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Η Νέα Σελήνη στους ιχθείς αναφέρεται στο ασυνείδητο και στα κρυφά σχέδια –δράση . Έτσι μερικές
φορές όταν η Νέα Σελήνη γίνεται στο ζώδιο του Ποσειδώνα μπορεί να αποκαλυφθούν μυστικά , να
βγουν σκελετοί από την ντουλάπα , να βρούμε κάποια λύση σε ψυχολογικά ζητήματα μου μας
απασχολούν καιρό ή να κάνουμε μια βόλτα το κτήνος που κρύβουμε μέσα μας, μέχρι την πλατεία για
να το δουν όλοι . . . Αυτή η Νέα Σελήνη λοιπόν με τα γεγονότα που θα φέρει λειτουργεί σαν αφετηρία
για να δουλέψουμε ψυχικά ζητήματα που μας βασανίζουν καιρό και που μάλιστα θα ολοκληρωθούν με
την πανσέληνο του Σεπτέμβρη στην παρθένο. Δεν είναι καθόλου απίθανο αυτή η πανσέληνος να φέρει
νέους ρομαντικούς δεσμούς αν το επιτρέπει ο υπόλοιπός χάρτης σε κάποιους από εμάς με άτομα που
θα νιώσουμε ότι έχουμε μαζί τους κάποιου είδους πνευματικό δεσμό .Τα θέματα αυτής της Νέας
Σελήνης είναι αρκετά καρμικά γι αυτό μια καλή αλχημεία είναι να προσπαθήσουμε να έχουμε μια
φιλανθρωπική δράση, αλλιώς η ζωή μας μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη. Το μάθημα στον άξονα
παρθένου – ιχθύ είναι υπηρεσία ,προσφορά και θυσία , γι αυτό αν περιμένουμε κάτι …καλό είναι να
είμαστε σε θέση να δώσουμε και κάτι πίσω. Όλοι όσοι από εσάς έχετε έναν πολύ δυνατό 12ο οίκο
πρέπει να κάνετε μια βαθιά βουτιά στο ασυνείδητο κομμάτι του εαυτού σας και να ψαρέψετε την
αλήθεια που κρύβετε εκεί. Αυτές οι αστρολογικές επιρροές είναι ασκήσεις αντοχής και θάρρους για
τους πιο πολλούς από εμάς . Πολλοί από εμάς μπορεί να βρεθούμε σε μια θάλασσα θλίψης , το
σωσίβιο είναι χρόνος με τον εαυτό μας . Οι ενέργειες είναι πολύ δυνατές και σίγουρα θα υπάρξουν
γεγονότα που θα μας επηρεάσουν προσωπικά . Συνήθως οι αλλαγές που έρχονται με τη Νέα Σελήνη
μας αγγίζουν προσωπικά και δεν αφορούν μόνο τον οίκο μέσα στον οποίο γίνονται αλλά και τον οίκο
που κυβερνά η Σελήνη στο χάρτη μας . Αυτή η Νέα Σελήνη λαμβάνει χώρα στις 21ο και 24΄των ιχθύων
(σύνοδος Ήλιου –Σελήνης ) και αγγίζει την Αφροδίτη αλλά και τον Άρη . Αυτό σημαίνει ότι σε
προσωπικό επίπεδο θα ενεργοποιηθούν θέματα των 2 πλανητών όπως : Αφροδίτη : ο τρόπος που
αγαπώ και ο τρόπος που προσπαθώ να πάρω αγάπη, τα χρήματα και εισοδήματα μου, την τέχνη και
την κουλτούρα στο βαθμό που με αφορά . Επίσης έρχεται στο προσκήνιο το από πού παίρνω
ευχαρίστηση και τι μου αρέσει πραγματικά να κάνω. Στους αντρικούς χάρτες περιγράφει την γυναίκα
που αγαπούν. Ο Άρης από την άλλη είναι ο πλανήτης του πάθους και της επιθυμίας , της
σεξουαλικότητας και του τρόπου της δράσης μας και στα γυναικεία ωροσκόπια δείχνει τους νεαρούς
άνδρες και γενικότερα τις σχέσεις των γυναικών με άνδρες που αγαπούν αλλά δεν είναι παντρεμένες
μαζί τους. Ο Άρης λοιπόν που είναι η αρχή του τρόπου της δράσης μας και πως γενικότερα
καταφέρνουμε να επιτύχουμε τους στόχους και τις επιθυμίες μας συμμετέχει και αυτός στη Νέα
Σελήνη του Μάρτη. Ο Άρης λοιπόν κάνει πολύ συναρπαστική αυτή τη Νέα Σελήνη . Πολλοί μπορεί αν
δέχονται θετικές επιρροές από την επίδραση της Νέας Σελήνης να βοηθηθούν και να ξεπεράσουν
κάποιο μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας. Μια και ο Άρης δίνει ενέργεια αναζωογόνησης .

Εδώ έχουμε τον χάρτη της Ελλάδας (μέσα ) και το Χάρτη της Νέας Σελήνης (έξω).

Στο χάρτη της χώρας μας η Νέα Σελήνη λαμβάνει χώρα στον 11ο οίκο του χάρτη και πάνω στην
Αφροδίτη της Ελλάδας . Αυτό μας δείχνει ότι το σημείο ενδιαφέροντος θα είναι στον 11ο , 6ο αλλά και
12ο οίκο του χάρτη.
11ος οίκος : Το κοινοβούλιο , τα δημοτικά συμβούλια και δημαρχεία , διεθνείς οργανισμοί , οι
σύμμαχοι μας , οι φιλικές προς εμάς χώρες .Οι ελπίδες του έθνους , τα μακροπρόθεσμα σχέδια του
κράτους για βελτίωση των οικονομικών. Επίσης το νομοθετικό τμήμα της κυβέρνησης , αλλά και το
χρηματιστήριο ή τις τράπεζες με την μορφή οργανισμών αλλά και σε σχέση με το ξένο συνάλλαγμα.
Θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές εδώ και η αρχή θα γίνει κοντά στη Νέα Σελήνη. Υπάρχει επίσης
πιθανότητα να υπάρξει κάποιο διπλωματικό επεισόδιο . Το αρνητικό είναι ότι όταν βάλλεται ο 11ος
οίκος το έθνος μοιάζει να βρίσκεται σε μια κατάσταση ασάφειας . Διεθνείς συμφωνίες , ΔΝΤ, Τρόικα
επανέρχονται στο προσκήνιο και πλήττουν σίγουρα την τσέπη μας , την εργατική τάξη και μάλιστα
μοιάζει να πλήττονται περισσότερο οι γυναίκες με κάποιο τρόπο μπορεί να κοπούν κάποια επιδόματα .

Ο χώρος της τέχνης , η δημόσια αρμονία (αν μας επιτρέπεται η έκφραση αυτή ), μπορεί αν υπάρξει
διπλωματικό επεισόδιο . Η Αφροδίτη δεν είναι και τόσο απλή στην κοσμική αστρολογία , μια και
συνδέεται με φυσικούς πόρους και οικονομικά ζητήματα σε άμεση συνάρτηση με τους τραπεζίτες ,
οικονομικά ιδρύματα , αλλά και την γεωργία . θα μου πείτε τι άλλο έμεινε … Κι όμως η Αφροδίτη
μπορεί να δηλώνει και μια προσπάθεια του κράτους να καταπνίξει την τέχνη που ασχολείται με
πολιτικά / πολιτιστικά θέματα. Στον 6ο οίκο που κυβερνά μάλιστα η Αφροδίτη τα θέματα που θα μας
απασχολήσουν είναι : δημόσια υγεία , πέρα από το χαμό στα νοσοκομεία μπορεί να έχουμε και κάποια
εποχιακή επιδημία , μην ξεχνάτε ότι εμπεριεχόμενος οίκος εδώ είναι ο σκορπιός με Κυβερνήτη τον Άρη,
τα σώματα ασφαλείας θα βρουν πιθανότατα και πάλι ένα τρόπο να μας κάνουν περήφανους ,
δημόσιες υπηρεσίες και δημόσιοι υπάλληλοι , εργατική τάξη και σωματεία έχουν την τιμητική τους,
αφού ο Άρης θα πυροδοτήσει νέο κύκλο απεργιών , θα υπάρξουν επεισόδια και σκηνές απείρου
κάλους!
Και τώρα πάμε στον 12ο οίκο που συμμετέχει και αυτός με τον τρόπο του : Περιμένουμε κι άλλα νέα
από την πληγή που λέγεται Χρυσή Αυγή. Ότι έχει σχέση με ιδρύματα , σωφρονιστικά καταστήματα
νοσοκομεία και πρόνοια χτυπιέται , βασικά η Νέα Σελήνη είναι προάγγελος της πανσελήνου του
Μάρτη , που εκεί θα υπάρξει έντονη κορύφωση της όλης κατάστασης ! Είναι ξεκάθαρο με την
εμπλοκή του 12ου οίκου που είναι αρκετά ενεργός λόγω της συνόδου του Ουρανού με τον Πλούτωνα
στον χάρτη της χώρας μας ότι μυστικές υπηρεσίες κανονίζουν τα τεκταινόμενα στη χώρα μας . Και δεν
αναφέρομαι σε συνωμοσίες που φαντάζεστε , ο εχθρός είναι ξεκάθαρος και είναι το ίδιο το ελληνικό
κοινοβούλιο.
Πολύ σημαντικό επίσης είναι να δούμε ότι από αυτή τη Νέα Σελήνη ενεργοποιούνται με τετράγωνο
από τους ιχθείς όλες οι γενέθλιες όψεις της Σελήνης στο χάρτη της Ελλάδας :
Και κυρίως αναζωπυρώνεται η όψη τετραγώνου Σελήνης Αφροδίτης ,
Μείωση που έρχεται από τους συμμάχους μας , μείωση σε ότι μας κάνει χαρούμενους , πληρωμή των
λαθών μας (που προέρχονται από το κοινοβούλιο 11ος ) , ξεπλήρωμα κάρμα μια και εμπλέκονται και οι
δεσμοί της σελήνης μέσα , μπορεί να έχουμε και αψιμαχίες με γειτονικούς λαούς .

