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Έχουμε ήδη πει ότι ο Ήλιος είναι το ελκτικό κέντρο ολοκλήρου του δικού μας πλανη-

τικού συστήματος. Έχουμε επίσης πει ότι στη χώρα μας ( στην δεύτερη χώρα του 

Κόσμου, την υπόθερμη, την εύκρατη ) οι Ήλιοι είναι οι συσσωρευτές των δυναμικών 

δονήσεων που προέρχονται από την τρίτη χώρα ( την θερμή ).  

Ο Ήλιος του συστήματός μας είναι αστέρας, όπως είπαμε, σε κατάσταση πυράκτω-

σης με μέγεθος τεράστιο σε σχέση με τη Γη και τους άλλους πλανήτες του συστήμα-

τός μας. Η μέγιστη ελκτική και απωθητική δύναμή του προέρχεται από την συνεχή 

τιυρακτώδη κατάστασή του. 

Ο Ήλιος γεμίζει όλη την έκταση του συστήματός μας με δυναμικές δονήσεις. Με τις 

δονήσεις του αυτές που έχουν διάφορα σχήματα στέλνει στους πλανήτες του συστή-

ματός μας και στη Γη το φως, τη θερμότητα και την παλμική ή δονητική ακτινοβολία   

( την ακτινοβολία σε οξεία γωνία, την σταθερή ακτινοβολία και την καμπύλη ).  

Οι τρεις αυτές ακτινοβολίες είναι δονήσεις που παράγουν την γραμμή. το σχήμα και 

το χρώμα στη φύση των πλανητών του συστήματός μας. 

Αργότερα, όταν ο καθένας μας θα έχει εμβαθύνει στις μυστηριώδεις ενέργειες των 

αστέρων, θα γίνει γνωστή η πηγή όλων τούτων των δονήσεων και των ακτινοβολιών. 

Για το παρόν ας αρκεσθούμε με αυτές τις γενικές γνώσεις, οι οποίες, χωρίς να επιβα-

ρύνουν τον εγκέφαλό μας, μας επιτρέπουν να προοδεύσουμε στο δρόμο της πρακτι-

κής χρήσης της Αστροσοφίας. 

Από όσα μάθαμε προηγουμένως, το Περίγειο τού Ηλιου είναι στην ίδια μοίρα της 

Ζώνης της Ευρυδίκης με το «Π» της Γης, το δε Απόγειο του Ηλιου είναι επίσης στην 

ίδια μοίρα με το «Α» της Γης. ( Εδώ βέβαια εννοούμε τις μοίρες του ηλιοκεντρικού 

υπολογισμού και όχι του γεωκεντρικού, επειδή η Γη στην Ορφική Αστροσοφία παίζει 

τον ρόλο του απόκεντρου ή έκκεντρου κέντρου και όχι του πραγματικού κέντρου ). 



Στο Περίγειό του ο Ήλιος είναι πολύ ισχυρός και εμποτίζει τη Γη με όλες του τις 

δονήσεις. Η Γη αφημένη στις επήρειες του Ηλίου βλέπει τις δικές της δονήσεις να 

εξασθενούν και να γίνονται σχεδόν άτακτες. 

Τα όντα που θίγονται στην πρώτη ζώνη της Επτακτίνας από τις επήρειες του Ηλιου, 

όταν αυτός βρίσκεται στο Περίγειό του, είναι όντα πολύ ανεπτυγμένα υλικώς, πολύ 

αιματώδη, με τα μαλλιά της κεφαλής τους ολόξανθα και μάτια έντονα μπλε. 

Ο Ήλιος, στο Περίγειο, όταν δρα στην ψυχή, προσδίδει στα όντα πολύ έντονη ψυχική 

δραστηριότητα.  

Τα άτομα ενθουσιάζονται πολύ μπροστά στα θετικά, ωραία και λαμπερά πράγματα. 

Ο Ήλιος, στο Περίγειο, όταν δρα στο πνεύμα προσδίδει στο άτομο πολύ θετική 

φαντασία, έντονα ζωηρή και πολύ χρωματισμένη, γεμάτη από εικόνες. Δημιουργεί 

εκείνους, οι οποίοι κατορθώνουν να πραγματοποιούν έργα στις θετικές επιστήμες. 

Ο Ήλιος στο Απόγειο χάνει πολύ από τη δύναμη, με την οποία δρα στην Γη, αλλά 

οπωσδήποτε παλεύει προς τις γήινες δονήσεις και μεταδίδει πάντοτε στην Γη τις 

δονήσεις φωτός και θερμότητος, καθώς και την σε οξεία γωνία ακτινοβολία του.  

Είναι όμως βέβαιο ότι οι δονήσεις του είναι λιγότερο ισχυρές από εκείνες του ηλιακού 

Περίγειου. 

Ο Ήλιος στο Απόγειο, όταν δρα επί του ατόμου προσδίδει ισχυρή σωματικότητα, 

αλλά ελάχιστα αιματώδη κράση, χρώμα μάλλον καστανό ή ξανθό, μάτια μαύρα, 

ελαφρώς αιματώδη, δέρμα λευκό ματ. 

Όταν δρα στην ψυχή του ανθρώπου επιτρέπει την κυριαρχία στα ισχυρά αισθήματα 

και στις ισχυρές εντυπώσεις που θίγουν το άτομο. 

Καθώς δρα επί του πνεύματος προσδίδει την τάση της τάξης και της οικονομίας και 

γι’ αυτό κάνει κάποτε τους ανθρώπους συμφεροντολόγους. Ο εγωισμός μερικές 

φορές είναι αποτέλεσμα της επίδρασης του Ηλίου, όταν αυτός βρίσκεται στο Απόγειο. 

Ο Ήλιος, στις καταστάσεις τις μεταξύ του Απογείου και του Περιγείου, παλεύει με την 

Γη και σφραγίζει τα άτομα με σφραγίδα μικτή της Γης και του Ηλίου. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 

Πρώτος (γενικός) κανόνας : Σε όλες τις περισκοπικές δυνάμεις του Ηλιου, εκτός της 

δύναμης Ηλιου και Σελήνης, το στοιχείο που κυριαρχεί είναι ο Ήλιος. 

Δεύτερος κανόνας: Το «Π» κάθε πλανήτη του συστήματός μας είναι το σημείο της 

περισκοπικής δύναμης του Ηλιου και του πλανήτη αυτού. 

Τρίτος κανόνας: Αν και κάθε πλανήτης στο «Π» του είναι εντελώς εξασθενημένος, εν 

τούτοις οι δονήσεις του, καθώς συνδυάζονται σε περισκοπική δύναμη με τις δονήσεις 

του Ηλιου, ενεργούν επί της Γης με αρκετά μεγάλη δύναμη, όταν αυτή η περισκοπική 

δύναμη βρίσκεται στην έβδομη, τη δεύτερη και την πρώτη ζώνη της Επτακτίνας. 

Τέταρτος κανόνας: όταν μία περισκοπική δύναμη του Ηλιου βρίσκεται στην πέμπτη 

ζώνη της Επτακτίνος, εάν η Γη είναι αδύνατη η επήρεια είναι δυσευνοϊκή.  

Εάν η γη είναι ισχυρή η επήρεια είναι μικτή. 

Η περισκοπική δύναμη του Ηλιου και του Ερμή βρίσκεται στην 75° 54'της Ζώνης της 

Ευρυδίκης. Αρχίζει 20° πριν και τελειώνει 20° μετά από το σημείο αυτό.  

Οταν η περισκοπική δύναμη Ηλιου και Ερμή βρίσκεται στην πρώτη ζώνη της Επτα-

κτίνας προσδίδει στο άτομο κάποια ρητορική δύναμη με τάση προς το ψέμα. Στην 

αντίθετη ζώνη, δηλαδή μεταξύ της τέταρτης και πέμπτης ζώνης ή ακριβώς στην αιχμή 

της πέμπτης ζώνης αφαιρεί από το άτομο την ικανότητα της ομιλίας. Στην έκτη και 

στην τρίτη ζώνη προσδίδει στο άτομο το αίσθημα της πραγματοποίησης 8.  

Στη δεύτερη και την έβδομη ζώνη προσδίδει στο άτομο φαντασία για να συνθέτει. 

Η περισκοπική δύναμη του Ηλιου και της Αφροδίτης βρίσκεται στην 130° 8' της 

Ζώνης της Ευρυδίκης. Αρχίζει 20° πριν και τελειώνει 20° μετά από αυτό το σημείο.  

Η περισκοπική δύναμη Ηλίου και Αφροδίτης στην πρώτη ζώνη της Επτακτίνας προσ-

δίδει στο άτομο πολύ ισχυρές τάσεις προς τον υλικό έρωτα, πράγμα το οποίο αφαιρεί 

πολύ από τον αισθητισμό του ατόμου. Στην δεύτερη και έβδομη ζώνη προσδίδει αισ-

θήματα βίαια, αλλά όχι σταθερά. Στην έκτη και την τρίτη ζώνη αυξάνει τον αισθητισμό 

του ατόμου προς την τέχνη, ενώ του επιτρέπει να διατηρεί και τις τάσεις του προς τον 

υλικό έρωτα. Στην πέμπτη και την τέταρτη ζώνη ή στην αιχμή της πέμπτης προκαλεί 

καταστροφές σε ερωτικές υποθέσεις. 

______________________ 

8
 Ίσως θα ήταν πιο κατανοητό αν λέγαμε : προσδίδει την δύναμη ή τη διάθεση προς  

   πραγματοποίηση, δηλαδή ότι ενισχύει τη Θέληση ή και την Ισχύ.  



Η περισκοπική δύναμη Ηλίου και Αρη βρίσκεται στην 334° 12' της Ζώνης της Ευρυδί-

κης. Αρχίζει 20° πριν και τελειώνει 20° μετά από αυτό το σημείο. Στην πρώτη ζώνη 

προσδίδει στο άτομο στομαχικές ασθένειες, ιδιοσυγκρασία οξύθυμη και χολώδη.  

Στην ολότητα συχνές έριδες και στη φύση καταστροφές προξενούμενες από σιδερέ-

νια μηχανήματα. Στις λοιπές ζώνες της Επτακτίνας παρατηρούνται τα ίδια αποτελέσ-

ματα, αλλά όλο και σπανιότερα και ελαφρότερα. 

Η περισκοπική δύναμη Ηλιου και Διός βρίσκεται στην 12° 42' της Ζώνης της Ευρυδί-

κης. Αρχίζει 20° πριν και τελειώνει 20° μετά από το σημείο αυτό. Η περισκοπική 

δύναμη του Ηλιου και του Διός αν βρεθεί στην πρώτη ζώνη της Επτακτίνας ενισχύει 

μερικές τάσεις του Διός, αλλά αλλοιώνει προς το καλύτερο μερικές υπερβολικές 

εκδηλώσεις πάθους. Όσο η περισκοπική αυτή δύναμη απομακρύνεται από την 

πρώτη ζώνη δεξιά ή αριστερά τα αποτελέσματα βαθμιαίος εξασθενούν. Η περισκο-

πική δύναμη Ηλιου και Διός στην αιχμή της πέμπτης ζώνης είναι σημείο ατιμασμού 

και υποτίμησης (δυσφήμησης) του ατόμου από την ολότητα ή από τους ομοίους του. 

Η περισκοπική δύναμη του Ηλιου και του Κρόνου βρίσκεται στην 91° 4' της Ζώνης 

της Ευρυδίκης. Αρχίζει 20° πριν και λήγει 20° μετά από το σημείο αυτό.  

Στην πρώτη ζώνη καθιστά το άτομο επιφυλακτικό, σιωπηλό, σκυθρωπό με κατήφεια 

στο πρόσωπό του. Στην αιχμή της πέμπτης ζώνης προσδίδει στο άτομο αντίθετα 

αποτελέσματα. Το άτομο δηλαδή φωνασκεί, είναι θυμώδες και πολύ ευμετάβλητο 

στις αποφάσεις του. Στην έβδομη και δεύτερη ζώνη τα αποτελέσματα της πρώτης 

ζώνης εξασθενούν. Στην έκτη και τρίτη ζώνη παρουσιάζονται μετριασμένα τα αποτε-

λέσματα της αιχμής της πέμπτης ζώνης. 

Η περισκοπική δύναμη Ηλιου και Ουρανού βρίσκεται στην 171° 40’ της Ζώνης της 

Ευρυδίκης. Αρχίζει 20° πριν και τελειώνει 20° μετά από το σημείο αυτό. 

 Η περισκοπική δύναμη Ηλιου και Ουρανού στην πρώτη ζώνη προκαλεί καταστροφές 

δια πυρός. Στα άτομα προσδίδει το αίσθημα της υποκρισίας.  

Δεν μπορεί να έχει καμιά επήρεια στις άλλες ζώνες, εκτός από κάποια ελαφρά 

επήρεια στην έβδομη και τη δεύτερη ζώνη. 

Οι περισκοπικές δυνάμεις Ηλιου και Ποσειδώνος και Ηλιου και Δώρας έχουν απλώς 

τον χαρακτήρα της μικτής αμοιβαίας τους επήρειας επάνω στη Γη. 

Τέτοια είναι γενικώς η αστροσοφική άποψη του Ηλιου, του κέντρου και της εστίας του 

πλανητικού μας συστήματος. 

 

 


