Σεληνιακή έκλειψη 25ης Απριλίου 2013
Αυτός είναι ο χάρτης της έκλειψης που γίνεται στις 21:50 περίπου την Πέμπτη 23 Απριλίου 2013.

Τα βασικά σημεία είναι :
Άρης και Πλούτωνας , κύριοι της έκλειψης (λόγω κυριαρχίας των δύο πλανητών στον σκορπιό)
Συμμετέχει ο βόρειος δεσμός
Η Σελήνη βρίσκεται στην πτώση της , στον σκορπιό σε σύνοδο με τον Κρόνο και σε αντίθεση με τον Άρη
ο οποίος βρίσκεται στην απόλυτη έξαρση της Σελήνης . (Αμοιβαία αποδοχή )
Τα τρίγωνα που κάνει ο Ποσειδώνας στη Σελήνη και τα εξάγωνα προς Ήλιο και Άρη .
Η συμμετοχή της Αφροδίτης .

Αναφερθήκαμε σε άλλο άρθρο για την επιρροή αυτής της έκλειψης σε προσωπικά ζητήματα ας δούμε
τώρα τι μπορεί να προκαλέσει σε κοσμικό .Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι άμεσα βάλλονται όσοι είναι
γεννημένοι τις πρώτες μέρες των σταθερών ζωδίων , Ταύροι, λέοντες , σκορπιοί και υδροχόοι! Θετικά
γεγονότα μπορεί να έχουν Παρθένοι και ιχθείς των πρώτων ημερών .
Αρχίζοντας λοιπόν να πούμε ότι από τη στιγμή που συμμετέχει ο Βόρειος Δεσμός της Σελήνης σε μια
έκλειψη η ενέργεια συσσωρεύεται κυρίως γύρω από υλικά ζητήματα και αν και παραδοσιακά ο
βόρειος δεσμός της Σελήνης θεωρείται τυχερός και φέρνει δώρα η συμμετοχή του Κρόνου σε αυτή την
έκλειψη δεν αφήνει πολλά περιθώρια να πιστέψουμε ότι θα υπάρξει θετική κατάληξη στις γήινες και
πρακτικές επιθυμίες μας. Πολλοί από εμάς λοιπόν θα δυσκολευτούν να κατανοήσουν την απαίτηση της
έκλειψης αυτής για επανεξέταση των υλικών αξιών ή την αντικατάστασή τους με πνευματικές .
Τα 2 ζώδια του Ταύρου και του Σκορπιού έχουν να κάνουν με οικονομικά θέματα και θέματα
γενικότερα αξιών και επιθυμιών . Ο Ταύρος αναφέρεται στα προσωπικά ταλέντα και ικανότητες που
έχει κάθε ένας από εμάς ώστε να συντηρήσει τον εαυτό του και να καταφέρει να κερδίσει τα προς το
ζην . Αναφερόμαστε δηλαδή σε χρήματα που κερδίζονται αναλόγως των ικανοτήτων μας . Ο σκορπιός
από την άλλη έχει να κάνει με οικονομικά που αφορούν νεκρό χρήμα , τράπεζες , ασφαλιστικά ταμεία ,
κληρονομιές , χρέη ,εφορίες , συντάξεις , δάνεια και με μακροχρόνιες επενδύσεις όπως ομόλογα και
κλειστές καταθέσεις . Εδώ παίζεται το παιχνίδι με αυτή την έκλειψή και τα νέα δεν είναι πολύ καλά μια
και η έκλειψη πάντα αναφέρεται σε γεγονότα και αποφάσεις που παίρνονται κάτω από το τραπέζι.
Δηλαδή δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει ούτε με κρατικούς διαγωνισμούς ή επενδύσεις , ούτε με
τράπεζες , ούτε με τις απαιτήσεις των δανειστών μας . Ο σκορπιός είναι ένα ζώδιο που λόγω Πλούτωνα
αναφέρετε σε οικονομικά κλιμάκια που λειτουργούν παρασκηνιακά και που έχουν την δυνατότητα να
επηρεάζουν πολύ εύκολα τις αγορές το ζήτημα όμως είναι ότι πάμε στα τυφλά και κανένας δεν μπορεί
να εγγυηθεί με τους συγκεκριμένους αστρολογικούς συνδυασμούς κάποιο θετικό αποτέλεσμα . Οι
δανειστές μας που ορίζονται επίσης από τον Πλούτωνα θα γίνουν ακόμα πιο σκληροί με την βοήθεια
του Κρόνου. Και φυσικά αυτό το φορτώνεται η σελήνη που είναι ο λαός . Μια σεληνιακή έκλειψη
χαρίζει την ικανότητα να αντιληφθούμε πράγματα και καταστάσεις που ήταν αόρατα από την
αντιληπτική μας ικανότητα , φέρνει ολοκλήρωση των καταστάσεων , αποκαλύψεις και κορύφωση στα
γεγονότα.
Η συμμετοχή της Αφροδίτης σε αυτή την έκλειψη αναφέρεται σε στερεμένα αποθεματικά και σε
ανικανότητα να βρεθούν μετρητά για μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις. Ο Άρης θα μας βοηθήσει να
νιώσουμε πολύ μικροί και λίγοι μπροστά στα κολοσσιαία συμφέροντα των παγκόσμιων αγορών . Με
την έννοια ότι ο Άρης αναφέρεται στο Εγώ , η αντίθεση που δέχεται από τον Κρόνο φέρνει το μήνυμα
ότι αφορά την προσωπικότητα , τις επιθυμίες της και τον τρόπο έκφρασής της δεν έχει καμία σημασία
μια και εδώ υπάρχουν νέοι κανόνες που απαιτούν προσαρμογή και συμβιβασμό με ότι θεωρούσαμε
αδιανόητο. Όποιος ασχολείται με τη μεταφυσική και τα ενεργειακά και γενικότερα με τις ελεύθερες
τέχνες μπορεί να κατανοήσει ότι χωρίς μια θυσία σε υλικό επίπεδο δεν μπορεί να υπάρξει πνευματική
ανέλιξη . Αλλά σε μια οικογένεια ανέργων που υποφέρει οικονομικά αυτά δεν περνάνε και προσωπικά
το κατανοώ απόλυτα .

Έχουμε το δικαίωμα να είμαστε θυμωμένοι και οργισμένοι τι μπορούμε να κάνουμε όμως με αυτό ;
Εδώ βοηθά ο Ποσειδώνας από τους Ιχθείς που συμμετέχει με θετικές όψεις στην έκλειψη αυτή .Και
μας κάνει να εμπνευστούμε τους τρόπους και τα μέσα όχι για να τη βγάλουμε εμείς καθαρή αλλά για
να βοηθήσουμε το κοινωνικό σύνολο . Ενεργοποιηθείτε μια και πλέον τα άτομα που χρειάζονται την
στήριξή σας βρίσκονται πολύ κοντά σας και έχουν ονοματεπώνυμο. Βοηθείστε όσο και όπου μπορείτε ,
τίποτα δεν είναι λίγο , όλα είναι πολύ και αναγκαία για κάποιους άλλους. Ας φροντίζουμε να μην
φτωχύνουμε την καρδιά και το πνεύμα μας μαζί με τις τσέπες μας . Η γιαγιά μου καλή της ώρα, μου
έλεγε : και με τα πολλά καλοί και με τα λίγα καλύτεροι !
Στη χώρα μας πέρα από τις δυσκολίες στα οικονομικά βάλλεται από την έκλειψη ο ήλιος του χάρτη της
Ελλάδας μια και η έκλειψη κάνει τετράγωνο με τον Ουρανό κυβερνήτη όχι μόνο του ήλιου αλλά και ι
του 10ου οίκου πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει προσβολή προς τον άρχοντα του κράτους που μπορεί
να πληγεί όχι μόνο στο φυσικό του σώμα αλλά και σε επίπεδο διεθνών επιχειρήσεων. Λαμβάνει χώρα
δε στον άξονα 6ου -12ου οίκου και σηματοδοτεί την αφετηρία των απολύσεων στον δημόσιο . Δεν
χρειάζεται να αναφέρω ότι δημόσιοι τομείς όπως αυτός της υγείας , των σωμάτων ασφαλείας και
γενικά η εργατική τάξη πλήττονται , τα γράφω 3 χρόνια τώρα. Απλά επέρχεται κορύφωση στα
γεγονότα .
Η απόλυτη έξαρση της Σελήνης στις 3 του Ταύρου δείχνει σε ένα χάρτη την ικανότητα κάποιου να
κάνει περιουσία ή να επιτυγχάνει οικονομικά , πάντα βέβαια με θετικές επιρροές . Εδώ έχουμε τον Άρη
σε αυτή τη μοίρα σε ζώδιο που δεν του ταιριάζει αλλά και σε αρνητική όψη με το χορηγό της μοίρας τη
Σελήνη . Αυτό πολύ απλά και άμεσα δηλώνει οικονομικές απώλειες από κάθε μορφή δανεισμού και
κυρίως οτιδήποτε σχετίζεται η εννοείται ως τοκογλυφία . Από απέναντι χτυπάει ανοικτά τον Άρη ο
Κρόνος σε σύνοδο με τη Σελήνη , η ερμηνεία αυτού του συνδυασμού (μια και η Σελήνη αφορά το
λαό , ο Κρόνος κάθε μορφή εξουσίας και ο Άρης την δράση) είναι : Παρεμπόδιση της οικονομικής
δράσης από άτομα εξουσίας . Αυτό μπορεί αν σημαίνει ότι οικονομικά γεγονότα που αφορούν
τράπεζες , μεγάλους οργανισμούς η το κράτος παρεμποδίζουν την προσωπική δράση και προσωπική
ευημερία . Γενικότερα να θυμάστε ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο αρκετά καταθλιπτική που μας κάνει
να βιώνουμε ακόμα πιο έντονα την απαξία στην οποία έχει περάσει η σημασία της λέξης άνθρωπος .

Η επιρροή της Σεληνιακής Έκλειψης της 25ης Απριλίου στις σχέσεις !
Η Σεληνιακή έκλειψη την Πέμπτη 25 Απριλίου 2013 λαμβάνει μέρος στις 5ο του σκορπιού . Η
έκλειψη συμβαίνει πάντα όταν έχουμε πανσέληνο .Η πανσέληνος αποτελεί την ολοκλήρωση
όλων όσων έχουν αρχίσει 14 ημέρες πιο πριν με την Νέα Σελήνη .Το κύριο θέμα της
προηγούμενης Νέας σελήνης ήταν να καταφέρουμε να επιλύσουμε προβλήματα που σχετίζονταν
με τις πολύ προσωπικές σχέσεις και συνεργασίες .Αυτή η σεληνιακή έκλειψη σχετίζεται με τον
κύκλο εκλείψεων που ξεκίνησε με την ηλιακή έκλειψη του Νοέμβρη του 2012. Φέρνει λοιπόν
στην επιφάνεια προσωπικά θέματα και μας θυμίζει ότι τα ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθούμε
αφορούν την ολοκλήρωση με την έννοια της ανάπτυξης ή το τέλος μιας σχέσης . Για όλα τα
προβλήματα υπάρχουν λύσεις απλά οι εκλείψεις που έχουμε μπροστά μας φανερώνουν ότι
θέλουν πολύ δουλειά , αγώνα και κάποιες θυσίες.

Να θυμάστε ότι το βασικό θέμα της έκλειψης αυτής έχει τις ρίζες του στο παρελθόν μια και
Σελήνη και Κρόνος είναι 2 πλανήτες που άμεσα συνδέονται με αυτό. Με απόσταση λιγότερη
από 3ο από το σημείο της έκλειψης ο Κρόνος έρχεται να δει αν μάθαμε το μάθημα μας και αν
είμαστε ικανοί να αναλάβουμε την ευθύνη όχι μόνο του εαυτού μας αλλά και τις υποχρεώσεις
που μας αναλογούν μέσα στις σχέσεις μας .Θλίψη θα έρθει στην επιφάνεια μέσα από μια
αναδρομή σε γεγονότα που συνέβησαν τους τελευταίους μήνες και θα προκαλέσουν
συναισθήματα ενοχών και τύψεων . Ο σκορπιός δεν είναι ένα ζώδιο που βοηθά στην εκδήλωση ή
στην εκτόνωση των συναισθημάτων μια και λειτουργεί πολύ εσωτερικά. Η έκλειψη γίνεται
πάνω στον αστερισμό Crux, στον Σταυρό του Νότου.
Αυτός ο αστερισμός σε εσωτερικό επίπεδο σχετίζεται με την ανάγκη να θυσιάσουμε την
ενστικτώδη και ζωώδη φύση μας που λειτουργεί καθαρά με την επιθυμία ώστε να
δυναμώσουμε τον εαυτό μας με σθένος για να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τις
αντιξοότητες και τις πληγές μας που πολύ δύσκολα μπορούν με άλλο τρόπο να
θεραπευτούν.
Αυτό είναι και το βασικό νόημα της έκλειψης σε εσωτερικό επίπεδο , η θυσία προσωπικών και
υλικών επιθυμιών για πνευματική εξέλιξη. Η Σελήνη και ο Κρόνος σε σύνοδο, φανερώνει
στερήσεις σε υλικά αγαθά και το τρίγωνο της Σελήνης με τον Ποσειδώνα σημαίνει πως το δώρο
μας θα είναι η πνευματική μας ανέλιξη. Ο Ήλιος σε σύνοδο με τον Άρη φανερώνει το ζωώδες
κομμάτι του εαυτού μας που πρέπει να αφήσουμε πίσω .
Είναι μια έκλειψη που φέρνει συναισθηματική αποξένωση παγωνιά και μοναξιά και πολλές
σχέσεις θα φτάσουν στο τέλος τους .Υπάρχει φόβος για το καινούργιο λόγω της Συνόδου της
Σελήνης με τον Κρόνο και μια εξαιρετικά δυνατή εσωτερική ανάγκη για να πάρουμε ένα
καινούργιο δρόμο λόγω της συνόδου του Ήλιου με τον Άρη.
Η κατώτερη ανάλυση του μηνύματος της έκλειψης είναι στέρηση και τιμωρία και η ανώτερη
ανάλυση είναι παράδοση του εγωισμού και μετατροπή των υλιστικών αξιών σε πνευματικές .
Για όσους τελειώνουν μια σχέση αυτή την περίοδο να ξέρουν ότι θα πρέπει να κόψουν κάθε
δεσμό και μάλιστα οι αστρικοί συνδυασμοί τους δίνουν την δύναμη και την θέληση για κάτι
τέτοιο .Το τρίγωνο της Σελήνης με τον Ποσειδώνα υπόσχεται θετικά αποτελέσματα σε κάτι
καινούργιο και όχι σε κάτι που μας θλίβει ή μας φέρνει απογοήτευση.
Για σχέσεις που μόλις ξεκίνησαν η σύνοδος του Ήλιου με τον Άρη χαρίζει την απαραίτητη
ενέργεια για φυσική και σεξουαλική έλξη που είναι απαραίτητη για να σμίξει και να ενώσει
αρχικά 2 ανθρώπους . Η σύνοδος της Σελήνης με τον Κρόνο φανερώνει μια πολύ ισχυρή ψυχική
ένωση που θα βοηθήσει τα άτομα να προχωρήσουν και να λύσουν τις δυσκολίες που θα τους
εμφανιστούν . Η συμμετοχή του Ποσειδώνα φανερώνει τα κοινά όνειρα και τις κοινές ελπίδες
των ανθρώπων που ενώνονται .

