22/12/2012 Τι πραγματικά θα συμβεί;
Άρθρο Αγγελική Σερέτη
Αστρολογικά το μόνο παράδοξο της σημερινής μέρας είναι η όψη YOD που σχηματίζεται ανάμεσα σε
Δία και Κρόνο και Δία και Πλούτωνα με τον Κρόνο και τον Πλούτωνα να δημιουργούν ένα εξάγωνο στη
βάση της .Το YOD που ονομάζεται και δάκτυλο του Θεού δεν θεωρείται μια εύκολη όψη μέσα σε ένα
χάρτη . Είναι όμως η όψη που όταν ενεργοποιηθεί μέσα από τις δυσκολίες που θα συναντήσει κάποιος
θα καταφέρει να εκδηλώσει τις ικανότητες και τα ταλέντα του. Η αλήθεια είναι ότι δεν γινόμαστε
αρκετά εφευρετικοί όταν όλα στη ζωή μας κυλάνε ομαλά ή βρίσκονται σε μια κάποια τάξη. Χρειάζονται
οι δύσκολές αυτές καταστάσεις που θα μας ενεργοποιήσουν και θα μας βοηθήσουν να εκδηλώσουμε
χαρισματικά και κρυμμένα κομμάτια του εαυτού μας . Θέμα συντέλειας , καταστροφής και χαμού δεν
υπήρξε ποτέ τουλάχιστον για τους αστρολόγους που γνωρίζουν κάπως το αντικείμενο τους . Φυσικές
καταστάσεις δύσκολες όπως σεισμοί , τυφώνες και άλλες τέτοιες καταστροφές συνυπάρχουν μαζί μας
από την αρχή της δημιουργίας του πλανήτη μας . Απλά τώρα που ουσιαστικά έχουν χαθεί τα εμπόδια
του χρόνου και της απόστασης αφού ένα γεγονός που συμβαίνει στη άλλη άκρη της γης γίνεται γνωστό
μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, είναι εύκολο ότι συμβαίνει στο κόσμο μας να φαίνεται πολύ κοντά μας και
πολύ συχνό . Κάθε μέρα γίνονται αμέτρητες φυσικές καταστροφές και τις μαθαίνουμε όλες από την
τηλεόραση , το διαδίκτυο , το ράδιο . Παλαιότερα μόλις 30 ή 40 χρόνια πριν για να μάθουμε κάτι που
μπορεί να συνέβαινε στην Χαβάη για παράδειγμα μπορεί να περνούσαν μέρες , μήνες ή ακόμα να μην
το μαθαίναμε ποτέ . Μην ξεχνάτε άλλωστε και τη λογοκρισία , τώρα ο κάθε ένας από μας έχει ένα
κινητό τηλέφωνο με κάμερα που του δίνει τη δυνατότητα να απαθανατίσει εύκολα και άμεσα
οποιοδήποτε γεγονός του κάνει εντύπωση . Πάντα λοιπόν γινόντουσαν τυφώνες , πλημμύρες ,
πόλεμοι , εκρήξεις ηφαιστείων ,επιδημίες και τόσα άλλα απλά σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να
γνωρίζουμε για όλα αυτά και φυσικά να επηρεαζόμαστε από τέτοιου είδους εκδηλώσεις . Η Γη μας
αυτό το υπέροχο σύστημα που μας περιβάλλει γεμάτο με τόση ομορφιά και λογική στη λειτουργία του
κινδυνεύει μόνο από το άνθρωπο . Καμιά οργή Θεού δεν θα έμπαινε στη διαδικασία να καταστρέψει
κάτι τόσο υπέροχο και μεγαλειώδες . Μόνο εμείς είμαστε ικανοί να γκρεμίσουμε το ίδιο μας το σπίτι
και να έχουμε και την απορία από πάνω για πιο λόγο συνέβη αυτό . Επιστρέφοντας τώρα στην
αστρολογική όψη που αναφέραμε στην αρχή του άρθρου μας θα πρέπει να αναφέρουμε τι εκφράζει
μια τέτοια όψη . Στο Yod είπαμε πως συνυπάρχουν 2 όψεις 150ο αυτό σημαίνει ότι συνδέονται δύο
πλανήτες που βρίσκονται σε στοιχεία που δεν λειτουργούν πολύ καλά μεταξύ τους . Όπως το νερό με
τη φωτιά ή τον αέρα με τη γη . Κάθε όψη μέσα σε ένα αστρολογικό χάρτη δηλώνει τη διαδικασία
σκέψης που απαιτείται για μπούμε σε δράση . Έτσι κάποιοι πλανήτες που συμμετέχουν σε μια όψη
δείχνουν τον τρόπο σκέψης και κάποιοι άλλοι τον τρόπο δράσης . Όταν έχουμε πλανήτες να συνδέονται
μεταξύ τους με αρνητικές όψεις μας δείχνουν πολλές φορές τις δυσκολίες που θα περάσουμε για να
ολοκληρώσουμε τη δράση μας . Με την όψη 150ο όμως φανερώνεται μια ανικανότητα λόγω των
διαφορετικών στοιχείων να συνεργαστούν οι πλανήτες από το αρχικό στάδιο της δράσης που δεν είναι
άλλο από την σκέψη . Η σκέψη εδώ είναι ανυπότακτη και χωρίς ειρμό , αυτή είναι η ουσία της όψης
150ο . Κάτι τέτοιο δημιουργεί καρμικά χρέη . Το εξάγωνο από την άλλη στη βάση του Yod συνδέει με

ομαλό τρόπο τους πλανήτες που δέχονται την 150ο από την κορυφή του σχηματισμού . Το εξάγωνο
λειτουργεί σαν την αναγκαία αποφόρτιση αφού θα μας δείξει το δρόμο να εκδηλώσουμε ότι θετικό
υπάρχει ώστε να εξισορροπήσουμε τις δυσκολίες.

Δίας 9ο 45΄Δυδίμων

Κρόνος 09ο 45΄Σκορπιού

Πλούτωνας 09ο 45΄Αιγόκερου.

Στο ισοσκελές αυτό τρίγωνο Ο Δίας με τον Κρόνο και Ο Δίας με τον Πλούτωνα κάνουν όψη 150ο .
Δίας -Κρόνος : Θρησκευτικές προκαταλήψεις , υπερβολική απαισιοδοξία ,ρατσισμός , επιθυμία να
διατηρήσουμε τα κεκτημένα , άσχημες διατροφικές συνθήκες ή αποφάσεις σχετικές με τρόφιμα που
επιφέρουν σοβαρά προβλήματα υγείας ,προβλήματα σε ταξίδια , ασθένειες σχετικές με ταξίδια
προβλήματα ατυχήματα με μέσα μεταφοράς , νομοθεσία περίεργη σε σχέση με μετακινήσεις ,
νομοθεσία σκληρή σχετικά με το εργατικό δίκαιο , προβλήματα με θρησκευτικές οργανώσεις ,
ανατροπή πολιτικών συστημάτων και πάρα πολλά άλλα.
Πλούτωνας –Δίας :Προσπάθεια για να περάσουν κάποιοι ισχυροί ηθικά διλλήματα κάνοντας μας να
πιστεύουμε ότι είναι για το καλό μας , πολιτικοί εκβιασμοί ,καθεστώς φόβου ,προβλήματα που
δημιουργούνται από την καθιέρωση νόμων σχετικών με τον πλούτο (κάθε είδους είτε αυτός είναι
προσωπικός είτε είναι κρατικός ), κατάργηση πολιτικών ιδεών και καθεστώτων .
Όλα αυτά τα βιώνουμε ήδη από προηγούμενα χρόνια απλά βρίσκονται έκδηλα μπροστά μας , έχουν
γίνει καθημερινότητα και προκαλούν μεγάλη ενόχληση . Το θετικό της υπόθεσης εδώ βρίσκεται στο
εξάγωνο μεταξύ Κρόνου και Πλούτωνα που σχηματίζουν την όψη εξαγώνου στη βάση του τριγώνου
και παράλληλα βρίσκονται σε αμοιβαία υποδοχή . Από αυτή την μικρούλα όψη μπορούμε να πάρουμε
όση δύναμη χρειάζεται για να ανατρέψουμε την αρνητική ροή των γεγονότων που βιώνουμε.
Πλούτωνας εξάγωνο Κρόνος : Μεγάλης κλίμακας επιτυχία μέσω συμμετοχής σε μαζικές προσπάθειες
για όλες τις αρνητικές δράσεις που αναφέραμε παραπάνω. Η όψη αυτή χαρίζει το ταλέντο φανατικής
επιθυμίας και ατελείωτης ενέργειας ώστε να εργαστούμε ακούραστα . Μας δίνει τη θέληση αλλά και
τα μέσα να επιτύχουμε τους σκοπούς μας . Σημαντικές θετικές αλλαγές θα πάρουν μέρος λόγω του
μεταφορικού θανάτου που θα επέλθει σε όλα όσα μας ταλαιπωρούν . Αυτή η όψη φέρνει τη λύτρωση
από χρόνια προβλήματα, φέρνει το τέλος . Οι αλλαγές που θα λάβουν μέρος θα έχουν μακροχρόνια
και θετικά αποτελέσματα. Ο Θεός μας δίνει την άδεια να γυρίσουμε με τόκο τις προσβολές και την
ταλαιπωρία σε όσους μας προσέβαλαν σε κοσμικό επίπεδο . Μην αναλώσετε τις δυνατότητες που σας
δίνονται σε διαπροσωπικές αντιμαχίες . Μπορείτε να βγείτε νικητές σε πολύ πιο σημαντικές μάχες . Η
όψη εξαγώνου μεταξύ Πλούτωνα και Κρόνου έρχεται να βοηθήσει να σηκώσουμε το ανάστημα μας
σε καθετί και σε όποιον μας αδίκησε . Δίνει την απαραίτητη δόμηση στο χαρακτήρα ώστε κάθε ιδέα ή
ενέργειά μας να είναι πειθαρχημένη , βοηθά να υπάρχουμε όχι παθητικά αλλά με τις απαραίτητες
εκείνες ενέργειες που μας κάνουν να φαινόμαστε περήφανοι και απόμακροι στα μάτια των ατόμων ου
πιστεύουν πως ακόμα κρατάνε τη μοίρα μας στα χέρια τους .
Η ζωή κάνει κύκλους . Η ίδια όψη υπήρξε στους ουρανούς το 1989 αλλά με τον Πλούτωνα στον Σκορπιό
και τον Κρόνο στον Αιγόκερο . Το 1989 υπήρξε χρονιά λύτρωσης για πολλούς λαούς μια και όλη η
ανατολική Ευρώπη άλλαξε πολίτευμα. Έπεσε ο κουμμουνισμός , έπεσε το τείχος του αίσχους που
χώριζε την ανατολική και τη Δυτική Γερμανία , τελείωσε ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Αφγανιστάν ,
πέθανε ο Αγιατολαχ Χομεϊνί, εκτελέστηκε ο Τσαουσέσκου μετά την ανατροπή του καθεστώτος στη
Ρουμανία. Όλοι θυμόμαστε την φοβερή αυτή εικόνα του φοιτητή στην Τιεν Αν Μεν μπροστά από τα
τανκς σε αυτή τη μεγαλειώδη διαδήλωση των κινέζων φοιτητών που απαιτούσαν μεταρρυθμίσεις και
πιο φιλελεύθερο καθεστώς . Υπήρξε ένα μίνι κραχ στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης που αφορούσε

τον βιομηχανικό δείκτη των μετοχών . Την πρώτη καταδίκη σε Αμερικανικό δικαστήριο για ηλεκτρονικό
έγκλημα .
Μπορεί λοιπόν τώρα να ακολουθεί ο καπιταλισμός , είδατε ότι μέσα σε 2 εβδομάδες όλοι οι
ευρωπαίοι ηγέτες πήρανε νόμπελ , ξαφνικά η Ελλάδα από οικονομική κατάταξη σκουπίδια ανέβηκε 6
ολόκληρες μονάδες στο –Β , ο Σαμαράς έγινε ξαφνικά ο ικανότερος πολιτικός ηγέτης της Ευρώπης .
Θαύματα τέτοια και άλλα πολλά να περιμένετε . Όπως είχα γράψει και σε άλλο άρθρο στη σελίδα στο
Facebook Astrocosmos δεν μας αγάπησαν ξαφνικά . Μπήκε χαρτί και μολύβι και είδανε ότι με
πτώχευση του νότου δεν βγαίνουν οι λογαριασμοί . Θα μαλακώσουν κι άλλο , θα υπάρξει και
αναθεώρηση συνθηκών , σίγουρα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια.Σπάμε λοιπόν κάθε προκατάληψη και
παραμένουμε δίκαιοι γιατί :

μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην,
ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.
Αφήστε το στον Κρόνο και τον Πλούτωνα να δράσουν εγώ τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη είδατε τι
έκαναν το 1989!!!!

