
 

ΟΡΦΙΚΗ ΑΣΤΡΟΣΟΦΙΑ 

ΔΙΑΣ  V 

 

• Διάρκεια διαδρομής τής τροχιάς του : 4332,59 ημέρες ( 11,86 έτη ). 

• Ταχύτητα περιστροφής στον ισημερινό του : 12 χλμ. ανά δευτερόλεπτο. 

• Διάρκεια περιστροφής : 9 ώρες, 50' 30 "  

• Ταχύτητα περιφοράς επί της τροχιάς του: 13 χλμ. ανά δευτερόλεπτο.  

• Εκκεντρότης : 0,0482519. 

• Κλίση της τροχιάς του επί της εκλειπτικής : 1° 18’  41". 

• Μεγίστη απόσταση από τον Ήλιο  ( σε ακτίνες τής τροχιάς της Γης ) : 5,45. 

• Ελάχιστη απόσταση από τον Ήλιο : 4,954. 

• Διάμετρος του Δία : 11,061  

• Όγκος του Δία : 1279,412.               (  τα αντίστοιχα της γης θεωρούνται ως 1  ) 

• Μάζα του Δία :    309,816.  

• Περιήλιο : 12° 42'. 

• Αφήλιο: 192° 42'.                                    ( εποχή 1900 ) 

• Αφηλιακή κατάσταση :   102° 42'. 

• Περιηλιακή κατάσταση : 282° 22'. 

• Θερμοκρασία επιφάνειας : -145. Εκπέμπει θερμότητα 2,5 φορές περισσότερη  

    από εκείνη που δέχεται από τον Ήλιο. Πομπός ραδιοκυμάτων. 

    Παρουσιάζει ισχυρό μαγνητικό πεδίο. 

• Ατμοσφαιρική πίεση : το 10
6
 ατμόσφαιρες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Ο Ζεύς είναι ο δεύτερος Πλανήτης της δεύτερης τριστοιχίας, της εξωτροχιακής, και 

αντιπροσωπεύει στην τριστοιχία αυτή την Ψυχή, ενώ στο Ηλιακό μας Σύστημα παίζει 

τον ρόλο του ψυγικο-υλικού παράγοντος. 

     Είναι ο μεγαλύτερος Πλανήτης του Συστήματος μας, έχουμε δε εκθέσει στο προ-

ηγούμενο κεφάλαιο τον τρόπο με τον οποίο ο Ζεύς μεγεθύνθηκε σε βάρος του Άρη. 

     Σχετικά με το μέγεθος του Διός ο Διδάσκαλός μας είπε τα εξής: κατά τους υπολογισ-

μούς των αστρονόμων ο Ζεύς είναι ο ογκωδέστερος πλανήτης του Ηλιακού Συστή-

ματος, αμφιβάλλουμε όμως πολύ για αυτό. Η παράδοση είναι χωρισμένη σε δύο 

απόψεις. Κατά τον Ορφέα, και γενικώς τους προπυθαγόρειους, ο Ζεύς είναι ο πλανή-

της που ισορροπεί ολόκληρο το Σύστημα, είναι δηλαδή ο μεγαλύτερος πλανήτης του 

Συστήματος μας και χρησιμεύει ως σταθεροποιητής και ισορροπητικός παράγων 

όλου του Συστήματος. Με την μάζα και το βάρος του σταθεροποιεί τα σώματα που 

έλκονται προς την ηλιακή εστία και με συνεχή πίεση επί της εστίας αυτής ισορροπεί 

την ελκτική δύναμη του Ήλιου με τη δύναμη αντίστασης των σωμάτων, τα οποία 

περιστρέφονται γύρω από αυτόν. 

     Η άλλη άποψη που αποδίδεται στον Πυθαγόρα, ο οποίος δεν δέχεται την προηγού-

μενη γνώμη, καταγράφει ότι ο Ζεύς έχει μέγεθος ανάλογο με την απόστασή του από 

τον Ήλιο και ότι ο Κρόνος, καθώς και οι επόμενοι Πλανήτες, είναι μεγαλύτεροι από 

αυτόν. 

     Σε αυτό, λέγει ο Δημήτριος Σεμελάς, οφείλονται οι αμφιβολίες μου για το πραγματικό 

μέγεθος τού Πλανήτη αυτού ( εποχή 1900 ). 

        Να ποια θα είναι τα συμπεράσματα, αν παραδεχτούμε την μία ή την άλλη άποψη. 

     Εάν ο Ζεύς είναι ο Πλανήτης που ισορροπεί το Σύστημα, οι Πλανήτες οι οποίοι βρίσ-

κονται εκατέρωθεν αυτού, είτε προς την ηλιακή εστία είτε μετά από αυτόν προς την 

αντίθετη κατεύθυνση, πρέπει να είναι βαθμιαίως μικρότεροι από αυτόν : 

 

 

 

 

 

     Ενώ εάν - κατά τον Πυθαγόρα - ο Ζεύς είναι στοιχείο του συστήματος βαθμιαίας αύξ-

ησης κατά μέγεθος, τότε πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τους πλανήτες που προη-

γούνται από αυτόν προς την ηλιακή εστία και μικρότερος από εκείνους οι οποίοι έπο-

νται αυτού : 



 

 

 

 

 

 

       Η αρμονικότητα τών κινήσεων των σωμάτων αυτών με κάνει να κλίνω μάλλον προς 

την άποψη του Πυθαγόρα, παρά προς την άποψη του Ορφέα.  

     Οπωσδήποτε, κατ’ αρχήν, δεν απορρίπτω ούτε την μία ούτε την άλλη άποψη. 

       Στην περίπτωση, που ο Ορφέας θα είχε δίκαιο, ο Ζεύς παίζει κεφαλαιώδη ρόλο στο 

σύστημά μας, γίνεται ο μοχλός της πλανητικής πλάστιγγας και επομένως η κίνησή 

του επιδρά με τρόπο απόλυτο επάνω στις απείρως μικρότερες κινήσεις των άλλων 

Πλανητών. Είτε, δηλαδή, η μία είτε η άλλη περίπτωση είναι η αληθινή, ένα είναι 

βέβαιο, ότι ο Ζεύς είναι Πλανήτης ισχυρότατος και έχει βαθύτατη επίδραση σε όλους 

τους Πλανήτες και στα άλλα ουράνια σώματα που ελίσσονται στο δικό μας, το 

Ηλιακό σύστημα. 

          Ο Ζεύς είναι ο λαμπρότερος Πλανήτης μετά την Αφροδίτη. Κατά τον Κάμιλλο 

Φλαμαριόν η φαινόμενη διάμετρος του Διός είναι 38” και ποικίλλει μεταξύ των 30” και 

47”, ανάλογα με την απόστασή του από τη Γη. Η πραγματική διάμετρος της τεράσ-

τιας αυτής σφαίρας είναι 11 φορές μεγαλύτερη από τη διάμετρο του Πλανήτη μας. 

Ακριβέστερη ιδέα για το μέγεθος του Διός θα έχουμε, αν πούμε ότι η διάμετρος του 

είναι δέκα φορές μικρότερη από την διάμετρο του Ηλιου. 

       Η προοπτική που οφείλεται στην ετήσια περιφορά της Γης γύρω από τον Ήλιο δίνει 

την εντύπωση ότι ο Ζεύς κάνει έντεκα ή δώδεκα σταθμούς αναδρομής κατά τη διά-

ρκεια της δωδεκαετούς τροχιάς του. Η φαινόμενη αυτή κίνηση (αναδρομική και ορθή) 

των Πλανητών εξηγείται στα πιo κάτω σχέδια. 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Ο Ήλιος, η Γη και ο Ζεύς ξαναβρίσκονται στην ίδια γραιιιιή κάθε 399 ημέρες, 

δηλαδή ένα έτος και 34 ημέρες κατά μέσον όρο. 

        Κατά την Ορφική παράδοση ο Ζεύς δεν είναι κατοικημένος. Είναι πλανήτης, η. 

επιφάνεια του οποίου είναι σπαρμένη από ηφαίστεια και πύρινα φρέατα.  

     Από όλα αυτά τα όρη η λάβα, καθώς χύνεται, σχηματίζει καταρράκτες, όπως τα ρυά-

κια και τα ποτάμια της δικής μας Γης. Ο Ζεύς έχει ίσα μέρη νερού και στερεάς γης. 

Είναι εν τούτοις δυνατόν να υπάρχει στον Δία ζωή ζωικού βασιλείου. 

       Οι Πυθαγόρειοι γνώριζαν έξι δορυφόρους, ενώ οι σύγχρονοι ( αρχή του αιώνος ) 

γνωρίζουν 8 δορυφόρους.
1
 

      Οι δορυφόροι του Διός κατοικούνται από φυλές ανθρώπων παρόμοιων προς τις 

φυλές της Γης. Οι φυσικές συνθήκες τής ζωής επί των δορυφόρων του Διός είναι 

εξαίρετες. Οι δορυφόροι δέχονται το φως και την θερμότητα από τον πλανήτη τους.  

     Οι εποχές τους εξελίσσονται κανονικά, η δε ελάχιστη πυκνότητα της ύλης του Διός 

συντελεί, ώστε οι ανθρώπινες, όσο και οι άλλες μορφές ζωής, να είναι βιώσιμες, 

υγιείς και μεγάλης διάρκειας. 

     Το φυτικό βασίλειο αντιπροσωπεύεται με αφθονία στην ζωή του συστήματος του 

Διός. Οι καρποί είναι επίσης άφθονοι και έχουν εξαιρετική γεύση.  

      Οι κάτοικοι του συστήματος αυτού τρώνε κυρίως φρούτα, άνθη και φύλλα. Υπάρχει 

επίσης και η πατάτα ( γεώμηλο ), αλλά είναι λίγο γλυκιά και με περισσότερο άμυλο.  

     Ο μεγαλύτερος αριθμός των φρούτων έχει πολλούς και μικρούς πυρήνες. 

     Ο Ζεύς είναι ισχυρός στο ζωδιακό του Ζυγού.  

     Είναι εξόριστος και περίλυπος στο ζωδιακό του Κριού. 

     Όταν έχουμε κυριαρχία του Διός, έχουμε παράλληλη έξαρση του Ερμή, της Σελήνης 

και του Άρη χωρίς κανένα κατευνασμό. 

     Ο ήχος του Διός είναι το Λα ή Ζω της Βυζαντινής μουσικής .:  

     Η αντίστοιχη του Διός αρμονία είναι : « λα - μι - λα - ντο » ή  

     « Ζεύς - Γη- Ζεύς - Ερμής» και αποδίδεται στο πεντάγραμμο ως εξής : 

     Το μέταλλο που αντιστοιχεί στον Δία είναι ο ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ, χρώμα του είναι το πρά-

σινο και σύμβολό του είναι το  V, που αποτελείται από την ημισέληνο και τον σταυρό. 

Σημαίνει το σύμβολο, όπως κιόλας γνωρίζετε, σώμα υγρό με εξωτερική θερμότητα. 

     Τα φυτά της Γης τα οποία φέρουν την υπογραφή του Διός έχουν 

     φύλλα αιχμηρά ή πριονωτά, όπως το Τριαντάφυλλο και η Δάφνη.  

     _____________________ 

     1 Σήμερα, στο τέλος του 20ού αιώνα, η επιστήμη έχει πλέον ανακαλύψει 16 δορυφόρους του Διός. 



      Στην τριστοιχία που βρίσκεται ο Ζεύς αντιπροσωπεύει την ψυχή, στο σύνολο δε του 

ηλιακού συστήματος παίζει τον ρόλο του ψυχοψυχικού παράγοντος. Στον άνθρωπο 

αντιστοιχεί προς το Στήθος ( όργανο των αισθημάτων ). Επιδρά στην κεφαλή επί των 

Οφθαλμών, στο στήθος επί των Πνευμόνων και στην κοιλία επί του Παγκρέατος. 

     Οι δονήσεις του Διός είναι κωνικές, παρόμοιες με τις δονήσεις της Αφροδίτης, 

     αλλά βραδύτερες και πλατύτερες 

     Η δύναμη των σιδερικών δονήσεων του Διός προκαλεί διαταραχές στις κινήσεις των  

ουράνιων σωμάτων τα οποία τον πλησιάζουν. Ο Άρης, η Γη, ο Κρόνος και οι δορυ-

φόροι τους, καθώς και οι διάφοροι κομήτες, υφίστανται εμφανείς διαταραχές εξαιτίας 

της δύναμης των σιδερικών δονήσεων του Διός. 

     Στο Αφήλιό του (192° 42’ ο Ζεύς δονείται με πολύ μεγάλη επιβολή. Έχουμε σύζευξη 

των δονήσεών του-λόγω του σχήματός τους- με όλες τις δονήσεις των πλανητών της 

πρώτης τριστοιχίας. Είναι όμως ασυμβίβαστες οι δονήσεις του Διός με τις δονήσεις 

των πλανητών της τριστοιχίας στην οποίαν ανήκει ο ίδιος και τέλος, οι δονήσεις του 

συμβιβάζονται αρκετά καλά με εκείνες τών πλανητών τής υπερτροχιακής τριστοιχίας. 

     Στο Περιήλιό του ( 12° 42' ) οι δονήσεις του Διός εξασθενούν και συγχωνεύονται με 

τις ηλιακές δονήσεις. Είναι κατ’ αυτόν τον τρόπο δυναμισμένες, αλλά, μπορούμε να 

πούμε, τότε η επήρεια του Διός είναι τελείως μικτή, χωρίς να φέρει τον καθαρό του 

χαρακτήρα. 

     Στην Αφηλιακή του Κατάσταση ( 102° 42' ) ο Ζεύς ξεφεύγει από την ηλιακή επήρεια 

και γίνεται τότε πολύ ευνοϊκός προς τους πλανήτες Ερμή, Αφροδίτη και Γη, οι οποίοι 

θα τύχαινε να βρεθούν στα μέρη αυτά. 

     Στην Περιηλιακή του Κατάσταση ( 282° 42' ) ο Ζεύς συνδυάζει τις δονήσεις του, οι 

οποίες είναι πάντοτε ισχυρές, ευνοϊκά με τις δονήσεις τών άλλων πλανητών που 

συναντά στην πορεία του. 

 

ΑΣΤΡΟΣΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΣ 

     Ο Ζεύς εισέρχεται στο «Α» του στην 147° 42'. Στην 192° 42' βρίσκεται στο ανώτατο 

σημείο του «Α» του, ενώ στην 237° 42' εξέρχεται του «Α» του, για να περάσει στην 

Περιηλιακή του Κατάσταση. 

     Κάθε άτομο που γεννιέται εφ’ όσον η Γη βρίσκεται στην επήρεια του πρώτου τρίτου 

του «Α» του Διός, δηλαδή από την 147° 42' μέχρι την 177° 42', φέρει την σφραγίδα 

του Διός, την οποίαν αυτός αποτυπώνει στο άτομο με τις σιδερικές του δονήσεις. 

 



     Εφ’ όσον κανένας άλλος πλανήτης δεν αναμιγνύει τις δονήσεις του με τις δονήσεις 

του Διός, τα επηρεαζόμενα όντα, άνδρες ή γυναίκες, έχουν σώμα πολύ λευκό με 

πολύ ελαφρά κίτρινα στίγματα ( κηλίδες ) μόλις διακρινόμενα. Το χρώμα των ματιών 

τους είναι μπλε ή πράσινο, ενώ τα μαλλιά τους ξανθά με σταχτιές ( σαντρέ ) αντανα-

κλάσεις. Και οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν μέτριο ανάστημα και τείνουν μάλλον να 

γίνουν αδύνατοι. Τέτοια είναι η υλική επήρεια του Διός κατά το πρώτο τρίτο του «Α» . 

     Κατά το δεύτερο τρίτο του «Α», από την 177° 42' μέχρι την 207° 42', ο Ζεύς επιδρά 

στα όντα που γεννιούνται με τις αστρικές του δονήσεις. Η επήρεια αυτή είναι πιο 

αποφασιστική από την σιδερική. Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες έχουν μάτια σε 

βαθύ μπλε χρώμα ή μαύρα, ενώ το βλέμμα τους είναι πολύ απαλό ( βελούδινο ). 

Εχουν επιβλητικό παράστημα και ο ήχος της φωνής τους είναι βαρύς και επιβλη-

τικός, οι κινήσεις τους είναι μεγαλειώδεις και οι χειρονομίες τους μεγαλοπρεπείς. 

Αυτή η επήρεια συνδυασμένη με εκείνη της Αφροδίτης θα προσέδιδε στις γυναίκες 

κάλλος και γοητεία επικίνδυνη. Η ίδια επήρεια συνδυασμένη με την επήρεια του 

Ερμή επαυξάνει το ανδρικό κάλλος. 

     Από την 207° 42' μέχρι την 237° 42'η υλική επίδραση του Διός είναι σχεδόν όμοια με 

αυτήν του δευτέρου τρίτου του «Α» του. 

     Πλην του σώματος, ο Ζεύς επιδρά ισχυρά στην ψυχή των ατόμων είτε ανδρών είτε 

γυναικών. Όταν ο Ζεύς βρίσκεται στο «Α» και στην 1η ζώνη της Επτακτίνος, το 

άτομο είναι περήφανο, γενναιόφρον ψυχικά ισχυρό και μέγας αισθηματίας ( senti-

mental ). Δρων, άρα, επί της ψυχής ο Ζεύς προσδίδει μεγάλη αισθητικότητα ( sensi-

tivite ), αρκετά μεγάλη συναίσθηση (συνείδηση, conscience) του ωραίου και τα άτομα 

κλίνουν προς την καλοσύνη, προς το αίσθημα, όπως είπαμε, της υπερηφάνειας και 

της ανεξαρτησίας. Η παρουσία όμως του Διός στην 1η ζώνη είναι πάντοτε επικίνδυνη 

για την ηθική ισορροπία του ατόμου, ενώ μερικές φορές προαναγγέλλει βίαιο θάνατο. 

     Δρων επί του πνεύματος ο Ζεύς οξύνει πολύ τη φαντασία, εξασθενίζει την θέληση 

και διατηρεί καλά την ισχύ. 

     Ένας από τους αντίπαλους τού Διός από απόψεως επήρειας είναι ο Άρης.  

     Η σύγχρονη επήρεια Διός και Άρη έχει ως αποτέλεσμα αισθήματα πολύ βίαια, 

αλαζονεία αρκετά έκδηλη και συσκότιση της λογικής εξ αιτίας της ενίσχυσης του 

αισθητισμού στα άτομα αυτά. Επίσης, ο συνεταιρισμός Διός και Αφροδίτης είναι 

επιβλαβής σε ορισμένες περιστάσεις, για τις οποίες θα μιλήσουμε αλλού. 

     Ο Ζεύς μπαίνει στο Περιήλιο στην 327° 42'. Στην 12° 42' βρίσκεται στο ανώτατο 

σημείο του «Π» του και στην 57° 42' εξέρχεται από αυτό. 



     Στο «Π» ο Ζεύς επιδρά επί του ανθρώπου κατά τρόπο ασθενικό. Λόγω όμως του 

ηλιακού δυναμισμού, με τον οποίον είναι εμποτισμένες οι δονήσεις του, παράγει 

αποτελέσματα ολέθρια. 

     Με την επίδραση του Διός επί του σώματος κατά το πρώτο τρίτο του «Π» ( 327° 42'- 

357° 42' ) τα άτομα γίνονται καχεκτικά, έχουν λευκό σώμα και ελάχιστα ανεπτυγμένα 

όργανα. Οι γυναίκες έχουν πολύ μικρά στήθη και γοφούς καθώς και το υπόλοιπο 

σώμα επιπεδωμένα ( plat ).  

     Οι άνδρες είναι ανοιχτόξανθοι, έχουν μικρά μάτια και πρόσωπο με στίγματα. 

     Κατά το δεύτερο τρίτο του «Π» ( 357° 42'- 27° 42' ) οι άνδρες έχουν μικρό σώμα και 

πολύ ανεπτυγμένα γεννητικά όργανα.  

     Αν ο Ζεύς βρίσκεται σε άποψη με τον Άρη, οι γυναίκες είναι επίσης αδύνατες, έχουν 

λευκό δέρμα με κιτρινωπές αντανακλάσεις, μεγάλα μάτια και αιχμηρό πηγούνι. 

     Κατά το τελευταίο τρίτο του «Π» ( 27° 42'- 57° 42' ) οι άνδρες και οι γυναίκες είναι 

ξανθοί με φαιές ( σταχτιές ) αντανακλάσεις, έχουν γκρίζα μάτια και χαμηλό μέτωπο. 

     Γενικώς δρων ο Ζεύς επί του σώματος, όταν βρίσκεται στο «Π» προσδίδει φιληδονία 

ανώμαλη που τείνει προς την ομοφυλοφιλία και την παραφροσύνη κλπ., κλπ. 

     Δρων επί της ψυχής, όταν ο Ζεύς βρίσκεται στο «Π» και στην 1η ζώνη της Επτα-

κτίνος, δημιουργεί άτομα αισθηματικά αλλά πολύ έκφυλα. Αν συνδυασθεί και με 

κάποια κακή επήρεια, προκαλεί στο άτομο τον σαδισμό, τον σατυρισμό μέχρι την 

φονομανία. Είναι ένας αισθητισμός και παθητισμός ανισόρροπος.  

     Σε μια τέτοια περίπτωση ο Ζεύς στην 1
η
 ζώνη είναι πάντοτε ολέθριος, όπως βλέπετε, 

και τα όντα που γεννήθηκαν κάτω από αυτήν την επήρεια πρέπει να την κατα-

πολεμούν αντιτάσσοντας την αγαθοποιό επίδραση του Άρη. 

     Δρων ο Ζεύς επί των πνευματικών ιδιοτήτων δημιουργεί τον φιλόδοξο, τον αλαζόνα, 

τον δεσπότη, αυτόν που δεν έχει άλλη κρίση, παρά μόνο την τυφλή θέληση της 

κυριαρχίας. Σαν γενική επήρεια δημιουργεί και ωθεί προς συγκρούσεις με μόνο αίτιο 

αυτών μία παθολογική φιλαυτία. 

     Αν όμως ο Ζεύς βρίσκεται στην 6η, στην 3η και στο τέλος της 2ης ζώνης στην 

Επτακτίνα, η επίδρασή του είναι ευνοϊκή και υποβοηθεί το άτομο στην εκτέλεση 

αξιοσημείωτων πράξεων. 

     Όταν προχωρήσουμε στις εφαρμογές αυτής της μελέτης, θα διδαχθούμε πολλά για 

την επήρεια του Διός. 

       ‘Όταν ο Ζεύς βρίσκεται σε Αφηλιακή ή σε Περιηλιακή Κατάσταση και στην 1η ζώνη 

της Επτακτίνος, δεν είναι περισσότερο ευνοϊκός για τα άτομα. Τα καθιστά ζηλότυπα, 



υπερήφανα και φιλόδοξα. Δεδομένου, όμως, ότι δεν είναι ισχυρός, μπορεί το άτομο, 

αν είναι επηρεασμένο καλά από άλλους πλανήτες, να καταπολεμήσει τα αποτελέσ-

ματα των ελαττωμάτων αυτών μόλις εκδηλωθούν. 

     Όταν ο Ζεύς βρίσκεται στην Αφηλιακή ή στην Περιηλιακή του Κατάσταση και συνα-

ντηθεί με τον Άρη στην 1η ζώνη, προσδίδει στα άτομα χαρακτήρα φιλύποπτο, πείσ-

μονα και κατά βάθος κοινό ( χυδαίο ), χωρίς όμως να του αφαιρεί τη μεγάλη εκείνη 

αισθηματικότητα ( sentimentalisme ), η οποία, αν καθοδηγηθεί ορθά, μπορεί να 

οδηγήσει το άτομο σε πολύ καλές πράξεις. 
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     Ο Ζεύς βρίσκεται σε περισκοπική δύναμη με την Γη στην 8° 40' της ζώνης της 

Ευρυδίκης. 

     Η Γη τότε εισέρχεται σε Περιηλιακή Κατάσταση, όταν ο Ζεύς είναι στο Περιήλιό του. 

Στα μέρη αυτά ο Άρης είναι πολύ επιβλαβής και βρίσκεται σε περισκοπική δύναμη με 

την Γη. Εάν συναντηθεί ο Άρης στα μέρη αυτά με τον Δία, που βρίσκεται, όπως 

είπαμε, στο «Π» του, τα γεγονότα αναγγέλλονται θλιβερά και αίμα, πολύ αίμα θα 

χυθεί. Ο άνθρωπος είναι δεσπότης, αιμοβόρος κλπ. 

      Στα μέρη αυτά ο Ζεύς βρίσκεται επίσης σε περισκοπική δύναμη με την Αφροδίτη 

(12°30'), αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο φοβερά, όσο τα αποτελέσματα με τον 

Άρη, όπως τα περιγράψαμε. Γάμοι που κακώς έχουν γίνει διασπώνται και έχουμε 

διαζύγια, χειροδικίες μεταξύ γυναικών, σκηνές ζηλοτυπίας. Αν η Γη έχει στην 1η 



ζώνη την περισκοπική αυτή δύναμη του Διός με την Αφροδίτη, αυτές οι βιαιότητες 

μεταξύ των δύο φύλων γίνονται φαινόμενα σχεδόν καθημερινά ( ενδημικά ). 

     Ο Ζεύς εισέρχεται σε περισκοπική δύναμη με τον Ερμή στην 354° 40'. Ο Ζεύς είναι 

το επικρατούν στοιχείο. Η εκπεμπόμενη τότε επήρεια είναι ευνοϊκή. Έτσι, το άτομο 

χάρις στον Ερμή μπορεί με αυτήν την επήρεια να ισορροπήσει τις βίαιες εντυπώσεις 

(sensations) και τα αισθήματα (sentiments), τα οποία του εμπνέει ο Ζεύς.  

     Η περισκοπική αυτή δύναμη είναι ευνοϊκή στην 1
η
 ζώνη της Επτακτίνος και δυσμενής 

σε θέση απαστρισμού. Σε τετραγωνική άποψη της Επτακτίνος ( 90 μοίρες δηλαδή 

πριν ή μετά το κέντρο της 1ης ζώνης ) είναι επίσης ευνοϊκή. 

     Ο Ζεύς βρίσκεται σε περισκοπική δύναμη με την Αφροδίτη στην 12° 30'. Ο Ζεύς είναι 

το επικρατούν στοιχείο και ωθεί δια των δονήσεών του το άτομο σε πράξεις 

αισθησιακές (sensoriels). Τα άτομα έχουν υψηλό ανάστημα και πολύ ανεπτυγμένα τα 

γεννητικά τους όργανα. Η περισκοπική αυτή δύναμη προδίδει παράλληλα στα άτομα 

αισθητισμό ( esthetes ), τους δίνει δηλαδή την αγάπη του ωραίου. Τα άτομα αυτά 

μπορούν τότε να ερωτεύονται εύκολα ( κάμετε συσχετισμό και με τα προηγούμενα ). 

     Ο Ζεύς εισέρχεται σε περισκοπική ισχύ με τον Αρη στην 47° 30'. Τα δύο αυτά στοι-

χεία παλεύουν μεταξύ τους με ίση δύναμη και τότε η περισκοπική αυτή δύναμη είναι 

πολύ δυσμενής. Το άτομο είναι οργίλο, βίαιο και ικανό για τα χειρότερα εγκλήματα 

στις στιγμές της οργής του. Όταν η περισκοπική αυτή δύναμη βρίσκεται στην 1η 

ζώνη, τότε και η Γη αναμιγνύει τις δονήσεις της και τα αποτελέσματα θα είναι λιγό-

τερο βλαβερά. Όμως η περισκοπική αυτή δύναμη στην 1η ζώνη είναι σημείο 

εγκληματικότητας και βίαιου θανάτου ( συσχετίστε και με το κεφάλαιο του Άρη ). 

     Ο Ζεύς βρίσκεται σε περισκοπική δύναμη με τον Κρόνο στην 118°. Ο Ζεύς είναι το 

επικρατούν στοιχείο. Η περισκοπική αυτή δύναμη, όταν βρεθεί στην 1η ζώνη ενός 

ωροσκοπίου γέννησης, προαναγγέλλει ένα υποκείμενο με πολύ μεγάλα αισθήματα   

( sentiments ) και επί πλέον θετική και ευρεία διάνοια ( intelligence ).  

     Ο Ζεύς εξουδετερώνει τις κακές επήρειες του Κρόνου και διατηρεί μόνο τις καλές. 

     Τέλος, ο Ζεύς εισέρχεται σε περισκοπική δύναμη με τον Ουρανό στην 176° και με 

τον Ποσειδώνα στην 111°. Όταν η περισκοπική δύναμη του Διός και του Ουρανού 

βρίσκεται στην 1η ζώνη, προαναγγέλλει αιφνίδιο θάνατο δια πυρός ή σιδήρου ( par 

la feu au le fer ). Η περισκοπική δύναμη Διός και Ποσειδώνος στην 1η ζώνη προαν-

αγγέλλει επίσης αιφνίδιο θάνατο, αλλά δια του ύδατος. 

Τρόπος ευρέσεως τής θέσεως τής Περισκοπικής Δυνάμεως δύο πλανητών ► 
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