Στο 11 και 52 του Σκορπιού κατοικεί ένας πολύ ιδιαίτερος απλανής είναι ο Acrux
το Άλφα του Σταυρού του Νότου πλάι στον αστράγαλο του αστερισμού του
Κενταύρου . Ο Αcrux βρίσκεται στη βάση του σταυρού και ήταν γνωστός στους
αρχαίους Έλληνες που τον θεωρούσαν τμήμα του αστερισμού του Κένταυρου
αλλά με την μετάπτωση των ισημεριών το αστρικό αυτό σχήμα μετατοπίστηκε
πολύ νότια και έτσι ξεχάστηκε, αργότερα ο Βεσπούτσι χαρτογράφησε το Ά και
Β΄του Κενταύρου και στη συνέχεια σημείωσε και τον Σταυρό του Νότου σαν
ξεχωριστό αστρικό συνδυασμό. Επίσης σημαντικό είναι να αναφέρουμε ο Νότιος
Σταυρός τέμνεται (στο νότιο μέρος του) από τον γαλαξιακό ισημερινό.

Ο Acrux είναι ένας πολύ λαμπερός άσπρο- γάλανος αστέρας , μάλιστα είναι ο
12ος πιο λαμπερός στον ουρανό .
Γενικότερα οι απλανείς θεωρούνται σαν πύλες εισόδου ιδιαίτερα δυναμικών
ενεργειών . Ο απλανής αυτός έχει έντονα μυστηριακή αύρα και είναι πολλές
φορές πολύ ισχυρά τοποθετημένος σε χάρτες ατόμων που ασχολούνται με
μεταφυσική ή αστρολογία . Σε κοσμικό όμως επίπεδο αναφέρεται σε δυσκολίες
και εμπόδια που θα προκύψουν για ολόκληρη την ανθρωπότητα . Κάπου εδώ
αναδρόμησε ο Κρόνος στο σκορπιό τον περασμένο Ιούλιο . Ο σταυρός σαν
σύμβολο στην αρχαιότητα θεωρούνταν σαν σημάδι αντιθετικών δυνάμεων , κάτι
λοιπόν σαν μια ενεργειακή πάλη . Αυτό άλλωστε βιώνουμε και αυτή την περίοδο
σε φυσικό επίπεδο . Μοιάζουμε να βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι και η
επιλογή ποιο δρόμο θα διαλέξουμε είναι πια επιτακτική . Ο Acrux θεωρείται
φύσεως Δία και χρησιμοποιείται η θέση του σε μεταφυσικές τελετές . Πέρα όμως
από τις μεταφυσικές του ιδιότητες αναφέρεται και σε μια κατάσταση θυσίας
που πρέπει να επέλθει κάποιος για να του χαρίσει τις πνευματικές του δυνάμεις .
Κατά τον Ebertin η φύση του ατόμου που επηρεαζόταν από τον απλανή Acrux
ήταν βαθιά θρησκευόμενη με μυστικιστικά και θεοσοφικά ενδιαφέροντα .
Ουσιαστικά μιλάμε για μύηση και ο σταυρός σαν σύμβολο αλλά και ο σκορπιός
σαν ζώδιο έχουν ένα πάθος με την φυσική εκδήλωση των πραγμάτων . Ο

σταυρός είναι επίσης το σύμβολο της ύλης , η Γη στην μεταφυσική και την
αστρολογία συμβολίζεται με ένα κύκλο και έναν σταυρό στη μέση , κάθε
ωροσκόπιο ορίζεται από τον σταυρό που δημιουργείται από τον 1ο-4ο-7ο και 10ο
οίκο δηλώνοντας την εκδήλωση της ψυχής στον υλικό κόσμο. Αναφέρεται
λοιπόν στη φυσική εκδήλωση των πιο βαθιών μας επιθυμιών (σκορπιός). Η
παρουσία του Κρόνου εδώ έχει σκοπό να καταφέρουμε να ελέγξουμε αυτές τις
επιθυμίες και να γίνουμε κύριοι τους. Ο άξονας σκορπιού –ταύρου είναι ένας
άξονας που σχετίζεται με τις αξίες , όχι μόνο τις οικονομικές αλλά και τις ηθικές .
Η παρουσία του Κρόνου λοιπόν εδώ και η στενή του σχέση με τον απλανή Acrux
έχει να κάνει με μια ανασυγκρότηση πάνω σε αυτές . Αυτό που συμβαίνει δεν
μας επηρεάζει μόνο προσωπικά αλλά αφορά μια κοσμική αλλαγή ώστε να
καταφέρουμε να ενσωματώσουμε τις Χριστικές εκείνες ενέργειες που θα
ανοίξουν το τέταρτο ενεργειακό μας κέντρο . Το κέντρο που σχετίζεται με την
ανιδιοτελή αγάπη . Έχουμε ελευθερία επιλογής στο πως αντιδρούμε στα
γεγονότα. Πολλές φορές δεν έχουμε επιλογή για αυτά που μας συμβαίνουν ,
μπορούμε όμως να επιλέξουμε τον τρόπο που θα διαχειριστούμε τις κρίσεις που
εμφανίζονται στην ζωή μας . Μπορεί πολλά από αυτά που βιώνουμε να μην
μοιάζουν δίκαια μέσα στη δική μας κατανόηση . Υπάρχει όμως κάτι ανώτερο από
την δικαιοσύνη που ορίζουν οι ανθρώπινοι νόμοι και αυτό είναι η συμπαντική
δικαιοσύνη. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που η κρίση έχει αγκαλιάσει όλη τη Γη,
δεν υπάρχει σημείο στον πλανήτη που να μην υπάρχουν άνθρωποι που
υποφέρουν. Αυτό όμως δεν συμβαίνει μόνο γιατί κάποιοι ισχυροί διαχειρίζονται
τις πλουτοπαραγωγικές πηγές του κόσμου μας , συμβαίνει γιατί ελάχιστα
ενδιαφερθήκαμε από πού προέρχονται αυτές οι πηγές , πως αντλούνται , και
πόσοι άνθρωποι βρίσκονται σε καθεστώς δουλείας για να έρθουν σε μας . Κάθε
πράξη μας ,συνδέει την ανθρωπότητα με αλληλεπίδραση γεγονότων. Αυτό
μαθαίνουμε με τον Κρόνο στον σκορπιό , ακόμα και αν βρισκόμαστε σε
μελαγχολική διάθεση οι σκεπτομορφές που δημιουργούμε επηρεάζουν το
περιβάλλον μας . Αλλαγή συνείδησης λοιπόν . Σίγουρα δεν έχουμε υπάρξει όλοι
αδιάφοροι στο παρελθόν … έχει υπάρξει όμως κάποιος συνάνθρωπος μας και
δυστυχώς λόγω της αλληλεπίδρασης που αναφέραμε έχουμε όλοι μερίδιο
ευθύνης μια και αυτός ο κόσμος δεν ανήκει πιο πολύ σε κάποιον από ότι σε έναν
άλλο . Θυσιάζω τις κατώτερες επιθυμίες που με κρατούν δέσμιο της ύλης και αν

δεν είμαι ικανός να το κάνω αυτό τότε το σύμπαν θα βρει έναν πιο βίαιο τρόπο
να με βοηθήσει να αποδεσμευτώ . Ο Acrux που βρίσκεται στις 11ο 50΄ του
σκορπιού θα συμμετέχει και στην έκλειψη Ηλίου που θα γίνει στις 11ο 15΄του
σκορπιού στις 3 Νοέμβρη. Ο Κρόνος και ο Ερμής συνοδεύουν την έκλειψη αυτή
και αναφέρονται σε ένα κοσμικό μήνυμα που προσπαθεί να μας βοηθήσει να
κατανοήσουμε ότι πολλές φορές για να κερδίσουμε την Αρμονία πρέπει πρώτα
να περάσουμε από μια διαδικασία σύγκρουσης .Δεχόμαστε μια κοσμική
διαφώτιση για το ποιες θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητες μας . Επεκτείνεται
η ενόραση και το ένστικτο αφαιρώντας από μέσα μας προσκολλήσεις σε υλικά
αγαθά. Μαθαίνουμε με την βοήθεια του απλανή Acrux ότι η ευδαιμονία δεν
στηρίζεται σε υλικά αγαθά ούτε στην εξωτερική ικανοποίηση του εαυτού μας .
Αλλά στο να ησυχάσει η ψυχή μας χτίζοντας μέσα μας νέες πεποιθήσεις για το τι
μπορεί να μας προσφέρει ευτυχία. Και σας εγγυώμαι ότι την ευτυχία δεν την
φέρνουν μικρές καθημερινές πολυτέλειες αλλά η αληθινή γνώση για τη θέση μας
στο σύμπαν. Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται πολύ μακρινά στην φυσική μας
υπόσταση αλλά σκεφτείτε πόσες φορές υπήρξατε ευτυχισμένοι , μέχρι τον
πυρήνα σας ακόμα και όταν ήσασταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση . Οι πιο
χαρούμενοι άνθρωποι που είδα ποτέ στη ζωή μου με ένα μόνιμο χαμόγελο
ζωγραφισμένο στα χείλη δεν ήταν επειδή ήταν οικονομικά τακτοποιημένοι ήταν
αυτοί που βίωναν ψυχική ανάταση , ήταν αυτοί που είχαν αναγνωρίσει πιο
δρόμο θα τραβήξουν στη ζωή τους .
Ο Κρόνος είναι ένας πλανήτης που μας ωθεί σε πράξεις με κοσμικό αποτύπωμα ,
η συμμετοχή του σε αυτή την έκλειψη γίνεται όταν αυτός είναι ορθόδρομος , ότι
γράφει δεν ξεγράφει … Μας καλεί να αναλάβουμε την ευθύνη των πράξεων μας ,
να ωριμάσουμε , να κατανοήσουμε ότι κάθε ενέργεια μας μετράει και πέρα από
τις καθημερινές μας επαφές , να αναγνωρίσουμε το Θεό σε κάθε μας δράση σε
κάθε ον με το οποίο ερχόμαστε σε επαφή . Να έρθουμε σε επαφή με την
πνευματική μας φύση χωρίς όμως να γίνουμε φανατικοί στις θρησκευτικές μας
πεποιθήσεις . Να βάλουμε σε τάξη τον εαυτό μας αλλά και το σπίτι μας (είναι και
η σελήνη εδώ λόγω της έκλειψης ). Να σηκώσουμε το πέπλο και να δούμε
καθαρά το κοσμικό σχέδιο , να γίνουμε οραματιστές της πραγματικότητας και
πάνω σε αυτή να χαράξουμε τα μελλοντικά μας σχέδια (υλοποίηση –των σωστών

στόχων μας ). Να αναλάβουμε τα γονεϊκά μας καθήκοντα θέτοντας το σωστό
παράδειγμα για τις γενιές που έρχονται . Να γίνουμε φωτεινή πολεμιστές τέλος
και ότι προσβάλλει και θίγει την αληθινή μας ουσία να το αποκλείσουμε από το
υπόλοιπο της ζωής μας . Πρέπει να κάνουμε αυτή τη στροφή προς τον Ουράνιο
Πατέρα μας έστω και από ανάγκη αρχικά!

