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Τα τρομοκρατικά χτυπήματα 
που συγκλόνισαν τον κόσμο μέσα 
από το πρίσμα της Αστρολογίας

Σχολή ΤυανεύςΔίδυμοι Πύργοι, Νέα Υόρκη (2001), Θέατρο Νόρ-
ντ Οστ, Μόσχα (2002), σιδηροδρομικοί σταθμοί 
Μαδρίτης (2004), έκρηξη στο Όσλο και επίθεση 

στη κατασκήνωση Ουτόγια, Νορβηγία (2011). Τέσσερα 
μελανά γεγονότα που προκάλεσαν φόβο, δέος και οδύ-
νη στη σύγχρονη ιστορία της ανθρωπότητας. Τι κοινό 
μπορεί να έχουν; Ποιοι πλανήτες πρωταγωνιστούν στο 
εκάστοτε γεγονός; Τι αλληλεπιδράσεις είχαν μεταξύ 
τους και μέσω ποιών ζωδίων;
Το ερευνητικό τμήμα της Σχολής Τυανεύς εργάστηκε 
για να βρει αν αυτές οι επιθέσεις εκφράζονται μέσα από 
το ζωδιακό, αν υπάρχει κάποιος κοινός παρονομαστής, 
αν τα συστήματα πρόβλεψης συνηγορούν σε τέτοιου 
είδους γεγονότα, αν θα μπορούσαν να προβλεφθούν 
και  έως ποιο σημείο και κατ επέκταση να αποφευχθούν. 
Ξεκίνησε καταστρώνοντας ένα ωροσκόπιο βάσει της 
ώρας του χτυπήματος. Ανέλυσε  αν αυτός ο χάρτης κα-
ταδείκνυε ή προϊδέαζε το γεγονός που συνέβαινε. Έπει-
τα σύγκρινε και αξιολόγησε αυτό το ωροσκόπιο με το 

μάλιστα η ακμή του Ωροσκόπου βρίσκεται σε όψη συ-
νόδου με τον Ήλιο. Η ημέρα ξεκινάει, ο ήλιος αρχίζει 

την καθημερινή του διαδρομή στον 
ουρανό ... Το φως είναι αχνό και το 
τοπίο δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο… 
Η ατμόσφαιρα είναι βαριά και επι-
κρατεί ένα προαίσθημα αγωνίας 
και φόβου (Ήλιος σε σύνοδο με 
τον Ερμή και σε τετράγωνο με το 
Πλούτωνα). Ο Πλούτωνας βρίσκε-
ται στη κορυφή του ωροσκοπίου 
προμηνύοντας το μοιραίο και το 
αναπόφευκτο.

Ο Πλούτωνας στο ζώδιο του Το-
ξότη μιλάει για ένα γεγονός που 
θα πάρει μεγάλη έκταση στα μέσα 
μαζικής μεταφοράς, επικοινωνίας, 
με νομικές διαστάσεις, δίκες και θα 
έχει διεθνή απόηχο. Η μόνη όψη 
που σχηματίζει είναι η όψη τετρα-
γώνου με τη σύνοδο Ήλιου-Ερμή 
που βρίσκονται σε κομβικό σημείο 
του χάρτη, δηλαδή στον Ωροσκό-
πο. Οπότε προκαλείται  σύγχυση 

γενέθλιο χάρτη της χώρας, τους τρέχοντες χάρτες των 
συστημάτων πρόβλεψης της χώρας, όπως το Ηλιακό 
Τόξο, τις Δευτερεύουσες Κατευθύνσεις (Secondary), 
την Ηλιακή Επιστροφή (Solar Return). Επίσης, μελέ-
τησε τυχόν εκλείψεις που επηρέαζαν άμεσα την κάθε 
χώρα, κοντά στη χρονική περίοδο των γεγονότων, κα-
θώς και την ενεργοποίηση σχετικών μεσοδιαστημάτων.
Το τμήμα αποτελείται από ερευνητές, επαγγελματί-
ες αστρολόγους. Συγκεκριμένα από τις κυρίες Ρούλα 
Λελεδάκη, Έλενα Μαυρίδου και Σοφία Πονήρη, των 
οποίων είναι τα άρθρα που ακολουθούν. Τα άρθρα αυτά 
αποτελούν μια περίληψη των βασικότερων σημείων της 
έρευνας. Η υπεύθυνη του τμήματος είναι η κυρία Φω-
τεινή Ορσάρη.  

Παρατηρούμε ότι ανατέλλει το ζώδιο των Ιχθύων και 

Τρομοκρατικό χτύπημα στη Μαδρίτη
(Φωτεινή Ορσάρη)

Το ωροσκόπιο που προκύπτει για τις 11 Μαρτίου 
2004, ώρα 7:30 π.μ. και τόπος Μαδρίτη είναι το 
ακόλουθο:
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εδώ το τετράγωνο Πλούτωνα  με τη σύνοδο Ήλιου/ 
Ερμή στους Ιχθύες εκδηλώνεται με τους φανατισμέ-
νους νεαρούς μετανάστες που σπέρνουν το θάνατο 
ως αντίποινα, χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής με-
ταφοράς για να χτυπήσουν το λαό της χώρας και δει 
τους εργαζόμενους, ώστε να πάρει μεγάλη έκταση το 
γεγονός και να προκαλέσουν μεγάλο τρόμο. Η επίθεση 
στον άμαχο πληθυσμό (Άρης αντίθεση Σελήνη) γίνεται 
στο όνομα του θρησκευτικού ιδεαλισμού με πλάγιους 
τρόπους (Ποσειδώνας στον Υδροχόο στη κορυφή του 
ταυ-τετράγωνου).

Ο Δίας κυβερνήτης του Πλούτωνα όσο και των 
Ήλιου, Ερμή κινείται στο ζώδιο της αδυναμίας του, την 
Παρθένο και στον 6ο Οίκο. Από τη θέση αυτή δεν μπο-
ρεί να κάνει πολλά. Φροντίζει και παρέχει ιατρική περί-
θαλψη στους πληγωμένους (σχηματίζει όψη εξαγώνου 
με τη Σελήνη στο ζώδιο του Σκορπιού στον 8ο Οίκο), 
καθώς και στην γρήγορη αναγνώριση των θυμάτων. 
Πολύ αργότερα καθησυχάζει, για την κοινωνική ασφά-
λεια (σχηματίζοντας  όψη τριγώνου με την Αφροδίτη). 
Όντως, οι αρχές έστησαν αμέσως νοσοκομείο εκστρα-
τείας σε γυμναστήριο κοντά στο σταθμό, όπου συ-
γκεντρώνονταν οι τραυματίες. Στο εκθεσιακό κέντρο 
Ifema στήθηκε νεκροτομείο, όπου 70 ιατροδικαστές 
προσπαθούσαν να κάνουν αναγνώριση των πτωμάτων.

Το τρίγωνο του Ήλιου με τη Σελήνη, η οποία  βρί-
σκεται στο ζώδιο του Σκορπιού και στον 8ο Οίκο (σε 
πτώση) δεν μπορούσε να κάνει πολλά… απλά ευτυχώς 
συντέλεσε ώστε στα θύματα να μη βρίσκονται πολλά 
παιδιά (Σελήνη κυβερνήτης 5ου). Οι δε καλές όψεις 
Ουρανού, Αφροδίτης, Κρόνου (ο οποίος βρίσκεται στο 
Ζώδιο του Καρκίνου στο 4ο Οίκο, σε αδυναμία δηλαδή) 
συντέλεσαν στην εξασφάλιση των πραγμάτων (Αφρο-
δίτη στο Ταύρο, στο 2ο) που χρειάζονταν για τη περί-
θαλψη (Ουρανός στους Ιχθύες στο 12ο), κάνοντας ότι 
καλύτερο μπορούσε ο κρατικός μηχανισμός (Κρόνος) .

Όμως, το ωροσκόπιο του συμβάντος μπορεί να θεω-
ρηθεί  αρκετό ως στοιχείο για την ερμηνεία ενός  τέ-
τοιου γεγονότος; Όπως, επίσης γιατί στην Ισπανία 
και όχι κάπου αλλού;
Σαφώς και όχι……

Το ωροσκόπιο που ακολουθεί είναι ο γενέθλιος χάρ-
της της Ισπανίας. Βέβαια, όπως συμβαίνει και με άλλες 
χώρες, υπάρχουν διάφορες απόψεις για το ποια ημερο-
μηνία μπορεί να θεωρηθεί ως η γέννηση του κράτους 
βάσει σημαντικών γεγονότων που συμβάλλουν στη 
συγκρότηση και τη δομή ενός κράτους. Ο χάρτης που 
ακολουθεί έχει ως γέννηση την έναρξη της μεταπολι-
τευτικής Ισπανίας, δηλ. της αποκατάσταση της δημο-
κρατίας μετά το θάνατο του δικτάτορα Φράνκο. Αυτός 
ο γενέθλιος χάρτης χρησιμοποιείται πάρα πολύ για τα 
θέματα της Ισπανίας.

και αβεβαιότητα στη ομαλή ροή της καθημερινότητας 
και ιδιαίτερα των εργαζόμενων (Ήλιος κυβερνήτης του 
6ου Οίκου),  ειδήσεις που προκαλούν ανασφάλεια και 
αγωνία (Ερμής κυβερνήτης του 3ου Οίκου, ακμή 3ου 
στους Διδύμους), απειλή, ανασφάλεια και φόβο στους 
δρόμους της πατρίδας (Ερμής κυβερνήτης του 4ου Οί-
κου, ακμή 4ου στους Διδύμους), και ένα θέμα της κοι-
νωνίας, των απλών και καθημερινών ανθρώπων που 
προκαλεί τρόμο και φρίκη. (Ερμής κυβερνήτης 7ου Οί-
κου, ακμή 7ου στη Παρθένο). Ο Πλούτωνας  κυβερνά 
τον 8ο Οίκο (ακμή 8ου στο Σκορπιό) του χάρτη και μιλά 
για θάνατο.

Ποιος όμως και γιατί προκαλεί το θάνατο και  ποια 
είναι τα όπλα του;

Τα όπλα ήταν αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί  μηχανισμοί 
οι οποίοι ήταν κρυμμένοι σε σακίδια, πάνω στα τρέ-
να και τοποθετήθηκαν σε 4 διαφορετικούς σταθμούς  
(Ποσειδώνας στην 14 του Υδροχόου στην ακμή του 
12ου Οίκου, στη κορυφή του ταυ τετράγωνο με τον 
Άρη στην 23ο του Ταύρου, τη Σελήνη στην 16ο του 
Σκορπιού και τους Δεσμούς της Σελήνης στον άξονα 
Ταύρου/Σκορπιού στην 12ο). Οι βόμβες είχαν πυροδο-
τηθεί από κινητά τηλέφωνα, ο Ερμής (άμεσα συσχετι-
ζόμενος με τα μέσα επικοινωνίας) ενεργοποιεί το ταυ 
τετράγωνο, σχηματίζοντας όψη εξαγώνου με τον Άρη.

Ο υπαίτιος είναι κάποιος της φύσεως Ήλιου/
Ερμή στους Ιχθύες (Πρώτος Οίκος) σε τετράγωνο με 
Πλούτωνα στο Τοξότη και πιθανόν να θεωρούνταν 2 
υπαίτιοι, η έννοια της μεταβλητής ποιότητας που βρί-
σκονται οι πλανήτες. Πράγματι, το τοπίο δεν υπήρξε 
άμεσα ξεκάθαρο (Ιχθύες). Στην αρχή η επίθεση θεωρή-
θηκε  έργο της βασκικής αυτονομιστικής οργάνωσης 
ETA. Η ΕΤΑ που σημαίνει Βασκική γη και Ελευθερία 
ήταν βασκική εθνικιστική και αυτονομιστική οργάνω-
ση, που έδρασε στη Ισπανία και υιοθετούσε  πολλές 
φορές βίαιες μεθόδους στην εκστρατεία που ανέλαβε 
για αναγνώριση βασκικού κράτους. Εκείνος που αγωνί-
ζεται με προκηρύξεις,  με βίαια και πλάγια μέσα (Ήλιος/
Ερμής στους Ιχθύες σε τετράγωνο με Πλούτωνα) για  
την απόκτηση της αυτονομίας, την κυριαρχία του στα 
εδάφη που κληρονόμησε από τους προγόνους του και 
για να αποκτήσει νομική υπόσταση και αναγνώριση 
από τα άλλα κράτη (Ερμής κυβερνήτης 3ου, 4ου, 7ου  
Οίκου). Εκείνος που με γενναιότητα προσφέρεται και 
θυσιάζεται για την αλλαγή της κατάστασης (Ήλιος 
στους Ιχθύες, 1ος Οίκος, κυβερνήτης 6ου Οίκου) και 
κάνει κάτι εντυπωσιακό που αλλάζει τη ροή της καθη-
μερινότητας (ακμή 6ου Οίκου στο Λέοντα)……..

Πολύ σύντομα όμως, η θεωρία αποδείχθηκε λανθα-
σμένη αφού υπήρξαν αποδεικτικά στοιχεία ότι υπεύθυ-
νη ήταν μια ακραία ισλαμική ομάδα που είχε δεσμούς 
με την Αλ-Καϊντα.  Ο λόγος ήταν τα αντίποινα για τη 
συμμετοχή της Ισπανίας στο πόλεμο στο Ιράκ. Οπότε 
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Ερμηνεία Ηλιακής Επιστροφής 
(σε σχέση με το τρομοκρατικό χτύπημα)

(1) Παρατηρούμε ότι η ακμή του Ωροσκόπου (20ο  Το-
ξότη) είναι σε σύνοδο με τους Ερμή (15ο), Πλούτωνα 
(19ο) και Αφροδίτη (24ο) στο Τοξότη. Μάλιστα η σύ-
νοδος αυτή βρίσκεται στη κορυφή του ταυ τετράγω-
νου που σχηματίζεται από τον Άρη στους Ιχθύες (στο 
3ο Οίκο) και το Δία στη Παρθένο (στον 9ο Οίκο). 

(2) Αυτό το ταυ τετράγωνο είναι πολύ σημαντικό, γιατί 
η κορυφή του βρίσκεται στο 1ο Οίκο και σηματοδο-
τεί αλλαγή του προσώπου της χώρας, μέσω  κάποιου 
γεγονότος των εννοιών 3ου /9ου. (Εκείνη τη χρονιά, 
λίγες μέρες μετά το τρομοκρατικό χτύπημα, η χώρα 
είχε εκλογές και άλλαξε η κυβέρνηση. Σημαντικό 
ρόλο στη λήψη  των αποφάσεων των  ψηφοφόρων, 
διαδραμάτισε το χτύπημα. Οι ψηφοφόροι θεώρησαν 
υπεύθυνη τη τότε υπάρχουσα κυβέρνηση για το τρόμο 

Ακολουθεί η Ηλιακή Επιστροφή (Νοέμβριος 2003- Νοέμβριος 2004)
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που είχε προκληθεί ως αντίποινα της συμμετοχής της 
στο πόλεμο του Ιράκ, υπέρ των Αμερικάνων).

(3) Ο Ήλιος βρίσκεται σε σύνοδο με την ακμή του 12ου 
και σε σχεδόν ακριβείας όψη τετραγώνου με τον Ου-
ρανό στον Υδροχόο στο 2ο Οίκο. (Προμηνύοντας 
απροσδόκητες  δοκιμασίες τόσο για τον  κυβερνή-
τη όσο και για την οικονομική και συναισθηματική 
ασφάλεια των πολιτών). 

(4) Η Σελήνη στο Σκορπιό βρίσκεται σε σύνοδο με την 
ακμή του 11ου και σε τετράγωνο με τον Ποσειδώνα 
στον Υδροχόο. Τόσο η Σελήνη όσο και ο Ήλιος είναι οι 
κυβερνήτες του 8ου 

(5) Η αντίθεση Άρη/Δία είναι ιδιομοιρία.
(6) Είναι  ιδιαίτερα σημαντικό το ταυ τετράγωνο που ανα-

φέρθηκε, γιατί οι πλανήτες που το σχηματίζουν έχουν 
μεταξύ τους σχέσεις και στο γενέθλιο χάρτη. Δηλαδή, 
στο γενέθλιο έχουμε την Αφροδίτη σε σύνοδο με τον 
Πλούτωνα στον 8ο Οίκο σε αντίθεση με το Δία στο 
Κριό 2ο Οίκο και τη Σελήνη στη κορυφή του ταυ-τε-
τράγωνου στο Καρκίνο στον 6ο Οίκο.

Γενέθλιος Χάρτης και Ηλιακή Επιστροφή Ισπανία

Συγκρίνοντας γενέθλιο χάρτη με Ηλιακή Επιστροφή
1) Ο Κρόνος στο γενέθλιο χάρτη είναι κυβερνήτης του 

12ου Οίκου. Στην Ηλιακή Επιστροφή βρίσκεται στο 
ζώδιο του Καρκίνου μέσα στο γενέθλιο 6ο Οίκο. Επί-
σης, είναι ανάδρομος στη 12ο μοίρα σχηματίζοντας 
ακριβή σύνοδο με τη γενέθλια Σελήνη, ενεργοποιώ-
ντας το γενέθλιο ταυ-τετράγωνο στο οποίο  είναι κο-
ρυφή η Σελήνη.

2) Η Σελήνη της Ηλιακής Επιστροφής βρίσκεται στο 
Σκορπιό, στον ένατο γενέθλιο οίκο και σε σύνοδο με 
τον γενέθλιο Ουρανό. Έτσι, ενεργοποιεί το γενέθλιο 
τετράγωνο Ουρανού/Κρόνου. (Ο Ουρανός είναι κυ-
βερνήτης του 1ου και ο Κρόνος είναι σε σύνοδο με τον 
7ο Οίκο στο γενέθλιο χάρτη).

3) Ο Ουρανός της Ηλιακής Επιστροφής στην 28ο του 
Υδροχόου βρίσκεται στο γενέθλιο 1ο Οίκο και σχημα-
τίζει όψη ακριβείας τετραγώνου με το γενέθλιο Ήλιο.

4) Η αντίθεση Άρη/ Δία της Ηλιακής Επιστροφής βρίσκε-
ται σε σύνοδο με τις ακμές 2ου /8ου  του γενέθλιου 
χάρτη. Η απόκλιση της όψης είναι περίπου 4 μοίρες. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το χτύπημα έγινε 4 μήνες πε-
ρίπου μετά  από τη ημέρα της Ηλιακής Επιστροφής 
της χώρας.

Συμπεράσματα

1) Στο ωροσκόπιο της 
τρομοκρατικής 
επίθεσης σημαντι-
κό ρόλο διαδραμα-
τίζουν ο Ουρανός 
και ο Πλούτωνας. 
Ο Πλούτωνας βρί-
σκεται στο πιο υψηλό σημείο του χάρτη και σχημα-
τίζει μόνο μια κύρια όψη, που είναι το τετράγωνο 
με τους Ήλιο και Ερμή που βρίσκονται επίσης σε 
κομβικό σημείο, στον ωροσκόπο και μάλιστα σε σύ-
νοδο με την ακμή. Ο Ουρανός στο 12ο Οίκο, είναι 
στη κορυφή ενός ταυ – τετράγωνου που αποτελεί-
ται από τη Σελήνη, τον Άρη και του Δεσμούς.

2) Στην Ηλιακή Επιστροφή έχουμε ένα ταυ τετράγω-
νο που η κορυφή του βρίσκεται στον 1ο Οίκο και 

μάλιστα σε σύνο-
δο με την ακμή του 
ωροσκόπου. Οι πλα-
νήτες που εμπλέκο-
νται έχουν ανάλογη 
περίπου σχέση και 
στο γενέθλιο χάρτη. 
Συγκρίνοντας τους 2 
χάρτες παρατηρούμε 

ότι η θέση των πλανητών της Ηλιακής Επιστροφής 
ενεργοποιούν δύσκολες όψεις του γενέθλιου και μά-
λιστα το γενέθλιο ταυ τετράγωνο  ξαναεμφανίζεται 
στην Η.Ε σε άλλες θέσεις.

3) Δυο μέρες μετά την Η.Ε της χώρας έγινε ολική έκλει-
ψη Ηλίου στη 1ο του Τοξότη. (απόκλιση 2ο περίπου 
από τον Ήλιο της Ισπανίας στην 29,32ο του Σκορ-
πιού).
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Ο  χάρτης που καταστρώνεται  αφορά τη στιγμή που 
συγκρούεται το αεροπλάνο των American Airlines 
επάνω στον Βόρειο Πύργο στις  11/9/2001 στις 8.46.40 
πμ. με συντεταγμένες  Νέας  Υόρκης.

Στον  χάρτη  αυτόν  ο Ήλιος ανατέλλει  στο ζώδιο 
της Παρθένου και βρίσκεται στην  ακμή του δωδέκα-
του οίκου , προϊδεάζοντάς  μας  για κάποια δοκιμασία 
που πιθανά  να αποτελεί μέρος  μιας σειράς άλλων μιας 
και ανήκει  στον μεταβλητό σταυρό. Η  δε Σελήνη στον 
ίδιο σταυρό, στο ζώδιο των Διδύμων σε αναιρετική μοί-
ρα, αδύναμη, βάλλεται σκληρά από μια κλειστή αντί-
θεση με έναν Άρη πανίσχυρο, ψυχρό εκτελεστή στην 
1η μοίρα του Αιγόκερω. Έχουμε λοιπόν τους δύο ακρο-
γωνιαίους λίθους του χάρτη, τον Ήλιο και την Σελήνη, 
τα φώτα, χτυπημένους. Για  τί είδους δοκιμασία όμως 
έχουμε να κάνουμε;

Ο μεν Ήλιος στην Παρθένο μιλάει για δοκιμασία 
που αφορά στον χώρο εργασίας  και καθημερινότητας 
απλών εργαζομένων, η δε Σελήνη στους Διδύμους στον 
ένατο οίκο φωτογραφίζει το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπο-
ρίου (World Trade Center). Ο αποσυμβολισμός είναι 
συγκλονιστικός. Ο Ήλιος βρίσκεται στην κορυφή ενός 
ταυ τετραγώνου στο οποίο συμμετέχουν ο Πλούτωνας 
στον Τοξότη στην ακμή του 3ου οίκου και ο Κρόνος 

Επίθεση στους  Δίδυμους  Πύργους στη Νέα Υόρκη
(Ρούλα Λελεδάκη)

στους Διδύμους  στην ακμή του 9ου οίκου και περιγρά-
φει ένα μοιραίο μάθημα και χτύπημα συνάμα που δίνε-
ται επάνω σε δρόμο, έχει σχέση με το εξωτερικό, είναι 
για λόγους εκδίκησης και γίνεται γνωστό στα πέρατα 
της γης σκορπίζοντας δέος και φόβο. 

Μένοντας στον ίδιο άξονα 3ου-9ου παρατηρού-
με μια πολυαστρία αντιθέσεων. Την αντίθεση Κρόνου 
Πλούτωνα, την διπλή αντίθεση της Σελήνης με Άρη και 
Χείρωνα αλλά και την αντίθεση των Δεσμών. Τέσσερις 
αντιθέσεις όσες και οι αεροπειρατείες που εκδηλώθη-
καν εκείνη την ημέρα.

Εξετάζοντας τώρα το αίτημα του Ωροσκόπου στον 
Ζυγό βλέπουμε ότι είναι η απονομή δικαιοσύνης με ένα 
τρόπο φαντασμαγορικό (Αφροδίτη στον Λέοντα) αλλά 
συνάμα σκληρό και εκδικητικό (τρίγωνο με Κρόνο και 
εξάγωνο με Πλούτωνα). Οι τελευταίες αυτές όψεις εί-
ναι αυτές που εγγυώνται την επιτυχία του αιτήματος.

Στην ακμή τώρα του Ωροσκόπου σε ιδιομοιρία ο 
κυβερνήτης τόσο του Ήλιου όσο και της Σελήνης, ο 
Ερμής, ξεπροβάλλει μέσα από τα σκοτάδια του 12ου 
οίκου. Ένα σχέδιο πάρα πολύ καλά κρυμμένο (ο Ερ-
μής κυβερνήτης του 12ου) που έχει εξυφανθεί με τερά-
στια υπομονή, επιμονή και μεθοδικότητα (τρίγωνο με 
Κρόνο) και ζητάει εκδίκηση (εξάγωνο με Πλούτωνα). 
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Το σχέδιο αυτό έχει έντονα στοιχεία ναρκισσισμού και 
φιλαρέσκειας, θέλει να παραμείνει πρωταγωνιστής στο 
πέρασμα του χρόνου και αφορά σε κάτι δημοφιλές και 
προβεβλημένο. 

Όμως ένα τέτοιο μεγαλεπήβολο σχέδιο τί άλλο χρει-
άζεται για να επιτύχει; Μα φυσικά τον τέλειο αιφνιδια-
σμό. Ο Ουρανός λοιπόν, ο πλανήτης που τον εκφρά-
ζει, βρίσκεται καλά τοποθετημένος στον Υδροχόο. Ο 
αιφνιδιασμός έρχεται από τους αιθέρες κυριολεκτικά εξ 
Ουρανού. Παίρνει μια τεράστια λάμψη από την αντίθε-
σή του με την Αφροδίτη στον Λέοντα και συμμετέχει 
σε ένα μεγάλο τρίγωνο με τον Ερμή και τον Κρόνο. Το 
σχέδιο θα επιτύχει,  το μήνυμα θα δοθεί.

Αν θελήσουμε τώρα να συνοψίσουμε στα κυριότε-
ρα σημεία του χάρτη, θα σταθούμε στο ταυ τετράγωνο 
Κρόνου Πλούτωνα με κορυφή τον Ήλιο και την αντί-
θεση της Σελήνης με Άρη και Χείρωνα με την εμπλοκή 
των Δεσμών.

Ας εξετάσουμε τώρα τον χάρτη της Αμερικής. Ο χάρ-
της που θα χρησιμοποιήσουμε έχει ωροσκόπο στις 12 
μοίρες του Τοξότη και όπως θα δούμε παρακάτω θεω-
ρούμε ότι ο χάρτης αυτός επιβεβαιώνεται.

Παρατηρώντας τον χάρτη αυτό βλέπουμε τον Ήλιο 
της χώρας στην κορυφή ενός ταυ τετραγώνου με τη 
συμμετοχή του Κρόνου και του Χείρωνα και που μας 
λέει για μια δοκιμασία που θα περάσει αυτό το έθνος 

που θα αφήσει μια μεγάλη πληγή. Ας δούμε όμως τις 
όψεις που επαναλαμβάνονται στους δύο χάρτες με 
διαφορετικούς συνδυασμούς.Ήλιος/Κρόνος/Χείρω-
νας,Ερμής/Πλούτωνας,Σελήνη/Άρης,Ερμής/Δίας.Αυ-
τές από μόνες τους μας δίνουν όλες τις πληροφορίες. 
Η χώρα δέχεται ένα μοιραίο χτύπημα που αφήνει πίσω 
του μια τεράστια πληγή. Ο λαός, το πλήθος ματώνει 
από την εφαρμογή ενός σχεδίου εκδίκησης και το μή-
νυμα φτάνει στα πέρατα της Γης.

Ο Ωροσκόπος του χάρτη της επίθεσης βρίσκεται με 
ιδιομοιρία  επάνω στον Κρόνο της χώρας και το Με-
σουράνημα με ιδιομοιρία  επάνω στην ακμή του 8ου 
οίκου του γενέθλιου. Μεγάλη δοκιμασία με ανθρώπι-
νες απώλειες. Ο Άρης του χάρτη της επίθεσης κάνει τε-
τράγωνο με το Μεσουράνημα του γενέθλιου χάρτη της 
Αμερικής και βάζει σε κίνδυνο ακόμα και την ίδια την 
κυβέρνηση αφού ένα από τα αεροπλάνα είχε σαν στόχο 
τον ίδιο τον Λευκό Οίκο αλλά ταυτόχρονα ενεργοποι-
εί τη σύνοδο Αφροδίτης με τον Δία που προστάτεψε 
τους κυβερνώντες μιας και εξαναγκάστηκαν να καταρ-
ρίψουν το αεροπλάνο πριν να επιτύχει τον στόχο του.                                                                     

Ποιος όμως θα μπορούσε να είχε προβλέψει μια τόσο 
μεγάλη καταστροφή; Ποιος νους θα μπορούσε καν να 
φανταστεί ένα τόσο εξωφρενικό σενάριο; Η έκλειψη 
Σελήνης που πραγματοποιήθηκε ανήμερα των γενε-
θλίων της Αμερικής το 2001 μας προϊδεάζει για το τί 
πρόκειται να ακολουθήσει. Η εμπλοκή των κακεργετών 
Κρόνου, Πλούτωνα, Άρη με τον Χείρωνα σε τετράγωνο 
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με τον Ωροσκόπο δεν προμηνύει τίποτα καλό.
Ο Asc της έκλειψης στον 8ο οίκο του γενέθλιου 

χάρτη μιλάει για θάνατο και απώλειες, το δε Μεσου-
ράνημα στον 7ο οίκο προειδοποιεί  για μια εμπόλεμη 
κατάσταση, πιθανά κι ένα είδος εισβολής μιας και ο 
Ερμής ενεργοποιεί τον γενέθλιο Άρη και ο Δίας κυβερ-
νήτης του γενέθλιου Ωροσκόπου είναι σε αδυναμία και 
σε αναιρετική μοίρα. Ο Πλούτωνας στον Τοξότη στην 
ακμή του Ωροσκόπου μας λέει ότι η εκδίκηση θα έρθει 
από το  εξωτερικό. Η Σελήνη στην ακμή του 2ου οίκου 
δίνει το τέλος μιας συναισθηματικής αλλά και οικονομι-

κής ασφάλειας. Η Αφροδίτη καλά τοποθετημένη αλλά 
σε αναιρετική μοίρα θα σώσει τους κυβερνήτες από το 
χέρι της μοίρας. Ο δε Ουρανός στην ακμή του 3ου οίκου, 
επάνω στην γενέθλια Σελήνη δεν μπορεί παρά να επιφέ-
ρει ένα ηλεκτροσόκ στον λαό αυτής της χώρας.

Κι εδώ αναρωτιέται κανείς. Θα μπορούσε άραγε να 
προβλέψει την ημέρα που θα συνέβαιναν όλα αυτά; Κι 
όμως θα μπορούσε. Την  ημέρα της επίθεσης ο Ήλιος 
ήταν στις 18 μοίρες της Παρθένου, ακριβώς επάνω στον 
Ωροσκόπο της έκλειψης ενεργοποιώντας όλη αυτή την 
ενέργεια που υποσχόταν η έκλειψη.                     

Εννιακόσιοι θεατές  και οι ηθοποιοί του Musical 
Νορντ Οστ γίνονται όμηροι στο θέατρο Ντου-

μπρόφκα της Μόσχας. 21 Τσετσένοι τρομοκράτες και 
19 «μαύρες χήρες» εισέβαλαν στη σκηνή ζωσμένοι σαν 
αστακοί. Τοποθέτησαν 30 εκρηκτικούς μηχανισμούς, 16 
χειροβομβίδες και άλλες 86 
αυτοσχέδιες. Τρία περίπου 
24ωρα μετά οι ειδικές δυνά-
μεις του ρωσικού στρατού 
διοχετεύουν δηλητηριώδες 
αέριο στο θέατρο με σκοπό 
την εξόντωση των τρομο-
κρατών.  Έλαβε τέλος η ομη-
ρία με απώλεια 130 αθώων ανθρώπων. Οι 
συγγενείς μήνυσαν ότι δεν υπήρχε επαρκής 
αριθμός ασθενοφόρων για παροχή πρώτων 
βοηθειών. Οι αρμόδιοι δήλωσαν ότι τα αέ-
ρια δηλητηρίασαν τους ομήρους γιατί είχε 
εξασθενήσει ο οργανισμός τους.
Ο χάρτης που ακολουθεί είναι την ώρα που 
ξεκινάει η ομηρία των θεατών και ηθοποι-
ών:
Παρατηρούμε ότι ανατέλλει το ζώδιο του 
Καρκίνου και μάλιστα η ακμή του βρίσκεται 
σε όψη συνόδου με τον Κρόνο, κυβερνήτη 
του 8ου Οίκου. Η Σελήνη, κυβερνήτης του 
Ωροσκόπου βρίσκεται στο 12ο Οίκο που 
δηλώνει ότι ο λαός θα υποστεί μια δοκιμα-
σία και είναι σε τετράγωνο με τον Ουρα-
νό, με ένα απότομο και ξαφνικό τρόπο. Ο 
5ος Οίκος που δείχνει τα κέντρα διασκεδάσεως και τα 
θέατρα έχει 3 πλανήτες.Τον Άρη στη 5ο του Ζυγού που 
κάνει τετράγωνο με τον Κρόνο στον Ωροσκόπο, αλλά 
και τον Χείρωνα στον Αιγόκερω. Τον Ερμή στη 16ο  του 
Ζυγού που κάνει ευνοϊκές όψεις με τους Δία, Πλούτωνα 
και Ουρανό. Τέλος, ο Ήλιος στη μηδενική του Σκορπιού 
κάνει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα (ο απεγκλωβισμός 

Τρομοκρατικό χτύπημα στη Μόσχα, Ρωσία
(Έλενα Μαυρίδου)

έγινε με τη χρήση αερίου). Η Αφροδίτη είναι ανάδρομη 
στο Σκορπιό στη κορυφή ενός ταυ τετράγωνου με τους 
Ποσειδώνα και Δία δείχνοντας το καρμικό γεγονός.

Χάρτης Ηλιακής Επιστροφής (2001-2002) Ρωσίας

Στον 5ο Οίκο έχουμε τον Άρη στους Ιχθύες σε ακριβές 
τετράγωνο με το Πλούτωνα. Η Αφροδίτη κυβερνήτης 
του Ωροσκόπου βρίσκεται στο 3ο σε σύνοδο με το Χεί-
ρωνα και τον Ήλιο αλλά και σε αντίθεση με τη Σελήνη 
και το Δία.
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Γενέθλιος Χάρτης και Ηλιακή Επιστροφή Ρωσίας

Βλέπουμε ότι ο Άρης τετράγωνο Πλούτωνα της Ηλιακής Επιστροφής πυροδοτεί τη γενέθλια όψη συνόδου Άρη/Ου-
ρανού. Επίσης, ο Δίας της Η.Ε. κάνει ιδιομοιρία σύνοδο με το γενέθλιο Πλούτωνα που σχηματίζει αντίθεση με τον 
γενέθλιο Ήλιο που βρίσκεται στο 5ο Οίκο (Οίκος των θεαμάτων και του θεάτρου).
Θα ήθελα να αναφέρω επίσης, ότι υπάρχει μεγάλη συναστρία ανάμεσα στο Ωροσκόπιο του χτυπήματος και το Ωρο-
σκόπιο του πρωθυπουργού της χώρας που χειρίστηκε τότε  τη κατάσταση Βλαντίμιρ Πούτιν.
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Ήδη από την πρώτη ματιά στον χάρτη δημιουρ-
γείται η υποψία πως ένα διπλό βίαιο γεγονός κι-

νείται απειλητικά με σκοπό να προκαλέσει θλίψη στη 
Νορβηγία. (Ωροσκόπος στον Σκορπιό, ο δεύτερος κυ-
βερνήτης Άρης στο ζώδιο των Διδύμων.)

Πράγματι στις 22 Ιουλίου του 2011 η χώρα ζει την 
μεγαλύτερη τραγωδία της ιστορίας της. Στις 15.26 εξε-
ράγη βόμβα παγιδευμένη σε ένα σταθμευμένο αυτοκί-
νητο στο κέντρο του Όσλο όπου βρίσκονταν διάφορα 
κυβερνητικά κτίρια καθώς και το γραφείο του Πρω-
θυπουργού της χώρας Γενς Στόλτενμπεργκ, ο οποίος 
ήταν και ο στόχος, αλλά τη στιγμή της έκρηξης δεν 
βρισκόταν στο γραφείο του. Ο απολογισμός ήταν 8 νε-
κροί (ωροσκόπος του χάρτη της έκρηξης στην 8η μοίρα 
του Σκορπιού) και περισσότεροι από 200 τραυματίες. 

Οι δρόμοι γύρω από το σημείο γέμισαν συντρίμμια 

Τρομοκρατικό χτύπημα
στο Όσλο, Νορβηγία

(Σοφία Πονήρη)

και σπασμένα τζάμια, άνθρωποι έτρεχαν πανικόβλητοι 
ενώ η αστυνομία ζητά από τους πολίτες να μην μετα-
κινούνται καθώς υπήρχε υποψία για την ύπαρξη και 
άλλων βομβών στην περιοχή που όμως, όπως στη συ-
νέχεια διαπιστώθηκε, δεν υπήρχαν.

Προφανώς η σχέση αντίθεσης του Ερμή με τον Πο-
σειδώνα στον χάρτη της στιγμής της έκρηξης παίζει 
πρωταγωνιστικό ρόλο, εκ πρώτης όψεως, αφού δεν 
θα ήταν αρκετή από μόνη της να προκαλέσει τόσο με-
γάλο κακό αν δεν συνηγορούσαν και άλλοι παράγο-
ντες. Επίσης όταν μιλάμε για έκρηξη βόμβας δεν θα 
μπορούσαν να μην συμμετέχουν ο Άρης και ο Ουρανός 
όπως θα δούμε στη συνέχεια.

Ο Ερμής λοιπόν κυβερνήτης του 8ου και του 10ου 
οίκου στην 28ο του Λέοντα σχεδόν πάνω στο Μεσου-
ράνημα του χάρτη της έκρηξης που είναι στην μηδενι-
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κή μοίρα της Παρθένου σε ακριβείας όψη αντίθεσης με 
τον Ποσειδώνα στην μηδενική μοίρα των Ιχθύων, σε 
σύνοδο ακριβείας με την ακμή του 4ου οίκου τον οποίο 
και κυβερνά και πολύ κοντά του, στην 4ο  των Ιχθύων, 
ο Χείρωνας (η παγιδευμένη βόμβα-ο Ερμής κυβερνά 
και τον Άρη- στο αυτοκίνητο με στόχο τον θάνατο του 
Πρωθυπουργού ο οποίος ανήκε στο εργατικό κόμμα. 
Οι άνθρωποι που τρέχουν θολωμένοι από την σύγχυ-
ση, οι δρόμοι που κλείνουν, τα τρένα που σταματούν 
την λειτουργία τους, η υποψία κι άλλων βομβών που 
δεν γνωρίζουμε αν υπήρχαν και δεν εξεράγησαν, ο πό-
νος και τα δάκρυα για τις απώλειες.)

Το Μεσουράνημα σε Μεγάλο Τρίγωνο με τον Δία 
και τον Πλούτωνα και ο Ερμής σε τρίγωνο με την 
Σελήνη στον 6ο οίκο (η αποφυγή του θανάτου του 
Πρωθυπουργού λόγω της απουσίας του που μάλλον 
οφείλεται σε απλή σύμπτωση λόγω υποχρεώσεων. Την 
Σελήνη την κυβερνά ο Άρης ο οποίος βρίσκεται στον 
8ο οίκο και θέλει οπωσδήποτε να ‘σκοτώσει΄ σχηματί-
ζοντας όψη εξαγώνου μαζί της επαναλαμβάνοντας  το 
γενέθλιο τετράγωνο στον χάρτη της χώρας).

Ακριβώς δύο ώρες αργότερα στις 17.26 ένας άγνω-
στος ντυμένος αστυνομικός μπήκε στην κατασκήνωση 
της νεολαίας του κυβερνώντος εργατικού κόμματος 
που γινόταν στο νησί Ουτόγια και άρχισε να πυροβο-
λεί αδιακρίτως ακόμη και τους νέους που έπεφταν στο 
νερό για να γλιτώσουν. 69 έφηβοι χάνουν την ζωή τους 
και πάνω από 100 τραυματίζονται. Ο Πρωθυπουργός 
επρόκειτο να επισκεφθεί την κατασκήνωση για να μι-
λήσει στη νεολαία του κόμματος του αλλά για άγνω-
στους λόγους δεν πήγε! Αρχικά οι υποψίες έπεσαν σε 
οργανώσεις φανατικών ισλαμιστών λόγω της παρου-
σίας στρατευμάτων της Νορβηγίας στο Αφγανιστάν 
αλλά και της εμπλοκής της στον πόλεμο της Λιβύης. 

Ύστερα όμως από ανθρωποκυνηγητό μιας ώρας 
επάνω στο νησί συλλαμβάνεται ο 32χρονος Νορβηγός 
Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ ως δράστης ο οποίος  σύμ-
φωνα με την Νορβηγική αστυνομία ευθύνεται και για 
την επίθεση στο Όσλο. Στην κατοχή του βρίσκονται 
δύο όπλα με τα οποία σκότωνε. Πρόκειται για ακρο-
δεξιό, ναζιστή με εξτρεμιστική ιδεολογία η δημοσιο-
ποίηση της οποίας όπως υποστήριξε ήταν και το κύριο 
κίνητρο των πράξεων του. Ο Μπρέιβικ διαγνώστηκε 
με ναρκισσιστική διαταραχή της προσωπικότητας και 
καταδικάστηκε σε 21 χρόνια κράτησης με δυνατότητα 
επέκτασης της ποινής για όσο διάστημα θεωρείται κίν-
δυνος για την κοινωνία. 

Την αποτύπωση της κρυφής μεταμφιεσμένης σε 
αστυνομικό δράσης του διαταραγμένου ψυχικά  δο-
λοφόνου εκτός από τον Ποσειδώνα αποδίδει ακριβώς 
και ο Άρης στους Διδύμους (αστυνομικός, διπλό δο-
λοφονικό γεγονός, δύο όπλα) που ενώ φαινομενικά 

είναι αμέτοχος μη κάνοντας σπουδαίες όψεις στους 
χάρτες των γεγονότων, παίζει ένα  υπόγειο, ύπουλο 
παιχνίδι. Βρίσκεται σε σύνοδο με τον Νότιο Δεσμό της 
Σελήνης ακριβώς στο μεσοδιάστημα Κρόνου-(Ποσει-
δώνα-Χείρωνα) και έχει αρχίσει ήδη από την 22ο των 
Διδύμων στην οποία έχει φτάσει να ενεργοποιεί την 
σεληνιακή έκλειψη που έγινε στις 15/6/2011, ενάμιση 
μήνα σχεδόν πριν τα γεγονότα, στην 24ο του άξονα 
Διδύμων-Τοξότη. Εκτός από το ότι είναι κυβερνήτης 
του χάρτη της επίθεσης, κυβερνά και τον 12ο οίκο 
(μαζί βέβαια με τον Πλούτωνα) αλλά και τον 4ο οίκο 
της πατρίδας όπως και τον 5ο οίκο της νεολαίας, που 
βρισκόταν σε χώρο ψυχαγωγίας, οίκος στον οποίο βρί-
σκεται και η Σελήνη την οποία επίσης κυβερνά. 

Εκεί πήγε ο διαταραγμένος δράστης με σκοπό να 
σκοτώσει. Προδιαγεγραμμένο το γεγονός σχεδιασμέ-
νο με δόλια σκέψη και με απόλυτη αποφασιστικότητα 
να σκορπίσει τον θάνατο. (κυβερνήτης του Άρη ο Ερ-
μής στον Λέοντα-παιδιά από την εργατική τάξη- που 
σε αυτόν τον χάρτη σχηματίζει Ταυ-τετράγωνο με τον 
Ωροσκόπο και με τον Ποσειδώνα). Κυβερνήτης του 
Ερμή, ο Ήλιος, όπου στην 29ο  του Καρκίνου και σε 
σύνοδο με την Αφροδίτη (που κυβερνά τον 11ο οίκο 
αλλά και τον Δία) φανερώνει πως το κίνητρο προέρ-
χεται από πατριωτικούς, θρησκευτικούς και ιδεολογι-
κούς λόγους (Καρκίνος-Ποσειδώνας-Δίας) που μοιρά-
ζονται ανάμεσα σε ομοϊδεάτες. (11ος οίκος).

  Κάτι το οποίο υποστηρίζει απολύτως και ο Ου-
ρανός στην 4ο  του Κριού σχεδόν πάνω στην ακμή 
του 4ου οίκου (επίσης κυβερνήτης εδώ ο Άρης), και 
βέβαια απέναντι από το Μεσουράνημα, ο οποίος με τη 
σειρά του βρίσκεται στο μεσοδιάστημα Δία-(Ποσει-
δώνα-Χείρωνα) και πάνω στην μοίρα της σεληνιακής  
έκλειψης που έγινε στις 26/6/2010 στην 4.46’ μοίρα 
του άξονα Καρκίνου-Αιγόκερω σε ιδιομοιρία με τον 
Πλούτωνα που τότε βρισκόταν στην 4ο του Αιγόκε-
ρω, θέση που τώρα έχει παραλάβει ο Ουρανός από τον 
Κριό. Εδώ λοιπόν βλέπουμε την απαραίτητη σύνδεση 
Άρη-Ουρανού ώστε να έχουμε τον ‘κρότο΄ της βόμβας 
που χρειαζόμαστε στον χάρτη της έκρηξης. Το γεγο-
νός ότι η Σελήνη έχει μόλις περάσει τον Ουρανό μας 
προδιαθέτει πως η ενέργεια (ίσως η τοποθέτηση της 
βόμβας αλλά και η επίθεση στο νησί) μπορεί να προε-
τοιμαζόταν κατά τη διάρκεια της νύχτας όταν η Σελή-
νη ήταν επάνω στον Ουρανό ‘κουνώντας’ το Ταυ-τε-
τράγωνο Πλούτωνα-Κρόνου-Ουρανού. 

Αυτός ο σχηματισμός βεβαίως ήταν υπαρκτός για 
καιρό και δεν επηρέαζε μόνο τη Νορβηγία. Στη προ-
κειμένη περίπτωση όμως ο Πλούτωνας κυβερνά τον 
χάρτη και βρίσκεται στην κορυφή του Ταυ-τετραγώνου 
καθιστώντας το ιδιαίτερα σημαντικό. 
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Στην επιστροφή της χώρας για το 2011 έχουμε τον 
ωροσκόπο στην 15 μοίρα των Ιχθύων με τον κυβερνήτη 
Ποσειδώνα στην μηδενική μοίρα του ζωδίου  ανάδρομο 
σε σύνοδο με τον Χείρωνα στην 5ο   στον 12ο οίκο σε 
όψη τετραγώνου με την Αφροδίτη στην 26ο  του Ταύ-
ρου και τον Ερμή στην 8ο  των Διδύμων στον 2ο οίκο, 
αλλά και τον παραδοσιακό κυβερνήτη του χάρτη, τον 
Δία που κυβερνά και το Μεσουράνημα αλλά και τον 9ο 
οίκο,  επίσης στην μηδενική του Ταύρου στον 1ο οίκο. 

Ήδη οι πρώτες πληροφορίες προσδιορίζουν ένα έτος 
μιας διπλής κρίσης και δοκιμασίας με μια έντονη οσμή 
θρησκευτικού, ιδεολογικού και πατριωτικού φανατι-
σμού που θα πλήξει πρόσωπα ευρέως αγαπητά  και κυρί-
ως παιδιά, θα προκαλέσει θλίψη και δάκρυα, θα κλονίσει 
το αίσθημα της ασφάλειας, θα στοχεύσει κάποιο υψηλά 
κυβερνητικό πρόσωπο και θα πάρει μεγάλη έκταση, ενώ 
το στοιχείο του νερού, δηλαδή της θάλασσας θα μπο-
ρούσε να αποτελέσει το μεγάλο σκηνικό της δράσης. Η 
καλή όψη του Δία με τον Ποσειδώνα διευκολύνει την με-
ταμφίεση του δράστη, ενώ το τρίγωνο του με το Μεσου-
ράνημα που αποτελεί και γενέθλια σύνοδο εξασφαλίζει 

Η ΗΛΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

την προστασία του κυβερνήτη.
 Ο Ουρανός συγκυβερνήτης του 12ου οίκου στην 4ο 

του Κριού στον 1ο οίκο σε Ταυ-Τετράγωνο με το Μεσου-
ράνημα, τον Πλούτωνα στην ακμή του 11ου οίκου-5ου 
αντιδιαμετρικά - και τον Κρόνο που τον κυβερνά όπως 
και τον 12ο οίκο, επίσης γωνιακό στην 10ο  του Ζυγού 
δίνει ακριβώς τις ίδιες πληροφορίες για μια σκληρή, 
ακραία, πολιτικού περιεχομένου πράξη προερχόμενη 
από μια κοινή άποψη ομοϊδεατών που πιστεύουν πως 
χρειάζεται ακόμη και να σκοτώσουν χάριν της ιδεολο-
γίας τους. Παράλληλα βεβαίως προκαλεί και το μεγάλο, 
ξαφνικό γεγονός-θόρυβο της έκρηξης όπως και τα θύ-
ματα (Πλούτωνας κυβερνήτης 8ου).

Οι δεσμοί της Σελήνης γωνιακοί σχεδόν πάνω στις 
ακμές του άξονα 4-10 όπου παρατηρούμε μια αντιστρο-
φή (4ος στον 10ο γενέθλιο οίκο-10ος στον 4ο γενέθλιο 
οίκο) είναι η ένδειξη για ένα προκαθορισμένο, αναπό-
φευκτο, καθοριστικό γεγονός.

Εκείνο που επίσης παρατηρούμε είναι η επανάληψη 
αρκετών γενέθλιων δύσκολων όψεων.
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ΓΕΝΕΘΛΙΟΣ ΧΑΡΤΗΣ-ΗΛΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ(BI-WHEEL)

1. Ένας μεγάλος Σταυρός με πλήθος πλανητών και ση-
μείων που αποτελείται από (Ωροσκόπος - βόρειος 
δεσμός natal) - (Κρόνος-νότιος δεσμός natal-Πο-
σειδώνας-Χείρωνας solar) (Ερμής solar-Ήλιος natal)
(Ουρανός natal-Μεσουράνημα-Πλούτωνας solar) 
στους γωνιακούς 1-7-4-10.

2. Νότιος δεσμός solar σε σύνοδο με Πλούτωνα natal 
και σε αντίθεση με Βόρειο δεσμό -Μεσουράνημα 
solar στον άξονα 4-10.

3. Αφροδίτη-Άρης solar σε σύνοδο με Μεσουράνη-
μα-Δία-Ερμή natal στον 10ο οίκο σε τετράγωνο με 
Σελήνη solar στον 12ο οίκο. Ο Άρης απέχει επίσης 1 
μοίρα από το Μεσουράνημα. Σε ένα μήνα συμβαίνει 
το γεγονός.

4. Δίας solar σε σύνοδο με Αφροδίτη natal στον 9ο οίκο 
σε Μεγάλο Σταυρό με Άρη στον 3ο, Σελήνη στον 12ο 
, Χείρωνα στον 6ο natal.

5. Ουρανός solar στον 8ο οίκο σε Μεγάλο Σταυρό με 
Ουρανό natal στον 5ο οίκο, Ποσειδώνα natal στον 
11ο οίκο, Κρόνο solar στον 2ο οίκο.

6. Ωροσκόπος solar σε τετράγωνο ακριβείας με Ήλιο 
natal.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στους χάρτες των γεγονότων ο κυβερνήτης τους 

Πλούτωνας, βρίσκεται στον Αιγόκερω στην κορυφή 
ενός ταυ τετράγωνου με τον Κρόνο στο Ζυγό και τον 

Ουρανό στο Κριό. Προσδιορίζει ένα ιδιαίτερα σκληρό 
και βίαιο γεγονός που έχει σκοπό να προκαλέσει τον 
θάνατο, «σκάει» ξαφνικά και έχει σαν στόχο ένα υψη-
λά ιστάμενο πολιτικό πρόσωπο. Ο δεύτερος κυβερνή-
της Άρης στο ζώδιο των Διδύμων προσδιορίζει το διπλό 
γεγονός και τα 2 όπλα, ενώ ο κυβερνήτης του Ερμής 
σε αντίθεση με τον Ποσειδώνα προσδιορίζει πως το 
«όπλο» είναι κρυμμένο κάπου (αυτοκίνητο) αλλά και τη 
μεταμφίεση του δράστη.

Στην ηλιακή επιστροφή του έτους, ο Ωροσκόπος εί-
ναι στο ζώδιο των Ιχθύων με το κυβερνήτη Ποσειδώνα 
στο ίδιο ζώδιο στον 12ο Οίκο. Προσδιορίζει το διπλό 
δυσάρεστο γεγονός που θα προκαλέσει θλίψη και προ-
καλείται για ιδεολογικούς, θρησκευτικούς λόγους (Πο-
σειδώνας σε σύνοδο με Χείρωνα). Ο Κρόνος είναι στον 
11ο Οίκο σε  ταυ με τον Ουρανό και τον Πλούτωνα στην 
κορυφή. Οι Δεσμοί της Σελήνης στον άξονα 4ο /10ο .

Ο χάρτης της χώρας είναι ιδιαίτερα ενεργοποιημέ-
νος τόσο από τις διελεύσεις της ημέρας των γεγονότων 
όσο και από την Ηλιακή Επιστροφή που επαναλαμβά-
νει αρκετές δύσκολες γενέθλιες όψεις. Ταυτόχρονα εί-
ναι ενεργοποιημένες 2 εκλείψεις που έχουν προηγηθεί 
λίγο καιρό πριν. Η τελευταία Ηλιακή έκλειψη συνέβη 
την 1η Ιουλίου 2011 μόλις 21 μέρες πριν τα γεγονότα 
στην 9.12΄μοίρα του Καρκίνου σε σύνοδο με τον γενέ-
θλιο Ποσειδώνα της χώρας ενεργοποιώντας την αντίθε-
ση του με τον Ουρανό στην ακμή του 5ου οίκου.


