Ο Απρίλης μοιάζει να είναι ο μήνας που μπορεί να καταφέρουμε μερικοί από εμάς να βρούμε
διέξοδο σε προβλήματα που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια του Φλεβάρη και του Μάρτη!
Η ορμή του Κριού μπορεί να μας χαρίσει την απαραίτητη εκείνη δύναμη που χρειάζεται για να
καταφέρουμε να διαχειριστούμε καταστάσεις που τις θεωρούσαμε τελειωμένες , χαμένες και
επίπονες . Όσα μας άφησαν πληγές τους τελευταίους 2 μήνες , ο Απρίλης έρχεται να τις
επουλώσει .Και να θυμάστε ότι όσο και να θέλετε να αφήσετε πίσω σας ότι με πόνο και κόπο
θάψατε θα έρθει η ώρα που θα πρέπει να το αντιμετωπίσετε , απλά αυτή τη φορά δώρο θα
έρθει και η λύση στο ζήτημά σας απλά μην διστάσετε να ασχοληθείτε με όσα άφησαν
σημαδάκια επάνω σας.
Ο Απρίλης δεν στερείται σε πάθος αλλά ούτε και σε ενθουσιασμό , ξεκινά με τις πύρινες
ενέργειες του Κριού που απαιτούν αλλαγές και νέα ξεκινήματα για να φέρουν στη ζωή μας
μια περίοδο όπου το κυνήγι της απόλαυσης με Αφροδίτη , Άρη και Ήλιο να περνάνε στον
Ταύρο ώστε να μπορούμε να πάρουμε μια γεύση του τι θα πει ζωή ,αισθητική και άνεση !
Αρχικά ο Ερμής φορά και πάλι τα φτερωτά του σανδάλια και φέρνει μηνύματα ,( το κάθε ένα
ξεχωριστό ) για τους πλανήτες , Ουρανό ,Ήλιο , Άρη και Αφροδίτη που κάνουν εκρηκτικές
βόλτες στον Κριό. Σπίθες και μάλιστα ερωτικές , έχουμε κατά τις 7 Απριλίου όπου η σύνοδος
Άρη/ Αφροδίτης γίνεται ακριβείας δίνοντας μας ώθηση για αγάπη έρωτα και πάθος! Πράξεις
πάθους και έντονη σεξουαλική ενέργεια θα καταλάβουν τις αισθήσεις μας! Είναι υπέροχο το
μάθημα που δίνει το σμίξιμο του Θεϊκού αυτού ζευγαριού στον Κριό το ζώδιο της
ατομικότητας. Αυτό που καλούμαστε να μάθουμε είναι να γίνουμε αυτάρκεις μέσα στις
σχέσεις μας .Και ότι η ψυχική μας κατάσταση δεν θα έπρεπε να εξαρτάτε από τον σύντροφό
μας !
Στις 12 Απριλίου Ο Πλούτωνας ετοιμάζεται για μια ανάδρομη βόλτα στον Αιγόκερο ώστε να
ετοιμαστεί για το επόμενο τετράγωνο που θα σχηματίσει με τον Ουρανό , την επόμενη μέρα
στις 13 Απριλίου ο Κρόνος ( η σύνδεσή μας με το παρελθόν ) κάνει γωνία 150ο με τον πλανήτη
Ουρανό που συμβολίζει το μέλλον . Αυτοί οι τρεις πλανήτες κάνουν τεστ αντοχής στην
κοινωνία δοκιμάζοντας την αντίσταση που προβάλει στο κατεστημένο. Πέρα από πολιτικόοικονομικές εκρήξεις δεν είναι καθόλου απίθανο να υπάρξουν και κάποια φυσικά φαινόμενα
μεγάλης έκτασης . Βλέπετε βρισκόμαστε στο μέσον μιας Τιτανομαχίας(Κρόνος-Πλούτωνας –
Ουρανός )! Έτσι γενικά η γη θα τρέμει κάτω από τα πόδια μας , μεταφορικά και κυριολεκτικά!
Σε όποιο οίκο του ωροσκοπίου σας πέφτει η ακμή του Κριού , εκεί είναι και ο τομέας που θα
επιφέρει σοβαρές αλλαγές και εκρηκτικές καταστάσεις ! Σε αυτό τον τομέα θα πατήσετε πόδι !
Ένας καλός τρόπος να εκτονώσετε κάμποση ενέργεια είναι να γίνετε εξαιρετικά κινητικοί σε
φυσικό επίπεδο , άθληση , σεξ, σκάψιμο και ότι άλλο απαιτεί μεγάλη σπατάλη ενέργειας θα
λειτουργήσει σαν αντίδοτο στις ανεξέλεγκτες Κριαρίσιες ενέργειες .
Το δεύτερο μισό του μήνα θα μας βρει κάνοντας απολογισμό ζημιών από τη μια και λίστες με
το τι θα διατηρήσουμε , τι θα βελτιώσουμε και τι θα φροντίσουμε στο μέλλον . Πρόκειται

λοιπόν για μεγάλα ξεκαθαρίσματα που σκοπό έχουν να τραβήξουν την προσοχή μας σε ότι
πραγματικά αξίζει . Αυτή άλλωστε είναι και η έννοια του Ταύρου , οι αξίες με την γενικότερη
αλλά και την ειδικότερη έννοια τους . Κατά τις 16/17 του μηνά Αφροδίτη , Άρης και Ήλιος
κάνουν την είσοδο τους στον Ταύρο και μας καλούν να φροντίσουμε τους σπόρους που
φυτέψαμε όταν ήταν στον Κριό . Ο Ταύρος λοιπόν αιτείται την διατήρηση και τη συντήρηση
των προσπαθειών μας σε κάθε καινούργιο μας βήμα. Στις 25 Απριλίου έχουμε άλλη μια
έκλειψη στον άξονα Ταύρου /Σκορπιού περίπου στις 5ο των ζωδίων αυτών. Το θέμα αυτής της
έκλειψης είναι η Δέσμευση , είτε αυτή αφορά προσωπικά ζητήματα είτε αφορά οικονομικά
ζητήματα ! Πολλοί από εμάς μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι με έναν γάμο που δεν αξίζει την
δέσμευσή τους ή το αντίθετο ,μπορεί κάποιοι από εμάς να αναρωτηθούν αν ο άνθρωπος που
έχουν απέναντί τους είναι εκείνος που θα μπορούσαν να περάσουν την υπόλοιπή ζωή τους
μαζί του. Στα οικονομικά κάποιοι από εμάς θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση με πληρωμές
και κάποιοι άλλοι θα βιώσουν μεγάλες απώλειες . Διλλήματα του στυλ , στη τράπεζα ή στο
στρώμα θα είναι πολύ συνηθισμένα . Μην ανησυχείτε γιατί όπως αναφέραμε από τις 7
Απριλίου και μετά ο Ερμής μπορεί να σας δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες για να πάρετε
και τις απαραίτητες αποφάσεις. Απλά η έκλειψη θα φέρει στο φως πολύ συγκεκριμένες
πληροφορίες που θα είναι σημαντικές για τις τελικές σας αποφάσεις . Θα σας το ξαναπώ
βρισκόμαστε μπροστά σε κοσμικές αλλαγές και είμαστε μόλις στην αρχή τους , συμμετέχουμε
όχι ανώδυνα σε αυτό που ζούμε αλλά καταφέρνουμε να είμαστε εδώ!

