνβία θαη αγσλία γηα ηελ εζσηεξηθή ηεο
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε .

