Δεν υπάρχει κανένα βάσιμο στοιχείο στην ωριαία που έγινε με ερώτημα :αν οι φήμες που θέλουν
υπαίτια την αμερικανική κυβέρνηση για το θάνατο του Τσάβες είναι αληθινές.
Η ερώτηση έγινε στις 6/3/2013 και ώρα 15:20:12.
Σας παραθέτω τον χάρτη και σας υπενθυμίζω ότι στην ωριαία αστρολογία δεν υπολογίζουμε τις όψεις
των έξω-Κρόνιων πλανητών.

Μία βασική αρχή για να δούμε αν κάποιες φήμες είναι αληθινές και η πιο σύντομη και εύκολη
προσέγγιση από τον Λίλι είναι να δούμε τους κυβερνήτες του 3ου και του 5ου (που κατά παράδοση
συνδέονται με τα νέα τις φήμες και τις διαδόσεις )οίκου τη σχέση έχουν μεταξύ τους και σε τι
κατάσταση βρίσκονται μέσα στο χάρτη.
Εδώ βλέπουμε ότι κυβερνήτης του 3ου οίκου είναι ο Ερμής και κυβερνήτης του 5ου οίκου είναι ο Δίας .
Οι δύο αυτοί πλανήτες είναι σε όψη τετραγώνου μεταξύ τους που φυσικά δίνει αρνητική απάντηση
αλλά και οι δύο βρίσκονται σε ζώδια καθόλου φιλικά προς αυτούς . Ο Ερμής βρίσκεται και σε
αδυναμία και σε πτώση στο ζώδιο των ιχθύων και αν βαθμολογηθεί για τη θέση του παίρνει το
απίστευτο αρνητικό σκορ των - μείον 21 βαθμών , στον 8ο οίκο , κάτω από τις ακτίνες του Ήλιου ,
ανάδρομος θέλετε κάτι άλλο ; να πούμε εδώ ότι φυσικός σηματοδότης των νέων , των πληροφοριών
των φημών είναι ο Ερμής , σε καθόλου καλή θέση μέσα στο χάρτη δηλώνει ψευδής πληροφορία .

Ο Δίας βγαίνει κάπως καλύτερος και αυτός σε αδυναμία στο ζώδιο των διδύμων! Σε τετράγωνο με τον
πλανήτη που τον φιλοξενεί Ερμή. Υπάρχει αμοιβαία υποδοχή ( ο ένας στο ζώδιο του άλλου) ανάμεσα
στους 2 πλανήτες αλλά δεν παίζει κανένα ρόλο γιατί δεν μπορούν να δώσουν τίποτα καλό 2 πλανήτες
σε αμοιβαία αποδοχή όταν βρίσκονται σε αδυναμία ή πτώση .
Ο Λίλι για να πάρει ως αληθινές τις φήμες θέλει τη Σελήνη σε γωνιακό οίκο να έχει κάνει καλή όψη με
κάποιον ευεργέτη , το Δία ή την Αφροδίτη και να πηγαίνει να σχηματίσει όψη τριγώνου ή εξαγώνου με
τον κυβερνήτη του ωροσκόπου . Επίσης ο κυβερνήτης του 7ου που πάντα θεωρείται ο αντίπαλός και
στην περίπτωσή μας είναι οι ΗΠΑ να σχετίζεται θετικά με τον ωροσκόπο .
Εδώ πρέπει να κάνω ένα διάλειμμα και να ενημερώσω τους αναγνώστες ότι στην ωριαία αστρολογία το
ναι σαν απάντηση είναι οι θετικές όψεις και το όχι οι αρνητικές δεν έχει σημασία αν αυτό που
ρωτάμε είναι καλό ή κακό π.χ. θα σκοτώσω τον Μανώλη; κάνει τρίγωνο ο κυβερνήτης του 1ου με τον
κυβερνήτη του 7ου , ναι θα τον σκοτώσω. Καλά θέλει λίγο περισσότερο ψάξιμο στο αν θα σκοτώσω το
Μανώλη αλλά σας το δείχνω εδώ χοντρά – χοντρά για να μπείτε στο κλίμα.
Συνεχίζουμε … ο κυβερνήτης του 7ου στο χάρτη είναι ο Κρόνος που πιάνει την μοίρα του ωροσκόπου με
τετράγωνο δηλαδή όχι δεν εμπλέκονται οι ΗΠΑ στο θάνατο του Τσάβες . Επίσης θα θέλαμε η Σελήνη
και ο Ερμής να κάνουν τρίγωνο με τον Ωροσκόπο γιατί στην προκειμένη περίπτωση ο 1ος οίκος είναι ο
πρόεδρος της Βενεζουέλας .

