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Εδώ και   δεκαετίες  έχω   πολλούς φακέλους  που αξίζουν δημοσίευσης,  αλλά  χωρίς κανένα
αποτέλεσμα. Δεν είναι όμως καλύτερο από το τίποτα, το να έχουμε ήδη μια  προσέγγιση στην
γνώση των πανδημιών; Για πολύ καιρό τώρα, στο περιθώριο του αστρολογικού  κόσμου, το θέμα
αντιμετωπίστηκε από ορισμένους αστρονόμους  και αστροφυσικούς που έχουν αναλάβει το ρίσκο
σύγκρισης ορισμένων διακυμάνσεων στην  δημόσια  υγεία με  τις καμπύλες της  ηλιακής
δραστηριότητας,  όπως αποδεικνύεται από  διάφορα κείμενα στην κριτική  «Κοσμοβιολογία»  που
προηγείται του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου (βλ. «75 χρόνια αστρολογίας»). Ομοίως,  από τότε,
για   άλλους   μελετητές   του   ιατρικού   κόσμου,   στην   «Επανεξέταση   της   Παθολογίας»  του
Νοεμβρίου 1958, ο καθηγητής L. C. Vincent παρουσίασε μεγάλες πανδημίες σε συνδυασμό με την
κοσμοτελουρική   παρέμβαση   [«cosmo-Telluric»   υποδηλώνοντας   «επιρροές»   μεταξύ   του
διαστήματος και της Γης]. Όπως το 1959, το 1960 και το 1962, όπου οι καθηγητές Poumailloux και
Mironovitch, στο "Bulletin  de l'Académie de Médecine" [Εφημερίδα της Ιατρικής Ακαδημίας]
και στο "La Presse Médicale" [The Medical Press],  ανέφεραν την εισβολή εξωγενούς ηλιακής
ακτινοβολίας η οποία επηρεάζει τα βιολογικά φαινόμενα.

Αναμφίβολα υπάρχουν και άλλα στοιχεία αυτού του είδους, αλλά η δική μου έρευνα δεν έφτασε σε
αυτόν τον τομέα. Σε άλλες περιστάσεις και από διαφορετικό δρόμο, στο "Les Hommes et la Peste
en France et dans les pays européens et méditerranéens" [Άνδρες με πανούκλα στην Γαλλία και στις
ευρωπαϊκές και μεσογειακές χώρες] (Mouton, Παρίσι, 1975), ο Jean Ο Noël Biramen προσπάθησε
να  επαληθεύσει τα φαινόμενα έκλειψης  και κομήτη, στα οποία οι αρχαίοι απέδιδαν αυτές τις
καταστροφές. Αλλά χωρίς αποτέλεσμα, που δεν ήταν έκπληξη για εμένα. Εκτιμώντας όμως κάτι
που  προκαλεί   έκπληξη   αυτή   την   φορά,   δεν   υπάρχει   συσχέτιση   με   τις   ηλιακές   κηλίδες
[κυριολεκτικά «ένας  κενός ισολογισμός» - που υποδηλώνει ότι, συνολικά, η συσχέτιση με τις
ηλιακές κηλίδες ή όχι ακυρώνεται]. Λέγοντας αυτό, το να πηδήξουμε απευθείας στην συσχέτιση
μεταξύ αστρικών φαινομένων και πανδημιών δεν είναι η  πιο απλή προσέγγιση, από την αρχαία
πληγή του 3ου αιώνα π.Χ. έως την πιο πρόσφατη του 2009,  υπό το φάσμα της σοβαρότητας και
συμπεριλαμβανομένων  άλλων  ποικιλιών   πανδημίας.  Από   την   άλλη   πλευρά,   απαιτείται   μια
εισαγωγή, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση της πιο γιγαντιαίας πανδημίας
στην ιστορία οφείλουμε να ψάξουμε μια λιγότερο μνημειώδη αστρική διαμόρφωση. Δεν είναι αυτό
το καλύτερο σημείο εκκίνησης; Βεβαίως η  μοναδικότητα μιας υπόθεσης δεν αποτελεί απόδειξη.
Όμως ο εντυπωσιακός συνδυασμός τους θα  μπορούσε να μας ενθαρρύνει στο να συνεχίσουμε να
ακολουθούμε αυτό το μονοπάτι σκέψης.

Πρόκειται συγκεκριμένα για μια ιστορική σύνοδο κορυφής που είχε επιτευχθεί - γίνοντας ακόμη
και  θρυλική  -η  τρομακτική  «μαύρη  πανούκλα»  του  1347-1350-,  η  οποία  αποδεκάτισε  σε
λιγότερο από δύο χρόνια το ένα τρίτο του πληθυσμού της Ευρώπης (παραμερίζοντας την έναρξη
του πολέμου των εκατό ετών μεταξύ  Αγγλικών και Γαλλικών δυνάμεων). Ο Emmanuel Le Roy
Ladurie απεικόνισε αριστοτεχνικά το μέγεθος της τραγωδίας: «Μέχρι το 1348 η καταστροφή ήταν
τρομακτική: ήταν παρόμοια με γενοκτονία. Είναι ισοδύναμο -με σημερινούς όρους-, ενός ατομικού
πολέμου. Στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Γαλλία, στις γερμανικές και αγγλοσαξονικές χώρες,
μερικές φορές το 30 έως 50% του πληθυσμού εξοντώθηκε κατά την διάρκεια του έτους 1348 ή
λίγο μετά. Ας φανταστούμε σήμερα την σφαγή 20 εκατομμυρίων Γάλλων. Θα έχουμε μια καλή ιδέα
(αναλογικά)  για την πανωλεθρία που αντιμετώπισαν οι προκάτοχοί μας το 1348»  (Nouvel
Observateur [New Observer]   από   τις   12 Απριλίου   1976). Αυτή   η   ταχέως μεταδιδόμενη
επιδημία   -όπου   κάποιος  πέθαινε μέσα   σε  λίγες   μέρες-   προήλθε   από   την   περιοχή   της
Μεσογείου   το   1347  και   μόλυνε όλη  την Ευρώπη, προκαλώντας καταστροφή και πανικό: η
πανούκλα θεωρήθηκε τότε υπεύθυνη για τις πομπές τιμωρητικής σηματοδότησης και τις σφαγές
Εβραίων και λεπρών.



Αντιμέτωποι με αυτήν την ιστορική τραγωδία, σκοντάφτουμε σε μία από τις τρεις πιο ακραίες
πλανητικές συγκεντρώσεις ολόκληρης της χιλιετίας! Οι τρεις αργοί πλανήτες: Δίας, Ουρανός και
Πλούτωνας  βρίσκονταν  σε  Σύνοδο,  καταλαμβάνοντας  73º  ζωδιακό  τόξο  από  τον Ποσειδώνα
μέχρι   και  τον   Ουρανό.   Χωρίς   αμφιβολία   θα   μπορούσε   να   είναι   ευκαιρία  για   μια  νέα
πανδημία. Ωστόσο, έχουμε τώρα προχωρήσει στην διερεύνηση της σκέψης μας. Το εξετάζουμε ως
ένα αστροφυσικό φαινόμενο το οποίο επαναλαμβάνεται στο πλαίσιο των παραλλαγών των δέκα
κινήσεων της Γης.

Για  άλλη  μια  φορά  υπάρχουν  στενά  μυαλά  που  δεν  θέλουν  να  ακούσουν  ούτε  να  δουν,
παρόλο που έχουμε μια εικόνα των πλανητικών  τροχιών η  οποία δόθηκε από τον λαμπρό
αστρονόμο  Camille Flammarion στο "Astronomie populaire" [Popular Astronomy]. Με αυτό το
σχήμα περιγράφονται οι "βαρυτικές διαταραχές" για την γκάμα των ετών μεταξύ 1911 και 1958,
δηλαδή φαίνεται η γραμμή της κυκλικής μετατόπισης που συνέβη  από το κέντρο βάρους των
πλανητικών τροχιών με κέντρο τον πυρήνα του Ήλιου.   Η μεγαλύτερη απόσταση  μεταξύ τους
συμπίπτει με τα χρόνια των δύο μεγάλων παγκόσμιων πολέμων του 1914-1918 και από το 1940-
1945. Εδώ παραπέμπω τον αναγνώστη στο κείμενο «Pour une réhabilitation de l’astrologie» [Για
την αποκατάσταση της αστρολογίας] όπου διευκρινίζει αυτήν την σύγκριση με το φαινόμενο  της
ισορροπίας  και   της  ανισορροπίας  του πλανητικού συστήματος σε σχέση με τον Ήλιο. Που
σημαίνει μετακίνηση από την ισορροπία σε μια κοσμική ανισορροπία, ως συνάρτηση της αστρικής
κατανομής πλανητικών  συστάδων γύρω από τον Ήλιο μας. Ένα φαινόμενο που αντανακλάται
φυσικά στην  ποικιλομορφία της ηλιακής δραστηριότητας, με τις διαταραχές του, αφού ο  Ήλιος
γίνεται πιο ταραγμένος όταν αποκεντρώνεται από το πλανητικό σύνολο.

Ακόμα κι αν απομένει να διευκρινιστεί ο αόρατος σύνδεσμος που υπάρχει μεταξύ τους (μιλάμε



επίσης όλο και περισσότερο για την επίδραση στην ταχύτητα περιστροφής των πλανητών), πρέπει
στο  εξής να  εκπλαγούμε από την σκέψη ότι θα  μπορούσαμε να έχουμε  περισσότερες  πανδημίες
όταν οι  πλανήτες πλησιάζουν ο ένας τον άλλο και σχηματίζουν  πλανητικές συστάδες οι οποίες
συμπίπτουν  με  τον  κυκλικό  δείκτη  στις  χαμηλότερες τιμές.  Αναφέρομαι  εδώ  στο  πρόσφατο
ερευνητικό  κείμενο του  περασμένου αιώνα: «Les  Doriphories» [The   Doryphorys]. Αλλά το να
συνθέσουμε το ιστορικό χρονοδιάγραμμα του φαινομένου που αντιμετωπίζουμε δεν είναι απλό.
Μετά από την χιονοστιβάδα των θανάτων η επιδημία άρχισε να ηρεμεί το φθινόπωρο του 1348,
όμως ήταν μόνο μια  ανάπαυλα,  γιατί, από τότε κατέστρεψε την γηραιά  ήπειρο σε μια μακρά
αλυσίδα γεμάτη από εξάρσεις θανάτων στο δεύτερο ήμισυ του 17ου αιώνα.

Είναι  επίσης  καλό  να  μην  ξεχνάμε  την  επίδραση  των  πλανητικών  ευθυγραμμίσεων  και  στις
Αντιθέσεις. Στην πανώλη του 1348 ήταν σε Σύνοδο ο Δίας-Ουρανός, ενώ στην Πανώλη του 1576-
1577 που σχημάτισαν Αντίθεση ο Κρόνος-Ποσειδώνας,  τότε  θανατώθηκε το 17 έως 18% του
πληθυσμού του Μιλάνου. Ομοίως, όταν ο Πλούτωνας διέσχιζε τον Σκορπιό και ο Δίας περνούσε
από  Λέοντα  σε  Ζυγό  (ενεργοποιώντας Αντιθέσεις  με Κρόνο-Ουρανού-Ποσειδώνα), κατά την
επιστροφή τους από την Αμερική το 1493, οι ναυτικοί του Χριστόφορου Κολόμβου εισήγαγαν την
σύφιλη στην Ευρώπη.

Πρέπει επίσης να επιστρέψουμε στο φαινόμενο της κυκλικότητας όπου ο πλανητικός συνδυασμός
μοιάζει σαν υπεύθυνος για μια διπλή συμβολή: το χάος και την Γένεση. Γιατί το τέλος ενός
κύκλου είναι η ολοκλήρωση του παρελθόντος, κάτι παρόμοιο με τον θάνατο. Και η έλευση του
μέλλοντος, όπως η γέννηση ενός νέου κύκλου, κάτι παρόμοιο με την ζωή. Όσο το πρώτο βυθίζεται
στο τραύμα του πένθους, το δεύτερο παίρνει ώθηση για να κατακτήσει το μέλλον.

Έτσι, αυτή η τελευταία σχέση επικρατεί ιδιαίτερα κατά την μεγαλύτερη συγκέντρωση πλανητών
της προηγούμενης χιλιετίας: το 1485  παρουσιάζει 5 αργούς πλανήτες εντός φάσματος 73º,
ομαδοποιώντας  τον  Δία-Κρόνο-Ουρανό-Ποσειδώνα  στον  Τοξότη.  Εδώ έχουμε  ένα  κομμάτι
μιας  «πολύ  μεγάλης  χρονιάς»,  δηλαδή  μια  περίοδο  σχεδόν  500  ετών  [μια  πολύ  μεγάλη
χρονιά  ονομάζεται η επιστροφή του Δία,  του Κρόνου,  του Ουρανού,  του Ποσειδώνα και του
Πλούτωνα, όπου “συναντώνται” ο ένας με τον άλλο μέσα σε ένα ζωδιακό φάσμα,  κάθε περίπου
500 χρόνια].

Στα περισσότερα έντονα γεγονότα (πίσω από την ορμή της αναγέννησης μετά από την έλευση του
τυπογραφείου του Γουτεμβέργιου το 1437),  εντοπίζουμε τα κύρια σύνορα μεταξύ της μέσης
περιόδου της σύγχρονης εποχής. Μια διαχωριστική γραμμή για το ιστορικό σημείο καμπής της
διέλευσης  του  Ακρωτηρίου  της  Καλής  Ελπίδας  (1488)  και  την  ανακάλυψη  της  Αμερικής
(1492):  μια  δεκαετία κατά την οποία από τις μεγάλες θαλάσσιες κατακτήσεις με τον
Βαρθολομαίο Ντιάζ, τον Βάσκο ντε Γκάμα και Χριστόφορο Κολόμβο, οι Ευρωπαίοι υιοθέτησαν
τελικά την ιδέα της σφαιρικότητας της Γης.

Μια πολύ  μεγάλη χρονιά από την αρχή του  «πολιτισμού  του  δυτικού χριστιανισμού», που
αστρονομικά κατέληξε στην νέα πλανητική συγκέντρωση του 1982: την εποχή της γέννησης του
προσωπικού  υπολογιστή,  ο  οποίος  επέτρεψε  σε  όλους να  "πλοηγούνται" στο διαδίικτυο,



ξεχωριστά, στον "ιστό" σε όλο τον κόσμο! Στην καρδιά αυτής της  εξερεύνησης  είμαστε
αναγκασμένοι  να αντιμετωπίσουμε  τα  αποδεικτικά  στοιχεία μιας  προβληματικής πρόβλεψης
ευρείας ανοιχτής διαμόρφωσης, σε  διαφορετικά γεγονότα, παρά την ιδιαιτερότητα καθεμιάς από
αυτές. Αποτυγχάνουμε εδώ με την ίδια αρχή της «συμβολικής ισοδυναμίας» που παρατηρείται σε
ατομικό πεδίο: το φαινόμενο της «ολίσθησης», μια αναλογία που αντικαθιστά το ίδιο ρήμα για ένα
αντικείμενο με αυτό ενός παρόμοιου.

Επομένως, δεν υπάρχει θεμελιώδης αστρική διαφορά μεταξύ της έναρξης της προπεριγραφόμενης
πανδημίας και μιας μελλοντικής πανδημίας διαφορετικής φύσεως.  Συμβαίνει ακόμη και στην
διασταύρωση μεγάλων πλανητικών  συγκεντρώσεων, όταν συνυπάρχουν οι δύο  εκδόσεις του
κυκλικού σημείου καμπής του συνδυασμού. Έτσι, στην ακραία πλανητική συστάδα του 1485, η
έναρξη της Αναγέννησης συνοδεύεται εξίσου από έναν μεγάλο λοιμό, που ονομάζεται «suette
anglaise» [«η εφίδρωση»] ο οποίος έπληξε την Ευρώπη, όπως και το ακόλουθο γεγονός το 1982,
στο οποίο Εμφανίστηκαν οι ενισχύσεις.

Στην έρευνα δεν σταματάμε ποτέ να επεκτείνουμε το πεδίο παρατήρησής μας, σε μια διευρυμένη
άποψη, η οποία ταυτόχρονα αναδιαμορφώνει το όραμα κάποιου για τα πράγματα που μελετά. Στην
καρδιά  του  έργου  που  ασχολούμαστε  εδώ,  αυτό  μας  οδηγεί  σε  ένα  παγκόσμιο  όραμα  που
αγκαλιάζει ποικίλες καταστάσεις σαν να ήταν στο ίδιο μέρος, το είδος όπου αν δεν είναι αυτό που
έρχεται, είναι κάτι διαφορετικό. Τόσο πολύ που βλέπουμε να παρουσιάζεται ως ένα μέρος του
συνόλου, μια κοινή κατάσταση κρίσεως σε μια ποικιλία εκδηλωμένων γεγονότων.



Οι κυκλικοί δείκτες του 19ου και του 20ού αιώνα που παρουσιάζονται εδώ χωρίζονται συνολικά
σε  τέσσερις κατηγορίες κοινωνικής αναστάτωσης:  επιδημίες στις Συνόδους, πόλεμοι στους
Κύκλους,   οικονομικές   κρίσεις   στους   Σταυρούς   και   επαναστάσεις   στα   Αστέρια.   

Για  να  επιστρέψουμε στις πανδημίες και στον προηγούμενο αιώνα, ξεχωρίζουν οι τέσσερις
κρίσεις 1918, 1954, 1968 και 1982, με τις δύο  πιο σημαντικές να είναι η  πρώτη, η  περίφημη
«Ισπανική  Γρίπη» η  οποία προκάλεσε 25  έως  50 εκατομμύρια νεκρούς. Και στην  τελευταία
ριζώθηκε το AIDS, που είναι καταστροφικό και συνεχίζει να είναι δολοφονικό. Έκτοτε υπήρξε μια
ασθενής  επιδημία γρίπης το 2009,  όλα  έναντι του τελευταίου χαμηλότερου κυκλικού  δείκτη
(2010).

Μπορεί   να  υπάρχει  σοβαρός  κίνδυνος  νέας  πανδημίας  στα  τέλη   του   2020-2021,  στο
χαμηλότερο σημείο που θα βρεθεί ο κυκλικός δείκτης για όλο τον 21ο αιώνα, με τους πέντε πιο
αργούς πλανήτες να συναντιούνται σε φάσμα 105 ζωδιακών μοιρών, ένας συνδυασμός του Δία-
Κρόνου-  Πλούτωνα  που  θα  μπορούσε  να  κυριαρχήσει  στο  φόντο  αυτής  της  ανισορροπίας.
Γεγονός παραμένει ότι αυτή η διαμόρφωση θα μπορούσε επίσης να μεταφέρει τον πυρήνα της
δυσαρέσκειας στον τομέα της γεωφυσικής καταστροφής, χωρίς τελικά να αποφευχθούν οι διεθνείς
επιχειρήσεις, η Φύση και η Κοινωνία να επηρεαστούν αδιακρίτως.

Η γενική εντύπωση που μας έχει απομείνει από την εξέταση αυτών των σχετικά επεξεργασμένων
πινάκων, είναι ότι, η πλειονότητα των ασθενειών που κατακλύζουν τον πλανήτη επικεντρώνονται
ειδικά στο χαμηλότερο σημείο του  κυκλικού δείκτη, σε στιγμές συζεύξεων, όταν η μεγαλύτερη
διαφορά τους  εμφανίζεται μεταξύ του  κέντρου βάρους των τροχιών του πλανητικού συστήματος
ως προς το κέντρο του Ήλιου. Και ομοίως,  αν και λιγότερο ισχυρά, γύρω από το υψηλότερο
σημείο του ίδιου δείκτη, όταν οι αντιθέσεις έχουν προτεραιότητα. Το 2010 -ιδιαίτερα αναμενόμενο
ως σημείο καμπής της παγκόσμιας κρίσης-,  παρουσιάστηκε ως  το πρώτο έτος του  χαμηλού
σημείου του κυκλικού δείκτη του νέου αιώνα και κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι  αυτή
η  πλανητική  ευθυγράμμιση  του  Δία-Κρόνου-Ουρανού  δεν  έγινε  αισθητή.  Εκτός Ευρώπης, εν
μέσω μιας βαθιάς παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, στο επίκεντρο ήταν οι φυσικές καταστροφές.

Παρακολουθήστε την αναφορά από το "L'Associated Press" [The Associated Press]: 20 σεισμοί
μεγέθους  7R  τον  χρόνο  (σε  αντίθεση  με  15  που γίνονται κανονικά  κατά  μέσο  όρο ετησίως),
με  το  τρομερό γεγονός  της Αϊτής,  έναν  πρωτοφανές  καύσωνα  στην  Ρωσία  με  τις τεράστιες
πυρκαγιές   του,   μια τρομακτική πλημμύρα   στο  Πακιστάν  που  είναι   κατεστραμμένη  χώρα,
ηφαιστειακή έκρηξη στην Ινδονησία, 250.000 νεκροί  το  χρόνο,  ο  υψηλότερος  αριθμός θανάτων
από τουλάχιστον το 1983 (έτος του χαμηλότερου δείκτη του προηγούμενου αιώνα).

Και «το 2010 ήταν η πιο καυτή χρονιά σε 18  χώρες».   Χωρίς  να  ξεχνάμε  τις  τελευταίες
ανοιξιάτικες   στάχτες  του  ιρλανδικού  ηφαιστείου Eyjafjöll  [στην  πραγματικότητα  αυτό  το
ηφαίστειο  είναι  Ισλανδικό]  και  την  τεράστια διαρροή  πετρελαίου από  τον  ωκεανό  από  μια
εξέδρα πετρελαίου στον Ατλαντικό, τον εξαιρετικά σοβαρό πάγο του Δεκεμβρίου στην Ευρώπη,
ιδιαίτερα ενοχλητικό στις μεταφορές, και χιονοθύελλες στις ΗΠΑ και στον Καναδά.

Στην συνέχεια είχαμε το τρομερό παγκόσμιο σοκ της καταστροφής της Φουκουσίμα στην Ιαπωνία,
που προέκυψε από σεισμό 8,9R! Στις 11 Μαρτίου  2011 η Γη έτρεμε όπως ποτέ πριν  στην
χώρα αυτή, με το τσουνάμι της (προκαλώντας γύρω στους 19.000 νεκρούς). Και το 2011 δεν έχει
τελειώσει. Στον τελικό λογαριασμό, αυτό το συνολικό αποτέλεσμα μάς φέρνει αντιμέτωπους με
την τεράστια πολυπλοκότητα της αστρολογικής  πρόβλεψης. Σίγουρα δεν έχουμε κανένα λόγο
να  εγκαταλείψουμε ορισμένους ιστορικούς συσχετισμούς που αξίζει να  ακολουθούμε: οι κύκλοι
του  Δία-Κρόνου εναρμονίζονται με το τι θα έρθει για την Ευρώπη, ο  Δίας-Ουρανός και ο
Κρόνος- Ουρανός με τις ΗΠΑ και την παγκόσμια οικονομία, ο Δίας-Ποσειδώνας με τον ΟΗΕ,
την Γαλλία, ο Ουρανός-Πλούτωνας με την Ιαπωνία.

Δείτε τον  κύκλο του Ουρανού-Ποσειδώνα με τις αλλαγές στην παγκόσμια κοινωνία, ιδίως στην
εικόνα  για  την  ανάπτυξη  της  κοσμολογίας  με  την  Κοπερνική  Επανάσταση  στα  σύνορα  του
1650, τον ακόλουθο το 1821 που καθιερώνει την ουράνια μηχανική του Λαπλάς, με το τελευταίο
το 1992, η απόδραση προς εξωπλανήτες και συστήματα πέρα από τον Ήλιο μας, σε μια πρόκληση
για την κατανόηση  του δικού μας πνευματικού ορίζοντα. Παραμερίζοντας τις  οικονομικές
επαναστάσεις,   τις   τεχνολογίες  κλπ.   Ωστόσο,   είναι   πολύ   πέρα   από   αυτήν   την   κυκλική



γραμμικότητα  στην  οποία  έχουμε  βυθιστεί:  αυτή η «ματιά σε πανδημίες» συνενώνει το έργο
«worldtheory» με το «Les catastrophes naturelles»  [Natural Catastrophes] με την ίδια
συνειδητοποίηση ότι υπάρχει μια πρόβλεψη [ή ανωμαλία,  ή  παγίδα  ή  εμπόδιο],  στην  ιστορική
πορεία  των  περισσότερων  από  τις πλανητικές διαμορφώσεις.

Για παράδειγμα, σε ένα φάσμα δέκα πλανητών εντός 115º στις 6 και 9 Αυγούστου 1945, που
συνόδευαν τους ατομικούς βομβαρδισμούς της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι, όπως το Stelium
στον  Ταύρο τον Μάιο του 1941 όπου ο Χίτλερ ξεκινούσε τον πόλεμο ενάντια στη Σοβιετική
Ένωση. Και τα δύο έρχονται σε αντίθεση με μια ευθυγράμμιση 7 ουράνιων σωμάτων στις 13
Νοεμβρίου  1970,  τότε  που  ένας  κυκλώνας  προκάλεσε  παλιρροϊκό  κύμα  στο  Πακιστάν  με
συνέπεια 300.000 νεκρούς και πάνω από 3 εκατομμύρια άστεγους. Όπως επίσης και η ακραία
συγκέντρωση 4 αργών πλανητών με έναν γρήγορο πλανήτη στις 9 Νοεμβρίου 1989, που συνέπεσε
με το γκρέμισμα του τείχους του Βερολίνου.

Ο θυμός της φύσης με πολλές διαταραχές ή η μετάλλαξη μιας ανθρωπότητας που πενθεί, μερικές
φορές ανανεώνονται. Και τίποτα δεν λέγεται ως επί το πλείστον για τον υπολογισμό του αστρικού
φωτός, “της κρυστάλλινης σφαίρας των μεγάλων μυστηρίων του μέλλοντος”.

Πώς να  αποκτήσουμε πρόσβαση στην γλώσσα του πολυκυκλικού συνεχούς, μιας σπειροειδούς
κυκλικότητας της καθολικής ζωής, σε μια αλληλεξάρτηση όλων των παραγόντων που αποτελούν
τον ιστό της πραγματικότητας; Με τόσες πολλές από τις παρεμβολές τους που συγχωνεύονται  και
συγκρούονται  μεταξύ  τους  σε  βρόχους  διαρκούς  κίνησης;  Πρέπει  να εκπλαγούμε ή να
παραμείνουμε σιωπηλοί μπροστά στο μυστήριο της ιστορίας που φέρνει στις πλευρές του  ένα
τόσο στροβιλισμένο παιχνίδι του κόσμου;

Σίγουρα, στην λεπτή κυκλική αλυσίδα  που είναι δεμένη με παρελθόν-παρόν-μέλλον, ορισμένες
μικρο-διαμορφώσεις θα μπορούσαν να αποκρυπτογραφηθούν και καλύτερα να το κάνουμε. Αλλά,
για την πλειονότητα της εύρεσης των γεγονότων του μέλλοντος πρέπει να  περιμένουμε ωσότου
μάθουμε περισσότερα για να αποκτήσουμε το απαραίτητο φως στην αστρολογική μας γνώση.

Παρίσι, 8 Ιουνίου 2011

(μετάφραση Μ. Βροντάκης)

πηγή: http://andrebarbault.com/DOC/503.pdf?
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