
Πως να διαχειριστούμε την κρίση του 2020

(Το παρόν κείμενο αποτελεί εννοιολογικό συμπλήρωμα του προηγούμενου άρθρου μου). 

Η σπανιότατη τριπλή Σύνοδος μεταξύ Πλούτωνα, Κρόνου, Δία στον Αιγόκερω δείχνει το κλίμα
της πολύ ιδιαίτερης χρονιάς που βιώνουμε -δεν έχει ξανασυμβεί κάτι ανάλογο στην πρόσφατη
ιστορία της ανθρωπότητας, ούτε με τόση ένταση, ούτε σε τέτοια έκταση-.  Από τον περασμένο
Νοέμβριο  είχα  προειδοποιήσει  γι'  αυτό.  Ας δούμε  πως και  γιατί  εξαπλώθηκε  ο  κορονοιός.  Ο
Σταυρός των παρορμητικών ζωδίων καταδεικνύει ότι, όποτε διελαύνουν από εκεί οι πολύ αργοί
πλανήτες  (Πλούτωνας,  Ποσειδώνας,  Ουρανός,  Κρόνος),  υπάρχουν  αυξημένες  πιθανότητες  να
εμφανιστεί κάποια ιογενής ασθένεια, η οποία δύναται να εξελιχθεί σε επιδημία ή ακόμη και σε
πανδημία για την ανθρωπότητα. Υπάρχουν 17 ιστορικές περιπτώσεις που το καταμαρτυρούν:

Ο τυφοειδής πυρετός της Αθήνας -430 Ποσειδώνας στον Κριό.
Η ευλογιά των Ούννων 165 Κρόνος στον Αιγόκερω.
Ο λοιμός του Κυπριανού 250 Πλούτωνας στον Ζυγό.
Η πανώλη του Ιουστινιανού 541-543 Πλούτωνας στον Αιγόκερω.
Η επιδημία λέπρας (11ος αιώνας) πιθανόν ο Ουρανός βρισκόταν με τον Πλούτωνα στον Καρκίνο.
Η μαύρη πανώλη 1348 -1353 Πλούτωνας στον Κριό.
Η Κολομβιανή ευλογιά 1492 Ουρανός στον Αιγόκερω.
Η πανώλη του Λονδίνου 1665 Κρόνος στον Αιγόκερω.
Η πανδημία χολέρας 1817-1823 (το 1821 Ουρανός Σύνοδο με Ποσειδώνα στον Αιγόκερω), κ.α.
Η ρωσική γρίπη 1889 Ουρανός στον Ζυγό.
Η ισπανική γρίπη 1918-1919 Πλούτωνας στον Καρκίνο.
Η γρίπη του Χονγκ Κονγκ 1968 Κρόνος στον Κριό.
Το AIDS 1981 μέχρι σήμερα Πλούτωνας, Κρόνος, (και Δίας), στον Ζυγό.
Το SARS 2002-2003 (το 2003 ο Κρόνος εισήλθε στον Καρκίνο).
Η γρίπη των χοίρων 2009-2010 Πλούτωνας στον Αιγόκερω.
Ο έμπολα 2014-2016 Πλούτωνας στον Αιγόκερω σε Τετράγωνο με Ουρανό στον Κριό.
Ο κορονοιός 2020 (πιθανόν μέχρι το 2024) Πλούτωνας, (Κρόνος και Δίας), στον Αιγόκερω.

Για να συνειδητοποιήσουμε την σημασία των παρορμητικών ζωδίων αρκεί  να κοιτάξουμε το
κάτωθι σχήμα. Ο Κριός αντιπροσωπεύει την εαρινή ισημερία και σηματοδοτεί την απαρχή του
ζωδιακού κύκλου. Ο Καρκίνος αντιπροσωπεύει το εαρινό ηλιοστάσιο. Ο Ζυγός αντιπροσωπεύει
την φθινοπωρινή ισημερία. Και ο Αιγόκερως αντιπροσωπεύει το χειμερινό Ηλιοστάσιο. 

Τα  ηλιοστάσια  ονομάζονται  και
Τροπές.  Επειδή  η  τροχιά  της  Γης
καθώς  περιστρέφεται  ελλειπτικά
γύρω  από  τον  Ήλιο,  όταν  φτάνει
στις άκρες της έλλειψης (δυο φορές
τον χρόνο), τότε τρέπεται σε αλλαγή
πορείας /αλλαγή κατεύθυνσης. Άρα
ο  Σταυρός  των  παρορμητικών
ζωδίων  -που  αντιπροσωπεύουν  τις
γήινες  ισημερίες  και  ηλιοστάσια
(τροπές)-,  αντιπροσωπεύουν  κατ'
ουσίαν  τις  4  εποχές  του  έτους,  κι
αυτό συμβαίνει εξαιτίας της κλίσης
23,5  μοιρών  του  γήινου  άξονα.



Συνεπώς,  είναι  τόσο  σημαντικά  τα  παρορμητικά  ζώδια  που  όχι  μόνο  χαρακτηρίζουν  τις
κλιματολογικές εποχές που κάθε χρόνο βιώνουμε, αλλά επίσης χαρακτηρίζουν το σύνολο της
αστρολογικής  έρευνας  με  βάση  την  οποία  ερμηνεύουμε  τα  φαινόμενα.  Πρόκειται  για  την
επονομαζόμενη Τροπική Αστρολογία, επειδή χρησιμοποιούμε τροπικό ζωδιακό κύκλο.

Όπως  κινούνται  όλοι  οι  πλανήτες,  έτσι
και  η  τροχιά  της  Γης  δημιουργεί  μια
ενεργειακή  άλω  καθώς  περιστρέφεται
ελλειπτικά  γύρω  από  τον  Ήλιο  μας.
Όμως  η  άλως  αυτή  ατονεί  /εξασθενεί
όταν  φθάνει  στις  Τροπές,  είτε  στην  4η
αρμονική  (δηλαδή  όταν  σχηματίζονται
όψεις Τετραγώνου με τις Ισημερίες). 

Θα μου πείτε, κάθε τόσο περνά κάποιος
από  τους  αργούς  πλανήτες  από  τα
παρορμητικά  ζώδια,  αλλά  δεν  έχουμε
πανδημίες.  Συμφωνώ,  η  ένδειξη  είναι
πάρα  πολύ  γενική,  διότι  θα  πρέπει  να
συντρέχουν  περισσότεροι  διαστημικοί
δείκτες,  -ήτοι  αργές  πλανητικές  όψεις-.
Τότε  εμφανίζεται  και  το  κατάλληλο
υπόβαθρο για να εξαπλωθούν παθογόνοι
ιοί  στην  ανθρωπότητα.  Οι  οποίοι  όπως
έχω  αναφέρει  προέρχονται  από  την  4η
διάσταση. Και ξεκινούν μια πανδημία σε

αλγεβρικούς τοπολογικούς κόμβους της υδρογείου. Αυτό συνέβη εφέτος και με τον κορονοιό. 

Επειδή συνυπήρξαν οι προπεριγραφόμενες συνθήκες, το 2020 αποτέλεσε χρονιά κρίσεως, που
μάς υποχρέωσε να εγκαταλείψουμε την ρουτίνα και την ασφάλεια μιας ζωής που προηγουμένως
είχαμε δομήσει. Αφού τα πάντα άλλαξαν, τόσο σε προσωπικό όσο και σε διαπροσωπικό επίπεδο,
εξαιτίας του κορονοιού. Και οι πραγματικοί ήρωες που αντιμετωπίζουν την κατάσταση είναι οι
γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό (αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και όλη την αγάπη μας).

Ταυτόχρονα όμως, κάποιοι γνωστοί μου θεωρούν ότι η προπαγάνδα των ΜΜΕ που συλλήβδην
επαναλαμβάνεται  σε  πολλά  κράτη  -πλένουμε  χέρια,  φοράμε  μάσκα  κρατάμε  αποστάσεις,
μένουμε  ασφαλείς-,  ίσως  αποσκοπεί  σε  “πλύση  εγκεφάλου”,  ούτως  ώστε  όταν  θα
κυκλοφορήσουν εμβόλια να επιδιώξει ο κόσμος να τα κάνει. Να μην σκεφτεί έλα μωρέ, εντάξει,
δεν έχουμε πια πρόβλημα. Γιατί ενδεχομένως εκεί παίζεται -λένε-, το χονδρό χρήμα, αφού είναι
πολλά τα δις που θα μοιραστούν σε τσέπες επιτήδειων, εξαιτίας της καλλιέργειας φόβου και
προπαγάνδας περί εμβολίου (το εξηγώ παρακάτω).

Η θέση μου είναι ξεκάθαρη: όποιος είναι ασθενής ή ηλικιωμένος ή έγκυος ή ανήκει σε ευπαθείς
ομάδες του πληθυσμού οφείλει να φυλάγεται από τον κορονοιό, ακολουθώντας τις οδηγίες της
Πολιτικής Προστασίας, λαμβάνοντας τα ενδεικνυόμενα μέτρα. Καθώς επίσης και όποιος έρχεται
σε επαφή με κόσμο ή έχει υποκείμενα νοσήματα ή έχει χαμηλό ανοσοποιητικό ή έχει  Α ομάδα
αίματος https://www.onmed.gr/ygeia-eidhseis/story/382694/koronoios-h-omada-aimatos-poy-syndeetai-
me-ayximeno-kindyno



Η ιατρική αστρολογία διδάσκει ότι το ανθρώπινο σώμα έχει 3,8 τρισεκατομμύρια μικρόβια. Τα
μικρόβια βρίσκονται παντού, διασκορπισμένα σε όλες τις διαστάσεις του Σύμπαντος, αφού είναι
οι αρχαιότερες μορφές ζωής μετά από την Μεγάλη Έκρηξη, έχοντας ηλικία εκατομμυρίων (για
να  μην  πω δισεκατομμυρίων)  ετών.  Παρά ταύτα,  στο  πέρασμα των  χιλιετιών  -με  βάση  την
εξέλιξη  των ειδών-,  το ανοσοποιητικό σύστημα της  ανθρωπότητας  εκπαιδεύτηκε κατάλληλα,
εξοικειώθηκε με  τα  μικρόβια του γαλάζιου πλανήτη μας,  κι  έτσι  συμβιώνει  μαζί  τους -πλην
ελαχίστων εξαιρέσεων, όταν μεταλλάσσονται και γίνονται παθογόνα-.

Με  τον  καιρό,  ο  άνθρωπος  βρήκε  έναν  πολύτιμο  σύμμαχο,  τα  φαρμακευτικά  βότανα  για
ενίσχυση του ανοσοποιητικού του συστήματος, τα οποία αναφέρονται στην εθνοφαρμακολογία
κάθε λαού. Και εξήγησα λεπτομερώς ποια είναι στο προηγούμενο άρθρο μου. Όμως εξαιτίας
αυτού δέχτηκα πολλές ερωτήσεις από αναγνώστες, π.χ. γιατί δεν ανέφερα και άλλες βοηθητικές
ουσίες, όπως το μουρουνέλαιο, την σπιρουλίνα, τον χόνδρο καρχαρία, κλπ. 

Απαντώ, τα ψάρια είναι πλούσια σε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Άριστη πηγή πρωτεϊνών, βιταμινών Α,
Β,  D, φωσφόρου, ασβεστίου, μαγνησίου, ψευδάργυρου και άλλων ιχνοστοιχείων. Βελτιώνουν
την όραση και τις νοητικές μας λειτουργίες. Γι' αυτό τα θαλασσινά θεωρούνται εξαιρετική τροφή
για τον οργανισμό μας και κατέχουν εξέχουσα θέση στην πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής.
Αλλά βοηθούν  τους  υγιείς  ανθρώπους  και  όσους  είναι  ελαφρώς καταβεβλημένοι  από κοινές
ασθένειες, όπως κρύωμα, πονοκέφαλο, βήχα, πυρετό, κ.α. Το ανοσοποιητικό σύστημα των ιχθύων
δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς από την κλασσική ιατρική κοινότητα και ουδείς επιστήμων είναι
βέβαιος για το πως λειτουργεί. 

Τα ψάρια αντενδείκνυνται στο αλτσχάιμερ, σε ιογενείς λοιμώξεις και σε κάθε είδους αλλεργίες,
ιδίως  σε  όσους  έχουν  στο  γενέθλιο  ωροσκόπιο  τους  Ποσειδώνα  “χτυπημένο”  (δηλαδή  σε
Τετράγωνο ή σε Αντίθεση) με Άρη, ή Ήλιο, ή Ερμή, ή Σελήνη.  Ακόμη και μια Σύνοδος μεταξύ
Άρη-Ποσειδώνα θεωρείται δυσαρμονική όψη.

Επίσης αν κάποιος υποφέρει  από την επάρατη νόσο,  τα ψάρια  και  οτιδήποτε  το θαλασσινό,
λέγεται  πως  επιδεινώνουν  κακοήθεις  όγκους  και  μεταλλάξεις.  Φερ'  ειπείν  μία  ρέγκα  έχει
περισσότερα καρκινοσίδια από μια μπριζόλα στα κάρβουνα. Αν θέλουν, ας το λάβουν υπόψη τους
διατροφολόγοι  σε αντικαρκινικά νοσοκομεία που μια φορά την εβδομάδα χορηγούν θαλασσινό
γεύμα σε πάσχοντες. 

Ειδικά για τους καρκινοπαθείς αντενδείκνυται και το τσιγάρο, το πολύ αλκοόλ, η πολύ ζάχαρη,
τα παστά, τα καπνιστά, τα αλλαντικά, το αγελαδινό γάλα, όλοι οι καφέδες και ιδίως ο φραπέ, και
οτιδήποτε φουσκώνει ή αφρίζει, όπως οι μπύρες και όλα τα αναψυκτικά.  Μα πάνω απ' όλα, οι
καρκινοπαθείς οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες του κλασσικού θεράποντα ιατρού τους, γιατί
εκείνος είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος που με την επιστημονική του κατάρτιση και εξειδίκευση θα
τους προτείνει το κατάλληλο θεραπευτικό σχήμα.

Αστρολογικά  διαβλέπω πως  με  τον  transit  Πλούτωνα στον  Υδροχόο  τα  προσεχή  χρόνια,  θα
κατασκευαστούν εμβόλια σε έμπλαστρα από μικροτσίπ με νανοσωματίδια. Τα οποία όχι μόνο θα
αλληλεπιδρούν στο DNA του κάθε ατόμου -δημιουργώντας εσωτερικά αντίγραφα των ιών για να
τους αναγνωρίσει ο οργανισμός και εν συνεχεία να παράξει ο ίδιος τα κατάλληλα αντισώματα-.
Αλλά  και  θα  μεταδίδουν  διαρκώς  σε  φάσμα συχνοτήτων  5G  πάμπολλες  πληροφορίες,  όσον
αφορά την θέση,  την φυσική κατάσταση του ατόμου και  τις  σωματικές του δραστηριότητες,
λειτουργίες και επιλογές. 



Συνεπώς, όταν θα συμβεί αυτό, ελλοχεύει ο κίνδυνος τα προσωπικά δεδομένα να πάνε περίπατο,
αφού θα μπορούν τρίτοι,  εξ αποστάσεως,  να ελέγχουν κάθε εμβολιασμένο άτομο.  Εκτός εάν
γίνει αυστηρότερη η νομοθεσία.

Κάτι τέτοιο βεβαίως δεν σημαίνει πως θα  αποβούν βλαβερά τα νέα εμβόλια. Κάθε άλλο.  Δεν
πρέπει να φοβόμαστε τα εμβόλια. Μολονότι η τεχνολογία του "μεγάλου αδελφού" καταφθάνει με
γοργούς ρυθμούς. Και όσο ο  transit  Ουρανός διελαύνει στο κατ'  εξοχήν ζώδιο της ύλης (τον
Ταύρο),  τα  πάντα  αποτιμώνται  σε  χρήμα  και  αποσκοπούν  στο  κέρδος.  Στο  γεγονός  ετούτο
αποβλέπει  και  η  ανάπτυξη  των  5G δικτύων  ανά  την  υφήλιο,  στοχεύοντας  ενδεχομένως  σε
ηλεκτρονικό έλεγχο 8 δις ανθρώπων, που επιθυμούν σφόδρα οι επικυρίαρχοι.

Ένα άλλο, ύψιστης σημασίας γεγονός που θα συμβεί με τον transit Πλούτωνα στον Υδροχόο τα
προσεχή χρόνια: θα μάθουμε πολλά για εξωγήινους που είναι μεσαίου επιπέδου από παρεμφερείς
εξωπλανήτες. Η πληροφόρηση θα είναι επίσημη γιατί θα ξεκινήσει από στρατιωτικές πηγές και
από  κυβερνητικούς  αξιωματούχους.  Δεν  υπαινίσσομαι  τους  Αρειανούς,  αφού  αυτοί  έχουν
εγκαταλείψει οριστικά το ηλιακό μας σύστημα. Ούτε θα πρόκειται για διαστημανθρώπους που
έτυχε να επιστρέψουν από τον Άρη. Να ξέρετε ότι ο Άρης είναι αφιλόξενος πλανήτης. Και όταν η
ανθρωπότητα που θα εγκατασταθεί εκεί φτάσει σε πληθυσμό 66 εκατομμύρια ψυχές, τότε θα γίνει
τεράστια  φυσική  καταστροφή  στον  Άρη  και  θα  αφανιστούν  όλοι.  Έκτοτε  οι  αρμόδιοι  των
διαστημικών επιτροπών θα αποφασίσουν για τον Άρη να μην αποικιστεί ποτέ ξανά στο μέλλον.

Πιο συγκεκριμένα, με την αστρολογική παρουσία του Πλούτωνα στον Υδροχόο θα μάθουμε για
την ύπαρξη εξωγήινων φυλών και πολιτισμών που κατά καιρούς μάς επισκέπτονται, κι έτσι θα
συνειδητοποιήσουμε ότι  το Σύμπαν είναι ενιαίο. Κατά συνέπεια, όλοι εμείς οι γήινοι κβαντικά
συμβιώνουμε  με  διαπλανητικά ξαδέρφια  μας.  Αλλά,  όταν  θα τους  συναντήσουμε,  ας  έχουμε
μικρό καλάθι. Και μην λησμονήσουμε τον ρωμαϊκό μύθο του διπρόσωπου θεού Ιανού, ιδίως εάν
μας προσφέρουν το “κουτί της Πανδώρας”, προτείνοντας ενδεχομένως να γίνουμε μέλη κάποιας
γαλαξιακής συνομοσπονδίας. Όπως αντιλαμβάνεστε το θέμα είναι τεράστιο και χρήζει ιδιαίτερης
ανάλυσης, για την οποία επιφυλάσσομαι σε εύθετο χρόνο.

Κλείνω την μεγάλη παρένθεση και επανέρχομαι σε ζητήματα της φετινής κρίσεως. Το πρόσωπό
μας είναι  ο  καθρέφτης  της  ψυχής μας,  η  φυσική μορφή κάθε ατόμου στην κοινωνία.  Και  η
προσωπικότητα  προέρχεται  από  την  λέξη  πρόσωπο.  Είναι  δε  τόσο  σημαντική  λέξη  η
προσωπικότητα που χαρακτηρίζει το σύνολο της ατομικότητας ενός εκάστου: την ψυχολογική,
πνευματική και ηθική του οντότητα. Υπάρχει μάλιστα μια φράση που στην εποχή μου έλεγαν οι
έμποροι: “αυτός έχει πρόσωπο”, υπονοώντας ότι είναι άξιος εμπιστοσύνης /φερέγγυος. 

Φορώντας  μάσκα μπορεί  να  αυξάνουμε  την  προστασία  μας  έναντι  του κορονοιού,  εντούτοις
καλύπτεται /χάνεται το βασικότερο στοιχείο του ατομικού μας γνωρίσματος, της προσωπικότητάς
μας,  πιστεύουν  κάποιοι.  Και  αυτό  δεν  είναι  ευχάριστο.  Υποσυνείδητα  ενοχλεί,  ιδίως  στις
καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Το καταλαβαίνω. Πλην όμως, είναι αναγκαίο να την φοράμε.

Συνεπικουρικά, η κοινωνική βιολογία διδάσκει πως από την εποχή των σπηλαίων μέχρι σήμερα,
-στην εξέλιξη του ανθρώπινου είδους-,  έχουμε την τάση να συσπειρωνόμαστε (όπως όλα τα
ζωικά είδη), προς διευκόλυνση της επιβίωσής μας: τείνουμε να δημιουργούμε σχέσεις, δεσμούς,
οικογένεια, για να ζούμε πιο προστατευμένοι. Δηλαδή ο άνθρωπος υποσυνείδητα εντάσσεται σε
ομάδες /κοπάδια /αγέλες με κοινά χαρακτηριστικά στοιχεία (συνάφεια), π.χ. θρησκείες, πολιτικά
πιστεύω, χόμπι ή σπορ, αθλητικές ομάδες, συλλόγους, σωματεία κλπ. για να έχει μεγαλύτερη
υποστήριξη, ούτως ώστε να είναι πιο προστατευμένος σε περίπτωση κινδύνου. Έτσι εξασφαλίζει



την επιβίωσή του. 

Αυτοί οι συνειρμοί ίσως ενοχλούν κάποιους από τους σημερινούς τεχνοκράτες που εξουσιάζουν
χώρες. Και με αφορμή τον κορονοιό φαίνεται σαν να κάνουν καθημερινή προπαγάνδα στα ΜΜΕ
τύπου “φοράμε μάσκα /κρατάμε αποστάσεις /μένουμε ασφαλείς”, για τήρηση των υγειονομικών
πρωτοκόλλων. Αλλά ενδεχομένως, επιδιώκουν κοινωνική αποστασιοποίηση, πιθανότατα για να
αποφεύγουν οι λαοί όχι μόνο τυχόν χειραψίες, αλλά και συν-αναστροφές, συν-εστιάσεις, συν-
αυλίες, συν-αθροίσεις, κ.α.; Αναρωτιέται γνωστός φιλόσοφος.  

Αυτές είναι  ρητορικές του απορίες που νομίζω θα σας ενδιέφερε να τις  μοιραστώ μαζί  σας.
Τίποτα μα τίποτα -λέει ο φιλόσοφος- δεν μας χαρίζεται, αν δεν είμαστε άξιοι να αγωνιστούμε γι'
αυτό, αν δεν το διεκδικήσουμε, αν δεν το κατακτήσουμε. Και αν δεν διατηρούμε τις πάγιες αξίες
που έχουν θεσπιστεί στην κοινωνία μας και μάς επιτρέπουν να προοδεύουμε. Που σημαίνει, αν
με την νοημοσύνη μας δεν κρίνουμε τα πράγματα, αν δεν εκφράζουμε ελεύθερη βούληση, αν δεν
παίρνουμε  θέση  για  τίποτα,  τότε  υποβιβάζουμε  τον  εαυτό  μας  σε  αγελαίο  ακόλουθο  των
περιστάσεων, οπότε δεν μάς φταίνε οι άλλοι για τα δεινά μας. 

Όπως έχω ξαναπεί, ζούμε σε ένα παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα το οποίο ασθμαίνει, αφού
έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του. Κρέμεται πλέον από μια λεπτή κλωστή και με την παραμικρή
απρόβλεπτη κρίση (βλέπε κορονοιός), τελεί υπό κατάρρευση. Φυσικά οι μεγιστάνες αγωνίζονται
να  το  διατηρήσουν  με  νύχια  και  με  δόντια,  ωσότου  πάρει  ιστορικά  την  θέση  του  ένα  νέο
κοινωνικοπολιτικό μοντέλο που καταφθάνει, το οποίο τρόπον τινά θα επιταχύνει την είσοδό μας
στην Εποχή του Υδροχόου. Κατά την γνώμη μου, το επερχόμενο μοντέλο που τείνει σταδιακά να
υποκαταστήσει τον καπιταλισμό, θα είναι ένας τεχνοκρατικός συνδυασμός αστυνομοκρατίας και
ιντερνετικού  ελέγχου,  ηλεκτρονικού  χρήματος  και  άυλων  συναλλαγών,  πράσινης  ενέργειας,
αεροφόρου ανάπτυξης και διαστημικής επέκτασης.

Ανακεφαλαιώνοντας,  ο  καθένας  μας  όσο  μεγαλώνει  σμιλεύεται,  σφυρηλατείται,  μαθαίνει
-εκούσια ή ακούσια- από τα λάθη του, βελτιώνεται και προχωρά, είτε με μικρά-δειλά βήματα,
είτε με μεγαλύτερα, και κάποιες φορές με άλματα. Τίποτα σε ετούτη την ζωή δεν είναι απόλυτα
άσπρο ή  απόλυτα μαύρο,  αφού συνεχώς  βιώνουμε  εναλλαγές  από μυριάδες  αποχρώσεις  του
γκρίζου. Και όσοι διαθέτουμε αυτογνωσία αντιλαμβανόμαστε ότι είναι προς όφελος της ψυχικής
μας ανέλιξης να μετέχουμε στην ιστορία -στον βαθμό που μάς αναλογεί-. Αλλά μοιάζει σοφότερο
να  μην  πηγαίνουμε  κάθε  φορά  ενάντια  στο  ρεύμα.  Να  επιλέγουμε  να  αντιμετωπίζουμε  τα
γεγονότα με θετική στάση, και να προσαρμοζόμαστε κατάλληλα, ώστε να συμπλέουμε αρμονικά
με την ενέργεια του περιβάλλοντος χώρου και τόπου.  Φανταστείτε κάτι σαν το ταπεινό καλάμι,
που επειδή έχει την ικανότητα να λυγίζει στον δυνατό άνεμο, ποτέ μα ποτέ δεν σπάει. 

Φυσικά και πρέπει να κάνουμε σχέδια για το μέλλον. Και να προσπαθούμε για μια καλύτερη
ποιότητα  ζωής.  Ωστόσο  είναι  πιο  ρεαλιστικό  και  λιγότερο  αγχωτικό  όποτε  αφήνουμε  λιγάκι
ελεύθερο τον εαυτό μας να χαλαρώσει και να διασκεδάσει, ειδικά ετούτο το δύσκολο καλοκαίρι.
Με σεβασμό στις απόψεις και στις επιθυμίες των άλλων, να ζήσουμε το σήμερα και να δρέψουμε
τους καρπούς που θα φέρει το αύριο. Έτσι θα συντονιστούμε με όσα θα ήθελε το Σύμπαν να μάς
δώσει. Συνεπώς, δεν πρέπει να μας ενοχλεί τόσο πολύ αυτό που γκρεμίζεται, αλλά να εστιάσουμε
το βλέμμα μας στο καινούργιο που στην θέση του χτίζεται. Οφείλουμε λοιπόν να καλωσορίζουμε
τις αλλαγές, όσοι συνειδητά επιλέγουμε να είμαστε στην φωτεινή πλευρά της ζωής. 

Καλό καλοκαίρι με υγεία.
Σας ευχαριστώ,
Μ. Βροντάκης


