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Η ΑΣΤΡΟ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ είναι η επιστήμη και τέχνη του να 
αποκομίζεις επιστημονική γνώση σχετικά με την πάθηση και 
τα αίτιά της όπως δεικνύονται από τους πλανήτες, καθώς και 
τα μέσα για να την ξεπερνάς. Η καινούργια αυτή επιστήμη 
διάγνωσης και θεραπείας διαποτίζει σταδιακά τον ιατρικό κό-
σμο. Είναι μία επιστήμη η οποία δεν θα παραμερίσει την πα-
λαιά σχολή ιατρικής και διάγνωσης, είναι όμως μία προσθήκη 
στην παλαιά σχολή. Η δεύτερη, νοιώθουμε, θα αποδεχτεί συν 
τω χρόνω τη νεότερη αυτή μέθοδο. Επί του παρόντος, πολ-
λοί γιατροί είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με τις νεότερες 
σχολές της οστεοπαθητικής, της φυσικοθεραπείας, της χειρο-
πρακτικής, κτλ., και οι ανοιχτόμυαλοι αυτοι άνθρωποι είναι 
έτοιμοι να αποδεχτούν μία πιο προηγμένη μέθοδο διάγνωσης 
όταν τους έχει καταδειχτεί ως αξιόπιστη. 
Η αποκλειστική εξάρτηση από τα εξωτερικά συμπτώματα 
για τον εντοπισμό της πάθησης και η ολοκληρωτική στήριξη 
πάνω στην δράση του φαρμάκου, έχουν κοστίσει εκατομύρια 
ζωές στους παρελθόντες αιώνες. Ο άνθρωπος όμως τώρα κα-
θίσταται αρκετά φωτισμένος και ευρύνοος για να προσκολη-
θεί πεισματικά στις παλαιές μεθόδους, οι οποίες έχουν αποδει-
χτεί μέσα από πολλά σφάλματα, από την θυσία πολλών ζωών, 
ως ακατάλληλες. Η ιατρική επιστήμη με τα βελτιωμένα της 
όργανα, τις ακτίνες Χ, την ιριδο-διάγνωση, τις εξετάσεις αί-
ματος, κτλ., έχει κάνει σπουδαία βήματα προς καλύτερες με-
θόδους διάγνωσης. Δεν είναι όμως πολύς ο χρόνος από τώρα, 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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όπου θα γίνει γενικώς αποδεκτό πως το να είναι γνωστό εκ 
των προτέρων πού η ανθρώπινη αλυσίδα είναι πιο αδύναμη, 
το να κατανοείται με την επιστήμη των άστρων πού μπορεί ο 
θεραπευτής να ελέγξει για προβλήματα, είναι μακράν ο κάλ-
λιστος τρόπος. Οι γιατροί θα καταλήγουν τότε πολύ γρήγορα 
στο αίτιο της πάθησης και θα γνωρίζουν επίσης ποιες μέθο-
δοι θα είναι καλύτερες για να επιφέρουν θεραπεία. Όταν θα 
μπορούν να χρησιμοποιούν το κλειδί για την ψυχή, το ωρο-
σκόπιο, θα βρίσκουν τη θεραπεία προς την οποία θα ανταπο-
κρίνεται ο πάσχοντας. Θα γνωρίζουν επίσης τον χαρακτήρα 
του πάσχοντα, εάν είναι αδύναμη η θέλησή του και εάν είναι 
αρνητικός ή συναισθηματικός. Θα καθοδηγούνται τότε στις 
θεραπευτικές μεθόδους τους σύμφωνα με τις πληροφορίες 
που θα έχουν αποκομιστεί με αυτό τον τρόπο. 
Η ασθένεια μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε δύο κλάσεις: 
λανθάνουσα και ενεργή. Τα «συμπτώματα» δίνουν ενδείξεις 
πάθησης η οποία είναι σε διαδικασία υλοποίησης. Οι λανθά-
νουσες τάσεις προς την πάθηση δεικνύονται από τις πλανητι-
κές προσβολές2 στο ωροσκόπιο γέννησης. Σε κάποιες περι-
πτώσεις οι τάσεις αυτές μπορεί να παραμείνουν λανθάνουσες 
κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ζωής διότι το άτομο έζησε με 
τέτοιον τρόπο που να μην ασκήθηκε στο σώμα τέτοια έντα-
ση, η οποία να έδινε στους πλανήτες ευκαιρία να αναπτύξουν 
τη λανθάνουσα αδυναμία τους. Εάν υφίσταται ένας αδύναμος 
κρίκος σε μία αλυσίδα αλλά δεν εφαρμοστεί ένταση επάνω 
του, η αλυσίδα θα παραμείνει γερή. Έτσι και στην περίπτωση 
των πλανητικών προσβολών, και αυτές επίσης είναι δυνατόν 
να παραμείνουν λανθάνουσες. Μόλις όμως το άτομο κατα-
χραστεί το σώμα του, αμέσως αυτά τα αδύναμα σημεία θα εμ-
φανιστούν. Αυτό μας δίνει τη δεύτερη κλάση πάθησης, τον 

2 ΣτΜ. Από τις δυσμενείς θέσεις – σχέσεις.
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ενεργό τύπο. Όταν οι πλανητικές όψεις διεγερθούν σε δράση 
και εμφανιστεί η πάθηση, οι προόδοι των πλανητικών θέσεων 
δίνουν στον διαγνώστη το κλειδί γι’αυτήν. 
Όταν οι άνθρωποι της ιατρικής, οι άνθρωποι της επιστήμης, 
οι άνθρωποι της απόκρυφης επιστήμης και οι αστρολόγοι 
καταλήξουν σε μία φιλική κατανόηση, όταν οι ανερχόμενες 
ανακαλύψεις και οι ευρύτερες σκέψεις του ανθρώπου δεν βρί-
σκονται άλλο σε διάσταση μεταξύ τους, τότε η ανθρωπότητα 
θα γνωρίσει ότι οι φρίκες και ο πόνος του χειρουργικού θα-
λάμου είναι πράγματα του παρελθόντος. Τότε, η υψηλή υγεία 
θα απολαμβάνεται παγκοσμίως, καθότι η ανθρωπότητα θα 
διδάσκεται πώς να ζει προκειμένου να μην υποφέρει. Οι για-
τροί θα είναι τόσο ανυπόμονοι να κρατούν τους ανθρώπους 
καλά όσο είναι τώρα στο να τους βοηθούν να ανακάμψουν 
από την ασθένεια. Δεν θα αργήσει η εποχή, πιστεύουμε, όπου 
η κυβέρνηση θα νοιώθει την αναγκαιότητα να πληρώνει τους 
γιατρούς ετήσιο μισθό για να εκπαιδεύουν τους ανθρώπους 
πώς να αποφεύγουν τις παγίδες που οδηγούν στην ασθένεια. 
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Η ΕΡΓΑΣΙΑ που ακολουθεί, πάνω στην διάγνωση των παθή-
σεων και ασθενειών με την χρήση των κλειδιών της αστρολο-
γίας, έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Αυτό δε, τόσο από σκοπιάς 
ανάγνωσης και άρα και μετάφρασης, όσο και από σκοπιάς 
χρήσης και εφαρμογής. Πολύ δε περισσότερο στην δεύτερη 
περίπτωση. 
Καταρχάς η ορολογία καθεαυτήν έχει περισσότερα του ενός 
πλαίσια αναφοράς. Οι συγγραφείς, Augusta και Max Heindel, 
ήταν σπουδαστές του εσωτερισμού – αποκρυφισμού και μάλι-
στα προχωρημένοι. Η σημασία αυτού έγκειται στο ότι στον 
αποκρυφισμό ένα πλήθος όρων οι οποίοι χρησιμοποιούνται 
επίσης στην κλασική φιλοσοφία, στην τέχνη, στην επιστήμη, 
ή απλώς στην καθομιλουμένη, έχουν ιδιαίτερη και συγκεκρι-
μένη σημασία. Όροι όπως «ψυχή», «πνεύμα», «σώμα», 
«διάνοια/νους», «επιθυμία», «αιθέρας», «νόμος», κ.α. 
παρότι οικείοι στο άκουσμα, μπορεί ωστόσο να έχουν από μι-
κρή έως και μεγάλη διαφορά ως προς την σημασία τους, εν 
σχέσει με τις αντίστοιχες σημασίες που φέρουν στην φιλοσο-
φία, στην επιστήμη, στην τέχνη, κτλ. Η χρήση της ορολογίας 
αυτής του αποκρυφισμού διαπερνά την παρούσα εργασία στο 
σύνολό της. Με αυτό δεν εννοούμε καθόλου ότι το έργο είναι 
‘σκοτεινό’, στριφνό, ή περίπλοκο με οποιοδήποτε τρόπο. Αντι-
θέτως, είναι αρκετά απλά και λιτά γραμμένο και δίχως καμία 
‘μυστικιστική κρυψίνοια’. Επισημαίνουμε απλώς ότι στην φυ-
σικότητα της γραφής τους οι συγγραφείς κάνουν χρήση της 

Σημείωμα του Μεταφραστή
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ορολογίας, που για τους ίδιους είναι δεδομένη και αυτονόητη, 
η οποία έχει προέλευση και πλαίσιο αναφοράς τον αποκρυφι-
σμό. Ως εκ τούτου, κάποια εξοικείωση με το πλαίσιο του απο-
κρυφισμού θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη, έως και απαραίτητη, 
προκειμένου τα γραφόμενα να κατανοούνται κατά το βέλτι-
στο δυνατό. 
Ύστερα, υπάρχει η αστρολογική ορολογία καθεαυτή. Η 
αστρολογική ορολογία συνιστά έναν κώδικα, απλό μεν για 
όσους έχουν ασχοληθεί με το αντικείμενο, ωστόσο ιδιαίτε-
ρο. Καθότι η αστρολογία ως μελέτη έχει προέλθει από το 
ίδιο ‘έδαφος’ από το οποίο προέρχεται και ο αποκρυφισμός, 
έχουν ποιοτικά κάποιες συγγένειες ως προς τις έννοιες που 
χρησιμοποιούν καθώς και τις σημασίες τους. Παρ’ όλα αυτά, 
ο κώδικας της αστρολογίας είναι λίγο πολύ αυτόνομος, ιδι-
αιτέρως δε καθώς περνούμε από τον 20ο αιώνα και προς τον 
παρόντα χρόνο όπου η αστρολογία ‘χειραφετήθηκε’ από το 
ευρύτερο αποκρυφιστικό πλαίσιο. Στα πρώτα κεφάλαια, πα-
ρουσιάζονται από τους συγγραφείς όλοι οι εισαγωγικοί όροι 
τους οποίους στην συνέχεια χρησιμοποιούν στην εξέταση 
των αστρολογικών θεμάτων. Ωστόσο, και στην παρουσίαση 
αυτήν οι θεμελιώδεις αστρολογικοί όροι θεωρούνται δεδομέ-
νοι. Επίσης, στην πορεία του έργου, όροι όπως «διελεύσεις 
– διελαύνων», «πρόοδος», «τριγωνισμός», κ.α., αναφερό-
μενοι όλοι σε πολύ συγκεκριμένες κινήσεις – σχέσεις ανάμεσα 
σε πλανήτες ή πλανήτες και απλανείς, θεωρούνται και αυτοί 
ως δεδομένοι. Επιπρόσθετα, στην πορεία του κειμένου και σε 
πλείστες περιπτώσεις, γίνονται συνοπτικές αναφορές ή πα-
ραπομπές από τους συγγραφείς στα έργα του Max Heindel 
«The Message of the Stars» και «Simplified Scientific 
Astrology». Επομένως, είναι αληθινά αναγκαία μία ικανή 
εξοικείωση με τον αστρολογικό κώδικα εν γένει, προκειμένου 



το κείμενο να γίνεται ουσιαστικά και πραγματικά κατανοητό. 
Κατά δεύτερον, το παρόν βιβλίο δεν έχει συντεθεί εξαρχής ως 
ένα βιβλίο με ‘αρχή – μέση – τέλος’. Τα επί μέρους κεφάλαιά 
του αποτελούν αυτοτελή μαθήματα επί κάποιου θέματος που 
άπτεται της διαγνωστικής αστρολογίας και προέρχονται, ως 
επί το πλείστον, από την σειρά μαθημάτων – διαλέξεων που 
παρέδιδε ο Max Heindel στην εσωτεριστική σχολή την οποία 
διεύθυνε. Συνεπώς, ως εργασία, δεν αποτελεί ένα εγχειρίδιο 
για την διαγνωστική αστρολογία. Είναι μία ανθολόγηση πε-
ριπτώσεων – εφαρμογών, όπου γίνεται παραδειγματική χρή-
ση των αρχών και νόμων της αστρολογίας σε ό,τι αφορά στην 
διάγνωση παθήσεων – ασθενειών και την γενικότερη κατά-
σταση της υγείας ενός προσώπου. Ο στόχος είναι μάλλον να 
γίνουν καλύτερα κατανοητά οι νόμοι και οι αρχές αυτές και το 
πώς μπορούν να εφαρμοστούν προκειμένου να σχηματιστεί 
μία εικόνα για την κατάσταση υγείας ενός προσώπου, παρά 
να προταθούν συγκεκριμένες και τυποποιημένες περιπτώσεις 
αστρολογικής διάγνωσης. 
Τέλος, είναι κατά την γνώμη μας σημαντικό να σημειώσου-
με ότι οι τρόποι εφαρμογής των αστρολογικών νόμων και 
αρχών επί του τομέα της υγείας ενός προσώπου, τους οποί-
ους δεικνύουν μέσα από αυτήν την εργασία οι συγγραφείς, 
συνιστούν προϊόντα της προσωπικής τους εμπειρίας πάνω 
στο ζήτημα. Η εμπειρία αυτή δεν ήταν διόλου ευκαταφρόνη-
τη, τουναντίον. Οι προτάσεις τους, όπως υπογραμμίζεται και 
στον πρόλογό τους, φέρουν μεν το κύρος της εμπειρίας τους, 
δεν αποτελούν ωστόσο καθόλου δεσμευτικές, πολλώ μάλλον 
τελεσίδικες, απόψεις επί του ζητήματος.






