Τα… Δώρα του Δία!
Άρθρο : Αγγελική Σερέτη.
Ο Δίας έχει την έξαρση του στο ζώδιο του καρκίνου και βολτάρει με άνεση σε αυτό το υδάτινο ζώδιο .
Έξαρση όμως ενός πλανήτη σε κάποιο ζώδιο δεν σημαίνει μόνο την θετική εκδήλωση της δυναμικής
του. Έξαρση σημαίνει ότι δίνεται στον πλανήτη το κατάλληλο πεδίο δράσης ώστε να καταφέρει να
εκδηλώσει κάθε του θετική ή αρνητική ενέργεια . Πιο απλά όταν ένας πλανήτης βρίσκεται σε έξαρση
θα δεχτούμε και τις θετικές αλλά και τις αρνητικές του επιρροές και μάλιστα στο μέγιστο. Άλλωστε ένα
πολύ σημαντικό κομμάτι της διέλευσης του πλανήτη από τον καρκίνο θα δεχτεί δύσκολες επιρροές
από τον Ουρανό στον κριό με τετράγωνο και από τον Πλούτωνα με αντίθεση από τον αιγόκερο . Θα
ζήσουμε ή καλύτερα ζούμε μια κορύφωση έντονων πιέσεων σε ότι αφορά σχέσεις – οικογένεια –
καριέρα αλλά και στην προσωπικότητα . Ο σταυρός των κυριαρχικών ζωδίων δίνει το σκηνικό όπου θα
παιχτεί ένα κοσμικό δράμα . Από την στιγμή που ο Πλούτωνας έκανε την είσοδο του στο ζώδιο του
αιγόκερο υπήρξε μια συμπαντική απαίτηση για ολοκληρωτικές αλλαγές στην δομή της κοινωνίας . Στη
συνέχεια ο Ουρανός στον κριό ανέλαβε το έργο να αλλάξει προσωπικές αντιλήψεις σε κάθε έναν από
εμάς και τώρα ο Δίας πρέπει να μας δώσει μαθήματα που έχουν σχέση με τον πυρήνα του κοινωνικού
ιστού που δεν είναι άλλος από την οικογένεια .
Ο Δίας και ο καρκίνος στρέφουν την προσοχή μας σε :
Πατρίδα και οικογένεια . Θέματα μητρότητας , ανατροφής και γαλουχίας μονοπωλούν το ενδιαφέρον
μας τον τελευταίο καιρό , ορίζεται ξανά ο θεσμός της οικογένειας . Ο Δίας καλεί τον νομοθέτη να
καλύψει τα κενά σε σχέση με τις υιοθεσίες και φέρνει στην επιφάνεια κυκλώματα εμπορίας βρεφών.
Προσοχή χρειάζεται γιατί ο Δίας στον καρκίνο είναι εθνικιστής … Δεν αγαπά την πατρίδα του απλά
προσπαθεί μέσα από την έννοια πατρίδα να βρει να ταυτίσει κομμάτια του ώστε να νιώσει
ανωτερότητα σε σχέση με μια άλλη χώρα –εθνότητα – φυλή . Ο Δίας στον καρκίνο αυξάνει και τις
εθνικιστικές τάσεις (Καρκίνος μαμά πατρίδα – Δίας φανατισμός ) ! Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να
συνταράξει την υφήλιο κάποια ανθρωπιστική κρίση σε σχέση με τρόφιμα ! Κάτι πολύ κοντινό είναι η
Συρία που ήδη βιώνει έναν εμφύλιο πόλεμο!
Μέχρι τον Απρίλη του 2014 , Δίας – Ουρανός και Πλούτωνας θα συναντηθούν και μάλιστα με πολύ
δυναμικό τρόπο . Ο συνδυασμός αυτών των πλανητών αναφέρεται σε τυχοδιώκτες και σε
πλουτοκράτες . Στο χάρτη της χώρας μάλιστα εμπλέκονται αυτοί οι πλανήτες κυρίως με τα οικονομικά
της αλλά και με το κοινοβούλιο . Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα μια και ο ζωτικός χώρος που ζητά ο
Δίας από τον καρκίνο έρχεται σε αντίθεση με την επιβολή δογματικών κανόνων που θέτει ο Πλούτωνας
από τον αιγόκερο . Οι αγορές , οι τράπεζες , τα ασφαλιστικά ταμεία και γενικότερα ότι αναφέρουμε
σαν νεκρό χρήμα , δηλαδή χρήματα που δεν προέρχονται από παραγωγή έργου όπως οι εισφορές ας
πούμε , ή οι συντάξεις, τα δάνεια … είναι σε πρώτο πλάνο . Ο Δίας στον 2ο οίκο του ωροσκοπίου της
χώρας μας φανερώνει ότι τα έσοδά μας προέρχονται κυρίως από διεθνείς οργανισμούς και τις ξένες
αγορές μια και κυβερνά τον 7ο οίκο του ωροσκοπίου της και βρίσκεται στον 8ο οίκο της χώρας μας,
πάντα με μορφή δανείων και όχι από το περίφημο πρωτογενές πλεόνασμα . Ο Πλούτωνας από τον 8ο
οίκο της χώρας μας που συμβολίζει τους δανειστές μας ενημερώνει ότι υπάρχουν σκιώδεις

οικονομικές συμφωνίες που ούτε ο πιο νοσηρός νους δεν μπορεί να προβλέψει . Θα υπάρξουν
εντονότατες αντιδράσεις μέσα στο κοινοβούλιο και μάλλον σύντομα θα έχουμε νέες αλλαγές στη
σύσταση της βουλής και στην κυβέρνηση.

Πολύ φοβάμαι και μακάρι να μην επαληθευτώ … ότι θα υπάρξουν νέες νομοθετικές πράξεις σχετικά με
την ακίνητη περιουσία . Βλέπετε ο Δίας γυρνά ανάδρομος στις 7 Νοέμβρη και θα ακουμπήσει κάποια
στιγμή το τετράγωνο Ουρανού –Πλούτωνα και μάλιστα αυτό θα γίνει και με την συνδρομή του
ανάδρομου Άρη , αυτό θα γίνει γύρω στις 20 με 22 Απριλίου. Φροντίστε όσοι έχετε εκκρεμότητες με
ακίνητα να τις τακτοποιήσετε ! Δεν περιμένουμε τον Απρίλη για να κινηθούμε μέχρι τον Απρίλη θα
έχουμε συνεχώς γεγονότα τέτοιας φύσης , τον Απρίλη περιμένουμε κορύφωση!

