
 
Διαφάνεια  
1) Το Σύστημα Προσεγγίσεων της Αστροσoφίας  

2) Αστροσοφία:   Είναι η λέξη που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της «σοφίας των αστεριών». 

 
- Το  πρώτο συνθετικό άστρο (astro) προέρχεται από το Λατινικό astrum , που μεταφράζεται  

στα Ελληνικά άστρον/ αστέρι  Από την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα  *ΣΤΡ/ΣΤΑΡ- (* STR - / * STAR-), που 
εκφράζει την ιδέα της σκέδασης: της διασκόρπισης, της θέας  των αστεριών που είναι διάσπαρτα στον 

ουρανό. 
- Η λέξη  σοφία προέρχεται από τη Λατινική λέξη σοφία (sophia), που μεταφράζεται στα  

Ελληνικά ως , σοφία, γνώση. Η ρίζα της λέξης  είναι *ΣΑΦ- (* SAP-), και συνδέεται με την ιδέα του 
χυμού  της γεύσης  της αίσθησης  και της απόλαυσης, της επίγνωσης. 

 
Συνεπώς Αστροσοφία σημαίνει: επίγνωση των ουράνιων οντοτήτων και δίπλα στην Αστρολογία 
σημαίνει  τη Δημιουργία Ήχου, της Σκέψης, την Αρχή Λογισμού  των ουράνιων οντοτήτων. 
 

3) Η θεμελίωση της αστροσοφικής προσέγγισης είναι σίγουρα η Επιστήμη των Χωρικών Σχέσεων ή 
αλλιώς η  Εσωτερική Αστρολογία του Διδασκάλου Θιβετανού,  η οποία παρουσιάζει, τον πυρήνα των 
αρχών και αληθειών στις οποίες  υπόκεινται  όλες τις κύριες κοσμογονίες και κοσμολογίες ( Των 
Ινδουιστών, Αιγυπτίων, Κινέζων , Χαλδαίων, Αράβων, Ελλήνων ...).  

 
4) Η μελέτη της  αστροσοφίας στοχεύει στο να ταξινομήσει και να συγκρίνει τις  διαφορετικές 
προσεγγίσεις των αστρολογικών ερμηνειών σύμφωνα με ένα ολοκληρωμένο σύστημα σχέσεων, 
αποσαφηνίζοντας  και ταξινομώντας τες ανάλογα  με τις κύριες απόψεις τους της «ανάγνωσης  των  

Ουράνιων σημείων ».   
Παραδόξως, στην προσπάθεια  να αναλύσουμε, να αποσαφηνίσουμε και να προσδιορίσουμε το σχετικό 
πεδίο δράσης κάθε προσέγγισης (στοιχεία, δομή και «χρήστες»), η αναλογική προσέγγιση της 5ης και 
της 4ης ακτίνας θα αναδείξει την ενοποιητική αξία των αρχών και των νόμων της Αστρολογίας, 

μετατονισμένους  ανάλογα, δηλαδή, σύμφωνα με μια ολοκληρωμένη διάταξη των μερών γύρω από το 
κέντρο. 

 
5) Πρώτα απ' όλα, ας μην ξεχνάμε ότι οι διάφορες οπτικές της Αστρολογίας (εξωτερική ή εσωτερική, 

γεωκεντρική ή ηλιοκεντρική, τροπική/tropical ή αστρική/sideral)  όλες έχουν ένα κοινό πεδίο 
αναφοράς, την Εκλειπτική, στhn οποία προβάλλονται ή επαναπροσδιορίζονται όλα τα άλλα 
«αντικείμενα» , ανεξάρτητα από τη διαφορετική ουράνια απόκλιση ή το ύψος τους στον Ουράνιο Θόλο, 
είτε ανήκουν στο ηλιακό  μας σύστημα, είτε είναι εξωτερικά: "αντικείμενα" ή "ουράνια σημεία" όπως 

πλανήτες, τομές μεταξύ πεδίων, αστέρων, αστερισμών, Γαλαξιακό Κέντρο  ...         
          Αυτό το κοινό πεδίο αναφοράς όλων των «αστρολογιών» που αφορούν την ανθρωπότητα  
ορίζεται ανάλογα με την περιστροφική κίνηση της Γης γύρω από τον Ήλιο, και είναι συμβολικά 
αντιπροσωπευτική όλων των εκλειπτικών, ακόμη και  εκείνων των Πλανητών  με διαφορετικό επίπεδο 

κλίσης μέσα στο Ηλιακό Συστήμα. 
Αυτή η φαινομενικά «δισδιάστατη απλοποίηση» ολόκληρου του Κόσμου, παρότι μπορεί να 

ακούγεται παράλογη σε  εκείνες διάνοιες  που συνδέονται μόνο με  το συγκεκριμένο και με το απτό 
των   πραγμάτων, είναι ουσιαστικά  μια λειτουργία ψυχικής ή ζωντανής γεωμετρίας, της ψυχο-

γεωμετρίας ή ψυχομετρίας. Όλα τα ουράνια σώματα σχετίζονται με αυτόν τον ιδανικό και συστημικό  
ορίζοντα, προκειμένου να  ίσο-μετρήσουν/ να συμ-μετρήσουν τους «ήχους» τους, ή τις ψυχικές αξίες ή 
ποιότητες τους, πάνω στο κοινό τους επίπεδο, εκείνο του  ηλιακού μονόχορδου. 
 

 
6α) Η Εκλειπτική είναι στην πραγματικότητα το Σχέδιο της Αγάπης (μητέρα, μήτρα, καρδιά) και του 
Φωτός (κατεύθυνση, σκέψη και προσανατολισμός) που μας κάνει να συνηχούμε  με την ουράνια 
Θέληση  εκπληρώνοντας έτσι τον γενικό και ενοποιητικό  της Σκοπό!  

Και  άρα η Εκλειπτική είναι  το πεδίο της  συνένωσης ή συμμετρίας μεταξύ του Ουρανού και 
της Γης,  του Είναι και του Γίγνεσθαι, το  μακρόκοσμου και  του μικρόκοσμου. 

Αυτή η  «στρογγυλή τράπεζα», κατανοείται στην πράξη  ως  ένα άπειρο «ακτινοβόλο» πεδίο 



στο κέντρο και προσανατολισμένο στην χωρίς όρια Ουράνια σφαίρα του Διαστήματος,  η οποία 
διασχίζεται από όλους τους Φωτοδότες του Ηλιακού Συστήματος σε αντιστοίχιση με  
 
6β) τις ποιότητες του Ζωδιακού, του Ορίζοντα και του συστημικού Πεδίου Υπηρεσίας, το οποίο 
διαιρείται σε 12, σύμφωνα με τον Αριθμό Δώδεκα του τωρινού 2ου   Ηλιακού Συστήματος που στοχεύει 
στην εξέλιξη της 2ης Όψης της Συνείδησης. 
 

7 - βίντεο) Η Εσωτερική Αστρολογία εξηγεί στην πραγματικότητα τις  μεγάλες ιεραρχίες της 
ανθρωπότητας  που έχει αναγνωρίσει και μεταφράσει αυτόν τον ουράνιο κώδικα και την αιτιώδη δομή 
των γεγονότων,  τοποθετώντας τα πάνω στο νοητικό πεδίο στην προκατακλυσμιαία  εποχή ως 12 
Αρχέτυπα ή πρωτογενείς σκεπτομορφές: ένα λογισμικό, σταθερό αλλά συνεχώς ανανεώσιμο από τον 

Τροχό της Εξέλιξης της Συνείδησης, που συσχετίζει και λειτουργεί μαζί με τον Κόσμο και τη Φύση. 
 
8) διαφάνεια: «Αυτές οι σκεπτομορφές κατασκευάστηκαν αρχικά ή αγκυροβολήθηκαν στο νοητικό 
πεδίο από την Ιεραρχία την εποχή της Ατλαντίδας και από τότε αυξάνουν σταθερά σε ισχύ. 

Χρησιμεύουν ως εστιακά σημεία για ορισμένες δυνάμεις και επιτρέπουν στο άτομο, για παράδειγμα, 
να έρθει σε επαφή με εκείνα τα μεγάλα αποθέματα  ενέργειας που σαφώς τον καθορίζουν». (ΕΑ:69). 

 
9) 12 Αρχέτυπα για την εξέλιξη της Συνείδησης: 

[διαφάνεια: «… η ιδέα ότι τα σημεία του Ζωδιακού ήταν στην αρχαιότητα μόνο Δέκα είναι 
λανθασμένη. Δέκα μόνο ήταν γνωστά στους ασεβείς. Οι μυημένοι, ωστόσο, γνώριζαν όλα (τα σημεία 
του Ζωδιακού), από την εποχή του διαχωρισμού της ανθρωπότητας σε φύλα [στη Λεμουρία εποχή, 
πριν από 18 εκατομμύρια χρόνια περίπου], από όπου προέκυψε και ο διαχωρισμός του (ζωδίου) 

Παρθένου- Σκορπιού  σε δύο (ζώδια) και λόγω της προσθήκης ενός μυστικού ζωδίου, προστέθηκε και 
ο Ζυγός που εφευρέθηκε από τους Έλληνες -αντί για το μυστικό όνομα  του ζωδίου το οποίο δεν 
δόθηκε- μας κάνουν συνολικά 12.] (H. P. Blavatsky, Anthropogenesis, IV, C).] 

Σύμφωνα με αυτήν την εσωτερική  υπόθεση εργασίας που αναγνωρίζει μια μεγαλύτερη 

ιεραρχική αξία, αιτιώδη και αιτιατή,  πάνω στον Τροχό των 12 Ζωδιακών Σημείων (υποκειμενικότητα) 
σε σύγκριση με τα αστρονομικά στοιχεία ύπαρξης των αστερισμών ή συγκροτήματα αστεριών ( ως 
αντικειμενικότητα), ας προσπαθήσουμε να μπούμε στις λεπτομέρειες των διαφόρων προοπτικών. 
 

 
10) Σας παρουσιάζω λοιπόν έναν συνοπτικό πίνακα που σχηματικά παρουσιάζει το αστροφυσικό 
σύστημα προσεγγίσεων, συγκρίνοντας και συνδυάζοντας το γεωκεντρικό με το  
 

11) ηλιοκεντρικό, το γήινο (τροπικό) με το αστρικό, και  την εσωτερική οπτική  με την εξωτερική 
οπτική: 
 
            [ γεωκεντρικοί και έπειτα ηλιοκεντρικοί πίνακες] 

 
 



 
• Γεωκεντρική Αστρολογία: 

Αστρονομική αναφορά: Οι εκλειπτικές συντεταγμένες με τη Γη στο κέντρο 

 

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
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. 

Τροπικός 

(12 Σημεία του Ζωδιακού) 

(Αφετηρία των 12 Σημείων / 
Οίκων: Ο Ωροσκόπος, που 
καλύπτει 0 ° τον Κριό, το 
σημείο «σημείο γάμμα», της 

ισημερίας, ο πλανητικός 
Ωροσκόπος για αυτόν τον 
κύκλο) 

 

 

 

Εσωτερικό 

Εσωτερική Αστρολογία (από τον Θιβετιανό 

Διδάσκαλο). 
Το Άτομο (σε αναλογία με τον  Πλανήτη) 
προσανατολίζεται στην Ψυχή (ανάλογο του Ήλιου). 
Εξέλιξη του ανθρώπου και του πλανήτη. 

Σχέση μεταξύ του κατώτερου εαυτού και του ανώτερου 
Εαυτού (3 επίπεδα εξέλιξης: ζηλωτής, μαθητής, 
μυημένος). 

  
(Σημείο Εκκίνησης: 
Προσωπικός Ωροσκόπος   

(Ανατέλλων Ζώδιο) 

 

Εξωτερικό 

Δυτική ορθόδοξη Αστρολογία. Ο κατώτερος εαυτός. 
Ο άνθρωπος και η σφαίρα της Εμφάνισης του: οι 3 

κατώτεροι κόσμοι 
(νοητικό, συναισθηματικό, φυσικό). 

2 Αστρικός 

(12 Αστερισμοί) 

(Σημείο Εκκίνησης- για τον 
τρέχοντα κύκλο: οι πραγματικές 
0 ° Κριός / Το  Κριάρι, άγνωστο 

σήμερα) 

 

 

Εσωτερικό 

Αστροσοφία των  Γεωκεντρικών Προσανατολισμών. 
Ο άνθρωπος στη Γη προσανατολίζεται στον Κόσμο (η 
αξία της Εμφάνισης ως αποκάλυψη του Πραγματικού). 
 
Σχέση (συνειδητή μόνο μετά από την 3η  μύηση) μεταξύ 
του Ανθρώπου, των Φωτοδοτών, των Αστέρων και των 
Αστερισμών. 
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(Σημείο εκκίνησης:  Το σημείο 
του Κριού, διαφορετικό 

σύμφωνα με τις διάφορες 
ανθρώπινες σχολές σκέψης 

 

Εξωτερικό 

Βεδική ή ινδική αστρολογία και ορισμένες Δυτικές 
αστρολογίες: ο ελάσσον εαυτός, ο άνθρωπος, ο 

κόσμος. 

 

 

 

 

 Ηλιοκεντρική Αστρολογία: 
Αστρονομική αναφορά: Οι εκλειπτικές συντεταγμένες με τον Ήλιο στο κέντρο  

 

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 4 Τροπικός 

(12 Σημεία Ζωδικού) 

(Σημείο Εκκίνησης: ισημερία 

σημείο γάμμα ή 0 ° Κριός, ο 
τωρινός  ηλιακός Ωροσκόπος  
του Πλανήτη) 

 

 

Εσωτερικό 

Ηλιοκεντρική Αστρολογία. 
Το Άτομο / ο Πλανήτης είναι συγχωνευμένος 
με την Ψυχή / τον Ήλιο: το ηλιακό Εγώ ή 

Ομαδική Συνείδηση. 
Συστεμικές σχέσεις μεταξύ των Φωτεινών 
σωμάτων  στα  12 Σημεία: Ο Ήλιος / Ήφαιστος 
είναι στο Κέντρο. 
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Αστρικός 

(12 Αστερισμοί) 

(Σημείο Εκκίνησης: 
Πραγματικό 0 ° Κριός / Κριός 
· σε ανώτερα επίπεδα: 
Κοσμική Κατεύθυνση προς  
την Αλκυόνη / Πλειάδες ή 

προς το Γαλαξιακό Κέντρο) 

 

 

 

 

Εσωτερικό 

Η Αστροσόφια των ηλιοκεντρικών 
κατευθύνσεων. 
Η Ψυχή / Ήλιος  προσανατολίζεται  προς την 
Μονάδα / Κόσμος. Το ηλιακό Εγώ μέσα στον 
Κόσμο: προς την πλανητική Συνείδηση. 
Συστημικές  και υπέρ- συστημικές σχέσεις 
μεταξύ των Φωτοδοτών, Ήλιου / Ήφαιστου και 
των Αστέρων / Αστερισμών. 



 6 (Σημείο εκκίνησης  των 

εκλειπτικών συντεταγμένων: 
ισημεριών σημείο γάμμα). 

 

Εξωτερικό 

Αστρονομία: ο πλανήτης και το Ηλιακό 

Σύστημα μέσα  στον κόσμο (από το φυσικό 
πεδίο). 

 

 

10-11) Εδώ έχουμε δύο βασικούς τομείς, τη γεωκεντρική αστρολογία ( Η Γη στο κέντρο της 
Εκλειπτικής) και την ηλιοκεντρική (Ο Ήλιος στο κέντρο της Εκλειπτικής). 
 

10) Όσον αφορά τη δυτική γεωκεντρική Αστρολογία, σύμφωνα με  ιστορικές  σημειώσεις προέρχεται 
από τη Βαβυλωνιακή και την Χαλδαϊκή αστρονομία (από τη δεύτερη χιλιετία π.Χ.), αργότερα 
υιοθετήθηκε από τον Έλληνα (Ίππαρχο) και συστηματοποιήθηκε από τον Αιγύπτιο  και Ελληνιστή 

Πτολεμαίο τον δεύτερο αιώνα μ.Χ. και στη συνέχεια διατηρήθηκε στη μεσαιωνική περίοδο από τους 
Άραβες μόνο για να ανακαλυφθεί ξανά στην Ευρώπη από τον δωδέκατο αιώνα. 

Μέχρι τον Γαλιλαίο, ο αστρονόμος ήταν και αστρολόγος και αντιστρόφως. Σήμερα,  η νοοτροπία 
του μέσου ανθρώπου και της διανόησης ερμηνεύει  αυτή την ταύτιση ως αφέλεια ή ανωριμότητα της 
γνωστικής προσέγγισης, όπως συνηθίζεται να λέγεται. Η αστρονομία πιστεύει μόνο σε αυτό που 
κατανοεί μέσω πειραματικών επαληθεύσεων (βασισμένων σε όργανα βαθμονομημένα πάνω στις 

φυσικές αισθήσεις ή στο συγκεκριμένο νου), ενώ η συνηθισμένη αστρολογία συχνά χάνεται σε 
συγχύσεις και ατομικισμό. Σίγουρα οι  «δύο» οπτικές  θα πρέπει να μετατραπούν σε  ένα ενιαίο, 
αστρονομικό / αστρολογικό κλειδί για την εσωτερική κατανόηση, ως μια ενιαία επιστήμη που 
παντρεύει τις ουράνιες κατευθύνσεις και κύκλους με την τέχνη της ανάγνωσης των αιτιών. 

Λαμβάνοντας υπόψη το σημείο εκκίνησης του ζωδιακού Τροχού, αξίζει να σημειωθεί ότι η 
Εσωτερική Αστρολογία δηλώνει ότι το πραγματικό σημείο εκκίνησης (το 0 ° του Κριού) στην 
πραγματικότητα δεν είναι ακόμη γνωστό από την ανθρωπότητα, οπότε αν και από τη  μια οι ακριβείς 
υπολογισμοί φαίνονται απίθανοι και οι αξιολογήσεις ανακριβείςς, από την άλλη πλευρά, τονίζεται η 

ανάγκη να είναι η ακρίβεια ποιοτική, ψυχομετρική, να παρέχεται από τον Αστροσοφό / Αστρολόγο που 
είναι πραγματικά ικανός να μαντέψει το πραγματικό εξελικτικό σημείο του υποκειμένου  (ή οντότητας 
στο κέντρο του ουράνιου χάρτη) και να μεταφράζει κατάλληλα και να εφαρμόζει επαρκώς τα ουράνια 
δεδομένα σύμφωνα με τους νόμους, τους κανόνες και τις αξίες της εσωτερικής Αστροεπιστήμης. 

 
 

12) Με την τομή μεταξύ του τροχιακού επιπέδου / του κύκλου της εκλειπτικής και του γήινου  
ισημερινού  (το λεγόμενο σημείο γάμμα, όπου ο φαινόμενος Ήλιος βρίσκεται την ημέρα της ισημερίας 
του Μαρτίου), ορίζεται στις 0 ° ο Κριός, αν και τα Σημεία και οι Αστερισμοί δεν συμπίπτουν για 

περίπου δύο χιλιετίες. Ωστόσο, όσοι γνωρίζουν τις αστρολογικές τυπολογίες μπορούν να 
επαληθεύσουν ότι οι άνθρωποι που γεννήθηκαν για παράδειγμα τον πρώτο μήνα μετά από αυτήν την 
ισημερία εξακολουθούν να ανταποκρίνονται «αποτελεσματικά» στις αξίες  και την τυπολογία του 
Κριού, ακόμα κι αν ο Ήλιος δεν είναι πλέον προς την κατεύθυνση του αστερισμού του Κριού . Εάν 

έρθουμε αντιμέτωποι με αυτήν την προφανή αντίφαση, η διάνοια παραμένει ικανοποιημένη στο να 
είναι δύσπιστη. Η εσωτερική αστρολογία αντ’ αυτού, παρουσιάζει και διευκρινίζει αυτό το γεγονός ως 
αποτέλεσμα της «σκέπτο-μορφής» στην οποία  είμαστε βυθισμένοι, προερχομένη από τις «ιδανικές 
φόρμουλες » ή τις  ενορατικές αλήθειες  που παγιώθηκαν από εσωτερικούς επιστήμονες - μυημένους 

στις χωρικές Σχέσεις. Άρα, αυτή είναι μια αναμενόμενη σκεπτομορφή, και  επικρατεί σε σχέση με την 
απόδειξη αστρονομικών ευθυγραμμίσεων στην επιρροή και τον προσδιορισμό των επίγειων γεγονότων, 
ακόμη και του χαρακτήρα ή των γενετικών τάσεων. 
 

  
13) [διαφάνεια: «Ο μήνας και το σημείο ζωδιακού , ή η θέση του Ήλιου στους ουρανούς, δεν 
συμπίπτουν πραγματικά. Όταν δηλώνουμε, για παράδειγμα, ότι ο Ήλιος είναι «στον Κριό», μεταδίδει 
μια εσωτερική αλήθεια αλλά όχι ένα εξωτερικό γεγονός. Ο Ήλιος βρισκόταν στον Κριό στην αρχή 

αυτού του μεγάλου κύκλου, αλλά δεν είναι στην ίδια ακριβώς θέση σήμερα όταν "βρίσκεται" σε αυτό 
το σημείο του ζωδιακού. " (EA: 63-4) 
 
 

14) «Όταν μελετάται  το ωροσκόπιο ενός ανθρώπου που έχει γεννηθεί σε έναν συγκεκριμένο μήνα… 



θα πρέπει να έχουμε κατά νου ( κάτι που σπάνια γίνεται) ότι τώρα ο μήνας και το σημείο του ζωδίου  
δεν συμπίπτουν καθόλου. Για παράδειγμα ο ήλιος δεν είναι πραγματικά στο Λέοντα, κατά τη διάρκεια 

του Αυγούστου. Η σωστή ερμηνεία επομένως ενός αστρολογικού χάρτη είναι σε μεγάλο βαθμό 
ψυχομετρική [όχι «γεωμετρική» ή δίνεται από την αστρονομική κατεύθυνση που ανιχνεύεται από τον 
άξονα Ήλιου-Γης] και εξαρτάται από τη σκέπτο-μορφή  του αστερισμού που έχει δημιουργηθεί για 

αιώνες από τους αστρολόγους [για τη διάρκεια των 30 ° του αντίστοιχου Σημείου του ζωδίου, όπου 
καταγράφονται οι επιδράσεις και τα αποτελέσματα του αντίστοιχου Αστερισμού, ακόμη και αν  είναι 
μετατοπισμένα αστρονομικά] 

Η ενέργεια ακολουθεί τη σκέψη. Για χιλιάδες χρόνια ορισμένοι τύποι ενέργειας και οι 
συνακόλουθες επιπτώσεις τους στην ουσία και τη μορφή έχουν ερμηνευτεί  με τον τάδε ή δείνα τρόπο. 

Επομένως έτσι και είναι, με εξαίρεση τον υψηλά εξελιγμένο άνθρωπο και τον  αληθινό ζηλωτή που 
έχει προσανατολίσει τον εαυτό του, και επομένως  αρχίζει να επηρεάζεται από τον τροχό της ύπαρξης 
και αρχίζει να κυβερνά τα αστέρια του, και  άρα  δεν βρίσκεται πλέον υπό τους κανόνες και την 

κυριαρχία τους. " (Λ.Μ: 437-9) 
 
 

15) [βίντεο διαφάνειας: «Υπάρχει μια συνεχής κίνηση και μετατόπιση στο διάστημα η ακρίβεια  των 
ισημεριών είναι τόσο γεγονός όσο και ψευδαίσθηση. Η όλη διαδικασία και η ερμηνεία της εξαρτώνται 

από το πνευματικό σημείο εξέλιξης της φυλής η ανταποκριτικότητα  του ανθρώπου στις πλανητικές 
δυνάμεις και στην επίδραση των ζωδιακών σημείων εξαρτάται από τα οχήματα αντίδρασης του 
ανθρώπου και από τον μηχανισμό λήψης με τον οποίο εισέρχεται σε ενσάρκωση. … …Τα 

αστρονομικά δεδομένα είναι σχετικά μόνο όσον αφορά τον αληθινό και πραγματικό χαρακτήρα αυτού 
για το οποίο γίνεται η επιστημονική δήλωση. Είναι δηλωτικά της ζωής και της ισχύος … Από τη 
σκοπιά της εσωτερικής αλήθειας, είναι απλώς ενσωματωμένες Ζωές και η έκφραση της ζωής, της 

ποιότητας, του σκοπού και της πρόθεσης των Όντων Εκείνων που τα έχουν φέρει σε 
εκδήλωση."(EA:256-7)] 

               [2 βίντεο] Σε μακροσκοπικό επίπεδο, αυτό υπονοεί, όπως αναφέρθηκε, ότι η βόρεια άνοιξη 
και το νότιο φθινόπωρο, τουλάχιστον για αυτόν τον μεγάλο προκαταρκτικό κύκλο (περίπου 26.000 
χρόνια), θα είναι πάντα ανάλογη με την ενέργεια του Πρώτου Σημείου του Κριού που ξεκινά / μυεί, 

εκδηλώνει, ανανεώνει. Φυσικά, μπορεί να θεωρηθεί ότι στο παρελθόν, ειδικά στην Εποχή του Κριού 
(II-I χιλιετία π.Χ.),  η ώθηση στον Κριό κατά την ισημερία θα πρέπει να ήταν ακόμη πιο ισχυρή στην 

αφύπνιση της εξωτερικής και εσωτερικής φύσης, αλλά ο Κριός εξακολουθεί να αποτελεί την 
Απόκρυφη αιτία της δύναμης  εκδήλωσης και,  κατ` αναλογία της αναστάσιμης δύναμης (ως   
ανθρώπινη ανταπόκριση σε αυτή την επιρροή, το Χριστιανικό Πάσχα είναι πάντα στον Κριό, όπως και 

στο Ιράν /  το πρώην Βαβυλωνιακό νέο έτος). 
 
 

16) Περνώντας από το σημείο εκκίνησης στον ορίζοντα ή στον «Τροχό των γεγονότων», κάποιοι 
εκπρόσωποι της σημερινής γεωκεντρικής αστρολογίας θεωρούν τον  αστρικό ορίζοντα ως τη  
μεγαλύτερη «αλήθεια» του εκλειπτικού κύκλου (για τον οποίο το σημερινό σημείο εκκίνησης  του 
ουράνιου ισημερινού βρίσκεται τώρα στο σημείο όπου διακρίνονται τα άστρα του Υδροχόου). Και οι  

διελεύσεις του Ήλιου και των Πλανητών  ερμηνεύονται ανάλογα με την  αντικειμενική και τη 
διαφοροποιημένη επέκταση των αστερισμών που  αναγνωρίζονται από τους αστρονόμους. 
 
17) (με τον Οφιούχο  ή  Όφι ως τον 13ο αστερισμό μεταξύ του Σκορπιού και του Τοξότη).  

[εικόνα 3 τροχοί] 
Προοπτικές: Εσωτερικός τροχός: 12 σημεία (αστρολογικός τροπικός) - Μέσος τροχός: 12 Αστερισμοί ( 
αστρική αστρολογία ) - Εξωτερικός τροχός: 13 αστερισμοί ( αστρική αστρονομία) 

Αλλά εάν η τιμή του αριθμού 12 προέρχεται από τον τρέχοντα σκοπό του ηλιακού μας Λόγου, 

που υποστηρίζεται στην εξέλιξη του από τις 12 κοσμικές Δυνάμεις, οι συμβατικές ανθρώπινες 
διαιρέσεις του προφανούς ή του αστρονομικού Ουράνιου Θόλου θα ήταν έγκυρες τυπικές 
προσεγγίσεις που επικεντρώνονται στα αρχικά αρχέτυπα, τη  συμβολική αξία και το μυθικό ή 
πραγματικό θρύλο των Αστερισμών: 

 



 
18) [διαφάνεια: Από όλες τις δημιουργικές ενέργειες, η σκέψη παραμένει υπέρτατη. Ποιος μπορεί 

να είναι ο κρύσταλλος αυτής της ενέργειας; Μερικοί πιστεύουν ότι η ακριβής γνώση είναι το στέμμα της 
σκέψης αλλά θα ήταν πιο σωστό να πούμε ότι ο θρύλος είναι το στέμμα της σκέψης. Στον  θρύλο 

εκφράζεται η  ουσία της δημιουργικής ενέργειας. Σε μια σύντομη φόρμουλα ενός θρύλου ορίζονται τόσο 
η ελπίδα όσο και το επίτευγμα. Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι οι θρύλοι είναι φαντασιώσεις της 
αρχαιότητας. 

Ο αμερόληπτος νους θα διακρίνει τον θρύλο  που παραμένει ζωντανός καθ` όλες τις ημέρες του 

Σύμπαντος. Κάθε μεγάλο επίτευγμα ενός έθνους, κάθε μεγάλος ηγέτης, κάθε σημαντική ανακάλυψη, κάθε 
κατακλυσμός, κάθε κατόρθωμα (Podvig) καλύπτεται με ένα  φτερωτό θρύλο. ... Στον  θρύλος εκφράζεται 
η βούληση των ανθρώπων ... Έχουν δίκιο οι δημιουργοί των θρύλων του κόσμου ... ( Agni Yoga: § 19) 

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν περιμένουμε μια στιγμή που οι Αστερισμοί και τα Ζώδια  θα 

συμπέσουν  ως προς τις κατευθύνσεις και την ουσία τους, αλλά αυτό συνεπάγεται  πρόοδο του 
εξελικτικού επιπέδου συνείδησης, δηλαδή ότι η ανθρωπότητα θα μαθαίνει να υπερβαίνει τις επίγειες 

αστρικές σκεπτομορφές και να είναι ελεύθερη να δημιουργεί το ηλιακό της μέλλον μέσω της χωρικής 
Σκέψης. 

Μαθαίνοντας, αδιάκοπα και σταδιακά, να σκεφτόμαστε "σε  ενότητα πνοής και ρυθμού" με τη 

Σοφία των αστεριών, παρακινούμαστε να δημιουργήσουμε αυτόν τον παγκόσμιο θρύλο που δίνει ουσία 
και ενέργεια 
 
19) στο πραγματικό όνειρο του ανθρώπινου Όντος, να διερευνήσει ελεύθερα και να πετάξει (μέσω της 

πύρινης σκέψης) στο άπειρο Σύμπαν: εύθραυστο αλλά αθάνατο,  όχι με απόλυτη επίγνωση, αλλά με 
χαμόγελο και  συνάφεια με το μυστήριο του. 
 
 

20α) Συνεχίζοντας να  αναλύουμε την πρώτη στήλη του αστροσοφικού πίνακα, για την Βεδική  ή την 
Ινδική αστρολογία, τα Σημεία και οι Αστερισμοί  συμπίπτουν  στο λεγόμενο «σημείο του Κριού»,  
εκείνο το σημείο του ουρανού ανάμεσα στα αστέρια του Κριαριού 
 

20β) στην ακμή της ισημερίας του Μαρτίου γύρω στο 285 μ.Χ. (ο «σπόρος του Πατέρα», συμμετρικός 
ως προς το αστέρι Χύτρα (Spica / Chitra) στην άλλη πλευρά του Ουρανού, ένα σημάδι της αγνότητας 
της Μητέρας, για τον εσωτερισμό). Για άλλους, ωστόσο, αυτή η σύμπτωση συνέβη γύρω στο 499 μ.Χ. 
και από εκείνη τη σταθερή αστρική έναρξη συνεχίζουν να αντλούν τις αστρικές διαιρέσεις του 

Εκλειπτικού Τροχού, καθώς και τις θέσεις των Πλανητών, λαμβάνοντας υπόψη την προοδευτική 
απόκλιση (ayanamsa= ακρίβεια ισημεριών) από αυτήν την αρχή. 
 
20γ) Άλλοι βλέπουν το αστέρι Αλκυόνη στις Πλειάδες ως την πραγματική  έναρξη του αρχικού 

αστερισμού του Κριαριού (στο τέλος  του   αστερισμού του Ταύρου) καθώς και του τρέχοντος 
διαστήματος (25-26.000 χρόνια), που παλαιότερα ονομαζόταν το έτος των Πλειάδων. 
 

21) [διαφάνεια: «Οι Πλειάδες ως η κεντρική ομάδα του Ταύρου και της  Αλκυόνης, μία από τις 7 

Πλειάδες, υποτίθεται ότι είναι το αστέρι γύρω από το οποίο περιστρέφεται το σύμπαν μας». (EA, 679) 
Η Αλκυόνη και οι Πλειάδες υποδεικνύονται επίσης από τον εσωτερισμό ως το κέντρο του 

τοπικού μας σύμπαντος - του κοσμικού μας συστήματος ή  αλλιώς του αστερισμού με τα επτά ηλιακά 
συστήματα. 

Υπάρχει άραγε μια ηλιακή περιστροφή γύρω από τις Πλειάδες μαζί με τα 6 άλλα ηλιακά 
συστήματα και μια ηλιακή μετάπτωση 250.000 ετών (δηλαδή, μια μετατόπιση του σημείου της  τομής 
του ηλιακού ισημερινού και της κοσμικής εκλειπτικής με την Αλκυόνη το κέντρο)?  

 

22)  Κάνοντας έτσι ακόμη ένα τολμηρό αλλά λογικό άλμα προς τα εμπρός, μπορούμε να υποθέσουμε 
(για την  εσωτερική αστρική προοπτική, τόσο την γεωκεντρική όσο και  την ηλιοκεντρική) την 
κατεύθυνση προς το γαλαξιακό κέντρο, το υπομόχλιο και  στόχο όλων των σωμάτων του λεγόμενου 
Γαλαξία , ως τον αρχικό Άξονα προς τον κοσμικό κεντρικό πνευματικό Ήλιο, 

 
 



23) τον υπέρτατο κοσμικό αναδυόμενο Ήλιο, πηγή της κοσμικής εκδήλωσης και της ανάστασης. Και 
αυτό ισχύει ακόμη και για μια μονάδα ή πνεύμα που «σταυρώθηκε» στην Ύλη σε έναν χαμένο πλανήτη 
της γαλαξιακής περιφέρειας, όπως είμαστε εμείς. 
[διαφάνεια: Όταν το μαγεμένο λουλούδι τρυφερότητας ξεδιπλώνεται στη γη, ένα νέο αστέρι γεννιέται στο 

Άπειρο. Αμέτρητα είναι τα αστέρια. Ο Γαλαξίας της ευτυχίας γεφυρώνει όλους τους κόσμους. (Το 
Κάλεσμα: § 334) 
 
24) Για κάθε «πεπρωμένο» ή προορισμό υπάρχει επομένως μια σχετική Αρχή: μία για τη Μορφή, μια 
άλλη πιο περιεκτική για τη Συνείδηση,  και μία ακόμη πιο συνθετική για τη Ζωή: 

[διαφάνεια 1 - για κάθε μορφή και συνείδηση που ζει, κινείται και υπάρχει  πάνω στον πλανήτη, τα 
πάντα προκύπτουν ή ξεκινούν από τον ωροσκόπο του, την κατεύθυνση εισόδου στον κύκλο της 

εκδήλωσης. 
2 - για τα βασίλεια ενός πλανητικού Λόγου (όπως το ανθρώπινο), ο Κριός είναι πάντα το 

ενεργειακό  σημείο ή  το Σημείο « έναρξης» για τον τρέχοντα κύκλο. 
3 - για κάθε  ηλιακά ενεργοποιημένο Κέντρο, είναι απαραίτητο να αναζητήσουμε την κοσμική 

του κατεύθυνση  Εξέλιξης, όπως φαίνεται  παραδειγματικά από την Ακτίνα που ενώνει το Ηλιακό 
Σύστημα με το κοσμικό και γαλαξιακό Κέντρο  όλων των κέντρων.] 

Μόλις καθοριστεί η Αρχή, όλα αναπτύσσονται  γύρω από αυτόν τον πρώτο συνδυασμό,  για να 
επιστρέψουν σε αυτόν, για να ξεκινήσουν ξανά σε ένα  ανώτερο σημείο θέλησης για  εξέλιξη, και  αυτό 

να  γίνεται αέναα. 
 

25) Εστιάζοντας τώρα στην τρίτη στήλη του πίνακα, ο θαυμαστός Τροχός του γίγνεσθαι, έχοντας 
προσδιορίσει το Κέντρο του και την  αρχική του Ακτίνα  (τον ωροσκόπο του ), μας  αποκαλύπτει τις 

σχετικές σφαίρες επιρροής και συνάφειας, δηλαδή, το πεδίο υπηρεσίας των διαφόρων αστρολογικών 
προσεγγίσεων: 

1. - ένα πεδίο που είναι είτε προσωπικό και «κοσμικό» για την ορθόδοξη ή εξωτερική τροπική 
γεωκεντρική αστρολογία · ή προσανατολισμένο στην ψυχή, στην «ομαδική συνείδηση», για την 

εσωτερική αστρολογία. 
                  Στην πρώτη περίπτωση είναι το Ζώδιο του Ήλιου και οι εξωτερικοί πλανήτες στους 12 
Οίκους  που ενσωματώνουν και επηρεάζουν τα «πιθανά» χαρακτηριστικά και τις διαδικασίες της υπό 
εξέταση οντότητας ή συμβάντος. Διαφορετικά, η ενέργεια του Ζωδίου του Ωροσκόπου, η κατεύθυνση 

της ψυχής επικρατεί και αυτός ο νέος «Ήλιος της Δυνατότητας» καθοδηγεί την προσωπική σφαίρα 
όλο και πιο σταθερά και πιο χρήσιμα (η «ισχύς του Ήλιου της Πιθανότητας»). Η προσωπικότητα, που 
εξελίσσεται και αλλάζει  Ζώδιο σε κάθε ενσάρκωση, ολοένα και περισσότερο ολοκληρώνεται και 
κινείται από την αγάπη και τη σοφία της εσωτερικής Καρδιάς του Ήλιου και από τους παλμούς όλων 

των 12 «πετάλων» της, των 12 Ζωδιακών Σημείων. Αυτά, για τον Μαθητή, εκφράζονται μέσω των 
εσωτερικών κυβερνητών των «12 Σημείων των 3 Σταυρών». 
                  Και τα δύο επίπεδα ρέουν, για την εσωτερική Αστρολογία, σε μια τρίτη σφαίρα, τη σφαίρα 
της μονάδας ή του Πνεύματος, όλο και πιο βαθιά ή πιο περιεκτική, προς αντιστοιχίες που δύσκολα 

μπορεί κανείς να φανταστεί, ακόμη πιο κοσμικές και συμπαντικές. Πέρα από τους τροχούς των 
Πλανητών και των Ζωδίων, υπάρχει ένα μεγάλο πεδίο, που εστιάζεται στα 7 Ηλιακά Συστήματα  (εκ 
των οποίων ο Ήλιος μας είναι ένας) και 3 κύριους έξω-ηλιακούς αστερισμούς  σε στενή σχέση, τη 
Μεγάλη Άρκτο, τις Πλειάδες και τον Σείριο, 3 «Ήλιους  Δύναμης» που με τις συνδυασμένες ενέργειές 

τους καθοδηγούν ολόκληρη την ηλιακή Εξέλιξη στον Κόσμο, στην  οποία η μονάδα, ο συλλογικός 
σπόρος του Πνεύματος, συμμετέχει εθελοντικά, συνειδητά και ενεργά. Το αντίθετο Ζώδιο από εκείνο 
του Ήλιου δίνει ενδείξεις για αυτό το «υψηλότερο» ή πολύ βαθύ πεπρωμένο και εκπλήρωση, 
δείχνοντας επακριβώς τη θέση της Γης στον αντίστοιχο ηλιοκεντρικό χάρτη. 

                 Ο Ζωδιακός άξονας του Ήλιου κατά τη γέννηση γίνεται τότε η μαγνητική πολικότητα της 
Μονάδας που τελικά κυβερνά το Πεδίο από το κέντρο, ένα  Κέντρο που ταυτίζεται με τη Γη ή τον Ήλιο  
ανάλογα με τον προσανατολισμό της Υπηρεσίας του: 
 

26) - Όσον αφορά την υπηρεσία προς τη Γη, ο «σπόρος του πνεύματος»  θα λάβει υπόψη τον τροπικό 
γεωκεντρικό Τροχό σύμφωνα με την αντίθετη φορά των δεικτών του ρολογιού των Ζωδίων για την 
εξέλιξη της συνείδησης, και εκείνος σε δεξιόστροφη φορά  θα καθοδηδήσει στην καταστάλαξη της  
ενέργειας στον πλανήτη όσον αφορά την ενέλιξη, ή την κάθοδο στην ύλη  και τη δημιουργία  των 



μορφών. Η μονάδα   αναλογικά διευκρινίζεται από την εσωτερική Διδασκαλία ως το οπτικό κύτταρο  
του πλανητικού Λόγου, ως το παράθυρο και το « σκόπευτρο » αυτών των θείων Δομητών. Συμμετέχει 
στην παγκόσμια πρόοδο του Πλανήτη σύμφωνα με τους 12 αστρικούς Αστερισμούς των 12 Εποχών 
του  προκαταρκτικού κύκλου (συντονίζοντας  τις  ενστικτώδεις μαζικές κινήσεις, τις γενικές τάσεις,  

και τις κυρίαρχες ιδιότητες τους ...) 
             [διαφάνεια: «… οι μυριάδες ζωών που αποτελούν τη μορφή εξαρτώνται από τα σημεία του 
ζωδιακού κύκλου που κινείται με την κανονική τροχιά- ωρολογιακά- εξαιτίας της μετάπτωσης των 
ισημεριών, ενώ η ζωή του μαθητή, εστιασμένη στην συνείδηση της ψυχής, κυβερνιέται… από τον 

τροχό, που προωθείτε αντιωρολογιακά. (Ε.Α.276) 
 

27)… Αλλά στον μεγαλύτερο εξελικτικό  κύκλο  που αφορά τη μαζική κίνηση  του πνεύματος-ύλης 
και όχι την ατομικοποιημένη πρόοδο του ανθρώπου, η κίνηση γίνεται από τον Κριό στους Ιχθύς, μέσα 

από τον Ταύρο. Το μυστικό του προπατορικού αμαρτήματός του ανθρώπου κρύβεται σε αυτήν την 
αλήθεια, γιατί  σε κάποιο στάδιο της ανθρώπινης εξέλιξης συνέβη ένας εσφαλμένος  προσανατολισμός 
και η ανθρώπινη οικογένεια προχώρησε  - σαν ένα όλο - ενάντια στον τρέχοντα κανονικό ζωδιακό, για 
να το πούμε έτσι, και μόνο στην ατραπό της μαθητείας επιτυγχάνεται εκείνος ο σωστός 

προσανατολισμός και η ανθρωπότητα μεταστρέφεται στον ορθό ρυθμό προόδου. Συνεπώς θα σας 
ζητούσα να διακρίνετε ανάμεσα  στην ενελικτική πρόοδο που επηρεάζει τις μεγάλες Δημιουργικές 
Ιεραρχίες και τις εξελικτικές διαδικασίες που επηρεάζουν την τέταρτη Δημιουργική Ιεραρχία, την 
ανθρώπινη. " (EA: 255)] 

 
28) - αν αντ’ αυτού το Κέντρο ταυτίζεται με τον Ήλιο (ηλιοκεντρική αστρολογία: βλ. Σημεία 3 και 4), 
το πεδίο υπηρεσίας του Πνεύματος είναι τουλάχιστον αυτό της ψυχής ή των Αιτίων, και πέραν αυτού, 
προς πεδία μιας  ολοένα ανώτερης, πιο περιεκτικής τάξης δονήσεων της συστημικής εκδήλωσης του 

πλανητικού και του ηλιακού Λόγου: υπάρχουν μονάδες ή Μυημένοι που υπηρετούν ως πλανητική 
Κυβέρνηση και άλλοι ως η ηλιακή Κυβέρνηση (ακόμη και αν «εστιάζονται» στην επίγεια σφαίρα μας)  
 
29) Επιστρέφοντας στο σημείο 2: 

                      2 - η εξωτερική αστρική  γεωκεντρική προοπτική προσφέρεται για την εφαρμογή των 
ίδιων ποιοτήτων και εννοιών των Σημείων του Ζωδιακού στα αστρονομικά τμήματα των αντίστοιχων 
Εκλειπτικών Αστερισμών, με διαφορά περίπου ένα μήνα (λόγω της τρέχουσας μετάπτωσης) στον 
Τροχό της ετήσιας περιστροφής. 

               Ωστόσο, εάν επί του παρόντος τα αστέρια του Κριού συναντούν τον φαινομενικό Ήλιο ένα 
μήνα μετά την εποχή του Σημείου του Κριού (επομένως επικαλύπτουν τα αστέρια των Ιχθύων μεταξύ 
Μαρτίου και Απριλίου), πώς γίνεται τα Σημεία  και οι Αστερισμοί  να είναι ταυτόχρονα  αιτιώδεις 
παράγοντες ή στο το ίδιο επίπεδο; Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε την υπόθεση σύμφωνα με την οποία 

οι πιο εξελιγμένες συνειδήσεις, ξεκινώντας από την τρίτη μύηση (αν όχι  και πιο πέρα), είναι σε θέση 
να χρησιμοποιούν και τα δύο κυκλικά συστήματα αναφοράς, χρησιμοποιώντας πραγματικές ή 
αστρονομικές ευθυγραμμίσεις για να ενοποιήσουν  άμεσα την 1η όψη  του Πνεύματος και την 3η Όψη 
της ζωντανής Ουσίας, ενώ το τροπικό σύστημα, «εκτός φάσης» είναι υποκειμενικά πιο ισχυρό, διέπει 

την εξέλιξη της Συνείδησης (2η Όψη) και  κατ’ επέκταση τις πλανητικές Μορφές. 
               Στην πραγματικότητα, όπως συμβαίνει  και με τις Εποχές, οι πραγματικές κατευθύνσεις του 
ορίζοντα, των πλανητών και των αστεριών έχουν, πέρα από τη δυσκρασία του ανθρώπινου βασιλείου, 
μια κυρίαρχη δυναμική και ρυθμιστική δύναμη. Όμως οι Πράκτορες τέτοιων Δυνάμεων δεν είναι πλέον 

αυστηρά «ανθρώπινοι». 
              Κατά την προετοιμασία και την αναμονή σύμπτωσης των δύο Τροχών (υποκειμενικά/Τα 
Σημεία και αντικειμενικά /οι  Αστερισμοί) ξεκινούμε με την «μυημένη» ανθρώπινη ανταπόκριση, ώστε 
να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τον αστρολογικό κώδικα ερμηνείας  του Ουρανού. Μπορούμε να  

προχωρήσουμε σε μια πιθανή σύνθεση μεταξύ των δύο προσεγγίσεων, για παράδειγμα σε σχέση με την 
ενέργεια της Αρχής: 
 
30) η αντικειμενική κατεύθυνση της ισημερίας του Μαρτίου, λόγω της εσωτερικής δύναμης του Κριού, 

του  πλανητικού ωροσκόπου , είναι επίσης η υποκειμενική αιτία της ανανέωσης ή της αφαίρεσης από 
την εκδήλωση (τουλάχιστον για 25 χιλιετίες!), η οποία χρωματίζεται  συγχρόνως από τις επιρροές των 
αστεριών του Υδροχόου, του εισερχόμενου  αστερισμού  και της εποχής του. 



 
              Η γενική του τάση, που είναι ουσιαστική σε σύγκριση με τους μικρότερους Τροχούς, δεν 
πρόκειται να εκφράσει πλέον τις ιδιότητες και τις ποιότητες των Ιχθύων όπως τα τελευταία 2.000 
χρόνια (όσον αφορά την ανθρώπινη ψυχή: συναισθηματικός υλισμός,  ευσέβεια και σωτηρία θυσία) 

αλλά την Υδροχοϊκή ποιότητα που είναι περισσότερο νοητικά προσανατολισμένη (ψυχρή και 
απόμακρη ή πνευματικά αποσπασμένη: αντικειμενική, επιστημονική, επεκτατική, 
παγκοσμιοποιημένη). 
 

21) Στόχος αυτής της μελλοντικής επανένωσης στη συνείδηση είναι η εσωτερική αστρική γεωκεντρική 
προοπτική, η οποία εξυμνεί τον  Ανθρώπο- τους Φωτοδότες- και τις Κοσμικές  ευθυγραμμίσεις, 
δηλαδή, την ουσιαστική κοινωνία μεταξύ του ανθρώπινου όντος  και των πλανητικών, ηλιακών και 
κοσμικών όντων: Ο άνθρωπος στη Γη ανυψώνει  τα μάτια προς τον Ουρανό και, μέσω του 

«σκοπεύτρου του» του Ήλιου (για την δύναμη του να εστιάζει τη προσοχή) αλλά και  μέσω των άλλων 
Φωτοδοτών, λαμβάνει τις ενέργειες των αστρικών Πυρών που παρεμποδίζονται από την περιοδική 
τους κίνησή τους (ο φαινόμενος Ήλιος ευθυγραμμίζεται με κάθε Κοσμικό Κέντρο μόνο μια φορά το 
χρόνο). 

              Αυτή η «αστρολογία» ξεπερνά κάθε προσωπική ή περιορισμένη χρήση, καθώς και 
οποιαδήποτε παγιωμένη απόσταση ή επίπεδο, προβάλλει τις καθαρές και συνθετικές αξίες των 
κατευθύνσεων, ως ζωτικά κανάλια ενεργειών που μεταφέρουν κοσμικές ωθήσεις ή ιδέες στις μονάδες, 
-σε αυτό το πολύ βαθύ κέντρο κάθε όντος- που λειτουργεί από την 3η μύηση και μετά, ως μονάδα 

συνείδησης των Κέντρων του  Πλανητικού Λόγου. 
 

32) Αυτή η εσωτερική αστρική αστρολογία ανακαλύπτει εκ νέου την τελετουργική αξία του «βλέμματος 

της καρδιάς», της προσοχής του Ματιού της συνείδησης, ως «φορέα δύναμης» ικανού να 
προσανατολίζεται προς την κοσμική ή μοναδική Αγάπη, να συμμετέχει στη δύναμη  μιας ουράνιας 
Κατεύθυνσης, μιας Ιδέας - 
 

33) 
              3. - η ηλιοκεντρική αστρολογική προσέγγιση, η οποία  ερμηνεύει ποιοτικά τους ρυθμούς και 
τις ψυχογεωμετρίες των «ουράνιων μηχανών» του ηλιακού συστήματος, μπορεί να είναι μόνο 
εσωτερική, δηλαδή, να αφορά τις γενικές Αρχές και Αιτίες, όπως και τα αναπτυγμένα Όντα στην 

εξέλιξη (ψυχές ή « ομαδικές συνειδήσεις », μονάδες ή « συλλογικές μονάδες », πλανητικά κέντρα  και 
Πλανήτες ως ηλιακά κέντρα).Η αναγνώριση του Κέντρου του ηλιοκεντρικού χάρτη με τον Ήλιο είναι 
ανάλογη με το «ως εάν» να βρισκόμασταν στο βασίλειο της Ψυχής, του αφηρημένου νου (ανώτερο 
μάνας) ή του αιτιώδους πεδίου για την ανθρώπινη συνείδηση. Σε αυτό το ενεργειακό πεδίο, κάποιος 

είναι ελεύθερος να υπηρετήσει ενεργά την πλανητική πρόοδο και πέρα από  αυτήν: 
 
34) οι ψυχογεωμετρίες ή τα σχέδια που διαγράφονται από τις πλανητικές  τροχιές υπολογίζονται τότε 
ως αιτιώδη και αιτιολογικά σημάδια του ηλιακού Σχεδίου, ως κατευθύνσεις και κύκλοι των 

πλανητικών Κυρίων, που πραγματώνουν στο κοινό σχήμα ( την εκλειπτική) το στημόνι και το υφάδι 
όλων των πιθανών γεγονότων του ηλιακού συστήματος. Αυτά στη συνέχεια θα γίνουν αποτελεσματικά,  
και θα μετατραπούν σε γεγονότα και μορφές, εντός  κάθε Πλανήτη. (Οπότε εδώ στη Γη, η γεωκεντρική 
προοπτική θα είναι και πάλι θεμελιώδης και θα αποκαλύπτει πώς αυτές οι δυνάμεις μεταφράζονται σε 

ιζήματα, ή πώς οι ιδέες και οι φόρμουλες εμφανίζονται ως μορφές στους «τρείς κόσμους»: στη 
διανοητική, συναισθηματική και αιθερική-φυσική σφαίρα ). 
 
            Η τροπική ηλιοκεντρική προσέγγιση εξακολουθεί να προβάλλει, ως αιτιώδη ορίζοντα, τα 12 

Ζωδιακά Σημεία, τιμώντας έτσι τα Δώδεκα Πυρά  του Διαστήματος που στηρίζουν την εξέλιξη πάνω 
στη Γη της ηλιακής ή ψυχικής Συνείδησης. Αυτή η εξέλιξη προωθείται από την αλληλεπίδραση των 
Επτά Ακτίνων, που μεταδίδονται από τα Πυρά της ηλιακής Ζωής, σύμφωνα με τις κινήσεις, τους 
κύκλους και τις κατευθύνσεις των Πλανητών Τους ή των σωμάτων έκφρασής τους. Συνεπώς, το πεδίο 

εφαρμογής είναι εκείνο της εξέλιξης της πλανητικής Συνείδησης (12 Σημεία ξεκινώντας από 0 ° 
Κριός), που ταυτίζονται εδώ, «ως εάν», με την ηλιακή ψυχή  ή  με την ψυχή  του ενός ( Ήλιος στο 
κέντρο), και προσανατολίζονται προς το κοσμικό ή το μοναδικό ένα: ο Μαθητής -Ανθρωπότητα 
ταυτίζεται στο κέντρο με την πλανητική Καρδιά του Ήλιου, την πλανητική Ιεραρχία και τους 12 



εσωτερικούς κυβερνήτες ως οι κύριους φορείς των Ενεργειών των 12 Σημείων των 3 Σταυρών 
(εστιασμένος στον Σταθερό Σταυρό) - 
 
 

35) 
4) - η τελευταία  προσέγγιση που εξετάζεται από το αστροσοφικό σύστημα είναι η εσωτερική 

αστρική ηλιοκεντρική , η επέκταση της αντίστοιχης γεωκεντρικής. Είναι η πιο  εμβριθής για το γήινο-
ηλιακό σύστημα, προφανώς  σε απόσταση από τον ανθρώπινο κόσμο, αλλά πιο οικεία για την 

ουσιαστική πραγματικότητα των ηλιακών πραγμάτων και όντων. Η  προσωπικότητα, όπως και με τον 
τον Πλανήτη, έχει πλέον ξεπεραστεί και ταυτιστεί με την ψυχή ή την ανώτερη συνείδηση, την Καρδιά 
του Ήλιου, και από αυτό το κεντρικό σημείο βλέπει το Άπειρο και τα «σύμβολα» του, τον Κόσμο και 
τα αστέρια, τις πηγές και τους λαμπερούς τρόπους εκδήλωσης  του Πνεύματος. 

 
36) Το σημείο εκκίνησης, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να είναι μόνο  παγκόσμιο  (προς τον ένα ), 
αποσπασμένο από τους επίγειους κύκλους. Στην περίπτωσή αυτή: ο νέος κοσμικός ωροσκόπος της 
αστροσοφικής ανάγνωσης είναι η κατεύθυνση που ενώνει τον Ήλιο και το Σύστημα του με το 

Γαλαξιακό Κέντρο. 
 

37) Τώρα η Γη ή οι άλλοι Φωτοδότες είναι τα «σκόπευτρα» που ο Ήλιος χρησιμοποιεί για να ενωθεί 
με τους άλλους Ήλιους ή Κοσμικούς Χώρους: σε εκείνες τις Ημερομηνίες το ηλιακό σύστημα,  

θεωρείται ως  μια μονάδα, ένας Ηλιακός Άνθρωπος, δέχεται ωθήσεις της κοσμικής Ζωής που 
προσλαμβάνονται και αποκτούν ποιότητα από το εκάστοτε Πλανητικό- σκόπευτρο  που βρίσκεται εν 
ενεργεία και αποτελεί ένα από τα ζωτικά του Κέντρα. 
             Πρόκειται λοιπόν για μια παν-ανθρώπινη ή υπεράνθρωπη αστρολογία, που ακολουθείται 

σίγουρα από τους Διδασκάλους, τους επιστήμονες του Ουρανού και των χωρικών Σχέσεων, ενώ μόνο 
προ-υπολογίζεται , αναμένεται και προετοιμάζεται από εμάς στο επίπεδο της δημιουργικής μας 
φαντασίας.   Αυτές οι  προοπτικές και οι πιθανότητες είναι τόσο πραγματικές όσο και οι άλλες, και ως 
εκ τούτου προορίζονται για την ανθρώπινη καρδιά που υψώνει τα μάτια της χαμογελώντας στον 

ουρανό, σε εύθετο χρόνο.Αυτή  η αστροσοφική  προοπτική αφορά επομένως την Μυημένη-
Ανθρωπότητα ικανή να υπηρετήσει, ως «κεντρική ανθρώπινη Παρουσία», τον κεντρικό πνευματικός 
Ήλιο του Πλανήτη, τη Σαμπάλλα, την πραγματική Κυβέρνηση της Γης, 
 

38)  και οι 12 ιεραρχικοί κυβερνήτες είναι οι πρωταρχικοί φορείς της κοσμικής Ενέργειας των 12 
Σημείων των 3 Σταυρών (με εστίαση στον Θεμελιώδη Σταυρό και στην κοσμική Τριάδα Μεγάλη 
Άρκτος , Σείριος και Πλειάδες) 
 

 
[αν υπάρχει ακόμα χρόνος…: 
 
39) Όπως αναφέρθηκε, η Εσωτερική Αστρολογία ταυτίζει τον κεντρικό πνευματικό Ήλιο με το αστέρι 

Αλκυόνη στο ανοιχτό σύμπλεγμα των Πλειάδων, γύρω από το οποίο περιστρέφεται το «τοπικό μας 
σύμπαν». 

              Η τωρινή  αστρονομία, θαμπωμένη από τη φαινομενική δύναμη της απόστασης και της 
εμφάνισης, δεν έχει εντοπίσει ακόμη αυτήν την ουσιαστική σχέση (ίσως με ηλεκτρικούς και  

μαγνητικούς όρους  ή με όρους βαρύτητας;) μεταξύ του ηλιακού μας συστήματος και των «τριών 
οικείων αστερισμών», που αποτελούν την αιτία της ηλιακής Εξέλιξης. 
              Αν εξετάσουμε εδώ την πιθανότητα επίσης μιας αστρολογίας με κέντρο την Αλκυόνη ( που 
προφανώς αφορά Όντα με κοσμική Συνείδηση), πιθανώς  να είναι πάντα «κατευθυνόμενη» από το 

σχετικό κοσμικό ωροσκόπο του  γαλαξιακού Κέντρου και να αφορά σε  χωρικές Σχέσεις μεταξύ των 
ηλιακών και κοσμικών Όντων του «τοπικού μας  σύμπαντος », ανάμεσα στις Μονάδες τους ή  αλλιώς 
των συλλογικών Μονάδων ζωών. 
             Στη συνέχεια, το κοσμικό Πεδίο, κοινό σε αυτούς τους Επτά Ήλιους, δεν θα είναι πλέον η 

εκλειπτική μας, αλλά μια σύνθεση επιπέδων  με δικές τους εκλειπτικές ή κοσμικές τροχιές: η ακτίνα 
που ενώνει το Ηλιακό μας Σύστημα με τις Πλειάδες γίνεται τότε ένας δείκτης αυτού του νέου κοσμικού 
Πεδίου, ανάλογη με την ακτίνα που ενώνει τη Γη και τον Ήλιο, αλλά  σε ένα ανώτερο επίπεδο. 



 
            [Η άλλη ερμηνεία αυτής της ένδειξης Αλκυόνης/Πλειάδες ως το κέντρο του τοπικού μας 
σύμπαντος, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι να υποθέσουμε μια ηλιακή τροχιά των 250.000 ετών (λόγω 
της κυκλικής περιστροφής της  κορυφής του πολικού άξονα του Ήλιου μας, που δεν συμπίπτει με τον 

Βόρειο Πόλο της εκλειπτικής, πράγμα που θα προκαλούσε  υποχώρηση - κατά 30 ° κάθε 21.000 χρόνια 
- της τομής μεταξύ του ηλιακού ισημερινού και της εκλειπτικής, ή μεταξύ του ηλιακού ισημερινού και 
ενός κοσμικού εκλειπτικού κοινού και στα Επτά ηλιακά συστήματα ).] 
 

40α) Εδώ προτείνουμε μια υπόθεση για αυτήν την Εκλειπτική των Επτά Ηλιακών Συστημάτων, η οποία 
θα τέμνει τον κύριο άξονα του πανέμορφου οκτάεδρου που φαίνεται να ενοποιεί 3 από τους πιο 
σημαντικούς κοσμικούς  Λόγους για εμάς, τον Σείριο, τον Ωρίωνα και τις Πλειάδες, μέσα από  Μάτι 
του Ταύρου, το αστέρι Αλντεμπαράν : 

             Σημειώνεται πως ο αστερισμός του Ταύρου (ο Υιός του Ώρου, του Σειρίου/Ίσιδα και του 
Ωρίωνα/ Όσίριδος) αποτελεί τη θύρα, το ανοιχτό Μάτι του Φωτός, προς τη Στρογγυλή Τράπεζα του 
Ζωδιακού, τον ορίζοντα και τον κύκλο εκδήλωσης του Ηλιακού μας Σύστηματος: ένας Ώρος που 
ανήκει στις Πλειάδες  το (Κοσμικό Άτομο), ο Υιός του Σείριου (η Ψυχή) και ο Ωρίωνας ( η Μονάδα). 

 
40β) «Όλοι οι Θεοί-Ήλιοι ... έχουν συνδεθεί μυστικιστικά με τον αστερισμό Ταύρου και ονομάστηκαν 
ο Πρώτος. Ο Ταύρος  θεωρείται ως η κεντρική ομάδα του Γαλαξία μας. " (EA: 678-9) 

            Ο Ταύρος κατέχει τη θέση της  «εξωτερικής» πύλης  (μαζί με τους  Δίδυμους) που ενοποιεί την 

ηλιακή εκλειπτική και την κοσμική «εκλειπτική» του Γαλαξία. 
 
41) ενώ η «εσωτερική» πύλη είναι η αντίθετη πλευρά του Ουρανού με κατεύθυνση προς το Γαλαξιακό 
Κέντρο μεταξύ των αστεριών του Σκορπιού και εκείνων του Τοξότη: 

 
42) Το λευκό και φωτεινό ίχνος του Γαλαξία, απόδειξη της ύπαρξης του γαλαξιακού ισημερινού 
επιπέδου, εμφανίζεται στον φαινόμενο Ουράνιο Θόλο ως  το πραγματικό σύμβολο της Εκλειπτικής 
των εκλειπτικών ή του γαλαξιακού Επιπέδου που υπόκειται όλων των Επιπέδων των μικρότερων 

αστεριών. 
            Οι αστερισμοί που βρίσκονται πάνω του θα μπορούσαν να είναι ο ορίζοντας της γαλαξιακής 
Εξέλιξης του Μεγάλου Κοσμικού Ανθρώπου, από τους οποίους Επτά μείζονες (και αναρίθμητοι 
ελάσσονες) Αστερισμοί είναι τα Επτά Κύρια Κέντρα Του, ενώ οι Αστερισμοί κατά μήκος του 

Οκταέδρου των Πλειάδων (ή τουλάχιστον η υποτιθέμενη ηλιακή  τροχιά  των 250.000 ετών γύρω από 
την «Αλκυόνη») θα μπορούσε να είναι  
 
43) ο ορίζοντας της κοσμικής Εξέλιξης αυτού του «τοπικού» Κοσμικού Μεγάλου Ανθρώπου του οποίου 

τα Κέντρα είναι τα Επτά Ηλιακά Συστήματα  εκ των οποίων το μας δικό είναι ένα, και οι Μονάδες ως 
τα συνειδητά Άτομά Του.] 
 
Συμπέρασμα: 

       
43.Ίσως υπάρχει μια αλήθεια σε αυτές τις εικασίες, που μόνο να ζαλίσουν μπορούν αν και είναι 
εύλογες,  όταν χρησιμοποιούμε την αναλογική διαδικασία της σκέψης. 
             Η Επιστήμη των Χωρικών Σχέσεων πρέπει να είναι τόσο ευρεία και βαθιά όσο η σφαίρα του 

Άπειρου, και  να τείνει να κατανοεί τη διατεταγμένη Δομή που αποτελείται από συστήματα 
αναρίθμητων Κέντρων και Κατευθύνσεων, Πεδίων και Κύκλων. Η Καρδιά  μπορεί να περιέχει το 
άπειρο σε μια στιγμιαία πτήση, ενώ το Μάτι αναζητά ασταμάτητα να φτάσει σε όλο και πιο περιεκτικά, 
ανώτερα /διεισδυτικά ύψη όρασης. 

 
44) [διαφάνεια: Η συμφιλίωση της ιδέας του πεπερασμένου σύμπαντος με εκείνη της αρχής του 
άπειρου χώρου είναι ένα από τα προβλήματα που ο μαθητής μόνος του  πρέπει να επιλύσει. Αυτό 
ονομάζεται Summa Summarum. … (Τα πάντα για τα πάντα). 

                Η προσκόλληση μόνο στην ιδέα του Άπειρου δεν θα φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. 
Ομοίως, η προσκόλληση στο πεπερασμένο  μόνο θα φέρει υποτίμηση. Μόνο η συμφιλίωση (ο 
συνδυασμός) αυτών των αντίθετων αρχών θα φέρει τη σωστή κατανόηση των κοσμογονικών θεμάτων. 



Έτσι μπορεί κανείς να κάνει υπολογισμούς του πεπερασμένου χωρίς να υποτιμά το μεγαλείο του 
Κόσμου ... (Άγκνι Γιόγκα:  § 91). 
 
45) Σύνδεσμος TPS 
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