Στις 25 Μάη 06:24:55 το πρωί λαμβάνει χώρα η νέα έκλειψη Σελήνης στο περιπετειώδες και
χαρούμενο ζώδιο του τοξότη . Τα ζώδια που κυρίως δέχονται την επιρροή της έκλειψης είναι τα
μεταβλητά με μπροστάρηδες Δίδυμους –Τοξότες και να ακολουθούν Παρθένοι –Ιχθείς .
Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι γεγονότα κυρίως θα έχουν όσοι έχουν πλανήτες από τις 0
μέχρι τις 7 μοίρες των ζωδίων αυτών , δηλαδή το πρώτο δεκαήμερο. Η έκλειψη είναι ορατή από
την αμερικάνικη ήπειρο και τη δυτική ακτή της Αφρικής . Αυτό σημαίνει ότι κυρίως οι ΗΠΑ
μπαίνουν στο πλάνο των εξελίξεων και ίσως και κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής . Ήδη η
Αμερική δέχεται κάποιες αρνητικές επιρροές με φυσικά φαινόμενα που είχαμε προαναφέρει σε
προηγούμενα άρθρα που θα έφερνε το τετράγωνο Ουρανού –Πλούτωνα .
Ο Τοξότης είναι ένα ζώδιο που αναφέρεται σε θέματα προοπτικής , όχι κάτι που βλέπω μπροστά
μου τώρα αλλά κάτι που οραματίζομαι , κάτι που φαντάζομαι , κάτι που εστιάζω στο μέλλον . Ο
Δίδυμος από την άλλη είναι ακριβώς το αντίθετο , είναι η οπτική μας στο εδώ και τώρα στα
γεγονότα που εξελίσσονται άμεσα . Το σκοτείνιασμα της Σελήνης στο ζώδιο του Τοξότη
αναφέρεται λοιπόν στο ότι πρέπει να εστιάσουμε στο παρόν και με ότι αυτό μας περιβάλλει .
Γιατί πολλές φορές τα γεγονότα που έρχονται με μια πανσέληνο είναι ικανά να αλλάξουν τη ζωή
μας οριστικά και απροσδόκητα και τότε το μέλλον δεν έχει καμία σημασία αφού ορίζεται πάντα
από τα δεδομένα της παρούσας κατάστασης που βιώνουμε . Τα μεταβλητά φέρνουν μαζί τους
ένα εξαιρετικό δώρο που σε αυτό εστιάζει και αυτή η πανσέληνος : Ανοίγουν μπροστά μας
διαφορετικούς δρόμους και ορίζοντες και μας καλούν να δούμε τη ζωή μέσα από συνεργασία ,
συμβιβασμό και προσφορά . Πολλές φορές ένας εναλλακτικός τρόπος δράσης μπορεί να είναι το
μοναδικό μέσο για την πληρότητα και την ευτυχία . Με την λέξη εναλλακτικός εννοώ κάτι έξω
από τις συνηθισμένες μας λειτουργίες . Η προσαρμοστικότητα και ο συμβιβασμός δεν είναι ήττα
είναι διάθεση να αγαπήσεις , να ανεχτείς και να αποδεχτείς κάποια κατάσταση που δεν
λειτουργεί πια αν επιμείνεις στους τρόπους σου . Όταν εγώ κάνω συγκεκριμένες επιλογές σε

συντρόφους, δεν μου φταίει η τύχη μου ή το σύμπαν φταίνε ξεκάθαρα οι επιλογές μου . Όταν
αντιμετωπίζω τα ίδια προβλήματα με φίλους ή συνεργάτες είναι γιατί κάτι στη δική μου
συμπεριφορά τους δίνει το δικαίωμα . Να λοιπόν τι πρέπει να αλλάξουμε αντιλήψεις και
συμπεριφορές . Η μεταβλητότητα αυτής της έκλειψης βοηθά στο να αποτάξουμε την
τσιμεντοποίηση σε ιδέες και στη νοοτροπία που έχουμε απέναντί στη ζωή , στα παιδιά , στο
σύντροφο , στους φίλους , στους γείτονες , ακόμα και σε υψηλά νοήματα . Η έκλειψη αυτή
δημιουργείται με αντίθεση προσπαθώντας να ενώσει διαφορετικές δυνάμεις , είναι και πάλι
έκλειψη σχέσεων που με τη βοήθεια του Τοξότη έρχεται να ροκάρει !!!!! Αυτό σημαίνει ότι
έρχονται στην επιφάνεια συναισθήματα έντονα και βαθιά με μόνο σκοπό να δουλευτούν από τον
ανώτερο εαυτό μας . Θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα σε θέματα αναγνώρισης και θαυμασμού
είτε των άλλων προς εμάς είτε από εμάς προς τους άλλους . Τα μεταβλητά είναι ζώδια που
σχετίζονται με την νοητική , ψυχική και πνευματική μας λειτουργία έτσι είναι πολύ φυσικό να
υπάρχουν εντάσεις σε αυτές τις λειτουργίες και τελικά να προκύψει μια κατάσταση αστάθειας .
Όλα αυτό δεν είναι κάτι άλλο από μια κατάσταση αφύπνισης στο τι ακριβώς συμβαίνει γύρω
μας , ώστε να καταφέρουμε να εκφράσουμε ένα νέο , καθαρότερο και φωτεινότερο εαυτό.
Κάθε πρόβλημα που μπορεί να συμβεί έχει σαν σκοπό τον εξαγνισμό και τη διόρθωση .
Κριός

Φαίνεται τα γεγονότα σε εσάς να εστιάζουν στο κοντινό περιβάλλον , σε θέματα μετακινήσεων
και μάλιστα σε κάποιο σχεδιασμό ενός ταξιδιού . Φροντίστε κινητό , PC, και ΙΧ μια και μπορεί
να χρειαστούν την προσοχή σας . Η έκλειψη σας κάνει αρκετά πνευματώδεις και θα έχετε τη
δυνατότητα να βρεθείτε με άτομα που μπορούν να σας δώσουν λύση , αρκεί να έχετε την
διάθεση να ακούσετε !
Ταύρος

Είναι καιρός να μοιραστείτε βαθιά με τον σύντροφό σας τρυφερότητα , στοργή και αγάπη . Για
όσους είναι μόνοι τους πρώτο θέμα είναι το οικονομικό και κυρίως οι πηγές από όπου
προέρχεται το εισόδημα σας . Κρατήστε λογαριασμό μια και η έκλειψη μπορεί αν δηλώνει το
τέλος κάποιου εισοδήματος .
Δίδυμοι

Έχετε δημιουργήσει μόνοι σας σύγχυση στον εαυτό σας σχετικά με τις προθέσεις ενός άλλου
ατόμου προς εσάς και φυσικά το μόνο που έχετε καταφέρει είναι να είστε χαμένοι μέσα στις
σκέψεις σας και τελικά να περιπλέκετε την κατάσταση . Μόνος δρόμος για να βγάλετε σωστά
συμπεράσματα η αλήθεια . Μερικοί από σας πρέπει να ξέρετε ότι κάτι νέο έρχεται στον
ορίζοντα , όσοι είστε σε σχέση δεν είναι απίθανο να βρεθείτε να οργανώνετε το γάμο σας .
Γενικά μπαίνει κόσμος στη ζωή σας !
Καρκίνος

Αυτή η έκλειψη εστιάζει σε κομμάτια που θέλετε να παραμείνουν κρυφά και που δεν έχετε
καμία μα καμία διάθεση να δουλέψετε . Πρέπει όμως να γίνει δουλειά με το υποσυνείδητο για
να ξεφορτωθείτε κάποιες συμπεριφορές και φόβους που σας εμποδίζουν να πάρετε ότι
πραγματικά σας ανήκει στη ζωή .
Λέων

Οι ελεύθεροι σηκώστε τις κεραίες σας μια και μπορεί να ξεκινήσει ένα καινούργιο ρομάντζο
αυτή την χρονιά κυρίως μέσα από το φιλικό σας περιβάλλον .Κάποιοι από εσάς δεν είναι
απίθανο να ολοκληρώσουν τη σχέση τους με κάποια ομάδα ατόμων που δρα συλλογικά . Δώστε
ιδιαίτερη σημασία όσοι είστε γονείς στις παρέες των παιδιών σας.
Παρθένος

Η οικογένεια είναι σημείο αναφοράς , οι γονείς ιδιαίτερα φαίνεται πως θα είναι το θέμα που θα
σας απασχολήσει μια και πολλές φορές θα χρειαστούν την βοήθεια και την προσοχή σας . Το
πατρικό σας σπίτι και σαν οίκημα αλλά και σαν έννοια γίνεται το κεντρικό σκηνικό και θα
πρέπει να πάρετε κάποιες αποφάσεις σχετικά με αυτό . Η συγκατοίκηση που μπορεί πολύ από
εσάς να επιθυμείτε καλό είναι να ξεκινήσει δοκιμαστικά ώστε να υπάρχει σχέδιο β΄ που θα
αποτελεί και την εύκολη έξοδό σας από μια κατάσταση που δεν την είχατε υπολογίσει σωστά .
Μαζί με τα υπόλοιπα μεταβλητά τις παρέας δέχεστε επιρροές από τον Ποσειδώνα κάτι που
αλλοιώνει την κρίση σας . Επαγγελματικά ανοίγονται πόρτες εκεί που δεν το περιμένετε
,παραδόξως για μερικούς από εσάς αυτός είναι και ο τομέας που πρέπει να δείξετε τη
μεγαλύτερη προσοχή .
Ζυγός

Νομικά ζητήματα , σεμινάρια, ολοκλήρωση σπουδών , διακοπή σπουδών συγγενείς εξ
αγχιστείας και το εξωτερικό είναι θέματα που τονίζει αυτή η έκλειψη . Πολύ επικοινωνία με
άτομα που μπορεί να είχατε αρκετό καιρό να δείτε . Μερικοί από σας μπορεί να κανονίσετε
κάποιο ταξίδι . Η αλήθεια στις επαφές που θα έχετε μπορεί μερικές φορές να είναι τραβηγμένη
γι αυτό χρειάζεται διάκριση .
Σκορπιός

Προσοχή σε οικονομικά ζητήματα που αφορούν τρίτους , κοινούς πόρους και το κράτος ,
τραπεζικούς λογαριασμούς και εφορία –δάνεια . Ελέγξτε ξανά και ξανά τα κίνητρά σας αφού η
ηθική σας αλλοιώνεται από τις βαθιές επιθυμίες . Κάντε ένα εσωτερικό ξεκαθάρισμα και
απαρνηθείτε το κομμάτι του εαυτού σας που με λάθος μέσα προσπαθεί αν φτάσει στο στόχο του.
Οι άλλοι δεν είναι απλά σκαλοπάτια για να πατήσετε επάνω και να βρεθείτε στην κορυφή της
σκάλας που τελικά αν τα κίνητρά σας δεν είναι καθαρά θα δείτε ότι βρεθείτε μόνοι σας Αυτή η
έκλειψη είναι για εσάς η αφορμή να τσεκάρετε τις αξίες σας και την ηθική σας .
Τοξότες

Ξεκάθαρα για εσάς το σημείο του χάρτη που παίρνει φωτιά είναι το θέμα των σχέσεων στο
οποίο πρέπει αν είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Είναι χρονιά σημαντικών αποφάσεων που μπορεί
αν μην έχετε την κατάλληλη ψυχραιμία να τις πάρετε . Μη βιαστείτε μια και μερικοί από εσάς
βρίσκεστε στην αρχή του έργου . Το θέμα γάμος και συγκατοίκηση θα παίξει πολύ τη φετινή
χρονιά κι χρειάζεται τώρα να εκδηλώσετε όση πρακτικότητα διαθέτετε για να πάρετε τις
σωστές αποφάσεις . Ιδιαίτερη προσοχή οι πρώτες 6ο -7ο μοίρες του ζωδίου μια και δέχεστε και
την επιρροή του Ποσειδώνα .
Αιγόκερος

Χαλαρώστε τους ρυθμούς της καθημερινότητας μια και πολλοί από εσάς θα πάρετε σήματα για
την φυσική σας κατάσταση . Συμμορφώστε λίγο τις διατροφικές σας συνήθειες κι δώστε μεγάλη
προσοχή στο σώμα σας ακολουθήστε μια καθημερινή ρουτίνα που να μπορεί να σας κάνει λίγο
πιο χαρούμενους . Επίσης και τα εργασιακά στο προσκήνιο με φόρτο εργασίας , εύρεση κάποιας
νέας απασχόλησης ή ολοκλήρωση μιας συνεργασίας .
Υδροχόος

Φιλία , έρωτας, χαρά και διασκέδαση θα πάρουν αρκετό από τον χρόνο σας . Ευχάριστα
γεγονότα που αν δεν δεχόντουσαν και την επιρροή του Κρόνου θα έλεγα πως για σας είναι η ζωή
! Δώστε σημασία σε κάποιον φίλο που μπορεί να χρειαστεί την βοήθεια σας και φανείτε
σοβαροί μπροστά σε κάποιο νέο φλερτ που μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι σοβαρό .
Ιχθείς

Το σπίτι , η οικογένεια αλλά και τα εργασιακά τονίζονται από τα παιχνίδια της Σελήνης . Η
πρόκληση είναι να καταφέρετε να τα διαχειριστείτε όλα μαζί . Μια προσφορά σε εργασιακά
μπορεί να αποδειχθεί αρκετά ωφέλιμη αλλά να έρχεται σε αντίθεση με τις ανάγκες τις
οικογένειας . Προσπαθήστε να βρείτε ισοροπία μια και η οικογένεια σας θα σας χρειαστεί .

