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ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Θεά της Αγάπης και του Κάλλους

Ακτίνα 2 (προσωπικότητα)

Ακτίνα 5 (ψυχή)

Η Αφροδίτη ήταν η θεά της αγάπης, του σεξ, της ομορφιάς και της γονιμότητας
Δεδομένου ότι είναι  μια συνδιάσκεψη για την 5η Ακτίνα, μπορεί να υπάρχουν 
και άλλοι που θα μιλήσουν και για την Αφροδίτη.
Θα καλύψω το θέμα με κάποιο εσωτερικό υλικό και με λίγο περισσότερο 
ορθόδοξο υλικό.
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Αναφορές από την Μυστική Δοξασία και 
την Πραγματεία επί  του Κοσμικού Πυρός

«Το Φως έρχεται από 
την Αφροδίτη η οποία 
δέχεται ένα τριπλό 
εφόδιο και δίνει το ένα-
τρίτο στην Γη. 

α. Γι’ αυτό οι δύο ονομάζονται «δίδυμες αδελφές»
β. Το πνεύμα της Γης στέκει βοηθητικά προς την Αφροδίτη   
                                                                           (Μ.Δ.ΙΙ:33)

«Η Αφροδίτη δεν είναι ο πιο αποκρυφιστικός, ισχυρός και 
μυστηριώδης πλανήτης από όλους τους πλανήτες». 
Η Αφροδίτη είναι ένας ιερός πλανήτης και η Γη όχι.

α. Η σχέση της με την Γη είναι η πιο διακεκριμένη.
β. Oνομάζεται ο ‘άλλος ήλιος’.

Ως «ιερός πλανήτης» η Αφροδίτη έφτασε σε ένα τελειοποιημένο στάδιο εξέλιξης 
μέσα στο ηλιακό μαςσύστημα.
Ως εκ τούτου, είναι σε θέση να μεταδώσει αρμονικές δονήσεις και να φέρει 
την  ολοκλήρωση αυτού που είναι «μη ιερό», βρίσκεται σε σύγκρουση ή σε 
χωριστικότητα.
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Αναφορές από την Μυστική Δοξασία και  την 
Πραγματεία επί  του Κοσμικού Πυρός

γ. Η Αφροδίτη είναι πολύ παλιαότερη 
από τη Γη.
δ. Είναι της Γης το πρωταρχικό ή 
πνευματικό της πρότυπο
Η Αφροδίτη είναι η ψυχή ή ο 
ανώτερος εαυτός της Γης.

Η Αφροδίτη είναι το alter ego της Γης με μια αποκρυφιστική 
έννοια, η Αφροδίτη είναι για τη Γη ό,τι είναι ο ανώτερος 
Εαυτός για τον άνθρωπο-παίζει ένα εξαιρετικά σημαντικό 
ρόλο στην ανθρώπινη εξέλιξη.
Ο πλανητικός Λόγος της Αφροδίτης αγάπησε την Γη τόσο 
πού Ενσαρκώθηκε και της έδωσε τέλειους νόμους, οι οποίοι 
παραβλέφθηκαν και απορρίφθηκαν.



4

Η Αφροδίτη είναι μια 
ένωση αγάπης και γνώσης, 
νοημοσύνης και σύνθεσης 
και κατανόησης και 
αδελφότητας.
Ο Βούδας και ο Χριστός 
ενσωμάτωσαν την διπλή 
Αφροδιτιανή ενέργεια.
Η Αφροδίτη -ο τρίτος 
δεκανός της Εποχής του 
Υδροχόου (ένωση καρδιάς 
και νου θα εγκαινιάσουν την 
εποχή της αγάπης-σοφίας, 
της αδελφότητας και της 
εκπεφρασμένης αδελφικής 
σχέσης.

Όταν το έργο του Κρόνου και του Ερμή θα έχει ολοκληρωθεί, τότε κατά το τρίτο 
δεκανό, η Αφροδίτη, που είναι η ένωση της καρδιάς και του νου, θα εγκαινιάσει 
τη μακρά ελπίδα για μια εποχή αγάπης-σοφίας, αδελφότητας και εκφρασμένων 
αδελφικών σχέσεων.
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Η προσωπικότητα του 
πλανητικού μας Λόγου 
συντίθεται από 3 αρχές:
α. Κάθε αρχή μορφο-
ποιείται σε ένα ζωτικό 
σώμα,
β. Ο Ερμής σχηματίζει το 
νοητικό σώμα και
γ.  Η Αφροδίτη το αστρικό 
σώμα

 Ο Πλανητικός Λόγος της 6ης ακτίνας  
– Αφροδίτη, +Ποσειδώνας, 

ελέγχουν τα αστρικά κέντρα στον άνθρωπο (ΠΚΠ:899)

Η Αφροδίτη είναι ο Οίκος του Πλανητικού Λόγου της 6ης Ακτίνας
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•  Αυτά τα τρία = προσωπικότητα του πλανητικού Λόγου 
μας.

•  Γι’ αυτό το λόγο η γη μας (ανώτερος κυβερνήτης) 
των Δίδυμων παράγει την «απελπισμένη σύγκρουση 
της φυλακισμένης ψυχής με το αστρικό πεδίο», που 
χαρακτηρίζει την πλανητική μας ζωή.

•  Η Αφροδίτη δημιουργεί μια αλληλεπίδραση μεταξύ 
Ταύρου, Δίδυμων, Ζυγού και Αιγόκερω.

•  Μπορούμε τώρα να καταλάβουμε τι ευρύ φάσμα 
δράσης έχει η Αφροδίτη στην εξέλιξη αυτής της γης και 
των όντων σε αυτήν τη γη.

•  Στην πραγματικότητα, η Αφροδίτη έχει κυρίαρχο ρόλο.
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•  «Κάθε αμάρτημα πάνω στη Γη καταγράφεται από την 
Αφροδίτη. Κάθε αλλαγή στην Αφροδίτη αντανακλάται 
επάνω στη Γη» (Σ.Ν, ΙΙ:35)

•  «Αφροδίτη……..είναι ο φωτοδότης της Γης, με την 
φυσική και μυστικιστική έννοια.» (36)

•  «Η Ανθρωπότητα (η οποία εμφανίστηκε στη 
Λεμούρεια Εποχή) λέγεται ότι βρίσκεται υπό την άμεση 
επίδραση της Αφροδίτης» (27)

•  Οι Πυκνοί Φυσικοί Πλανήτες
    – Αφροδίτη,    5η Άλυσος,    5η Σφαίρα
    – Γη,                  4η Άλυσος,    4η Σφαίρα

      4-Πυκνότητα                                                       5-Μάνας

4 – έχει να κάνει με την πυκνότητα, την προσωπικότητα, 
τις 4 διαστάσεις  που βοηθούν την προσωπικότητα.
5 – Διακρίση, Διαχωρισμός, Απάθεια, Πειθαρχία, 
Αποκέντρωση είναι οι  ποιότητες του Μάνας. 
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Η γέννηση της Αφροδίτης στον Ωκεανό (Cabanel, 1863)
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Σύμφωνα με τον ελληνικό μύθο, ο Ουρανός και η Γαία είχαν ένα γιο που τον 
έλεγαν Κρόνο/Χρόνο. Οι γονείς βρίσκονταν σε σύγκρουση και η Γαία δημιούργησε 
ένα πέτρινο δρεπάνι, το οποίο έδωσε στον Κρόνο για να επιτεθεί στον πατέρα/
Ουρανό του. 
Ο Κρόνος ευνούχησε τον Ουρανό και πέταξε τους όρχεις του πατέρα του στη 
θάλασσα.
Αυτό έκανε τη θάλασσα να αφρίσει και από αυτό το λευκό αφρό γεννήθηκε 
Αφροδίτη, η θεά του έρωτα και του κάλλους.
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Ο Ουρανός είναι στον 8ο οίκο, του θανάτου. 
Βλέπουμε την Αφροδίτη στους Ιχθύες –η σχέση με την αστρικότητα–- στον 4ο οίκο 
αναδύεται από τη θάλασσα.
Η Αφροδίτη εξυψώνεται στους Ιχθύς.
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Η Αφροδίτη σχηματίζεται από τον αφρό της θάλασσας
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 Η Γέννηση της Αφροδίτης του Μποτιτσέλλι

Εδώ την βλέπουμε πλήρως σχηματισμμένη. Έφερε μαζί της τις μέλισσες της. 
Λέγεται ότι οι μέλισσες είναι ιερές για τη θεά Αφροδίτη.
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Oι μέλλισες έλκονται (2η ακτίνα) στο άρωμα 
(η υψηλότερη επίτευξη στο φυτικό βασιλείο)

Η Αφροδίτη και ο Δίας μαζί επιδρούν δραστικά 
στο φυτικό βασίλειο

Μέσω των μελισσών τρέφουμε τους εαυτούς μας μέσω της επικονίασης. 
Βλέπουμε πώς αυτές οι μέλισσες φροντίζουν τη γη. Είναι παραγωγικοί και 
οργανωτικοί.
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Η Αφροδίτη, ορθόδοξος 
κυβερνήτης του Ταύρου

Στον Ταύρο η Αφροδίτη 
σχετίζεται με το κάλλος και 
το σεξ.
Η θεότητα του κάλλους 
ενώνεται με την 4η ακτίνα 
της τέχνης και του κάλλους 
(τη μόνη ακτίνα που ρέει 
μέσω του Ταύρου), εξού 
και η αισθησιακή γήμη 
της ως κυβερνήτης  του 
Ταύρου και του Ζυγού, και 
τα δυο ζώδια του κάλλους.

Η Αφροδίτη στην εξωτερική αστρολογία είναι η θεά του έρωτα, αλλά αυτή είναι 
η πιο αστρική εκδοχή της αγάπης που μπορεί να κατανοήσει η Ανθρωπότητα σε 
αυτόν τον κύκλο.
Η Αφροδίτη προΐσταται της ομορφιάς, της αρμονικής σχέσης και της δημιουργίας 
μορφών ως μέσων έκφρασης του κάλλους.
Ο Ταύρος διαχύνει την ενεργειακή εμπνευστική επιθυμία, μέσω της Αφροδίτης, 
στη Γη μας. 
Οι περισσότεροι μαθητές της αστρολογίας συνδέουν τον Ταύρο που κυβερνάται 
από την Αφροδίτη και τον Σκορπιό που κυβερνάται από τον Άρη με το σεξ 
–ο ταύρος της επιθυμίας κερδίζει τον κορεσμό στο αντίθετο σημείο, στον 
Σκορπιό– όπου αντιμετωπίζονται οι μεγάλες δοκιμασίες για τη σωστή χρήση του 
σεξ και των δυνάμεων.
Το Venus και ο Άρης είναι οι αρχέτυχες γυναικείες και αρσενικές δυνάμεις. 
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Αφροδίτη στο Ζυγό

• Η Αφροδίτη προΐσταται 
του κάλλους των 
αρμονικών σχέσεων.

• Αμερόληπτο νου που 
εξισορροπεί τα αντίθετα 
στο ανώτερο νοητικό 
πεδίο, την κατοικία της 
ψυχής – τις αρσενικές και 
θηλυκές αρχές.

Ο Αφροδίτη ως εξωτερικός κυβερνήτης του Ζυγού, είναι γενικά περισσότερο 
γνωστή στην αστρολογία που βασίζεται στην προσωπικότητα ως θεά του έρωτα, 
της ομορφιάς και του σεξ. Αλλά όπως αναφέρθηκε αυτή είναι η πιο αστρική της 
έκφραση με την οποία ο περισσότερος κόσμος είναι εξοικειωμένος.

Ο Ζυγός είναι το σημείο των προσωπικών σχέσεων και του γάμου, ως εκ τούτου 
το σεξ είναι ένα πολύ σημαντικό για το ζώδιο αυτό – αυτός ο φυσικός, μαγνητικός 
παράγοντας που ενώνει τους συντρόφους. Στον Ζυγό η εξισορρόπηση των 
ζευγών των αντιθέτων πρέπει να τεθεί και να λυθεί μέσω της δραστηριότητας 
του αμερόληπτου νου και της καθιέρωσης ενός σημείου ισορροπίας μεταξύ των 
αρσενικών και των γυναικείων αρχών.
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 Η Αφροδίτη στους Διδύμους
 (εσωτερικός κυβερνήτης)

Στο νοητικό πεδίο, η Αφροδίτη 
συμφιλιώνει τα αντιμαχόμενα 
ζεύγη των αντιθέτων, δημιουρ-
γώντας αρμονία και ομορφιά, 
μέσω νοητικής κατανόησης, 
αγάπης και συμπόνιας.
–  σχετίζεται με τον «αδερφό του 

οποίου το φως αυξάνεται από 
κύκλο σε κύκλο».

–  Πύλες των Δίδυμων 
–  πύλη για την ενέργεια του 

Σείριου μέσω της Αφροδίτης 
–  μάνας + Αγάπη-Σοφία

Καθώς οι πυλώνες των Διδύμων είναι μια «πύλη» για τις δυνάμεις του Σείριου 
στο ηλιακό σύστημα, η Αφροδίτη ανοίγει την θήρα για μια άμεση κοσμική 
ευθυγράμμιση με τη Γη. 
Τόσο ο Σείριος όσο και η Αφροδίτη σχετίζονται με την μύηση.
Τα αποτελέσματα θα είναι διπλά, όπως πάντα είναι τα αποτελέσματα των 
Διδύμων, πόσο μάλλον του Σείριου και της Αφροδίτης. Ο Σείριος είναι η πηγή της 
Αγάπης-Σοφίας στο ηλιακό μας σύστημα που προέρχεται από το κοσμικό νοητικό 
πεδίο και η Αφροδίτη μεταδίδει τη δύναμη του νου – μέσω της διανοητικής 
κατανόησης, της αγάπης και της συμπόνιας που δημιουργεί.
Πώς συμβαίνει αυτό; Η Αφροδίτη είναι ένας «ιερός πλανήτης» που σημαίνει ότι 
έχει φτάσει σε ένα τελειωμένο στάδιο εξέλιξης μέσα στο ηλιακό σύστημα.
Ως εκ τούτου, είναι σε θέση να μεταδώσει τις αρμονικές δονήσεις της και να 
φέρει σε πληρότητα το μη ιερό, την σύγκρουση, την χωριστικότητα.
Η Αφροδίτη είναι για τη Γη αυτό που είναι η ψυχή για την προσωπικότητα, ως εκ 
τούτου παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην ανθρώπινη εξέλιξη.
Οι Δίδυμοι, μέσω της Αφροδίτης, αφυπνίζονται στην ανθρωπότητα (το επίκεντρο 
της πλανητικής μας προσπάθειας) την αίσθηση της δυαδικότητας που είναι 
ο βασικός παράγοντας στη σύγκρουση μεταξύ επιθυμίας και πνευματικής 
βούλησης.
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«Η Αφροδίτη είναι 
υπεύθυνη για την έλευση 
του νου στο γήινο-σχήμα.» 
(ΠΚΠ:347)

Κατά την Ατομικοποίηση, 
η Αφροδίτη, κυβερνήτης 
της 5ης Ακτίνας, έφερε 
τον σπινθήρα του νου 
στο ανθρώπινο γένος και 
τότε δημιουργήθηκε ο 
σεξουαλικός διαχωρισμός.

• Αν και η μανασική ώθηση ξεκίνησε περίπου 21 1/2 εκατομμύρια χρόνια 
πριν, στα 18 1/2 εκατομμύρια χρόνια, η διαδικασία είχε τελειώσει.

• Η διαδικασία ωρίμανσης πέρασε από τον:
Λέοντα – κυβερνά την αυτοσυνείδηση στην ανθρωπότητα, 
Καρκίνο – 4ο σημείο, γέννηση της ανθρωπότητας, εισήλθε σε φυσική 
ενσάρκωση και στη συνέχεια από τους
Δίδυμους – διέγερση και αφύπνιση μέσω του Ερμή και της Αφροδίτης .
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Οι Δίδυμοι, που κυβερνώ-
νται από τον Ερμή και την 
Αφροδίτη έπαιξαν σπουδαίο 
ρόλο την περίοδο της 
ατομικοποίησης.

Για τον διαχωρισμό των 
φύλων —

Ερμαφρόδιτος - Ερμής 
Ακτίνα 4η και Αφροδίτη 
Ακτίνα 5η.

Η Αφροδίτη, 5η, σχετίζεται με τον διαχωρισμό.
Η Αφροδίτη και το σεξ ως εξωτερικός αστρολογικός 

κυβερνήτης του Ζυγού και του Ταύρου.

Ο Ερμής και η Αφροδίτη μαζί μέσα στην ιστορία. 
Η εξατομίκευση. αν και η Αφροδίτη κυβερνά το κέντρο άζνα, πιθανώς ο ένας 
λοβός αντιπροσωπεύεται από την Αφροδίτη (συνθετική νοημοσύνη) ενώ ο άλλος 
είναι ο Ερμής/Mervury/Υδράργυρος (Διαίσθηση).
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Ακτίνα 2 – αγάπη, αυτό που μας ελκύει, κλίμακες ανακλαστήρα – εναρμονιστής 4ακτινο αστέρι/
πεντάλφα – 5
Χαλκός – σύμβολο σύνδεσης, διεξαγωγή ενεργειακής αφοσίωσης – το ροζάριο έχει 5 σημεία
Εκτίμηση, τι εκτιμούμε, σχέση με πόρους/χρήματα
Η Αφροδίτη είναι ο δεύτερος πλανήτης από τον Ήλιο, η τροχιά του είναι 584 μέρες έναντι Γης 365 
τροχιάς , δηλαδή περίπου 1,6 φορές στις 365 ημέρες της Γης. 
Θεϊκή αναλογία – 1,6 γνωστή ως φ – ο χρυσός μέσος όρος – σειρά Fibonacci 

Χαλκός / Αφροδίτη – σίδηρος / Άρης παίζουν το ρόλο τους στη δημιουργία της 
ηλεκτρικής ενέργειας. 
Ο σίδηρος δημιουργεί το μαγνητικό πεδίο και τα χάλκινα καλώδια μεταφέρουν το 
παραγόμενο ρεύμα. 
 Ο χαλκός τρέχει στις φλέβες της γης ακριβώς όπως ρέει μέσα στις φλέβες του ανθρώπινου σώματος.
Η ισχυρή αφροδιτιανή σχέση των γυναικών με το χαλκό είναι εμφανής στο αίμα μας. Οι γυναίκες 
έχουν περίπου 20% περισσότερο χαλκό στο αίμα τους από τους άνδρες, ενώ οι άνδρες έχουν 
υψηλότερο επίπεδο σιδήρου. 
Οι κόκκινες αρτηρίες σχετίζονται με τον σίδηρο (Άρης) και οι μπλε φλέβες με τον χαλκό (Αφροδίτη) 
Αρτηρίες ρέουν ΜΑΚΡΙΑ από την καρδιά, ενώ οι φλέβες προς την καρδιά – και πάλι η Έλξη.
Ακόμη και σήμερα ο γλύφος του Άρη χρησιμοποιείται ως σύμβολο του αρσενικού και της 
Αφροδίτης ως σύμβολο του θηλυκού. 
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Πέντε ποιότητες γύρω από έναν κύκλο που σχηματίζουν ένα πεντάκτινο αστέρι ή 
πεντάλφα. Οι πεντάκτινοι φιγούρες συχνά συμβολίζουν τον Άνθρωπο.
Το πεμπτημόριο με 72 μοίρες δείχνει ταλέντα (είναι μια δευτερεύουσα πτυχή)
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το καλλιτεχνικό ταλέντο. Σε σύγκριση με τα τρίγωνα, 
τα πεμπτημόρια δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη σκόπιμη εκδήλωση των 
ταλέντων κάποιου ή στην κατασκευή κάποιων από αυτά, είτε είναι καλλιτεχνικά, 
επιστημονικά ή επιδείξεις της προσωπικής δύναμης κάποιου.
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