Προειδοποιητικοί κανόνες
(Considerations before judgment)
της ∆έσποινας Γιαννακοπούλου

Ένα ευαίσθητο κεφάλαιο, που φαίνεται ότι δεν έχει κατανοηθεί πλήρως από τους
ασκούντες την Ωριαία, είναι οι προειδοποιητικοί κανόνες που πρέπει να εξετάζονται
πριν την ερμηνεία οποιουδήποτε ωριαίου χάρτη.
Το παλαιότερο κείμενο που έχει βρεθεί και μας εισάγει στην έννοια αυτών των
προειδοποιητικών κανόνων (Considerations before judgment) είναι το Astrologer’s Guide
του Guido Bonatti, που γράφτηκε τον 13ο αιώνα. Θεωρείται ότι ο Bonatti ήταν ο πρώτος
που επινόησε αυτούς τους κανόνες, αφού δεν τους συναντάμε σε κανένα από τα, μέχρι
στιγμής γνωστά, αρχαία ελληνικά, λατινικά ή αραβικά κείμενα.
Έτσι, λοιπόν, υποθέτει κανείς πως ο
Bonatti ο οποίος γνωρίζουμε ότι ήταν
επαγγελματίας, εφηύρε τις οδηγίες
αυτές και τις χρησιμοποιούσε ως
προϋποθέσεις

για

την

περαιτέρω

εξέταση ή απόρριψη των ερωτήσεων
που

του

έθεταν,

θέλοντας

να

ευχαριστήσει την πελατεία του και να
μην τους απογοητεύσει ή να βάλει σε
κίνδυνο ακόμα και την ίδια του τη ζωή,
λόγω των δύσκολων συνθηκών εκείνης της εποχής. Με αυτόν τον τρόπο,
κατάφερνε να ξεπερνά με διπλωματικότητα τους σκοπέλους σε περιπτώσεις ανεπιθύμητων ή δύσκολων

Τα λόγια του δεν άρεσαν...

ερωτήσεων.

Η σύγχιση και η παρανόηση σε σχέση με την εφαρμογή των προειδοποιητικών κανόνων
που υπάρχει τα 25 τελευταία χρόνια, από τότε δηλαδή που άρχισε να εξαπλώνεται και να
εφαρμόζεται ευρέως η Ωριαία αστρολογία, φαίνεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται ακόμα, αν
και οι κανόνες αυτοί σταμάτησαν, τουλάχιστον, να αποκαλούνται απαγορευτικοί
(strictures), πράγμα που είναι ήδη ένα σημαντικό βήμα.

1

Αρχικά, πρέπει να διευκρινιστεί, ότι οι προειδοποιητικοί κανόνες δεν αποτρέπουν την
εκτίμηση του χάρτη, αλλά η ύπαρξή τους έχει σκοπό να καταστήσει προσεκτικό τον
ερμηνευτή και να τον προτρέψει να έχει σύνεση και επιφυλακτικότητα, όταν δώσει
απάντηση στον ερωτώντα. Και πρέπει να σημειωθεί εδώ, ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για
να μην απορριφθεί ένας χάρτης· λόγοι που είναι πλέον γνωστοί στους έμπειρους
ερμηνευτές.
- Ένας παράγων, που συμβάλλει πολύ στην συνέχιση της ερμηνείας του χάρτη παρά την
παρουσία προειδοποιητικών κανόνων, είναι όταν γνωρίζουμε πολύ καλά τον ερωτώντα.
Όμως, αν ο ερωτών είναι εντελώς άγνωστος, ο ερμηνευτής του χάρτη είναι καλύτερα να
συγκρατηθεί και να αποφύγει την απάντηση.
- Ένας άλλος παράγων που γίνεται αιτία για να προχωρήσει η ερμηνεία του χάρτη, παρά
τους προειδοποιητικούς κανόνες, είναι η σαφής περιγραφή της υπόθεσης μέσα σ’ αυτόν.

Με την πάροδο των χρόνων και την αυξανόμενη εμπειρία, είναι πιθανόν τα
κριτήρια που μας επιτρέπουν να κρίνουμε ένα χάρτη ως έγκυρο να επεκταθούν.
Όπως γνωρίζουμε, ακόμα και ο ίδιος ο William Lilly πρωτοσυνάντησε τα considerations,
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όταν το 1675 εξέδωσε το Astrologer’s Guide του Guido Bonnatti, το οποίο μετέφρασε από
τα λατινικά στα αγγλικά ο Henry Coley. Είναι αξιοσημείωτο, πάντως το γεγονός ότι, ενώ ο
Lilly προτρέπει το μελετητή του Christian Astrology να ακολουθήσει τους
προειδοποιητικούς κανόνες, ο ίδιος δεν ακολουθεί πιστά όσα διδάσκει. Όποιος έχει
μελετήσει και έχει εξασκηθεί με την ύλη του βιβλίου αυτού, θα έχει παρατηρήσει ότι, από τα
35 ωροσκόπια που παραθέτει ο Lilly, μόνο στα 14 η πλανητική ώρα συμφωνεί με τον
ωροσκόπο ή τον κυβερνήτη του.
Το πιο σημαντικό, όταν συναντάμε έναν από τους προειδοποιητικούς κανόνες, είναι να
βρούμε για ποιό λόγο υπάρχει μέσα στο χάρτη, πριν προχωρήσουμε σε περαιτέρω
ερμηνεία. Έχει διαπιστωθεί κατ’ επανάληψιν, ότι οι προειδοποιητικοί κανόνες ενσκύπτουν
κατά κύριο λόγο όταν κάτι «δεν πάει καλά» με την ερώτηση.
Μια κυρία ρωτά: "Θα πουληθεί η ταβέρνα μέσα στο επόμενο τρίμηνο;". Στην ουσία όμως
αυτό που την ενδιαφέρει, αλλά δεν το αποκαλύπτει, είναι αν θα χωρίσει με τον σύζυγό της.
Η ταβέρνα ανήκει από κοινού στους δύο συζύγους και σε περίπτωση διαζυγίου θα
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μοιραστεί στη μέση. Εδώ έχουμε να κάνουμε με "πλάγια" ερώτηση στην οποία δεν
διαφαίνονται οι πραγματικοί σκοποί του ερωτώντος.
Αυτός είναι και ο λόγος που οι προειδοποιητικοί κανόνες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:
για να ερευνηθεί η αιτία της ύπαρξής τους. ∆ιαφορετικά, ο χάρτης δεν θα εκτιμηθεί
σωστά. Οφείλουμε, δηλαδή, να εντοπίζουμε τους προειδοποιητικούς κανόνες
(considerations), με το σκεπτικό ότι για να υπάρχουν εκεί, μπορεί να είναι σε θέση να
επηρεάσουν κάποιες καταστάσεις ή γεγονότα και, σε καμμία περίπτωση, δεν πρέπει να
τους αγνοούμε και να πετάμε το χάρτη στα σκουπίδια.
Επίσης, η επιμονή στην εξέταση της εγκυρότητας ενός χάρτη εξασφαλίζει ότι η ερμηνεία
του βασίστηκε σε αστρολογικά κριτήρια και όχι στα συναισθήματα του ερμηνευτή. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα η απάντηση στον ερωτώντα να δοθεί με μεγαλύτερη σιγουριά και
αντικειμενικότητα.
Πως γίνεται, λοιπόν, ένας χάρτης να μην είναι έγκυρος; Ουσιαστικά όλοι οι ωριαίοι χάρτες
είναι έγκυροι και μπορούν να "διαγνωστούν". Όταν έχει γεννηθεί μία ωριαία ερώτηση, δεν
μπορεί κανείς να την πάρει πίσω, ούτε να ακυρώσει την ύπαρξή της. Είναι ήδη μια
γέννηση. ∆ιότι για γέννηση πρόκειται, αφού την ίδια στιγμή που πραγματοποιείται μια
ερώτηση, γεννιέται και ένας χάρτης.
Ας δούμε τώρα τον τρόπο που ερμηνεύονται ή λειτουργούν οι ωριαίοι χάρτες, όταν
περιέχονται σε αυτούς κάποιοι από τους προειδοποιητικούς κανόνες (Considerations
before judgment).
•

Σε ερώτηση ενός επιχειρηματία, εάν ο επόμενος μήνας θα ήταν το κατάλληλο χρονικό
διάστημα για να πραγματοποιήσει τα εγκαίνια ενός οίκου μόδας, η πλανητική ώρα δεν
ήταν συμβατή με τον Ωροσκόπο. Αφού εξετάστηκαν όλα τα στοιχεία και έγινε η τελική
εκτίμηση του χάρτη, προέκυψε ότι το χρονικό διάστημα που ενδιέφερε τον ερωτώντα
ήταν εντελώς ακατάλληλο για να γίνουν τα εγκαίνια.
∆εν ήταν τυχαία λοιπόν η ύπαρξη του προειδοποιητικού κανόνα περί συμβατότητας
της πλανητικής ώρας στην ερώτηση του επιχειρηματία. Βλέπετε, δεν ήταν ο σωστός
χρόνος. Λίγες μέρες αργότερα με μεγάλη ανακούφιση ο επιχειρηματίας διαπίστωνε τα
προβλήματα και τις δυσκολίες που θα αντιμετώπιζε, εάν είχε προχωρήσει στην
πραγματοποίηση των εγκαινίων.
Μπορούμε να παρομοιάσουμε τον κυβερνήτη της πλανητικής ώρας με τον φύλακα μιας
πύλης, από την οποία πρέπει να περάσει κάποιος για να λάβει μια απάντηση.
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Υπάρχουν φορές που θα πρέπει να σπρώξει για να μπει μέσα. Άλλες φορές θα πρέπει
να πείσει το φύλακα ότι οι λόγοι του είναι σωστοί, δικαιολογημένοι και έντιμοι. Αλλά,
σκεφθείτε, πόσο καλύτερα θα ήταν να τον υποδέχεται ο ίδιος ο φύλακας και να τον
προσκαλεί μέσα! Η συμβατότητα της πλανητικής ώρας με τον Ωροσκόπο, είναι μια
καθαρή ένδειξη για την άνεση ή την ευχέρεια με την οποία θα απαντηθεί ο χάρτης.
•

Ένας άλλος προειδοποιητικός κανόνας, είναι αυτός που αφορά την ανατολή μικρών
(0°- 2°) ή μεγάλων (27°- 29°) μοιρών ενός ζωδίου σε έναν ωριαίο χάρτη, οι οποίες
δηλώνουν ότι είναι πολύ νωρίς ή πολύ αργά για να κριθεί η υπόθεση του χάρτη.
Μερικές φορές αυτός ο προειδοποιητικός κανόνας είναι σε θέση να δώσει από μόνος
του μία άμεση απάντηση στον ερωτώντα. Για παράδειγμα έχουμε την ερώτηση «Θα
κάνω ποτέ παιδιά;», που γίνεται από μια άτεκνη γυναίκα ηλικίας 40-45 ετών. Αν ο
Ωροσκόπος του ωριαίου χάρτη βρίσκεται στις τελευταίες μοίρες ενός ζωδίου και το
υπόλοιπο ωροσκόπιο συνηγορεί, τότε αρχίζει να διαφαίνεται μια αρνητική απάντηση
στη γυναίκα αυτή.
Επίσης, στις περιπτώσεις που συναντώνται μικρές ή μεγάλες μοίρες στον Ωροσκόπο
ενός ωριαίου χάρτη, το να απαντήσει κάποιος "είναι πολύ νωρίς ή πολύ αργά για να
ρωτάς", αποτελεί μια καθαρή απάντηση στο θέμα που αφορά ο χάρτης και, μάλιστα, η
απάντηση αυτή μπορεί να είναι άκρως χρήσιμη, έως και πολύτιμη για τον ερωτώντα
(βλ. Ωριαία Αστρολογία-Τα χαμένα κλειδιά, σελ. 362-364).

•

Όμως, ο πιο σημαντικός από τους προειδοποιητικούς κανόνες είναι αυτός που λέει:
"Όταν ο § είναι στον 7ο η εκτίμηση του αστρολόγου πιθανόν να είναι λανθασμένη και η
κρίση του για το θέμα του χάρτη θα πηγαίνει από την μια ατυχία στην άλλη".
Η παρουσία του Κρόνου στον 7ο οίκο είναι ο βασικότερος παράγοντας που επηρεάζει
την κρίση του ερμηνευτή ενός χάρτη και γι’ αυτό, στις μέρες μας, οι έμπειροι μελετητές
της ωριαίας αστρολογίας, όταν δουν τον Κρόνο στον 7ο, σταματούν αμέσως την
ερμηνεία του χάρτη. Αυτό συμβαίνει διότι, όντως, έχει παρατηρηθεί πως με τον Κρόνο
εκεί η εκτίμηση τους θα είναι λανθασμένη.
Ένα άλλο ενδεχόμενο με τον Κρόνο στον 7ο οίκο είναι, ο ερμηνευτής του χάρτη να
δώσει μια ακριβέστατη απάντηση στον ερωτώντα, που όμως δεν θα τον ικανοποιήσει
καθόλου.
Και εδώ, όμως, χρειάζεται σύνεση και προσοχή, αφού πάντα υπάρχουν οι εξαιρέσεις,
ανάλογα με τα διάφορα θέματα που αφορά ένας ωριαίος χάρτης. Ένα από αυτά είναι οι
αγοραπωλησίες (όλων των ειδών), που όπως γνωρίζουμε σηματοδοτούνται καθαρά
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από τον άξονα 1ου-7ου.
Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις ανθρωπίνων σχέσεων, είτε αφορούν γάμους είτε
ρομαντικούς δεσμούς ή διαζύγια. Στις περιπτώσεις αυτές ένας Κρόνος τοποθετημένος
μέσα στον 7ο οίκο, μπορεί να είναι άκρως σημαντικός, περιγραφικός και λαλίστατος για
τις συνθήκες που επικρατούν στην υπόθεση του χάρτη.
Άλλη περίπτωση είναι ο § να αντιπροσωπεύει κάποιο χαμένο αντικείμενο, να είναι
δηλαδή ο κυβερνήτης του 2ου οίκου του ερωτώντος και να βρίσκεται τοποθετημένος
στον 7ο οίκο. Τότε δίνει άμεση απάντηση στην ερώτηση, αφού προτείνει ότι το χαμένο
αντικείμενο μπορεί να το έχει στη κατοχή του ο/η σύζυγος, ο/η συνεταίρος κ.λ.π.
Έχει αποδειχτεί ότι όποιος επιχειρεί να προσεγγίσει χάρτες, όπου ισχύουν οι
προειδοποιητικοί κανόνες, μαθαίνει πολλά από αυτούς. Αλλά, το σημαντικότερο είναι η
ικανότητα που πρέπει να διαθέτει ο ερμηνευτής, για να διακρίνει, αν με την απάντησή του
κάνει περισσότερο κακό, παρά καλό.

Μερικές φορές είναι καλύτερα να βρεθεί μια
εύσχημη δικαιολογία και να μην δοθεί απάντηση στο χάρτη, παρά να απαντήσει ο ερμηνευτής με ψεύτικα σχόλια που επινοήθηκαν
από τον ίδιο, όπως παρατηρείται σε μερικές
περιπτώσεις.

Από την άλλη, αυτοί που διατυπώνουν πολύ σοβαρές ερωτήσεις, θα πρέπει πρώτα να
γνωρίζουν τι ακριβώς ρωτούν να μάθουν και ΠΟΣΟ θα τους βοηθήσει η πληροφορία που
θα τους δοθεί. Οι απαντήσεις ή οι διάφορες πληροφορίες που απορρέουν από έναν χάρτη
πρέπει να δίνονται με μεγάλη προσοχή, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο τι καλό μπορεί να
προκύψει από αυτές.
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