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IANUARIE 2008 
 

ASPECTARIAN 
Marti  1- 1-2008  9:56 Mercur Sextil Lilith 
Marti  1- 1-2008 23:17  Saturn Cuadratura Junon 
Miercuri  2- 1-2008 23:23 Marte Opozitie Pluton 
Duminica  6- 1-2008 14:18 Soare Sextil Uranus 
Duminica  6- 1-2008 15:38 Venus Cuadratura Saturn 
Luni  7- 1-2008 13:17 NN intra in Varsator 

Marti  8- 1-2008  6:46 Mercur intra in Varsator 
Marti  8- 1-2008 10:53 Venus Conjunctie Junon 
Joi 10- 1-2008 19:59 Soare Sextil Lilith 
Vineri 11- 1-2008  7:04 Venus Sextil Chiron 
Sambata 12- 1-2008 19:22 Venus Cuadratura Uranus 
Luni 14- 1-2008 16:56 Pluton Sextil NN 
Miercuri 16- 1-2008 14:34 Mercur Sextil Junon 
Miercuri 16- 1-2008 21:35 Venus Sextil Neptun 
Joi 17- 1-2008 14:12 Mercur Conjunctie Chiron 
Sambata 19- 1-2008 22:16 Neptun Cuadratura  Lilith 
Duminica 20- 1-2008  5:11 Venus Opozitie Marte 
Duminica 20- 1-2008 18:43 Soare intra in Varsator 
Luni 21- 1-2008 11:13 Jupiter  Trigon Saturn 
Marti 22- 1-2008 11:20  Chiron Sextil Junon 
Miercuri 23- 1-2008  3:27 Mercur Conjunctie Neptun 
Miercuri 23- 1-2008 11:06 Mercur Cuadratura  Lilith 
Miercuri 23- 1-2008 17:21 Venus Sextil NN 
Joi 24- 1-2008  8:58 Venus Conjunctie Pluton 
Joi 24- 1-2008 10:05 Venus intra in Capricorn 

Sambata 26- 1-2008  4:41 Pluton intra in Capricorn 
Luni 28- 1-2008  6:37  Uranus Cuadratura Junon 
Luni 28- 1-2008 22:29 Mercur INTRA IN MERS RETROGRAD 
Miercuri 30- 1-2008  4:18 Venus Trigon Saturn 
Joi 31- 1-2008  0:33  Marte  INTRA IN MERS DIRECT 
 
 

INGRESS-URILE SI FAZELE LUNII 
Miercuri  2- 1-2008  3:31 Luna intra in Scorpion 
Vineri  4- 1-2008 16:13  Luna  intra in Sagetator 
Luni  7- 1-2008  3:42  Luna intra in Capricorn 
Marti  8- 1-2008 13:37  LUNA NOUA 
Miercuri  9- 1-2008 13:12  Luna  intra in Varsator 
Vineri 11- 1-2008 20:43  Luna intra in Pesti 
Luni 14- 1-2008  2:23  Luna intra in Berbec 
Marti 15- 1-2008 21:45 PRIMUL PATRAR 
Miercuri 16- 1-2008  6:12 Luna  intra in Taur 
Vineri 18- 1-2008  8:29 Luna intra in Gemini 
Duminica 20- 1-2008 10:04 Luna intra in Rac  
Duminica 20- 1-2008 18:43 Soare intra in Varsator 
Marti 22- 1-2008 12:19 Luna  intra in Leu 
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Marti 22- 1-2008 15:34 LUNA PLINA 
Joi 24- 1-2008 16:47 Luna  intra in Fecioara 
Duminica 27- 1-2008  0:34 Luna  intra in Balanta 
Marti 29- 1-2008 11:34 Luna intra in Scorpion 
Miercuri 30- 1-2008  7:02 ULTIMUL PATRAR 
 
 
 

Luna ianuarie a anului 2008 devine celebra, asa cum s-a asteaptat, 
prin intrarea lui Pluton in zodia Capricorn (26 ianuarie), moment de 
rastriste pentru toti. 

Inceptul de an nu se diferentiaza prea mult de predispozitile trasate 
pentru luna decembrie 2007, aduse de Luna noua in Sagetator din 9 
decembrie 2007. In aceasta tema relatiile deveneau complicate, iar pasiune 
periculoasa. Trecerea in noul an se face cu o Luna in Balanta care, raportata 
la pozitia din tema indicata anterior si fiind si pe arcul descendent, 
impulsioneaza spre dorinta de finalizare, de solutionare gresita sau pe ideea 
“banii de ieri, trebuie sa confere succes azi” aducand teama de noi 
inceputuri, dar si de despartiri, conflicte pe ideea de solutionare, dar si 
refuzul finalitatii, tocmai din incapacitatea de a vedea un alt drum. 

Primele 7 zile sunt tulbure si nu aduc elemente noi, ci doar 
evenimente cu o componenta afectiva evidenta. Oameni se cearta si nu vor 
sti de ce, isi vor aminti incomplet despre conflicte mai vechi, apoi se vor 
mira de ceea ce li se intampla, ba mai mult, vor cauta printr-o relatie 
agresiva, indicata pe tema lunii noi din 9 decembrie, sa-i implice sau sa-i 
faca vinovati pe altii de ceea ce ei nu mai pot rezolva prin discutii directe. 
Ziua de 3 ianuarie se anunta edificatoare la acest capitol si trista pentru ca 
este incarcata de sentimentul vinovatiei, acuzatii nefondate, obsesii 
devenite dintr-odata reguli. Tensiunea adusa de conjunctia Luna-Lilith din 
3 ianuarie se estompeaza si o jovialitate stranie se instaleaza. Se intrevede o 
solutie, dar planeaza asupra tuturor contactelor o umbra de indoiala, 
indiferent cat de mare este increderea. 

Pluton este pe gradul anaretic si de pe 4 ianuarie incepe sa se formeze 
singura conjunctie Luna-Venus pe Sagetator cu Pluton in Sagetator la 
gradul anaretic, ceea ce aduce conflicte, scandal public cu efect intarziat, 
predispozitie la conflicte stradale, accidente in timpul deplasarilor, detasare 
afectiva violenta si cauzatoare de traume.  Prin urmare, zilele de 5 si 6 sunt 
de tensiune, periculoasa pentru deplasari, miscare in general. Momentul 5-
6 ianuarie aduce o fericire periculoasa, o impacare paguboasa, un 
compromis total nepotrivit pentru situatia si contextul in care el se 
desfasoara, oferind solutii in aparenta ingenue, care simplifica lucrurile, 
dar in realitate le complica prin lipsa de initiativa in a solutiona situatia la 
care face referire sau prin instabilitate, oferind in acelasi timp solutii 
duplicitare. Pentru cei care sunt lucizi, aceste momente vor fi apreciate ca 
fiind de mare tensiune in care se vede solutia, dar nu se poate ajunge la ea, 
in care intalnim omul potrivit pentru a porni un demers, dar interactiunea 
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este haotica, iar finalitate paguboasa. Cu alte cuvinte 5 si 6 sunt zile de 
ghinion in care situatiile se pot rastrurna din naivitate, neatentie sau chiar 
prostie; adica un ceas rau! 

5 si 6 ianuarie trebuie sa fie zile de relaxare, fara strategii si planuri de 
viitor, fara intalniri pentru clarificarea unor probleme si fara macar intentia 
de a schimba cumva ordinea sau dezordidea lucrurilor. Situatia este cu 
adevarat stranie pentru ca avem de-a face cu cateva aspecte bune (Mercur 
in Capricorn, conjunctie Luna-Venus, trigon Jupiter-Saturn, conjunctie 
Soare-Mercur, sextil Mercur-Junon), dar toate acestea pe un fond negativ, 
Pluton la gradul anaretic (gradul 29) din Sagetator. 

Zilele de 7 si 8 ianuarie aduc un suflu nou, in niciun caz simplu si 
degajat, asa cum pare la prima vedere, dar mult mai bun la capitolul 
luciditate, seninatate, putere de a o lua pe un drum nou, initiativa. In 
mijlocul zilei NN intra in Varsator si ar trebui sa aduca o dorinta de 
libertate menita sa schimbe modul de a gandi, selectivitate, obiectivitate si 
profunzime, dar, pentru ca NN are mers retrograd, intrarea sa in Varsator 
se realizeaza pe finalul zodie, asta inseamna ca in perioada 7-26 ianuarie 
aveam NN si Pluton pe grad anaretic, carora li se alatura Mercur in 
Capricorn in intervalul 7.01, ora 16:00 – 8.01, ora 6:46 si Venus in 
Sagetator in intervalul 23.01, ora 14:33 – 24.01, ora 10:05. In acelasi 
interval pe 8 ianurie, ora 18:46 Mercur intra in Varsator, pe 20 ianuarie, 
ora 18:43 Soarele intra in Varsator, iar in 24 ianuarie, ora 10:05, Venus 
intra in Capricorn si, desigur, Luna noua din 8 ianuarie ora 13:37. 

Prin urmare, intervalul 7-26 ianuarie poate ajunge foarte usor in 
topul complicatiilor pe 2008, oferind jumatati de sansa, mai mult ca o 
tentatie pentru a rascoli probleme vechi, cu un pronuntat caracter social, 
interuman, civic, juridic, filosofic, pe care Pluton le mobilizeaza din 1995, 
dar pe care nu le-a solutionat de cand a intrat in Sagetator, pentru ca i-a 
lipsit un model structural acela al Capricornului pe care il va utiliza din 26 
ianuarie pana in 2023. 

Daca despre trasaturile lui Pluton in Sagetator, ca si despre pozitia sa 
in Scorpion (1983-1995) s-au scris foarte multe, fiind ultimele pozitii 
asupra carora din ce in ce mai multi astrologi isi indreapta atentia, mult 
mai putin s-a spus despre o trasatura speciala a lui Pluton in Sagetator, prin 
care i se confera rolul de malefic selectiv, dar in niciun caz obiectiv sau 
detasat asa cum indica trasaturile sale generale (vointa divina, “planeta fara 
zodie”, “martorul”). Pentru ca Pluton este o planeta a tenebrelor, a tot ceea 
ce este ascuns, intentionat sau nu, a tot ceea ce priveaza de libertate, nu 
pentru a distruge, ci pentru a transfera intr-un alt sector valori si spoi de a-l 
pune pe cel in cauza sa-si priveasca, in suferinta, pierderea pentru un scop 
ce nu poate fi niciodata cunoscut cu precizie, in Sagetator el ascunde sau 
scoate la lumina relatile interumane de factura karmica. Procesul este atat 
de subtil si ascuns, dar puternic, penetrant, incat fricile devin procese, 
femomene, iar fobiile elemente cu care convietuim. In conditii de stres 
Sagetatorul aduce compromisul prin frica de a nu-si pierde integritatea, iar 
solutia pe care o indica este intotdeauna una extrem de personala, cu 
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implicatii sociale subiective  pentru care este nevoie de un punct de spriijin. 
Combinatia intre o “planeta martor” si o zodie ale carei strafunduri sunt 
necunoscute mai ales siesi, dar incarcate de frici, fobii stranii asociate cu 
persoane, animale, situatii sociale (acumulate prin experiente anterioare) 
aduce o predispozitie sociala complicata din care se poate extrage 
instabilitatea ca element principal si teama de anonimat ca mobil al 
instabilitatii. Cand tulburi aceasta zodie, asa cum a procedat Pluton din 
1995 incoace, se reconfigureaza totul. Sa nu uitam ca in evolutia karmica 
Sagetatorul este o fosta Fecioara care a inteles ca relatiile interumane sunt 
mai importante decat raportul cu sine. Efectul este lesne de observat si 
inteles: fuga de sine.  

Cand a mai trecut peste gradul anaretic, in secolul al XVIII-lea (1761-
1762) Pluton a instigat la violenta, la exprimarea nemultumirii, la gesturi 
necugetate si hotarari de culise ce a pregatit revolta ulterioara, dar si 
schimbari istorice importante, realizate in etape, ce a culminat, in viziunea 
astrologilor, cu Revolutia Franceza desfasurata in plin tranzit plutonian 
prin Varsator.  

In 2008, Pluton trece peste acest grad anaretic de 3 ori: pana pe 26 
ianuarie, 14 iunie – 25 iulie 2008, 23 octombrie - 27 noiembrie 2008, 
aceste fiind tot atatea momente ce vor rascoli lumea prin slabirea relatiilor, 
prin iresponsabilizarea liderilor sau exagerarea autoritatii fara o baza 
strategica. 

Pluton in Sagetator pe gradul anaretic poate fi judecat din punct de 
vedere sociala ca find promotorul unor schimbari de structuri relationale, 
interstatale sau interumane, pornind de la evenimente minore, aparent 
banale, ce se desfasoara in alta parte decat spatiul unde vor avea lor 
schimbarile si care vor avea ca mobil banul, comertul, valorile materiale 
vandabile, moralitatea. Mai mult decat greu, anul 2008, devine delicat, 
pentru ca se va pune gratuit prea mult accent pe lideri si prea putin pe 
decizie, prea mult de interesul personal, pentru construirea unei imagini 
personale solide, si prea putin pe cel al natiunilor. Prin cele trei treceri 
peste gradul 29 din Sagetator se poate spune ca 2008 este anul planurilor 
de tradare. 

Din punct de vedere personal, aceasta pozitie aduce revolta 
individului impotriva grupului. Brusc individul descopera ca are alte reguli 
decat grupul, ca ale lui sunt cele mai bune si isi va sustine cauza cu 
argumente morale, poate chiar literare (scrisori deschise, memorii s.a.m.d.) 
la limita dintre fantastic si real. Lumea personala, prin Pluton la gradul 
anaretic, este cea a chinurilor existentiale, a indoielilor si a bruscarii 
emotionale. Devenim prea sensibili cand vine vorba de noi si intransigenti, 
obiectivi si duri cand vine vorba de celalalt. Ne saturam usor de legile, 
regulile, tabieturile celorlalti si vom vrea sa ii inlaturam din anturaj. 
Deplasarile sunt periculoase, mijloacele de transport de asemenea supuse 
unui risc major, iar raporturile cu strainatatea mutate, la aceeasi intensitate 
si greutate, de pe natiune, stat, comunitate, pe individ. Desi Pluton este o 
planete care surprinde in analizele astrologice destinele popoarelor, in 
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aceasta ipostaza (anaretic pe Sagetator) trasaturile sale se dezintegreaza, se 
contracta la nivel de valori individuale. Astfel, poate fi judecat un popor din 
cauza unui individ, poate fi sanctionata o natiune din cauza unui traficant 
sa al unui cetatean prins ca fura din poseta unei doamne s.a.m.d., aspecte 
care, prin insasi natura lor, vor fi subiective si incadrate gresit. 

Dintre cele 3 treceri succesive peste gradul 29, cel mai periculos 
interval este cel 14 iunie – 25 iulie cand nu se stie precis la ce anume va 
reveni Pluton, nu se poate cunoaste ce nu va rascoli in prima sa trece, pana 
in 26 iunuarie 2008, pentru a vedea daca cea de a treia revenire peste 
gradul anaretic (23 octombrie – 27 noiembrie) are valoare de solutie si daca 
va aduce vindecare, asa cum se asteapta astrologii. 

Prima intrare a lui Pluton pe gradul anaretic in 28 decembrie 2007, 
ora 7:29 aduce un raport astral dur si complicat, aduce agresivitatea in 
relatii, asocieri, contracte, dezbateri, conflite directe, indiferenta sau 
dorinta de a pasa raspunderea. Pe tema indicata, ascendentul momentului 
se plaseza si el la 29 grade Sagetator, lasandu-l pe Pluton in casa a XII-a, a 
lucrurilor ascunse, a dusmanilor necunoscuti si pe Marte in casa VII a 
asocierilor, a dusmanilor cunoscuti, aflat in mers retrograd prin zodia Rac. 
Luna, abia intrata in Fecioara, face o conjunctie la un orb de doar 9’ cu NS, 
iar Lilith si Venus trec amandoua prin Scorpion, prima in casa X, iar a doua 
in XI. Ne certam cu prietenii cu care am legat relatii intime sau se 
intentiona aceasta intr-un mod nedeclarat din ambele parti si se rup aliante 
pe motive puerile, infantile, straine intentiei de asociere si intalnire, varstei, 
preocuparii, contextului, interesul de grup sau al unei institutii. 
Experientele vietii sunt digerate greu, totul se complica si distruge, iar acolo 
unde se reuseste sa se mai construiasca ceva efortul este incomparabil mai 
mare decat cel evaluat. Din trigonul Lilith-Uranus intelegm ca pe undeva se 
va face dreptate, o dreptate dureroasa, scurta, sangeroasa, care se va 
finaliza cu mai multe pierderi decat castiguri si ca Sensul Vietii median (cel 
terestru) coalizeaza cu Uranus din II aducand schimbari imprevizibile, 
fluctuatii pe cheltuielile la strictele necesitati si inceputul unei perioade de 
confuzie (Saturn in opozitie cu Uranus) pe segmentul proprietatilor, 
nevoilor personale de hrana, locuinta, confort. Cu alte cuvinte, se 
anticipeaza ca toate aceste trasaturi negative ale lui Pluton anaretic in 
Sagetator sunt declansate in acest an de un eveniment minor, care s-a 
intamplat candva in trecut (Marte retrograd in casa VII) la care se face 
acum apel intr-un mod nepotrivit, lipsit de tact si diplomatie, situatie in 
care totul se poate scap de sub control. Intrarea imediata a lui Pluton in 
Capricorn (26 ianuarie) anunta ca, de fapt, din umbra (pozitia sa in casa 
XII pe tema ingresului anaretic din Sagetator) la finalul lui 2008 vor fi 
considerati castigatori, fara a li se cunoaste metodele, doar cei care au facut 
jocuri murdare de culise, dar cei ce nici ei nu stiu, asa cum de multe s-a 
intamplat in istorie, tot ei vor pierde in favoarea altora la sfarsitul anului 
cand vor face greseala sa se declare ei insisi invingatori punandu-si singuri 
pe cap coroana (23 octombrie - 27 noiembrie 2008) si acesta va fi cu 
adevarat momentul in care se vor instaura liderii ale caror trasaturi vor 
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construi pentru viitor o alta structura a grupului din care provin, statului 
sau natiunii pe care o reprezinta. Asta este ceea ce se poate numi in 
astrologie intamplare, adica o serie intreaga de limitari care, prin 
cumularea lor, acorda unui element minor valente superioare, nemeritate 
in contextul in care se manifesta, dar meritate daca analizam contextul din 
punct de vedere karmic. 

Prin urmare, in cele 3 perioade, pornind de la aceasta, se fac referiti la 
sectorul politic, administrativ si socio-cultural, dar si geografic prin 
implicarea lui Jupiter in Capricorn pe casa I, interceptata, ca semn al 
reeditarii unui conflict pe ideea unei pierderi teritoriale importante. Totusi 
viata personala in acest context astral nu este decat mijlocul prin care se 
poate indeplini un scop impunand limitari pe asocieri, mariaje, coalitii, 
asocieri, intelegeri pentru a constrange si a compensa deficitul de castig. 

Pe acest semn, incepand din 7 ianuarie 2008 si pana in 27 iulie 2009, 
Sensul Vietii va trece prin Varsator dand lui Uranus motivatii noi si putere 
in a dispersa valori cu o usurinta halucinanta. Semnul Varsatorului nu 
aduce masura si nici limita de oprire, el este rapid si distructiv, aducand o 
relaxare stranie, periculoasa ca a unui acrobat care a obosit in tip ce mergea 
pe sarma si s-a oprit sa se sprijine de o frunza. Nu este de mirare ca 
tensiunea pe care o aduce NN in Varsator se va integra bine cu cadrul 
general pentru ca ascendentul momentului pe Taur aduce lui Venus in 
conjunctie cu Junon in Sagetator pe casa VI asocieri pe teama de 
singuratate, interes, coalitii false, impodobite cu clopotei si zurgalai pentru 
a distrage atentia de la motivatia societii. Acest aspect se adreseaza atata 
vietii private, cat si cele publice.  

Trecerea lui Mercur si al lui Venus prin gradul anaretic amplifica 
pentru o scurta perioada de timp efectul distructiv al ingresului anaretic 
adus de Pluton. Dupa amiaza zilei de 7 ianuarie si noaptea spre 8 ianuarie, 
precum si dupa amiaza zilei de 23 ianuarie si noaptea spre 24 ianuarie, 
pana la ora 10:05, aduce, pe fondul predispozitiilor generale, un plus de 
stress si durere. In primul caz (dupa amiaza zilei de 7 ianuarie si noaptea 
spre 8 ianuarie) gandul aduce insomie, cosmaruri, angoasa si tensiune intai 
pe problemele de peste zi apoi pe altele mai vechi ce au avut loc in ultimele 
2 luni ale anului 2007. Este afectat influxul nervos si abilitatea de  a 
raspunde la stimuli si, mai mult, aspectul predispune la leziune, accidente, 
fracturi si lovituri pe sistemul osos din teribilism, exces de zel, neatentie. 

Al doilea caz (dupa amiaza zilei de 23 ianuarie si noaptea spre 24 
ianuarie, pana la ora 10:05) este mult mai complicat si aduce o 
predispozitie spre retrairea unor drame emotionale la intensitatea la care 
au fost traite cu trei luni in urma acestui moment (sfarsitul lunii octombrie, 
inceputul lunii noiembrie 2007). Opozitia pe care Luna o realizeaza la 
Neptun, Mercur din Varsator, ambele in conjunctie ii ajuta pe oameni sa-si 
reconstruiasca situatii din trecut. Evident, solutia cea mai buna ar fi 
obiectivitatea si intelegerea, dar Luna in Leu este prea agasata de 
intaietatea sa ca sa mai cedeze. Prin urmare, se prevad conflicte aparute din 
neintegere, anularea unei intelegeri, planuri sumbre pentru viitor, insa doar 
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in momentul conflictului, dupa trecerea acestui scurt interval toate revin la 
forma initiala. 

Luna noua din 8 ianuarie 2008 realizeaza o puternica legatura intre 
viata privata si cea sociala, aducant in intervalul pe care il traseaza (8 
ianuarie – 7 februarie) primele rezultate predispuse de tracerea Sensului 
Vietii prin Varsator. NN pe casa X cu MC in Varsator este mult ajutata de o 
gandire practica, serioasa, dar prea rigida a Lunii din Capricorn, care 
primeste si sprijinul unului mental superior inspirat si bun pe care Mercur 
conjunct cu MC il confera. Astfel, in perioada 8-20 ianuarie se pot intampla 
lucruri bune, iar intentiile corecte ale celor bine intentionati sa nu mai fie 
afectate atat de mult de trecerea lui Pluton pe gradul anaretic. Se pot primi 
bani din imprumuturi ma vechi si, prin asta, se se regreye conturi ce au 
creat in ultima perioada tensiune. Asocierile si prieteniile sunt benefice, iar 
casatoriile sunt efectul unor incercari mai vechi ale unora, care vad in acest 
interval solutia pentru uniunea lor. 

Nimeni nu va lua in seama insa ca avand un fond general negativ 
(trecerea pe gradul anaretic al lui Pluton) se va plati un pret prea mare 
pentru fericire si primul efect va aparea imediat momentului de intrare a 
Soarelui in Varsator. Scade temperatura corpului, circulatia venoasa devine 
deficitara, iar regimul lichidelor nu functioneaza la cote optime. Oamenii 
actioneaza haotic, nimeni nu se sincronizeaza cu nimeni si prietenii ne dau 
batai de cap.Timp de 6 zile, pana la intrarea lui Pluton in Capricorn, 
valorile se axeaza doar pe consum, cheltuim prea mult pentru ca ne va 
preocupa prea mult senzorialul. In aceste 6 zile se vor concentra cele mai 
nefavorabile asocieri pe care le-ar putea predispune tranzitul lui Pluton pe 
gradul anaretic din ianuarie. 

La nivel social se incearca inchiderea sau limitarea unei revolte, 
moment in care revin in centrul atentiei publice liderii tineri, lipsiti de 
experienta. Se fac doar planuri pentru schimbari sociale, dar nu se schimba 
nimic. 

In 24 ianuarie apar, cu trecerea lui Venus in Capricorn, primele 
semne. Se va vorbi despre asocieri si se va face apel la perioada din iunie 
2007, aducandu-se in centrul atentiei mesaje negative, sugestii, informatii 
eronate despre ceea ce, ipotetic, s-ar fi intamplat atunci. 

Trecerea lui Pluton in Capricorn aduce un altfel de iluzie – iluzia 
puterii. Asa cum se vede din tema postata Pluton are relatie directe cu 2 
malefici (Marte si Saturn) aflati in mers retrograd pe case dinamice (VII si 
respectiv IX) ce aduce in discutie ideea unor asocieri mai vechi esuate in 
timp, care acum vor trebui reeditate. Cu o casa a II-a atat de incercata se 
vor intampla multe lucruri triste, iar liderii (Lilith in casa XI) se vor intrece 
in a domina prin doua metode: mint atunci cand vorbesc despre sine 
laudandu-se si rascolesc asocieriile rivalilor (Marte retrograd in Rac si casa 
VI) reusind sa transforme scena politicului intr-un circ, cu mult mai mare 
decat ceea ce am vazut pana acum. 

Relatiile cu strainatate vor fi strans legate de asocierile paguboase 
aduse in tema de Marte retrograd in VII si vor aduce prin Careul in T 
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construit cu Luna si Uranus instabilitate, nesiguranta, tristete si teama de 
saracie, sustinute de lipsuri cauzate de o administrare haotica a informatiei. 
Prin urmare, anii 2008 si 2009 sunt extrem de dificli la capitolul valori 
personale, administrare de patrimoniu, redobandire de patrimoniu si 
construirea unor structuri sociale care sa sustina valorile personale sau sa le 
promoveze. Vor fi doi ani de paguba si esec, de tristete si limitari. 

Toate aceste valori sunt colectate de Marte din casa VII si tot ceea ce 
inseamna socieri, casatorie sau relatie, conflict declarat aflat in derulare pe 
una din caile de atac juridice vor fi mobilizate si reconfigurate, 
imbogatindu-se cu elemente noi. Cuvantul cel mai intalnit va fi “se poarta 
ciudat si nu stiu de ce!”. In final de luna, Marte revine la mersul sau direct 
cu un ascendent al momentului pe Scorpion, cu Luna si Lilith in casa I si 
sensul vietii in casa IV, moment in care ne revine energia si toata luna 
februarie ne v oferi un tonus aparte chiar daca va aduce vorbe goale, 
desarte, demagogie, speculatii financiare, furt, deposedare de proportii si 
chiar de imagine. Deoarece NN este pe casa poporului indraznesc sa sper ca 
aceasta ipostaza a lui Marte este de fapt una pozitiva pentru ca este 
indreptata impotriva celor care deja au la activ astfel de fapte. Dar vom 
analiza aceste predispoziti in cadrul predispozitilor astrale ale lunii 
februarie. 

Luna ianuarie nu este deloc simpla. Pe langa faptul ca reediteaza 
memoria vie a unui 2007 trist si complicat, este marcata de trecerea lui 
Pluton pe gradul anaretic, dar si de intrarea acestei planete in Capricorn 
ceea ce aduce o noua serie de evenimente pe o durata de 15 ani pana cand 
va intra in Varsator (2023) si cand va reaseza harta lumii. 
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FEBRUARIE 2008 
 

ASPECTARIAN 
Vineri  1- 2-2008 13:32 Venus  Conjunctie Jupiter 
Vineri  1- 2-2008 23:35 Mercur Cuadratura  Lilith 
Duminica  3- 2-2008 2:45 Mercur Conjunctie Neptun 
Marti  5- 2-2008  8:05 Soare Conjunctie Chiron 
Marti  5- 2-2008 14:54 Mercur Sextil Junon 
Miercuri  6- 2-2008 20:17 Soare Conjunctie Mercury 
Joi  7- 2-2008  4:22 Venus  Sextil Uranus 
Joi  7- 2-2008 22:45 Mercur Conjunctie Chiron 
Sambata  9- 2-2008  5:27 Soare Sextil Junon 
Luni 11- 2-2008  4:03 Soare Conjunctie Neptun 
Marti 12- 2-2008 12:36 Venus  Sextil Lilith 
Miercuri 13- 2-2008  0:24 Soare Cuadratura  Lilith 
Joi 14- 2-2008 18:40 Soare Trigon Marte 
Duminica 17- 2-2008  5:35 Soare Conjunctie NN 
Duminica 17- 2-2008 18:21 Venus  intra in Varsator 
Duminica 17- 2-2008 22:34 Neptun Sextil Junon 
Marti 19- 2-2008  5:03 Mercur INTRA IN MERS DIRECT 

Marti 19- 2-2008  8:49 Soare intra in Pesti 
Miercuri 20- 2-2008  0:47 Soare Sextil Pluton 
Duminica 24- 2-2008 11:47 Soare Opozitie Saturn 
Duminica 24- 2-2008 14:38 Marte Trigon NN 
Marti 26- 2-2008 20:03 Mercur Conjunctie Venus 
 
 

INGRESS-URILE SI FAZELE LUNII 
Vineri  1- 2-2008  0:07 Luna  intra in Sagetator 
Duminica  3- 2-2008 11:51 Luna intra in Capricorn 
Marti  5- 2-2008 21:09 Luna  intra in Varsator 
Joi  7- 2-2008  5:44 LUNA NOUA 
Vineri  8- 2-2008  3:45 Luna intra in Pesti 
Duminica 10- 2-2008  8:17 Luna intra in Berbec 
Marti 12- 2-2008 11:33 Luna  intra in Taur 
Joi 14- 2-2008  5:33 PRIMUL PATRAR 
Joi 14- 2-2008 14:19 Luna intra in Gemini 
Sambata 16- 2-2008 17:11 Luna intra in Rac  
Luni 18- 2-2008 20:51 Luna  intra in Leu 
Joi 21- 2-2008  2:06 Luna  intra in Fecioara 
Joi 21- 2-2008  5:30 LUNA PLINA 
Sambata 23- 2-2008  9:44 Luna  intra in Balanta 
Luni 25- 2-2008 20:05 Luna intra in Scorpion 
Joi 28- 2-2008  8:22 Luna  intra in Sagetator 
Vineri 29- 2-2008  4:18 ULTIMUL PATRAR 
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Luna februarie va fi inedita nu doar pentru ca va insuma 29 de zile, ci 
si prin faptul ca va fi o luna a extremelor, a varfurilor, a intensitatilor, a 
limitelor intinse la maxim, pe fondul unei jovialitati si a unei bucurii 
superficiale. 

Inca de pe 31 ianuarie de cand Marte intre in mers direct, cand 
constientizam ca am atins limita maxima a agoniei cuvintelor fara finalitate 
si agresivitatii intentiilor nefondate, ne asezam epuizati in fotoliu si 
rasuflam usurati ca am scat de o perioada dificila. Hm, in momentul 
imediat urmator cineva ne va stinge lumina sau ne va opri apa sau ne taie 
cablul tv sau pica internetul, pentru ca in momentul imediat urmator vom 
lua contact cu agitatia pe explorarea limitelor maxime specifica acestei luni. 

Pe casa VIII in Gemeni, Marte nu este deloc cuminte, el isi ia notite 
despre prieteni, amici si chiar daca le zambeste deschis si jovial, intentiile 
sale agresive sunt puternice si vin din frustrari sexuale, materiale din 
neputinta de a mentine o relatie, dar si din teama de a le pierde pe toate. 
Chiar din prima zi a lunii registrul se va schimba atat de rapid incat ne vom 
trezi ca nu ne va mai preocupa insuficienta bani pentru trebuintele 
personale, ci ca vecinul, colegul, prietenul, amicul, partenerul, asociatul are 
mai mult decat noi. Adica, un fel de “sa moara si capra vecinului”, dar nu de 
tot ca poate imi mai da si mie de pomana ceva lapte.  

Vor resimiti aceasta luna ca pe o greutate cei care au o viata 
ponderata si care cauta prin preocuparile lor sa se detaseze de viata tulbure 
si agitata a cotidianului. Cei care castiga din deplasari, comert, discutii, 
consersatii, manipulare de cuvinte, ideii, expresii sunt avantajati si vor 
percepe prima perioada a lunii ca un moment favorabil, tonic si 
reconfortant. 

Scorpionii si berbecii sunt, in mod cu totul straniu, favorizati de 
conjunctie Luna-Luna neagra din Scorpion de pe tema revenirii la mers 
direct a lui Marte. Li se vor plati niste datorii, chiar daca putin cam cu ciuda 
si resentiment si vor avea avantaj in tot ceea ce inseama promovare 
personala, spor de imagine si exprimare personala. Pentru ca aveam o 
conjunctura negativa in Marte din Gemeni si in conjunctia Luna-Lilith din 
Scorpion, aceste aspecte se explica prin construirea unei duble negatii, de 
care aminteam si in analiza lunii ianuarie, si care face in asa fel incat raul ce 
cade asupra celor rai sa insemne binele celor nedreptatiti. Dar ca orice 
minune, nu va tine prea mult. Ea se va incheia brusc pe 7 cand Luna face  
face o conjunctie cu Soarele pe Varsator, moment in care putem sa asistam 
la ipostze de destin in care vibratia astrala alege oameni, lideri, sefi, 
responsabili pentru a coordona activitati responsabilizandu-i din umbra 
intr-un mod plutonian, adica pentru a invata nonatasamentul. De aici atrag 
atentia asupra acestui aspect celor care sunt implicati in activitatile 
indicate, pentru ca lipsa de eficienta va fi cu atat mai mare cu cat se va 
porni in actiune cu gandul: “eu fac”, “sunt sigur pe reusita mea”, “nu ma 
intereseaza ce crede, eu reusesc” etc etc. Dimpotriva, pentru ca Pluton este 
pe casa XII si actiunile lui sunt ascunse perceptiei directe, lipsa de 
atasament, detasarea si compasiune trebuie sa dea intaietate elementului 
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impersonal, informatiei deja structurate, lucruruilor care exista de fapt, asa 
cum sunt ele pana cand se actioneaza, pentru a nu compromite finalitatea, 
atribuind-o invingatorului inainte de vreme. Pluton este martorul, iar 
vointa sa mobilizeaza forte impresionanta tocmai pentru ca nu se ataseaza, 
nu-si plainuieste dinainte si nu se lauda pe sine dinainte de a atinge 
rezultatul, solutia, finalitea. Atrag atentia asupra acestui detaliu! 

Momentul de Luna noua din februarie 2008 este in mod cu totul si cu 
totul indubitabil inceputul unei perioade de schimbari majore, de natura 
karmica care va viza: 

1. in viata personala: starea de sanatate prin lezarea echilibrului 
acido-bazic, slabirea functiei de asimilare, prabusire organica si psihica 
aparuta in mod brusc si inexplicabil; 

2. in viata sociala: reponsabilizari nepotrivite, rigidizarea structurilor 
statului, preschimbari de fatada a unor reguli, saracire prin lipsa de 
initiativa, rascolirea unor conflicte vechi, alegeri proaste din teama de 
initiatia: 

3. in viata spirituala: momente de deruta spirituala, deziluzii, 
renuntare la cale sau impovararea cu sarcini nepotrivite a practicii 
spirituale, fanatism, teama de cunoastere, indobitocire, intunecime si 
iresponsabilizare. 

Aglomerarea de planete din casa I a temei Lunii noi din 7 februarie 
este un element care ne va afecta pe toti, indiferent de sex, nivel de cultura 
sau inclinatie spirituala. Se va pune accent in mod obsesiv pe discutie, 
exprimare personala, monologuri, discursuri, pe un transfer informational 
unilateral, fara eficienta, rost, poate chiar bun simt! 

Tot ce tine de social devine o expresia a unor motive si dorinte 
personale, generalizandu-se intr-un mod brutal pornind de la exemple 
personale izolate. Mercur este in conjunctie la un orb de jumatate de grad 
de Luna noua, dar este retrograd si de aici nota disonanta a actiunilor si 
planurilor de viitor, a demersurilor si tuturor modalitatilor de expresie 
personala. Spun ca predispozitiile astrale agita vibratiile mai mult in cadrul 
vietii personale, pentru Marte face un trigon la Luna noua din Varsator si, 
implicit, la Mercur, poleind cu aur tot ceea ce are eticheta de “problema” 
mimand revenirea si reasezarea elementelor pe un fagas normal. 

In realitate asistam al un nou val de incercari, un nou val de 
complicatii care ne incearca mobilitatea interioara, siguranta, 
discernamantul si stabilitatea. Luna noua din Varsator este de aceasta data 
aducatoare de furtuna, o furtuna care disturge o constructie falsa si, de 
asemenea, o redistruge in momentul in care ea este pe punctul de a se 
reinalta. Cu Venus in Capricorn pe casa I si Mercur retrograd in acelasi 
sector, alaturi de Neptun, iluzia victoriei va fi una dureroasa si stranie. Cel 
ce va lasa capul in jos, gandindu-se ca umilinta zilei de azi va deveni un 
mod de viata, va fi cel mai castigat, pentru ca el nu va avea iluzia victoriei si 
va fi cel victorios, in timp ce omul superficial, care se declara pe sine 
invingator in lupta cu problemele din ultimele 3 luni, va fi, din 17 februarie, 
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cand Venus intra in Varsator, sanctionat direct, intai prin vorba si apoi prin 
obligarea la singuratate.  

Momentul de Luna noua poate fi asadar comparat cu un masaj 
reflexogen, cu o sedinta de acupunctura sau cu un remediu homeopat. E 
tragic sa privesti cum din nimic, atunci cand ai crezut ca toate se rezolva si 
cand, dupa primele 7 zile ale lunii, ai considerat ca totul va intra pe fagasul 
normal, dintr-odata descoperi ca linistea si rezolvarile in care ai crezut sunt 
iluzorii si ca, de fapt, singura realitate pe ca o traiesti este durerea. 
Intensitatea durerii va fi diferita in functie de amplitudinea problemelor 
desfasurate in ultimile 3 luni, la care se face apel prin aceasta conjunctura, 
insa dezamagirea va fi la aceeasi intensitate pentru fiecare dintre noi. 

Daca ar fi sa identificam evenimente posibile predispuse de aceasta 
Luna noua am putea sa ne oprim asupra insomniilor, tulburarilor 
neurologice si a regimului apei, scaderea temperaturii si a rezistentei al frig, 
pe fondul uneor flucturatii termice pe care Venus in Capricorn in raport cu 
Mercur din Varsator le confera vremii in intervalul analizat, dureri 
musculare, dureri de spate cauzate de teama in fata unui viitor nesigur, 
scaderea tonusului sub impulsul unei respiratii defectuoase. 

Intregul aparat respirator este lezat si as dori ca aceste indicatii sa se 
constituie si ca un avertisment pentru cei care au deja instalat o 
sensibilitate in aceasta zona sau care prin natura lor sunt sensibili, pentru 
ca fluctuatiile termice vor leza in primul rand sanatate acestei parti a 
corpului. 

In viata sentimentala Luna noua aduce tristete si tragedie. Se 
amplifica atasamentul si posesivitatea si complicatile ce deriva din aceste 
atitudini devin parghii pentru a noi conflicte programate, pe ascuns, inca de 
acum. Opozitia lui Marte din Gemeni cu Pluton din Capricorn dintr-o axa a 
suferintei si servitudinii ne invita la maturitate si si la renuntarea la emotii 
agresive chiar daca dovezile, in marea lor majoritate, incurajeaza aceasta 
atitudine. Linistea si detasarea de egresivitatea spontana predispusa de 
opozitia indicata va transforma ura in iertare, iar dorinta de razbunare, de a 
da o lectie celui care a gresit in maturitate. Putem sa facem fata acestei 
incercari prin detasarea de obiecte, valori materiale ce pot fi preschimbate 
in bani, remuneratie a unei munci sau prin intermendiul unei functii. Sa 
lasam sa treaca valul amintirilor negative si sa ne impunem sa nu cedam in 
fata fricii de viitor nesigur. S-a intamplat si gata, nu trebuie sa otravim si 
prezentul cu greselile trecutului! Cultivarea acestor motivatii de detasare 
tempereaza emotiile negative si confera echilibru. 

Zilele de 17 si 18 febraurie 2008 sunt zile in care intensitatea 
complicatiilor din ultimele 10 zile (7-17 februarie 2008) vor deveni 
evenimente. Sunt zile de despartire, renuntare, detasare, zile in care 
dezamagirile oferite de aceasta lume vor impinge spre slabire organica, acte 
necugetate de renuntare la viata, delasare sau abandonare in tristete si 
durere sufleteasca. 

Luna face trigon cu Uranus din casa VII si deci momentul care 
declanseaza este unul eminamente bun. Prin urmare, un gest bun este 
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rastalmacit, o vorba de incurajare este interpretate gresita, o amanare in loc 
de rotectie si asteptarea unui moment mult mai bun poate fi vazauta ca un 
refuz total, rece si nepotrivit contextului. Efectul este lesne de dedus: ne 
vom rani unii pe altii prin vorbe, prin apelul la situatii din trecut ce nu 
clarifica informational si indica doar atsamentul si posesivitatea, obsesia 
reusitei fara a modula procedeul sau a cauta, in timp, solutii flexibile. Sunt 
zile de sanctiune in care subalternul va fi sanctionat pe nedrept si cand 
acesta, cu Pluton in casa IV,  nici in familie nu va gasi sprijin. Solutiile pe 
care le aduc aceste zile sunt paguboase, dar se consuma repede. 

In dimineata zile de 19 ianuarie, cand Mercur intra in emr 
directascendentul momentului se suprapune peste cel al Lunii noi in 
perioada caruia are loc aceste eveniment. Soarele pe gradul anaretic din 
Varsator va vrea, insa intr-un mod stangaci, sa repare ceea ce s-a stricat de 
la inceputul lunii pana acum. Va strica si mai tare insa si va aduce un plus 
de orgoliu acolo unde exista putina resemnare si unde increderea in sine 
construi valori personale nu pentru a demonstra celorlalti propria valoare. 

Revenirea lui Mercur la mersul direct va da pana la intrarea sa in 
Pesti (15 martie 2008) o nota incordata comunicarilor, determinandu-i pe 
oameni sa nu se sincronizeze si sa fie zgarciti cu sentimentele. Daca la nivel 
personal Mercur aduce restrictie si defazare, efectul aceste constrangeri 
personale va avea asupra maselor o alta amplitudine. Cu Luna pe casa VII, 
Soarele anaretic pe semnul natala al Romaniei si cu acasa Leu-Varsator 
interceptata de casele VII-I se prevede o rasturnare a valorilor personale 
impotriva individului, cu repercusiuni pe termen lung si cu intentia de a 
leza integritatea morala, libertatea de exprimare. Nu putem sa nu luam in 
calcul si Uranus din Pesti si casa II si Saturn retrograd din Fecioara si casa I 
care, putin cate putin, pregatesc opozitia lor ce va avea loc pe 4 noiembrie 
2008, si care intervin in tema analizata cu limitari de ordin material, 
pierderi de proprietati, modificari de statut prin preschimbare de titluri sau 
stabilirea de limite in remuneratie. 

Pe acest fond intrarea Soarelui in Pesti aduce spre sfarsitul lunii 
schimbari care au fost programate in preajma Lunii noi din 7 februarie 
2008. Sunt impulsionati oamenii cu functie si demnitate sa faca exact 
demersurile care apoi ii vor compromite. Pe un fond social bun, intentiile 
personale pe baza carora se va generaliza (o mare problema a acestei luni) 
vro fi bun, insa impactul, feed back-ul va fi negativ ceea ce va duce la 
conflicte de idei, amenintari cu caracter strategic (greva japoneza, demisii, 
refuzul unor promovari etc.) care, cu Pluton in casa IX, aduc tarii o imagine 
negativa. Intregul tranzit al Soarelui prin Pesti va fi dificil pentru cei care au 
preocupari sociale importante, care sunt implicati prin functia si statutul 
lor in luarea de decizii pentru altii, care sustin drepturile altora sau le 
reprezinta sau care fac demersuri pentru a schimba valori. Intregul tranzit 
este unul agresiv, mai mult verbal, unde Marte in Gemeni acum ,la sfarsiul 
iernii va reanima problema care au aparut la inceputul toamnei anului 
2007 si care nu au fst solutionate. 
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Desi mai putin dificila decat luna ianuarie, februarie are o nota 
complicata prin faptul ca il incearca pe oamul obisnuit cu dureri pe care le-
a crezut uitate si il tenteaza sa generalizeze dupa cazul particulare izolate 
ceea ce ii poate amplifica si mai mult conflictele interpersonale, durerea 
sufleteasca si starea de sanatate organica. Pe cei cu functie ii pune in fata 
unor situatii complicate chiar de ei, intai in ianuarie in timpul tranzitului 
lui Pluton pe gradul anaretic din Sagetator, si apoi in preajma Lunii noi din 
7 februarie 2008 lezandu-le imaginea si castigurile prin faptul ca vor 
benefia de un feed back negativ din partea celor pe care ii reprezinta sau 
conduc, chiar daca exista o conjunctua astrala benefica menita sa le sustina 
demersul. 

Avertismentul principal al acestei luni este cel legat de necesitatea 
modestiei, a aplecarii catre cele sufletesti mai mult decat spre cele din 
lumea asta care s-au intamplat in trecut si care vor veni asupra noastra 
pentru a ne tulbura. Vom avea o luna februarie instabila care ne va aduce 
cu atat mai multa tristete cu cat ne vom integra mai mult in agitatia pe care 
o predispune. 
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MARTIE 2008 
 

ASPECTARIAN 
Luni  3- 3-2008  4:06 Venus Conjunctie Chiron 
Marti  4- 3-2008 12:02 Marte intra in Rac  
Miercuri  5- 3-2008 7:30 Mercur Conjunctie Chiron 
Joi  6- 3-2008 21:03 Soare Sextil Jupiter 
Vineri  7- 3-2008  2:01 Venus Conjunctie Neptun 
Vineri  7- 3-2008 11:07 Marte  Opozitie  Pluton 
Sambata  8- 3-2008 22:18  Soare Conjunctie Uranus 
Duminica  9- 3-2008 10:47 Mercur Conjunctie Neptun 
Luni 10- 3-2008  5:21 Venus Cuadratura  Lilith 
Luni 10- 3-2008  6:19 Venus Sextil Junon 
Luni 10- 3-2008  8:18  Venus Conjunctie NN 
Luni 10- 3-2008 17:13  Junon Sextil NN 
Marti 11- 3-2008  4:23  NN Cuadratura  Lilith 
Miercuri 12- 3-2008 11:23 Mercur Conjunctie NN 
Miercuri 12- 3-2008 15:39 Mercur Cuadratura  Lilith 
Miercuri 12- 3-2008 19:57 Mercur Sextil Junon 
Joi 13- 3-2008  0:50 Venus intra in Pesti 
Joi 13- 3-2008 21:08 Venus Sextil Pluton 
Vineri 14- 3-2008 23:23  Marte  Sextil Saturn 
Sambata 15- 3-2008  0:45 Mercur intra in Pesti 
Sambata 15- 3-2008 19:07 Mercur Sextil Pluton 
Sambata 15- 3-2008 22:16 Venus Opozitie Saturn 
Duminica 16- 3-2008 10:21 Venus Trigon  Marte 
Luni 17- 3-2008 11:44 Mercur Opozitie Saturn 
Luni 17- 3-2008 15:59 Soare Trigon  Lilith 
Marti 18- 3-2008  5:27 Soare Cuadratura Junon 
Marti 18- 3-2008 13:33 Mercur Trigon  Marte 
Joi 20- 3-2008  7:48 Soare intra in Berbec  

(ECHINOCTIUL DE PRIMAVARA) 
Vineri 21- 3-2008 10:38 Soare Cuadratura  Pluton 
Luni 24- 3-2008 15:18 Mercur Conjunctie Venus 
Joi 27- 3-2008 20:54 Mercur Sextil Jupiter 
Joi 27- 3-2008 22:06 Mercur Conjunctie Uranus 
Sambata 29- 3-2008  0:53 Venus Sextil Jupiter 
Sambata 29- 3-2008  0:58 Venus Conjunctie Uranus 
Sambata 29- 3-2008  2:19 Jupiter  Sextil Uranus 
Duminica 30- 3-2008  9:21 Soare Cuadratura  Marte 
 
 

INGRESS-URILE SI FAZELE LUNII 
Sambata  1- 3-2008 20:32 Luna intra in Capricorn 
Marti  4- 3-2008  6:24 Luna  intra in Varsator 
Joi  6- 3-2008 12:52 Luna intra in Pesti 
Vineri  7- 3-2008 19:14 LUNA NOUA 
Sambata  8- 3-2008 16:22 Luna intra in Berbec 
Luni 10- 3-2008 18:13  Luna  intra in Taur 
Miercuri 12- 3-2008 19:54  Luna intra in Gemini 
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Vineri 14- 3-2008 12:45 PRIMUL PATRAR 
Vineri 14- 3-2008 22:37 Luna intra in Rac  
Luni 17- 3-2008  3:03  Luna  intra in Leu 
Miercuri 19- 3-2008  9:24 Luna  intra in Fecioara 
Vineri 21- 3-2008 17:44 Luna  intra in Balanta 
Vineri 21- 3-2008 20:39  LUNA PLINA 
Luni 24- 3-2008  4:06  Luna intra in Scorpion 
Miercuri 26- 3-2008 16:10 Luna  intra in Sagetator 
Sambata 29- 3-2008  4:42  Luna intra in Capricorn 
Sambata 29- 3-2008 23:47 ULTIMUL PATRAR 
Luni 31- 3-2008 16:33  Luna  intra in Varsator 
 
 
 

Luna martie are pe cuprinsul sau 3 ingress-uri (Marte in Rac, Venus 
in Pesti si Soarele in Berbec) si, de asemenea, Luna noua din 7 martie. 
Acestora li se vor alatura o serie de conjunctii pe care planetele individuale 
le vor face cu Neptun si Uranus din Pesti.  

In aparenta, luna martie pare o luna linistita, ce inclina spre 
jovialitate si destindere, spre impacare si speranta, dar ascunde tentatii 
periculoase, dupa cum vom vedea in cele ce urmeaza. 

Primele zile ale lunii vor fi esentiale la capitolul ganduri, program de 
viitor, strategii ce se va aplica pe tot cuprinsul lunii, extinzadu-se, prin 
intermediul Soarelui, pana la intrarea acestui in zodia Taur (19 aprilie 
2008). Ziua de 1 marie este o zi magnetica, incarcata de o exuberanta 
aproape nepamanteana. In aceasta zi Luna va face o conjunctie cu Neptun, 
doua sextile cu Junon si NN si, spre seara, o opozitie cu Marte pe gradul 
anaretic din Gemeni. In 1 martie cuvantul inalta sau distruge si 
programeaza un viitoar similar sensului pe care il reprezinta. Marcajul 
important la care fac referire se afla in stransa legatura cu ingresul 
venusian (intrarea planetei Venus in Pesti) din 13 martie 2008, cand 
ascendentul momentului in Sagetator aduce Luna pe casa VI, iar opozitia 
Luna-Lilith in casele IV-XII, a bolii, disperarii, tristetii si singuratatii. 

Asadar, sa folosim zilele de 1, 2 si 3 martie pentru a aduce bucurie 
oamenilor, pentru a gandi bine, pentru a ierta si pentru a ceda tristetile si 
durerile noastre universului pentru a le reintroduce in ciclul 
transformarilor sale, sub o alta vibratie si consistenta. Daca dimineata zilei 
de 1 martie aduce in tonus bun, in care anturajul este tonic si schimbul 
interuman echilibrat, spre seara cand Luna se va opune lui Marte, dupa 
care va intra in Capricorn, starea interioara se va schimba, pornirile se vor 
tulbura si atitudinea noastra fata de tot ceea ce a fost frumos in trecutul 
apropiat va fi una de regret. Recomandarea stringenta pe care o fac este de 
a tine sub control aceste ganduri si atitudini, pentru ca ele devin, prin 
conjunctia imediata pe care Luna o va face cu Pluton, aproape de miezul 
nopti, prioritate, realitate, finalitate. Aspectele asupra carora atrag atentia 
sunt elemente de culise si actioneaza, in aceasta faza de inceput, mai mult 
in sfera privata, a relatiilor personale si mai putin in ceea ce priveste 
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statutul profesional si relatiile interumane conjuncturale. Aspectul 
distructiv al lunii martie are puctul de pornire in gandurile si planurile 
realizate in aceasta zi si in hotararea cu care, pe 1, 2 si 3 martie 2008, ne 
vom intoarce impotriva celor cu care ne este programat, prin conjuncturi 
astrale, sa avem o relatie echilibrata orientata spre liniste, impacare, 
echilibru.  

Zilele de 2 si 3 martie sunt zile de calm si echilibru. Dupa planurile pe 
care le-am facut pe tot cuprinsul zileli de 1, dupa atractia magentica spre 
strategii, in mare parte, sinistre si incarcate de resentiment si dezamagire, 
pana la intrarea lui Marte in Rac, in 4 martie 2008, trecerea sa pe gradul 
anaretic aduce acum doar efectul unor conflicte sau demersuri realizate pe 
parcurul lunii februarie. In aceste zile nimic nu se construite, ci se 
urmareste/asimileaza/integreaza efectele actiunilor din luna anterioara. 

Amintesc, insa, ca gradul anaretic al lui Marte in Gemeni, aduce 
lezare prin cuvant/gand orientat spre consum si nicidecum spre maturitate, 
intelegere sau conciliere si ca actiunile pe care le predispune sunt cele care 
duc la cearta, furt, distrugerea bunurilor altuia, actiuni sociale de 
deposedare de bunuri, declaratii jignitoare, barfa, sfidare a valorilor pentru 
insusire de foloase nemeritate. Aceste elemente, integrate in analiza lunii 
februarie, vor colora inceputul lunii martie, pana la intrarea lui Marte in 
Rac. 

Din 4 martie 2008, in mijlocul zilei, cand Marte intra in Rac, cu 
Junon pe axa interceptata Gemeni-Sagetator si Luna in Varsator pe casa 
VIII, mesajul sau nu poate fi decat unul similar celui din luna februarie 
2008, cand predispune la conflicte si distrugere de relatii. Semnul sau 
acum, la intrarea in Rac, este unul de parasire. Cei care au jignic si acuzat 
vor fi parasiti tocmai de cei pe care i-au jignit si parasit, vor fi deposedati de 
atentie, de interlocutor, asociat, partener si vor cauta in izolare lor inteleaga 
de ce viata le este atat de trista si grea. Acestor oameni, acum, viata nu le 
este atat de trista si grea pe cat pare, pentru ca retragerea lor spre casa XII 
(Marte in casa XII in ingresul sau) nu este decat detenta spre o noua suita 
de actiuni. Adica vor cauta prin noile relatii pe care intentioneaza sa le 
construiasca sa arate ca nu au fost parasiti, ci ca ei au renuntat, incercand, 
prin aceasta atitudine, sa-si justifice si acuzele gratuite si nemultumirile pe 
care le-au exprimat anterioar momentului de separare fata de interlocutor. 

Partea trista si gresita a acestor actiuni rezida in predispozitia 
conflictuala a relatiilor construite pe opozitia Marte-Pluton. Inca din luna 
februarie si pana pe 28 martie, cand Marte atinge limita maxima a orbului 
in opozitia cu Pluton, relatiile pe care si le vor construi este unul care se 
surpa repede si zgomotos si, de asemenea, cu Luna in Sagetator, semn ca 
leziunea s-a produs, asa cum se aticipeaza, in aspectele realizate de Luna in 
1 marte, cand trecerea prin Sagetator. Aspectul agresiv al lui Marte este, ce-
i drept, mult mai slab in intensitate decat a fost in luna anterioara, dar mai 
amplu si mai vizibil pe segmentul relational. Caracterul secret al 
trasaturilor martiene, prin plasarea acestei planete in casa a XII-a a 
ingresului sau, va fi unul de natura conceptuala, volitiva si va afecta ambele 
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parti implicate in conclict, fara a diferentia, aducand disperare si tristete de 
ambele parti. Prin asta, se vor distruge sperante de viitor, planuri marete de 
convietuire sau relationare, prietenii de durata. 

Aspectul despartire este atat de evident, incat poate usor deveni 
subiectul preferat in discutii, stiri, anunturi. 

Pe acest fond, in perioada 4-7 martie 2008, de la ingress-ul martian 
pana la Luna noua, avem de-a face cu un cadru social bun, predispus de 
sextilul pe care Soarele il face cu Jupiter, dar si conjunctia pe care Mercur o 
realizeaza cu Chiron. Este insa un bine superficial, un calm aparent si atrag 
atentia asupra acestui aspect, pentru ca in lipsa maturitatii, vom plati un 
pret mult prea mare pentru bucuriile si asocierile conjuncturale, pe 
gesturile pe care nu le simtim, ci doar le facem din complezenta. Sa nu 
uitam ca, oricat de pozitiv este sextilul Soare-Jupiter, Marte se afla in faza 
ascendenta a opozitiei sale cu Pluton, cu momentul maxim in 7 martie, 
transformand conjunctia Mercur-Chiron (initial neutra) in aspect de 
granita, dual, incarcat de un accentuat factor de risc. 

La ce ne putem astepta? 
Evident, nu ne putem astepta numai la lucruri rele, ci la schimbari de 

situatie pe neatentie, superficialitate, speculatie sau agresivitate rece, 
calculata. In latura sa pozitiva perioada aduce calm la serviciu, intalniri 
intr-un cadru amiabil, succes si realizari profesionale, ca semn de apreciere 
a unor merite, propuneri de implicare intr-un gen nou de relatii/asociere, 
prieteni noi, puternici si influenti. Pe fondul acestora, neatentia si gandurile 
negative orientate punctual spre persoane din anturaj, aduc in primul rand 
o subminare fizica, oboseala, incordare, crize de stomac, incompatibilitate 
la numite alimente, reactii alergice, tensiune oscilanta, leziuni interne, 
sangerari fizice si sufletesti si apoi conflict, pierdere, lezare a demnitatii si 
imaginii. Senzatia de greutate, presiune, teama ca exista un pericol iminent 
umbreste bucuria ca se intrevede o sansa si ne intoarce la tristetea din 
februarie si la teama pierderilor accentuate. 

Luna noua din 7 martie 2008 aduce sansa de a schimba destinul prin 
intermediul unei informatii. Tensiune din primele 7 zile, pe fondul unui 
ajutor astral incontestabil, oferit de sextilul Soare-Jupiter, vor conduce, in 7 
martie, la o explozie de vointa si ambitie, la descoperirea adevarului in 
apele tulbure ale unei vieti personale ravasite si incercate. Luna noua, cu 
Soarele si Luna in aplicatie la conjunctie cu Uranus din Pesti, la un orb de 
doar un grad, aduce o perioada de aproximativ 30 zile, dar in mod special 
in zilele 7, 8 si 9 martie, sclipiri de geniu, demarcare unor demersuri 
negativa facute impotriva propriei persoane, alegeri mature si severe 
asupra destinului, retrospectiva pozitiva asupra vietii, autoanaliza. Se va 
porni de la o usoara senzatie de durere, o amintire, o problema nerezolvata, 
de la un simptom, din explorarea caruia se va descoperi o informatie 
extraodinara, revolutionara pentru viata personala si, de ce nu, pentru 
societate. 

Din capul locului, aceste 3 zile sunt zile magice, fermecatoare in care 
influxurile astrale abunda in trasaturile mirifice si cand orice energie 
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negativa vizibila prin reactii psihice, spirituale, afective sau organice poate 
fi transformata in energie pozitiva, oferind vindecare, impacare, liniste si 
solutionare. Pe cerul astral al momentului de Luna noua exista un semn 
dureros, ce poate aduce cu statut de solutie o perioada de chinuri si tristeti, 
trecerea spre cele vesnice a unor apropiati. Aspectul tine de opozitia Marte-
Pluton si este sustinuta de Jupiter in Capricorn pe casa IV, care aduce aici 
neglijenta, abandon, detasare, trecerea spre o relatie rece, austera ca efect a 
unei pierderi personale importante. Cei singuri se vor pierde, insa, ca de 
multe ori in analizele astrologice, agresivitatea si duritatea acestui aspect 
este nuantata de un trigon intre Saturn din Fecioara si Pluton din 
Capricorn, care, acum, aduce sprijin prin iesire din anonimat. Saturn in 
casa XI nu aduce prieteni, ii selecteaza si ii incearca pentru a corespunde 
idealului scris in destin, dar acum retrogradarea sa in Fecioara si casa XI, 
alaturi de NS (trecutul)  ii face pe oameni sa revina asupra ideii de selectie, 
sa revina la prieteni vechi, la cei pe care ii parasisera, pentru a cere din nou 
ajutorul si pentru a gasi solutie. Iata deci cum trigonul dintre doi malefici 
(Saturn si Pluton) poate aduce noroc prin acceptarea provocarilor 
destinului. Aprofundand aceasta valenta, intelegem ca o nuanta, o reactie 
de moment, o ipostaza conjuncturala aflata in mainile ursitoarelor poate 
schimba finalitatea unei predispozitii negative. Marte, la inceptul lunii 
aduce motivatii pozitive in favoarea despartirilor si isi ascunde durerea 
printr-o razbunare subtila, cautand asocieri care sa-i ascunda lasitatea, iar 
Pluton, acum, impreuna cu Saturn, ne spune ca singuratatea ucide. In acest 
tablou, pasul urmatoare a lui Marte – despartirea iminenta si demascarea 
lasitatii si rautatii celor implicati, va fi perceputa cu un tragism rar si, 
evident, ca un semn de pedeapsa pentru greselile facute. Prin urmare, se 
greseste la inceputul lunii prin Marte si efectul va veni spre finalul lunii, 
prin Saturn. In acest cadru, relatia lui Marte cu Saturn este una buna, 
echilibrata. Intre cele doua planete, din 4 martie cand Marte a intrat in Rac, 
descoperim similitudini intre dorintele noastre si ceea ce ne ofera viata, 
intre greutatea cu care percepem incercarile destinului si abundenta 
situatiilor conflictuale, menite sa limiteze alegerile si sa ocupe mintea.   

Am facut acest cadru pentru a evidentia importanta zileli de 1 martie, 
a primelor zile ale lunii, cand Marte este suficient de agresiv si viclean 
pentru a ne impulsiona de gresim lamentabil si grav incat, spre sfarsitul 
lunii, sa nu mai recuperam nimic sau sa recuperam putin. 

Din 13 martie Venus intra in Pesti, cu un ascendent al momentului in 
Sagetator integrand cadrului general, prezentat mai sus, o componenta 
afectiva importanta. Se trece de la vointa la sensibilitate, iar cei care 
lucreaza cu energia, care au preocupari spirituale si chiar obtin rezultate, 
vor parcurge o trecere de la vointa la putere. Ca si la Luna noua din 7 
martie, Luna este pe casa VI, de aceasta data in opozitie cu Lilith din casa 
XII, aducand boala fizica si spirituale, preocupari inopinate, tangente la 
medicina. Sunt afectate femeile, mai mult decat barbatii, ele fiind implicate 
si in scandaluri despre care se vor afla dupa 20 martie, cand Soarele intre in 
Berbec. 
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In perioada 13-20 martie se va vorbi mult, prea mult, superficial si 
gresit. Relatiile personale sunt zdruncinate din nou, cu Marte in casa VII, 
iar cele profesionale sunt incarcate de promisiuni desarte sau greu de 
realizat, derulate in doua etape: pana la 20 martie, fara nici o speranta, 
dupa 20 martie, cu speranta unei sublimari, a unei preschimbari esentiale, 
a unei reorientari si abia aceasta sa fie purtatoare de sansa si oportunitati. 

In 20 martie, cand Soarele intre in Berbec, Luna se afla in Fecioara, la 
limita maxima a conjunctiei sale cu Saturn retrograd si in separatia 
opozitiei cu Mercur si Venus din Pesti. Pe axa interceptata Soarele, in trigon 
cu Lilith, pe final de Scorpion, tulbura cadrul social, relatiile si raporturile 
interumane. Lilith din casa VII devine un aliat periculos a lui Marte din 
casa III, aducand modificari de structurqa, pierdere de demnitate si 
asocieri compomitatoare, ajutandu-l sa distruga, dupa cum au fost 
planurile sale din inceputul lunii. Pana la sfarsitul lunii, deviza aspectului 
cumulat Lilith-Marte este: “daca vrei sa distrugi pe cineva fa-ti-l prieten”. 

Aspectul bun al ingresului in Berbec oferit de Soare este acela al 
preschimbarii. Cu Pluton in casa IX purificarile sa fac in public si nu 
oricum, ci cu o efervescenta specifica. 

Luna martie este o luna dificila la capitolul relatii interumane. Gandul 
are un efect imediat, dar este si greu de controlat pentru a fi scos din 
tristete, dezamagire, razbunare, agresivitate si orientat spre liniste, 
impacare, bunatate, iubire. Inceputul lunii este esential pentru buna 
desfasurare a lunii si tocmai de aceea, dupa intrarea lui Marte in Rac din 4 
martie, evenimentele vin in cascada pana la finalul lunii si, evident, spectrul 
lor de actiune se prelungeste pana in 19 aprilie, cand Soarele va intra in 
Taur. Luna martie este o luna a puterii, a incercarilor directe si imediat in 
ceea ce priveste controlul gandurilor si emotiilor. La final, vom aprecia luna 
martie ca pe un test grila cu raspunsuri multiple unde diferenta intre 
raspunsul corect si cel gresit au fost de nuanta, dar esentiala. 
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APRILIE 2008 
 

ASPECTARIAN 
Miercuri  2- 4-2008 8:54 Mercur trigon Lilith 
Miercuri  2- 4-2008 12:24 Pluton INTRA IN MERS RETROGRAD 
Miercuri  2- 4-2008 18:02 Mercur cuadratura Junon 
Miercuri  2- 4-2008 20:45 Mercur intra in Berbec 
Joi  3- 4-2008 11:51 Mercur cuadratura Pluton 
Sambata  5- 4-2008 23:09 Venus trigon  Lilith 
Duminica  6- 4-2008  8:35 Venus intra in Berbec 
Duminica  6- 4-2008 10:17 Venus cuadratura  Junon 
Luni  7- 4-2008  6:48 Venus cuadratura Pluton 
Miercuri  9- 4-2008 15:52  Soare sextil Chiron 
Joi 10- 4-2008  11:52  Lilith  intra in Sagetator 
Joi 10- 4-2008 17:10  Soare cuadratura  Jupiter 
Joi 10- 4-2008 20:11 Mercur cuadratura  Marte 
Duminica 13- 4-2008  7:34 Mercur sextil Chiron 
Duminica 13- 4-2008 10:29  Soare sextil Neptun 
Duminica 13- 4-2008 20:47 Mercur cuadratura  Jupiter 
Luni 14- 4-2008 12:32 Soare sextil NN 
Marti 15- 4-2008  1:08 Mercur sextil Neptun 
Marti 15- 4-2008 12:21 Mercur sextil NN 
Miercuri 16- 4-2008 10:21 Soare conjunctie Mercur 
Vineri 18- 4-2008  0:06 Mercur intra in Taur 
Vineri 18- 4-2008  6:24 Mercur trigon  Junon 
Vineri 18- 4-2008 12:21 Mercur trigon Pluton 
Vineri 18- 4-2008 21:10 Mercur trigon Saturn 
Sambata 19- 4-2008 19:51 Soare intra in Taur 
Duminica 20- 4-2008  9:40 Soare trigon Junon 
Duminica 20- 4-2008 21:56 Soare trigon Pluton 
Luni 21- 4-2008 16:04 Soare trigon Saturn 
Marti 22- 4-2008 17:46 Marte  trigon Uranus 
Miercuri 23- 4-2008  1:10 Venus sextil Chiron 
Miercuri 23- 4-2008 21:07 Venus cuadratura  Marte 
Joi 24- 4-2008  4:34 Venus cuadratura  Jupiter 
Joi 24- 4-2008 16:20 Marte opozitie  Jupiter 
Vineri 25- 4-2008 17:33  Saturn cuadratura Lilith 
Vineri 25- 4-2008 19:33 Venus sextil Neptun 
Vineri 25- 4-2008 23:41 Venus sextil NN 
Duminica 27- 4-2008 23:01 Mercur cuadratura Chiron 
Luni 28- 4-2008  5:38 Mercur sextil Uranus 
Luni 28- 4-2008 16:43 Mercur trigon  Jupiter 
Marti 29- 4-2008  1:01 Neptun conjunctie NN 
Marti 29- 4-2008 15:42 Mercur cuadratura NN 
Marti 29- 4-2008 16:13 Mercur cuadratura Neptun 
Miercuri 30- 4-2008  1:20 Mercur sextil Marte 
Miercuri 30- 4-2008 16:34 Venus intra in Taur 
Miercuri 30- 4-2008 20:55  Venus trigon Junon 
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INGRESS-URILE SI FAZELE LUNII 
Miercuri  2- 4-2008 23:54  Luna intra in Pesti 
Sambata  5- 4-2008  3:26  Luna intra in Berbec 
Duminica  6- 4-2008  6:55  LUNA NOUA 
Luni  7- 4-2008  4:19 Luna intra in Taur 
Miercuri  9- 4-2008  4:26 Luna intra in Gemini 
Vineri 11- 4-2008  5:42 Luna intra in Rac  
Sambata 12- 4-2008 21:31 PRIMUL PATRAR 
Duminica 13- 4-2008  9:28  Luna intra in Leu 
Marti 15- 4-2008 16:06 Luna intra in Fecioara 
Vineri 18- 4-2008  1:09  Luna intra in Balanta 
Duminica 20- 4-2008 12:00  Luna intra in Scorpion 
Duminica 20- 4-2008 13:25  LUNA PLINA 
Miercuri 23- 4-2008  0:07 Luna intra in Sagetator 
Vineri 25- 4-2008 12:46  Luna intra in Capricorn 
Luni 28- 4-2008  0:26 Luna intra in Varsator 
Luni 28- 4-2008 17:11 ULTIMUL PATRAR 
Miercuri 30- 4-2008  9:10 Luna intra in Pesti 
 
 

 
Aprilie este luna planurilor si a strategiilor de extindere teritoriala. Ea 

aduce preschimbare de valori, rutina in situatiile care trebuie eliminate si 
orientarea atentia spre elementele esentiale ale vietii. 

Daca inceputul lunii aduce intiativa si pionierat, bucurii scurte si 
intense urmate de explozii de suferinta si disperare, spre finalul lunii, cand 
Venus va intra in zodia Taur, rezultate importante se vor sedimenta si 
beneficiarul principal al perioadei va fi cel care va urmari sa-si stabileasca 
repere in timp pentru urmatoarele 12 luni. 

Prima zi din luna ni se va parea, cu Luna in Varsator, supusa 
neprevazutului, schimbarilor de situatie, tensiunilor insuportabile ce se 
ascund in interior si amplifica sentimentul de vinovatie, nemultumire in 
fata greutatilor vietii, angoasa. Aplicatia trigonului Mercur-Lilith pe semne 
de apa, pe finalul lor, aduce acum cu Luna in Varsator, o impulsivitate 
stranie si distructiva. Totul devine exploziv, iar teama vulnerabiliza si mai 
mult aducand disfuctii pe sistemul excretor, circulatie haotica a lichidelor, 
tensiune oscilanta, tensiune oculara, cefalee, dureri de bila si de spate. Apa 
este in 1 aprilie si dimineata zile de 2 un element care poate aduce boala sau 
vindecare, agoasa sau liniste.  

Prima schimbare fata de cadrul general al predispozitiilor anuntate 
pentru luna martie apare in mijlocul zile de 2 aprilie cand Pluton intra in 
mers retograd, aducand o directionare a atentiei spre vointa. Pornirile 
personale sunt exagerate si ele aduc un plus de egoism si vanitate. Daca 
dimineata zilei de 2 aprilie este linistita, calma si incarcata de savoarea 
aromei de primavara, intrarea lui Pluton in mers retrograd la 12:24, cu 
ascendentul momentului in Rac vinde linistea pe indoiala si calmul pe 
neprevazut. Ulterior acestui momentul ziua de 2 aprilie pare compromisa 
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printr-un apel negativ facut catre perioada 4-6 martie 2008 cand atentia s-
a indreptata spre conflicte si distrugere de relatii si cand tendinta a fost 
aceea de izolare, retragere, inhibare, contractie, diminuare. 

Spre seara Mercur intra in Berbec si gandul devine indraznet, vorba 
taioasa, iar intentia mai mult raneste decat clarifica, mai mult distruge 
decat selecteaza. Oamenii devin impulsivi, agitati chiar din primele ore ale 
acestui ingrees cand si datorita ingresului lunar vor sa spuna, dar nu au cui, 
vor sa fie ascultati, dar nu gasesc interlocutori, le vin idei dar nu le pot 
impartasi si pot suferi de pe urma vointei necontrolate sau a amintirilor 
negative care acum ii coplesesc. Noaptea zilei de 2 spre 3 aprilie ne arata ca 
trecutul nu se uita, el ramane viu in mintea noastra si ca durerea cu care ne 
amintim de el mentine viu resentimentul, mania, dificultatile de 
comunicare. Spre dimineata munca, seriozitatea si distanta, par sa fie 
singurele solutii pe care subconstientul le va oferi. Atunci Luna face 
opozitie cu Saturn, iar Pluton devine planeta mediatoare a acestui conflict. 
Senzatia de gol, de pericol iminent dispare in momentul in care ne gandim 
ca nimic din ceea ce avem nu ne apartine. Ca totul vine din univers si se 
intoarce in univers, iar noi, in tot acest proces, beneficiem doar de 
experienta. 

Trecerea lui Mercur prin Berbec este anul acesta incarcat de o 
accentuata unda de regret. Ne amintim de iubiri pierdute, de solutii 
neabordate, de restante la capitolul atentie si impartasirea sentimentelor si 
vom incerca, de aceasta data, cu foarte multa diplomatie sa rezolvam aceste 
situatii. Venus prin inconjunctia la grad perfect cu ascendentul momentului 
din Balanta, ofera un cadru afectiv potrivit pentru o porni acest demers. 
Gandurile se duc singure spre trecut, se aseaza cu o mare rapiditate in 
ordinea cuvenita in asa fel incat solutiile ce apar sa fie benefice si stabile. 
Asta nu inseamna ca ne curteaza zeita dragostei, ci inseamna ca nu mai 
oferim tribut uitarii, ca ne amintim de cei pe care i-am avut in trecut in 
preajma, si pe care, in perioada 23 septembrie - 23 octombrie, i-am ignorat 
cu buna stiinta. Acum Neptun din casa IV, ca guvernator al casei V, aduce 
deziluzii in sectorul intim si, prin urmare, transfera centrul de atentie din 
neputinta de a construi o viata mai buna, in dorinta de a rezolva conflite 
mai vechi. 

In tot acest context gandul o ia inainte sentimentului si primul impus 
aduce nerabdare. Cu toate ca tranzitul lui Mercur prin Berbec si anul acesta 
se realizeaza rapid (pe 18 aprilie el deja intra in Taur), iar Venus de 
asemenea trece grabita prin aceasta zodie, precipitarea actiunilor, specifica 
acestor tranzite, este diminuat de implicarea din umbra a doua zodii: zodia 
Pesti (2-6 aprilie) si zodia Taur (6-18 aprilie).  

In perioada 2-6 aprilie cand Mercur se afla la inceputul zodie Berbec 
si cand, conform referintelor astrologice, aduce impulsivitate, actiuni 
rapide, precipitare si imposibilitatea de a finaliza demersul pe care il 
poneste, Venus in Pesti tempereaza. Apriga dorinta de actiune a lui Mercur 
devine dinamism, stres constructiv, efort rasplatit, aprecieri pentru efort, 
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feed back pozitiv, dar si un gen de protectie venit din necunoscut si apreciat 
ca fiind efectul autocontrolului. 

Este foarte delicat sa discuti despre autocontrol atunci cand Mercur 
trece prin Berbec, dar este si mai delicat ca, alaturi de Mercur, Venus sa 
treaca de asemenea prin Berbec. De aceasta data ascendentul in Taur si 
Venus, alaturi de Mercur, in casa XI pe ingressul lui Venus, aduce perioadei 
6-18 aprilie (de la ingresul lui Venus in Berbec pana la ingressul lui Mercur 
in Taur) un tonus aparte, transformand intentiile nesolutionate din trecut, 
in oportuniti, invitatie la colaborare, intalniri aparent fara rost, dar care pot 
umple un gol afectiv construit in special in perioada 23 septembrie – 23 
octombrie 2007. 

Sectorul afectiv, al relatiilor sentimentale, al implicatiilor afective in 
orice gen de colabroare, devine prioritar. Importanta acestor doua planete 
este intarita de ascendentul in Berbec in tema lunii noi din 6 aprilie 2007, 
care nu uita sa indice faptul ca intelegere, iertarea, compasiune si 
dragostea, produc modificari de statut social, revigorare a tonului organic, 
purificare a mintii si deschiderea sufletului spre idei noi, in care 
armonizarea cu “celalalt” sa fie un element esential. 

In planul valorilor personale gandurile si intentiile pornesc din 
interior si cea mai mare perioada a timpului ne-o petrecem reflectand la 
trecut, la valorile sale, la ceea ce am lasat acolo nerezolvat. In momentul in 
care gandul, intentia devine fapta, viteza de lucru creste. Va creste viteza de 
reactie, rapiditatea miscarilor, tonul vocii va fi mai ridicat, iar  dorinta de 
actiune va deveni un obiectiv vital, fara de care nu se poate obtine 
satisfactie, multumire sau implinire.  

Sanatatea poate fi afectata prin epuizare. In cazul celor cu o vitalitate 
scazuta viteza mare de lucru nu este deloc justificata si poate duce la 
incurcaturi prin nesincronizare, printr-o defazare, avand la baza o 
motivatie egoista. Dispune d eputine rezerve si vor sa si le pastreze, ceea ce 
aduce in plan comportmental inhibitie, angoasa, egoism, invidie. Cei care 
vor lucra in echipa sau care sunt cooptati pentru a presta servicii intr-un 
grup vor sa-si dovedeasca utilitatea si vor sa munceasca mult si repede. 
Ambitia, pe Mercur in Berbec, duce la dispute, intrigi, conflicte de tot felul 
care apar repede si se sting repede, dar care ranesc usor pentru ca acum vor 
indica drept principala stricaciune elementul cel mai sensibil al colaborarii 
sau muncii prestate. Mercur in Berbec va strica obiecte, la inceput (2-6 
aprilie) pe cele cu caracter sentimental sau in care s-a investit incredere, 
confort, mandrie, apoi (6-18 aprilie) si pe cele cu caracter profesional, 
importante mai mult prin valoarea lor social, practica, tehnica, decat prin 
cea sentimentala sau estetica. Uranus din casa V, in tema ingresului in 
Berbec strica aparatura electronica, la incepul cea primita cadou, 
concesionata, imprumutat, utilizatat in interes de serviciu sau aparatul 
preferat, ca apoi, in a doua perioada indicata, sa se lezeze functionarea 
elementelor de bun comun, oferind “prilejul” de a complica situatia si 
contextul in care ele survin. 
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In plan social trecerea lui Mercur si a lui Venus prin Berbec confera 
pierderi de teritorii sau zone de influenta, negocieri orientate gresit prin 
neglijarea partilor esentiala si insistarea pe valori inutile, perisabile, lipsite 
de importanta culturala, morala sau istorica.  

Pana pe 18 aprilie va domni un calm aparent si, o senzatie de gol, 
neimplinire, de nerealizarea a unui oiectiv, plan, strategie sau de 
schimbarea total nejustificata a prioritatilor. Se va vorbi mult, neorganizat, 
impulsiv, retrograd si patetic. Valorile sociale vor implica un regres pentru 
ca vor fi private de efortul colectiv constructiv de a finaliza. Din lipsa de 
implicare Venus si Mercur pe casa XI (casa XI este in analogie cu 
Varsatorul, zodia natala a Romaniei) vor fi martori si nu faptasi in 
desfasurarea istoriei, vor constribui la delimitarea de sectoarea de 
influenta, ne vom implica afectiv si material, dar nu ne vom alege cu nimic 
bun. Agresivitate acestor tranzite va fi foarte vizibila in plan social. Oamenii 
se vor uni cel mai bine pe nemultumirea de a nu li se fi rezolvat un conflict 
din trecut, de a nu li se fi apreciat efortul facut in ultima perioada si, mai 
ales, pentru ca nu sunt considerati beneficiari directi ai solutiilor, 
recompenselor, remuneratiilor. 

Dupa efectul observat in predispozitiile de dupa 18 aprilie, intelegem 
ca perioada 2-6 aprilie 2008 este esentiala pentru o cat mai buna 
gestionare a valorilor pe care destinul le distribuie acum oamenilor. 

Ne va complesi tristetea si durerea ca am pierdut, ca am uitat sa 
spunem “multumesc”, ca nu am folosit cele mai potrivite cuvinte pentru a 
echilibra o situatie tensionata si vom incerca sa remediem. Pe acest fond 
atasamentul de cei care au trecut in luna februarie 2008 (luna 
despartirilor) proba de foc este foarte mare si cel mai direct mijloc de 
echilibru este apelul mental, efectiv, olfactiv chiar tactil la cei apropiati. Ne 
lipim de cei din jur si atunci cand nu putem solutiona durerile trecutului 
folosim fata de ei cuvinte si gesturi calde, admirative, generoasa care nu 
sunt echivalente sentimentului de prietenie, ci ascund o mare durere 
sufleteasca, o acuta nevoi de celalalt. 

Complicatiile sociale ale acestor stari devin foarte periculoase in cazul 
liderilor si a pesoanelor cu demnitate pentru ca problemele interioare si 
conflictele nerezolvate ne vor afecta judecata si decizia. Nu se va respecta 
planul, obiectivele, criteriile, listele, rezultatele, ci se va tine cont de 
intensitatea durerii personale.  

Cine va intelege ca luna aprilie este ca un vas cu apa fierbinte din care 
trebuie sa bea, va astepta inaintea fiecarei inghitituri sa se raceasca apa din 
masura folosita si se va proteja de rani. Cine nu va intelege acest aspect va 
iesi din luna aprilie terfelit, cu rani, cicatrici sau afectiuni ce au aparut din 
senin si care evolueaza foarte repede. 

Gandul dicteaza procesul. Gandul ordona defasurarea elementelor si 
tot el le selecteaza, impunand putere de influenta diferita. 

Cei care se vor vedea pusi in situatia sa dicteze, ordone sa agreseze 
anturajul cu reguli rigide sau intransigente sunt “ajutati” acum sa-si 
construiasca pe corpul lor eteric (Jupiter in casa IX) forme-gand negative 
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care, prin relatia astrala speciala care exista intre Jupiter din Capricorn si 
Saturn din Fecioara si casa V vor aduce negresit, in termen de un an, 
complicatii la locul de munca, deposedari de bunuri prin ruperea de aliante, 
tradari, talharie, furt, agresiune in public, poate chiar privare de libertate cu 
sau prin intermediul unei femei (conjunctie Luna-Soare in aplicatie pe casa 
XII). 

Cuvintele rastalmacite, frazele separate de context, agresivitatea 
justificata doar de un conflict din situatia prezenta vor limita comunicare la 
exprimari trunchiate, fara final, fara solutie, fara verdict declar, dar aplicat. 
Lilith din 10 aprilie va trece pe semnul Sagetatorului si pentru ca trece de 
pe o axa a valorile, proprietatilor si ctitorilor, pe o axa a comunicarii, 
schimbului, mobilitatii si cunoasterii, informatia devine astfel un element 
esential. Nodul discordiei nu va mai porni de la proprietati, lipsuri 
materiale sau deposedari de spatiu, ci de la influenta pe baza informatiei, 
minciuna, fariseism, consum exagerat motivat de teama de saracie. 
Relatiile cu tot ceea ce este strain, instrainat, deplasat, mutat, alungat, 
separat, translatat sau care se afla pe alte taramuri, in alte domenii dar la 
care se face din cand in cand apel sunt afectate impingand, in aceasta etapa 
(pana la finalul lunii aprilie) doar pana la limita intentiei. Este insa destul 
de importanta relatia constiintei cu forumul interior in asa fel incat sa 
observam si sa cunoastem lumea din jur ca fiind o iluzie. Minciuna este un 
element important in aceasta perceptie si, evident, elementul cel mai de jos 
in ierarhie. Dincolo de minciuna se situeaza erorile facute din informatie 
incompleta, comoditatea, lenea si dorinta de a pasa raspunderea pe umerii 
altuia. Un simplu exercitiu de constientizare poate usura aceasta etapa a 
tranzitului de 9 luni a lui Lilith care incepe in 10 aprilie. 

Perioada 10-18 aprilie, suprapusa peste tranzitul celor doua planete 
prin Berbec, este cauzatoare de rani pe corpul emotional. Rolul lui Mercur 
in tot acest context este unul foarte mare pentru ca ascendentul ingresului 
lui Lilith in Sagetator la 19 grade Rac, da lui Mercur o mare putere de 
influenta prin faptul ca Luna, guvernatorului temei, este in Gemeni, dar si 
prin faptul ca in acest moment el se situa intre Soare si Venus intermediind 
conjunctie indirenta a celor doua (Soare, Venus) prin conjunctiile separat 
pe care le face cu acestea. 

Leziunile pornesc de la cap, din intelect, din modul de gandi, din 
haosul mental sau din dezordinea ideilor. Atunci cand gandurile nu numai 
ca nu sunt organizate, dar nici nu sunt exprimate sincer sau in totalitate, 
centrul de raspundere se va muta pe nevoia de echilibru si teama de relatii. 
Un Mercur in Berbec agresiv va leza in primul rand Balanta, semnul opus, 
si apoi efectul negativ intors spre semnul care l-a generat va produce leziuni 
in conceptiile despre lume si viata, in aprecierile celorlati, activitatea 
intelectuala sau cerebrala. 

Daca anul trecut la trecerea lui Mercur prin Berbec, Marte era in Pesti 
si Jupiter in Sagetator retrograd, acum cele doua planete sunt in opozitie pe 
axa Capricorn-Rac. Prin urmare, efectul negativ al gandurilor va leza 
relatiile pemitand fricii de relatii si in acelasi timp fricii de singuratate sa 
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bulverseze centrul de echilibru al fiintei si sa aduca atat de multa dezordine 
incat persoana in cauza sa porneasca un demers pe o fundatie gresita si sa 
caute sa se asocieze cu persoane de factura negativa. 

Momentul 18 aprilie, cand Venus intra in Taur, va fi perceput ca un 
dus rece. Jupiter pe casa I ne va spune ca destinul poate fi schimbat, ca de 
ceva timp ni se ofera oportunitati de evolutie in plan social, dar care nu au 
fost pana in acest moment valorificate. Cei care au fost echilibrati si au 
evitat formele-gand negative vor avea acum suficienta energie pentru a 
profita de aceasta sansa a destinului, ceilalti insa vor fi martori la esecuri in 
viata lor, la piederi de imagine, cu alte cuvinte vor pierde trenul direct din 
gara, uitandu-se, cu biletul in mana, dupa el. 

Ziua de 18 aprilie este o zi magica. In aceasta zi trecutul se uneste cu 
prezentul si Jupiter in Capricorn va face dreptate. Acum  gandul si emotia 
se unesc in asa fel incat sa se regleze conturile cu trecutul. 

Nu este o zi buna pentru a face comert, pentru a preschimba titluri de 
valoare sau pentru a instraina bunuri si nici pentru a face planuri de viitor. 
Ziua de 18 aprilie trebuie sa fie o zi de liniste, de analiza, de comunicare cu 
cerul, de regasire a fiintei intregi. 

Pe 19 aprilie Soarele intra in Taur cu ascendentul momentului in 
Balanta accentuand crizele de rinichi, disfunctiile endocrine si regimul apei 
in corp. Hranirea este agresata, iar catabolismul este intensificat. Atentia se 
indreapta spre locuinta, casa, proprietati, sector lezat de Luna din casa XII, 
a bolilor cronice si a privarii de libertate. Pentru ca Marte din casa IX se 
opune lui Jupiter din casa III, drumurile, traseele, granita, deplasarile vor fi 
incarcate de un accentuat factor de risc, in asa fel incat pentru solutionare 
este nevoie de justitie, politie sau serviciile de informatii. 

In perioada 19-30 aprilie vitalitatea scade, femeile fiind mai afectate 
decat barbatii, circulatia lichidelor si echilibrul intre hormonii feminini si 
cei masculini.  

Momentul 30 aprilie aduce o rememorare a dificultatilor de la 
inceputul lunii. Teama de neprevazut, cultivata in perioada 19-30 aprilie, va 
fi localizata pe situatii si probleme concrete. Pericolul pe drumurile publice 
se preschimba in pericol pe drumuri umede, alunecoase, nesigure, drumuri 
pe apa.  

Relatiile se racesc, iar oamenii devin interesati de castiguri imediate. 
Efectul acestor predispozitii este unul negativ si va afecta relatiile de 
prietenie, relatiile cu protectori sau oameni cu demnitate. 

Un aspect interesant este cel al lui Marte din casa X care aduce 
preocupari fata de justitie. Momentul 30 aprilie aduce inceputul unei 
campanii de demascare a unor demersuri negative realizate, in perioada 
ianuarie 2006- martie 2008, de catre persoane publice, proces care le va 
compromite iremediabil imaginea si statutul. 

Luna aprilie este o luna mult mai linistita decat celelalte de la 
inceputul anului pana acum, dar mult mai delicata in probleme legate de 
constiinta si sanatate. Vom avea ocazia sa vedem multe ciudatenii in jurul 
nostru si chiar la noi insine, pentru ca predispozitile astrale sunt orientate 
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spre purificarea trecutului, echilibrare/reechilibrare karmica. Leziunile pe 
care luna aprilie le va produce vor fi greu de vindecat, deposedarile 
dureroase, iar tristetea apasatoare. 

Recomandarea  pe care o pot face este de fapt o invitatie la echilibru, 
gandire pozitiva, cumpatare. Trebui acum sa gasim toate resursele necesare 
pentru a cultiva detasarea, intelegerea, compasiunea, cunoasterea, 
echilibrul si linistea pentru a nu produce leziuni. Intensitatea modificarilor 
va fi una foarte mare, efectele surprinzatoare, iar beneficiile nesperate. 
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MAI 2008 
 

ASPECTARIAN 
Joi  1- 5-2008 10:47 Venus Trigon Pluton 
Vineri  2- 5-2008  1:20 Venus Trigon Saturn 
Vineri  2- 5-2008 23:00 Mercur intra in Gemini 

Sambata  3- 5-2008 6:06  Saturn  INTRA IN MERS DIRECT 
Sambata  3- 5-2008 22:51 Mercur Cuadratura  Saturn 
Duminica  4- 5-2008  0:50 Junon retrograd intra in Sagetator 
Duminica  4- 5-2008 14:09 Mercur Opozitie Lilith 
Vineri  9- 5-2008 15:11 Jupiter INTRA IN MERS RETROGRAD 

Vineri  9- 5-2008 23:19  Marte  intra in Leu 
Duminica 11- 5-2008 11:58 Soare Cuadratura Chiron 
Luni 12- 5-2008  7:32  Soare Sextil Uranus 
Luni 12- 5-2008 20:28 Soare Trigon Jupiter 
Marti 13- 5-2008 19:10 Soare Cuadratura NN 
Miercuri 14- 5-2008 18:50 Soare Cuadratura Neptun 
Sambata 17- 5-2008 17:20 Marte  Trigon Lilith 
Sambata 17- 5-2008 20:26 Venus Cuadratura Chiron 
Duminica 18- 5-2008 14:22 Venus Sextil Uranus 
Duminica 18- 5-2008 18:17 Venus Trigon Jupiter 
Luni 19- 5-2008  8:35 Venus Cuadratura NN 
Marti 20- 5-2008  9:27 Venus Cuadratura Neptun 
Marti 20- 5-2008 19:00 Soare intra in Gemini 
Miercuri 21- 5-2008 21:00 Jupiter Sextil Uranus 
Joi 22- 5-2008 21:25  Soare Cuadratura  Saturn 
Vineri 23- 5-2008 15:50 Mercur Trigon Chiron 
Duminica 25- 5-2008  1:52 Venus intra in Gemini 

Duminica 25- 5-2008 14:41 Chiron INTRA IN MERS RETROGRAD 
Luni 26- 5-2008  3:18  Soare Opozitie Lilith 
Luni 26- 5-2008 18:50 Mercur INTRA IN MERS RETROGRAD 

Luni 26- 5-2008 19:14 Neptun INTRA IN MERS RETROGRAD 
Luni 26- 5-2008 20:10 Venus Cuadratura  Saturn 
Joi 29- 5-2008 13:40 Venus Opozitie Lilith 
Vineri 30- 5-2008  1:24 Mercur Trigon Chiron 
 

INGRESS-URILE SI FAZELE LUNII 
Vineri  2- 5-2008 13:50 Luna intra in Berbec 
Duminica  4- 5-2008 14:57 Luna  intra in Taur 
Luni  5- 5-2008 15:18  LUNA NOUA 

Marti  6- 5-2008 14:17 Luna intra in Gemini 
Joi  8- 5-2008 14:01 Luna intra in Rac  
Sambata 10- 5-2008 16:09 Luna  intra in Leu 
Luni 12- 5-2008  6:46 PRIMUL PATRAR 

Luni 12- 5-2008 21:48 Luna  intra in Fecioara 
Joi 15- 5-2008  6:46 Luna  intra in Balanta 
Sambata 17- 5-2008 17:58 Luna intra in Scorpion 
Marti 20- 5-2008  5:11 LUNA PLINA 
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Marti 20- 5-2008  6:18 Luna  intra in Sagetator 
Marti 20- 5-2008 19:00  Soare intra in Gemini 
Joi 22- 5-2008 18:55 Luna intra in Capricorn 
Duminica 25- 5-2008  6:51 Luna  intra in Varsator 
Marti 27- 5-2008 16:38 Luna intra in Pesti 
Miercuri 28- 5-2008  5:56 ULTIMUL PATRAR 
Joi 29- 5-2008 22:52 Luna intra in Berbec 
 
 

 
Luna mai este o luna cu mari complicatii karmice, cu schimbari de directie 
si amplitudine, care ne va solicita rezervele, experienta, priceperea, 
maiestria.  
Viteza cu care se va trece de la linistea aparenta a lunii aprilie, la 
agresivitatea si instabilitatea aspectelor din aceasta luna este foarte mare, 
pentru multi dintre noi schimbarea facandu-se aproape de nesimtite. Este o 
luna in care fiecare vom simti cum se realizeaza in viata de zi cu zi curba lui 
Gauss, ce inseamna sa cazi si sa te ridici sau invers si cum se pot modifica 
elementele unei vieti sigure intr-un vulcan gata oricand sa erupa. Se va 
trece rapid de la tristete la bucurie, de la plans la exuberanta, de la saracie 
la bogatie, de la lipsuri la indestulare, fara a construi elemente cu caracter 
decisiv. Totul explodeaza intr-o mobilitate de zile mari unde lupta 
orgoliilor, dorinta de schimbare si modificare a cadrului natural, de 
reasezare a valorile, chiar de razbunare, vor fi in prim plan.  
Luna debuteaza cu un trigon Venus-Pluton, cu 5 planete in decanul al 
treilea al semnelor pe care le tranziteaza si cu Luna in Pesti. O zi, asa cum 
va fi intreaga luna de altfel, tumultoasa cu un inceput energic, incarcat de 
speranta si liniste si cu un final aprig si complicat, plin de planuri si 
controverse. Daca ne gandim ca Soarele cu Mercur si Venus din Taur, 
alaturi de Luna din Pesti, nu aduc mobilitate, ci preocupari casnice, 
ponderate, rezerva si liniste, intelegem de ce prin conjunctia NN-Neptun 
totul se spulbera. Gandim intr-un fel si pana la urma actioneam altfel. 
Oamenii nu se sincronizeaza si tind sa ceara unii de la altii mai mult decat 
pot da. Conjunctia, in separatie, NN-Neptun din Varsator face din 
conjunctia Luna-Uranus, din ziua de 1 mai, punctul de inceput al 
problemelor. Gresim atunci cand ne vom stabili niste legaminte, vom face 
promisiuni care pentru noi nu vor fi importante, dar vor fi pentru 
persoanele fata de care vor fi facute si, de aceasta data, va trebuie sa ne 
tinem de cuvant. Pretul esecului este unul prea mare pentru a nu-l lua in 
seama. Acum, la inceput de luna, planetele din Taur ne aduc stabilitate, 
seriozitate si tarie de caracter, dar incepand cu 2 mai, de cand Mercur trece 
in Gemeni, starea de fapt a lucrurilor se va schimba.  
In noaptea zilei de 1 spre 2 mai, Venus atinge momentul maxim al 
trigonului cu Saturn si se va dovedi a fi asa cum spune si proverbul 
“noaptea este un sfetnic bun”. Momentul maxim al acestui trigon aduce 
calm si frumusete gandurilor, dar predispune la greseli de orientare si 
alegere din prea multa indulgenta. In 2 mai, la 13:50 Luna va trece in 
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Berbec si va face din trigonul cu Marte din Rac, pe care l-a construit de 
dimineata, un element de dezechilibru si alegeri proaste. Aspectul 
predispune la asocieri pripite, senzoriale, aproape organice din dorinta de a 
oferi vietii private un factor de stabilitate prin asocire. Cuplurilor in conflict 
le aduce un moment de impacare, celor singuri ganduri de a porni pe un 
altfel de drum, unul in doi. Nici ca se poate un moment mai incurcat si mai 
prost in a declansa un astfel de demers pentru ca receptia mutuala Luna-
Marte din 2 mai este una construita pe fricile si angoasele trecutului, pe 
insuccesele si pierderile suferite in ultimii 8 ani. Acesta este momentul in 
care Luna impune persoanelor alegeri gresite, muta centrul de atentie de pe 
ganduri casnice, echilibrate, pe proiecte indraznete si de durata, dar nu are 
puterea de a le prezenta limpede, obiectiv, stabil.  
Cine va vrea, incepand cu 2 mai, sa-si schimbe viata trebuie sa se gandeasca 
la motivatiile acestei hotarari, sa faca un efort de intelegere si sa nu se lasa 
in voia acestor predispozitii pentru ca asocierile pe acest gen de relatii 
astrale (receptia mutuala Luna-Marte) sunt incarcate de agresivitate si duc 
inerent la o alta serie de esecuri, despartiri, pierderi de imagine.  
 
Spre seara, Mercur intra in Gemeni si uitam tot ceea ce am promis fata de 
altii sau fata de noi insine in primele 2 zile ale lunii. Uitam ca am dorit sa 
fim temperati si linistiti, uitam ca singuratatea afectiva sau conceptuala ne-
a dominat si ne schimbam, cu viclenie, intentiile. Intai ne mintim pe noi 
insine pe motiv ca tot ceea ce am urmarit sa realizam nu este ceea ce am 
dorit cu adevarat si apoi ne vom schimba si declaratiile printr-un fel de 
dedublare personala care ii va bulversa pe cei care, cu sau fara voia lor, au 
fost implicati in viata noastra personala. Intensitatea si motivatiile sunt 
diferite de la o persoana la alta, insa in toate cazurile aceste manevre sunt 
eminamente karmice, de parca nu gandim cu propria minte. Karma 
predispusa acum de aspectele astrale este cea care a fost indicata de 
conjunctura planetelor din mai 2000. Atunci Saturn si Jupiter treceau prin 
Taur, Marte de asemenea, iar Sensul vietii (NN) isi incepea periplul sau 
prin Rac. Acel moment (mai 2000) la randul sau ne trimitea la conjunctura 
din mai 1998 (cu 2 ani in urma) cand Marte era tot in Taur, iar Jupiter si 
Saturn trecerea prin Pesti si respectiv Berbec.  
Toate aceste conjuncturi ne vorbesc despre stabilitatea valorilor, despre 
schimbari in structurile de rezistenta, in baza conceptiilor si alegerilor 
noastre, chiar in organizatii sau structuri ale statului. Daca in 1998 
trimiterea spre trecut era slab vizibila, in 2000 ea ne-a afectat foarte 
puternic inclinatiile obligandu-ne sa actionam intr-o directie ce, pe 
parcursul urmatorilor 8 ani, a fost de baza in construirea unui statut.  
Acum, cand Marte trece prin punctul prin care in 2000 trecea Sensul vietii 
si cand Ascendentul momentului de ingress al lui Mercur in Gemeni se 
suprapune peste pozitia lui Pluton din 1998, nu putem sa nu ne gandim cat 
de puternic va fi valul de trasaturi karmice, cat de abil va fi in a purifica 
structurile emotionale si mentale si cat de dinamic in a reconfigura, ca in 
2000, inclinatiile, alegerile si orientarile pentru inca un ciclul de 8 ani.  
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Atunci cand Mercur trece prin Gemeni oamenii simt nevoia de vorbeasca, 
sa comunice, sa vanda sau sa cumpere, sa risipeasca si sa evalueze situatia 
lor intr-un mod rapid, copilaresc, inocent si hilar. Gesturile devin teatrale, 
cuvintele false, dar folosite cu mare abilitate. Aspectul este bun pentru cei 
care scriu, cei care au o profesie in care comunicarea verbala este 
importanta si pentru cei care, prin natura meseriei lor, trebuie sa 
cantareasca, sa negocieze, sa evalueze un pret, sa vanda sau sa cumpere. Se 
va vorbi despre bani, valori mobile, obiecte de vestimentatie, bijuterii, 
despre tot ceea ce straluceste si este trecator.  
Anul acesta, intrarea lui Mercur in Gemeni aduce un plus de comunicare cu 
strainatatea, aduce in centrul atentiei cultele religioase, valorile spirituale 
stravechi sau cele cultivate in decursul a 8 ani, traditia populara ca o 
recompensare fata de trecut. Opozitia pe care Mercur o construieste cu 
Lilith este insa extrem de periculoasa pentru tot ceea ce inseamna grup 
spiritual, secta, organizatie, spital, penitenciar aducand o prea mare 
intensitate focul interior si chiar celui exterior. Sunt afectate, prin acest 
aspecte, instalatiile moderne de supraveghere, racire, incalzire, aparatele de 
verificare, control si evaluare, organismele sau garzile de control. Daca 
luam in considerare Pluton din casa I, ca guvernator al casei XII, unde se 
afla Lilith in ingresul lui Mercur, ne putem gandi la profunzimea acestor 
situatii, la amploarea lor si, mai ales, la faptul ca ele vor fi declansate 
pornind de la un factor din interior. Tot ceea ce este de baza, fundatie, 
sustinere, echilibru, tot ceea ce era pana mai ieri regula si criteriu de 
neschimbat, acum, prin Pluton in Capricorn in casa I, va fi afectat, 
modificat, rasucit, poate chiar anulat.  
Din 3 mai, o parte din grijile trecutului sunt lasate in urma. Saturn din zorii 
zile de 3 mai intra in mers direct si lasa in urma angoasa conflictelor fara 
solutie, penitenta agresiva si imbatabila din ultimele luni. Chiar din primele 
minute se instaureaza o liniste sufleteasca stranie. Am depasit o grea proba 
de foc, am scapat de multe frici, de multe neintelegeri si acum avem 
impresia ca totul este posibil. Aceasta liniste va tine exact 6 zile pana cand 
Jupiter, in 9 mai, la 15:11, va intra in mers retrograd amintindu-ne ca 
greutatile pe care le-am avut din decembrie pana acum, cand Saturn a mers 
inapoi prin Fecioara, nu au trecut. Acum, retrogradarea lui Jupiter din 
Capricorn il aduce pe Saturn in casa a XII-a, acolo unde agresivitatea sa 
actioneaza prin firele karmice, prin destinul ascuns al omului moment cand 
va declansa, de fapt, o alta serie de probleme, de aceasta data cu o 
pronuntata evidenta sociala.  
 
In aceiasi zi Marte intra in Leu si scapam de amintirea directa a trecutului, 
dar vom oferi ofrada demonului orgoliului si vanitatii. Jupiter retrograd, 
ajutat de Saturn din Fecioara, impreuna cu Marte din Leu ii vor incerca pe 
oameni prin aceste doua trasaturi: orgoliul si vanitatea.  
Pe tema ingresului lui Marte in Leu cat si pe cea a ingresului lui Mercur 
avem un marcaj la gradul 24 (Ascendentul ingresului lui Marte in Leu – 24 
Sagetator, Neptun pe ambele tema la 24 grade Varsator). Gradul 24 este 
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dupa repartitiile facute de astrologii din vechime sub tuleta lui Venus. Prin 
urmare, relatia Venus ca guvernator al gradului 24, Neptun participant 
direct, prin pozitia sa, dar si prin separatia conjunctiei cu NN, devine una 
eminamente karmica. Suntem obligati sa luam in calcul legatura subtila 
intre Neptun si Venus care sunt in astrologia initiatica intr-o 
interdependenta subtila magica si care aduc in aceasta lume notiuni despre 
iubirea divina, compasiune, sacrificiu, detasare prin intelegere, iertare si 
indurare, dar si desprinderea de spiritualitate prin indolenta si desfrau. 
Venus este planeta sentimentelor elevate si a senzualitatii, a vitalitatii 
afective, a schimbului de fluide, a fertilitati si simbiozei, iar la nivel 
superior, prin octava sa superioara Neptun, voluptatea sa devine protectie 
si sacrificiu, purificare si sublimare a suferintei in noblete, contactul direct 
cu lumile subtile, dar si renuntarea la a trai in sfere inalte pentru a eleva 
grupul, natiunea, planeta din care provine.  
Acum, in deschiderea fortelor de factura karmica, conlucrarea celor doua 
energii duce la finalizare de proiecte, refuzul colaborarii sau ruperea 
aliantelor care ar fi intarit traditia istorica sau cursivitatea unor 
evenimente, aducerea la lumina a unor informatii despre grupuri cu 
caracter secret, planuri cu caracter secret, facute cu intentii tendentioase, 
malefice. Relatia Venus (acum in domiciliu - Taur) - Neptun (acum in 
cadere - Varsator) duce la o sublimare negativa. Efortul de ani a unor 
institutii, organizatii, demersuri facute prin implicari masive, sunt acum 
supuse unor mari riscuri. Nimic din ce s-a stabilit pana acum nu se mai 
incadreaza cum s-a programat. Lucrurile se schimba si cei slabi, 
incompetenti, agresivi si vulgari vor fi avansati, promovati pentru ca din 
trecutul lor dorinta de reusita atat de des cultivata se va indeplini acum.  
Deci, in Taur, pana pe 25 mai, Venus, prin asocierea ei cu Neptun, are in 
tema ingresului martian o influenta malefica exemplara. Nimic din ceea ce 
ni se va spune nu va mai fi adevarat si vom asista la un teatrul social ieftin 
si murdar de parca tot ceea ce se urmareste este distrugerea binelui obtinut 
prin efortul ultimilor ani. Tot ceea ce va fi frumos si rafinat, predispus de 
trecerea anuala a lui Venus prin Taur, va fi trait doar interior si doar cu 
propria persoana. De cate ori cineva va incerca sa imparta sentimentul, 
emotia, o apreciere pozitiva facuta la adresa cuiva, mesajul ii va fi 
rastalmacit si va ajunge la destinatie incarcat de invidie, agresivitate, 
aroganta si vanitate. Un aer de superioritate va murdari influxul astrala pe 
care planetele il vor distribui in perioada 9-25 mai. Se urmaresc banii, 
deposedarea de bani, dorinta de razbunare dintr-o placere stranie. Fiecare 
va dori sa fie declarat cel mai bun si se va preocupa atat de mult de asta 
incat lauda, supusenia va fi o adevarat moneda de schimb.  
In 13 mai Soarele va face cuadratura la nodurile lunare si, nu pentru ca e 13, 
va fi o zi de ghinion. Cu ascendentul in Scorpion si Pluton retrograd, 
realizand un trigon cu Saturn pe semn de pamant, cu Jupiter retrograd in 
casa III, in trigon cu Soarele in Taur, pe casa VII, declar raspicat ca 
deplasarile de orice fel sunt supuse unui mare ghinion. Tot ceea ce se 
stabileste in aceasta zi este rau si pagubos. In 13 mai cel mai bine ar fi sa 



2008 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime!  
 

34                                                                                         © Gheorghi ță Coşer, 2008 

amanam tot ceea ce vine spre noi pentru rezolvare imediata si actiunile in 
care ne implicam sa fie incepute cel mai curand cu o zi inainte. Lilith in casa 
I, pe tema momentului maxim al aspectului, in trigon cu Marte, dornic de 
spectacol sau campanii militare, din casa IX, strica drumurile, incurca 
planurile de deplasare sau aduce un mare risc de accident pe drum terestru 
sau aerian. 13 este o ziua neagra in calendarul lunii mai si trebuie tratata cu 
mare atentie pentru ca ranile, loviturile, rupturile sau esecurile pe care le 
aduce sunt definitive.  
Insist asupra acestui lucru, pentru ca aspectele astrale premergatoare zilei 
de 13 sunt benefice si in euforia pe care o aduce Soarele in sextil cu Uranus 
si trigon cu Jupiter, doar ratiunea mai poate oferi masura si mai poate 
tempera pornirile nesabuite.  
De asemenea, fiind implicat Sagetatorul, elementul comunicare este 
deficitar. Se vorbeste cu frica, se fac glume proaste, gafe monumentale, 
toate construind un comportament dificil de inteles si greu de temperat. 
Deoarece Luna este in separatie la conjunctia cu Saturn, orice conflict va fi 
tinut minte si de la o greseala minora, facuta din prostie sau neatentie, se 
ajunge la un adevarat razboi, invocandu-se cu totul si cu totul alte motive, 
straine situatiei care a dus la conflict.  
Daca incadram acest aspect in Luna nou din 5 mai 2008, disputele apar de 
la bani, impartirea lor, remuneratie, dispret fata de munca sau rezultatele 
ei. Luna in conjunctie cu Soarele in Taur, pe casa IX, cu Mercur in Gemeni 
si Marte in Rac, este semn de boala pe sistemul endocrin, de hipofunctie, de 
absenta a hranirii sau hranire deficitare, de acumulare de toxine. Femeile 
sunt mai afectate, in special cele nascute in semne de apa si pamant.  
Trecerea Soarelui prin Gemeni, anul acesta, este tenebroasa. Ea aduce 
cuvinte folosite ca platosa, agresivitate verbala, schimbare brusca a 
modului de adresare sau raportare, dar si o campanie de murdarire a 
conceptiei pure despre lume si viata, acolo unde ea exista. Luna in 
conjunctie cu Lilith pe casa I, in tema ingresului solar in Gemeni, aduce 
minciuni tendentioase, pacalirea unui grup, a unui oras, a unei natiuni, 
inversarea prioritatilor si defaimarea liderilor pentru amuzament, 
distractie. Aspectul este foarte rau pentru cei care au de parcurs procese, 
care doresc sa se asocieze sau sa-si ceara drepturile. Tratamentele nu mai 
dau rezultat, iar diagnosticele se dovedesc a fi gresite. Se va gresi insa si 
verbal nu numai cu intentie clara, implicita. Toate acestea fac insa parte din 
planul general al acestei luni de purificare karmica, de eliberare a unor 
conditionari de factura ideologica, aplicate/cultivate in ultimii 8 ani. 
Sextilul Jupiter-Uranus, primul din cele doua pe care cele doua planete le 
realizeaza intr-un interval de 12 ani, aduce acum ganduri de esec si paguba, 
de indoiala si retrictie. Istoria se va repeta si situatii ce au avut loc in trecut, 
acum 8/12 ani, sunt pe punctul sa se reediteze. Aspectul este orientat pe 
asocieri negative, defaimare, furt. Singurul sector favorizat de acest aspect 
este cel al educatiei.  
Ziua de 25 mai este o zi de iluminare, de eliberare, de deschidere, de 
libertate. Venus trece in Gemeni si aduce usurinta in tot ceea ce reprezinta 
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comunicare, schimbare, tranzatie, munca, efort, transfer de informatii. 
Corpul este revigorat si apar schimbari spectaculoase de situatie, vindecari 
miraculoase, intelegeri tainice a lumii si deschiderea sufletului catre 
aspectele spirituale ale vietii. Cu 3 planete in Gemeni, Luna in Capricorn si 
ascendentul momentului in Varsator, functile cerebrale vor fi la cote foarte 
inalte, gandirea va fi elogiata, iar rezultatele muncii intelectuale apreciate.  
Marile schimbari pe care le aduce trecerea lui Venus in Gemeni sunt insa la 
nivel interior. Tonusul va fi altul si esecurile sau conflictele vor fi tratate cu 
indiferenta sau ignorate. Ele nu vor disparea din planul social, ci se vor 
muta in alt sector, chiar din ziua de 26 mai cand Soarele va face unica 
opozitie din an cu Lilith si cand pe fondul unei stari bune, totul explodeaza. 
Se vor folosi prea usor cuvinte jignitoare, fiind un semn de agresiune, chiar 
fizica, atat impotriva oamenilor, cat si impotriva celorlalte vietati (Lilith 
trecand prin Sagetator). Tot in 26 mai, Neptun si Mercur vor intra in mers 
retrograd, iar Venus va face o cuadratura cu Saturn. Cu toate acestea ziua 
de 26 mai nu este mai agresiva decat 13 mai, cand Soarele se opune 
Nodurilor lunare, pentru ca avem trei planete in Gemeni si Luna in 
Varsator si nu vom lua incordarea predispusa de astre in semn personal, ci 
vom spune “Eh, asta este! Am avut si zile mai bune!” depasind relativ usor 
incurcaturile care se tin lant. 
In 26 mai de cand Mercur va intra in mers retrograd si pana pe 19 iunie, 
cand va reveni la mersul direct, ideile si cuvintele noastre vor avea o 
evidenta nota egoista. Cine nu va putea sa transmita ceea ce simte si 
gandeste va fi pe vibratia lui Marte in Leu si va fi egoist si vanitos, militand 
pentru propria sa imagine, nu pentru grup.  
Luna mai este asadar o luna complicata, in care Marte trece in Leu, unde va 
sta pana la 1 iulie 2008, Soarele realizeaza prima din cele doua cuadraturi 
anuale la Nodurile lunare si singura opozitie din an cu Lilith. Toate acestea 
pe fondul unei evidente purificari karmice venita dintr-o relatie defectuoasa 
intre Venus si octava sa superioara Neptun.  
Abia acum putem vedea ce tip de karma aducem cu noi in aceasta lume, 
care sunt conditionarile cele mai importante asupra carora trebuie sa 
lucram si ce ne apasa cel mai tare. Daca vom vedea in aceasta luna oameni 
care se comporta ciudat, sa nu-i judecam dupa aparenta lor sociala, ci sa le 
oferim din intelegerea noastra. Cu totii traim acum sub acelasi cer astral si 
orice castig, fie el si mic, este o victorie impotriva suferintei si ignorantei.  
Asadar, sa ne infruntam karma cu demnitate pentru a putea trai in lumina. 



2008 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime!  
 

36                                                                                         © Gheorghi ță Coşer, 2008 

IUNIE 2008 
 

ASPECTARIAN 
Miercuri  4- 6-2008 11:34 Sextil Soare-Marte 
Vineri  6- 6-2008 11:15 Sextil Venus-Marte 
Sambata  7- 6-2008 18:26 Conjunctie Soare-Mercur 
Duminica  8- 6-2008  0:03 Conjunctie Mercur-Venus 
Duminica  8- 6-2008  7:19 Sextil Neptun-Junon 
Duminica  8- 6-2008 21:28 Sextil Mercur-Marte 
Luni  9- 6-2008  7:19 Conjunctie Soare-Venus 
Miercuri 11- 6-2008  4:04 Trigon Venus-Chiron 
Miercuri 11- 6-2008 16:36 Trigon Soare-Chiron 
Miercuri 11- 6-2008 18:15 Trigon Venus-NN 
Joi 12- 6-2008 10:11 Trigon Soare-NN 
Joi 12- 6-2008 10:37 Cuadratura Venus-Uranus 
Joi 12- 6-2008 22:16 Opozitie Venus-Junon 
Vineri 13- 6-2008  8:23 Cuadratura Soare-Uranus 
Vineri 13- 6-2008 17:52 Trigon Venus-Neptun 
Vineri 13- 6-2008 18:19 Opozitie Soare-Junon 
Sambata 14- 6-2008  8:08   Pluton intra in Sagetator 
Duminica 15- 6-2008  0:01 Trigon Soare-Neptun 
Duminica 15- 6-2008  9:32 Cuadratura Uranus-Junon 
Luni 16- 6-2008  7:46 Opozitie Marte-Chiron 
Marti 17- 6-2008  6:01 Opozitie Marte-NN 
Miercuri 18- 6-2008  3:51 Trigon Marte-Junon 
Miercuri 18- 6-2008  9:45 Opozitie Venus-Pluton 
Miercuri 18- 6-2008 11:48 Venus intra in Rac  

Joi 19- 6-2008 17:27 Mercur intra in mers direct 
Vineri 20- 6-2008 22:41 Opozitie Soare-Pluton 
Sambata 21- 6-2008  2:59 Soare intra in Rac  (Solstitiul de vara) 
Sambata 21- 6-2008 11:45 Sextil Junon-NN 
Sambata 21- 6-2008 12:14 Sextil Venus-Saturn 
Sambata 21- 6-2008 18:31 Opozitie Marte-Neptun 
Luni 23- 6-2008 18:24  Sextil Chiron-Junon 
Miercuri 25- 6-2008  8:00 Sextil Soare-Saturn 
Vineri 27- 6-2008  3:01 Uranus  intra in mers retrograd 
 
 

INGRESS-URILE SI FAZELE LUNII 
Duminica  1- 6-2008  1:18 Luna  intra in Taur 
Marti  3- 6-2008  1:05 Luna intra in Gemini 
Marti  3- 6-2008 22:22 LUNA NOUA 
Joi  5- 6-2008  0:15 Luna intra in Rac  
Sambata  7- 6-2008  0:59 Luna  intra in Leu 
Luni  9- 6-2008  5:01 Luna  intra in Fecioara 
Marti 10- 6-2008 18:03 PRIMUL PATRAR 
Miercuri 11- 6-2008 12:54 Luna  intra in Balanta 
Vineri 13- 6-2008 23:52 Luna intra in Scorpion 
Luni 16- 6-2008 12:19 Luna intra in Sagetator 
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Miercuri 18- 6-2008 20:30 LUNA PLINA 
Joi 19- 6-2008  0:51 Luna intra in Capricorn 
Sambata 21- 6-2008 12:33 Luna  intra in Varsator 
Luni 23- 6-2008 22:32 Luna intra in Pesti 
Joi 26- 6-2008  5:48 Luna intra in Berbec 
Joi 26- 6-2008 15:09 ULTIMUL PATRAR 
Sambata 28- 6-2008  9:50 Luna  intra in Taur 
Luni 30- 6-2008 11:02 Luna intra in Gemini 
 
 
 

Cred ca deja ne-am obisnuit deja ca in aceasta perioada previziunile 
sa nu ne aduca prea multe bucurii pentru ca au deopotriva un continut 
tragic si unul fatalist, dar trebuie sa continuam in acelasi mod pentru ca 
este mult mai bine sa previi decat sa combati. 

Luna iunie continua seria predispozitilor indicate de aspectele astrale 
ale lunii mai, consolidand si sedimentand directiile importante prezentate 
in analiza anterioara. La capitolul evenimente astrale, luna este relativ 
saraca in ingress-uri, Venus si Soarele trecand in zodia Rac in 18 si 
respectiv 21 iunie, iar Pluton intra, in 14 iunie, in Sagetator, datorita 
mersului sau retrograd, iar pe 27 iunie Uranus intra, pana pe 27 noiembrie 
2008, in mers retrograd. 

Aspectul agresiv al lunii iunie nu rezida, asa cum se poate observa, in 
schimbarea energiei de baza, a predispozitiilor generale aduse de 
incadrarea vibratiilor astrale in registrul astral curent, ci din modularea, 
reorientarea si purificarea lor. Se produc nu mai putin de 6 opozitii ce apar 
o singura data pe an (Venus-Junon, Soare-Junon, Marte-NN, Venus-
Pluton, Marte-Neptun si Marte-Chiron) si doua cuadraturi la Uranus pe 
care le realizeaza Venus si Soarele in 12 si respectiv 13 iunie (urmatoarele 
cuadraturi ale lui Venus si ale Soarelui se vor produce la sfarsitul anului 
2008). Celelalte aspecte, o parte dintre ele benefice, constructive, 
purtatoare de sansa, noroc si elevare, sunt tonice si au menirea de a 
tempera pornirile antisociale indicate de opozitiile si cuadraturile acestei 
luni. 

Toate aceste ingress-uri au in momentul producerii sale un ascendent 
in semn de pamant, exceptand intrarea lui Pluton in Sagetator (ascendent 
in Rac), ceea ce solicita mentalul personal si colectiv pe sectoare de viata 
diferite de cele utilizate in luna anterioare. Suntem invitati la spirit practic, 
reculegere, alegeri mature si cumpatare, la gandire si acumulare pentru a 
sustine o dorinta interioara formulata anterior, in perioada 21 iunie-23 iulie 
2007, cand Soarele trecerea prin Rac. Daca ne amintim cat de dificila a fost 
luna iunie 2007 la capitolul relatii si complementaritate, atitudinea afectiva 
si comportament sexual, interpersonal, intelegem ca apelul pe care Pluton 
retrograd il face acum la perioada aceea nu va fi deloc un lucru usor si ca, 
pe undeva, istoria se va repeta. 

Iunie debuteaza pe Luna in Taur si pe conjunctia in aplicatie Soare-
Venus si se pare ca acest inceput se afla sub directa influenta a acestei 
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conjuncturi. Pana in dimineata zilei de 9 iunie, cand se produce faza sa 
maxima, singurele aspecte stresante sunt doar cele pe care le realizeaza 
Luna: cu Lilith in 3 iunie, cu Pluton in 4 iunie, cu Jupiter in 6 iunie si cu 
Neptun si Chiron in 8 iunie. Aceste aspecte negative nu agreseaza psihicul, 
ci mai mult il atentioneaza in fata pericolelor care vor urma, cele mai 
dificile aparand undeva spre finalul lunii iunie. Exceptand ziua de 3 iunie 
cand Luna se opune lui Lilith, toate celelalte zile contrabalanseaza, cu 
aspecte benefice, opozitile pe care le realizeaza Luna. 

1 si 2 iunie sunt zile de retrocedare, returnare a unui imprumut si se 
fac planuri de reechilibrare a unor relatii distruse sau slabite din cauza unor 
valori mobile, bani, obiecte de pret. Sunt zile in care relatiile cu autoritatile 
sunt puternice, stabile, sprijinite pe strategii de viitor. Mintea este 
puternica, pentru ca gandurile sunt atent selectate pe motivatie, interes, 
scop, in asa fel incat solutiile pe care cele doua zile le ofera sunt in totalitate 
benefice si tonice pentru beneficiar.  

Daca ne referim strict la ziua de 1 iunie, cand Luna va face o piramida 
de pamant cu Saturn si Pluton, dar si o cuadratura cu Marte, putem spune 
ca se atenteaza, fara un rezultat, la traditional, comod, conventional, la 
starea de fapt a lucrurilor. Cuadratura cu Marte este insa semn de  
sanctiune. Atata prin prezenta, cat si prin absenta oamenilor in spatiile 
publice, cu scopul de a alege pentru viitorul lor, planetele ne spun ca 
atitudinea va fi, in primul rand, una conservatoare si apoi una de sanctiune. 
Cand vor pune in balanta ceea ce a fost si ceea ce vor sa schimbe vor inclina 
mai mult spre ceea ce a fost, spre vechii functionari si demnitari, spre ceea 
ce este traditie, obicei, obisnuinta. Pe acest fond sanctiunea va fi drastica 
pentru cei care nu au binevoit sa faca din prezenta lor un model de 
implicare si constructie a unei vieti mai bune. Acestia vor fi cei care vor 
pierde.  

Ziua de 3 iunie aduce conflicte de idei, apel la frauda si speculatii, 
minciuna si defaimare. Atunci cand Luna se opune lui Lilith pe o axa a 
comunicarii (Gemeni-Sagetator) in primul rand mintea opune rezistenta 
prin absenta informatiilor, ascunderea lor, inlocuirea cu altele false sau, in 
unele cazuri, cu defaimarea falsurilor si abuzurilor informationale.  3 iunie 
este o zi a erorilor, alegerilor gresite si cuvintelor jignitoare. Nu suntem noi 
insine si tot ceea ce ne iese in cale tinde sa se finalizeze intr-o disputa,      
intr-un conflict sau intr-o cearta de proportii. Relatiile cu un accentuat 
suport afectiv sunt vizate, prieteniile se subrezesc, iar raportul intre 
generatii devine acid, caustic, purtator de rani, chiar pe corpul fizic.       
Feriti-va sa clarificati probleme, sa solutionati cazuri, sa stabiliti intalniri in 
care stiti ca discutiile pot aluneca pe o panta negativa. Nu ripostati si 
cautati sa va amintit de proverbul chinezesc “Iubeste-ma atunci cand o 
merit cel mai putin, atunci am nevoie cel mai mult!”. 

3 iunie aduce si un dezechilibru pe calea aerului, iar disconfortul 
termic este mult mai usor de perceput si mult mai greu de combatut. 

Daca ne gandim ca Luna se apropie de Venus, cu care face o 
conjunctie in seara zilei de 3 iunie, inaintea Lunii noi, intelegem cat de 



2008 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime!  
 

39                                                                                         © Gheorghi ță Coşer, 2008 

vulnerabile sunt femeile si, mai ales, cat de vulnerabili vor fi oamenii care 
vor avea in apropierea lor o femeie nervoasa. Acest aspect are statut de 
purtator, transmitator, a unei informatii in care gafa zilei de 3 iunie va 
deveni eroare de viata, eroare fatala pentru ca are darul de a declansa un 
mecanism saturnian tragic si orientat pe lezare de imagine, disparitie, 
ascundere, pierdere de avere, deposedare de bunuri, titluri de proprietate 
sau achizitii de o viata. Pentru cel care greseste in 3 iunie, viata se schimba 
radical, ea se va muta intr-un sector patronat de Neptun in casa II, cel al 
iluziilor materiale, pierderilor, abandonului sau chiar deposedarea prin furt 
sau neincadrarea intr-un cadru legal propice. 

Conform conjunctiei Luna-Soare (Luna noua) din 3 iunie relatiile cu 
prietenii, protectorii sunt incarcate de un accentuat factor de risc. Se minte 
usor si mult. Ni se vor fura idei, rezultate ale muncii pe care trebuie sa le 
acoperim prin alte rezultate sau beneficii obtinute cu si mai mare efort, iar 
de aici si pana la desconsiderare in public, defaimare sau chiar batjocura, 
nu este decat un pas. 

Luna noua din 3 iunie 2008, aduce nesansa si tristete, dezamagire si 
angoasa. Daca vom evita confruntarile exterioare va trebuie sa facem fata 
celor interioare. Amintirile evenimentelor recente, a efortului din luna mai, 
ne tulbura gandurile si emotiile si vom acuza prea usor si prea repede. 
Momentul de constientizare adus de ziua de 3 iunie este unul fals, sprijinit 
pe frustrare si, din aceasta cauza, vom avem tendinta de a stabili un nou 
plan de atac, motivand prin asta dorinta de razbunare. Cel care va da curs 
acestui impuls va face o mare greseala si va trece de pe o predispozitie 
social de moment (Luna noua) pe una de proportii karmice, ample si care 
se pierde in negura existentelor anterioare. Din 4 iunie, Marte se apropie de 
Coada Dragonului (NS) si oamenii vor acorda mai putina importanta 
ratiunii, find mai impulsivi si mult mai pastimasi in a-si rezolva singuri 
problemele. Abia cel care isi va muta centrul de actiune pe conjunctie 
Marte-NS va vedea cat de grea si complicata poate fi viata, cat de usor si 
rapid se pot schimba evenimentele si cat de simplu se poate pierde 
agoniseala de o viata. Pedeapsa, prin Marte, este directa, imediata si nu da 
drept la reactie in timpul desfasurarii sale, iar dupa aceea nu mai are rost, 
pentru ca il poate teleporta chiar spre campiile Elizei. Pentru cei ce dispun 
de o fire interiorizata impulsurile martiene pot merge pe sectorul medical, 
producand crize de inima, leziuni la picioare sau o nervozitate fara o cauza 
directa, implicita. Sa nu uitam asadar de proverbul chinez “Iubeste-ma 
atunci cand o merit cel mai putin, atunci am nevoie cel mai mult!”. 

Ziua de 4 iunie, cand momentul deciziv al acestei luni a trecut, nu va 
fi deloc o zi de respiro, ci, din nou, una de analiza, dar de aceasta data cu 
Luna in trigon cu NN si Marte in Sextil cu Soarele. Ne vine, pentru un timp, 
mintea la loc si oamenii devin din nou amabili. 4 iunie poate fi, din nou, o zi 
a recompenselor, a premiilor, a declaratiilor de lauda, o zi a onorurilor si 
aprecierilor, ce pot, prin opozitia Luna-Pluton sa trezeaza orgolii mari, dar 
nu poate nicicum leza statutul sau imaginea construita prin aceste 
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aprecieri. Intrunirile, intalnirile, sedintele, inaugurarile orice modalitate de 
grupare a mai multi oameni intr-un singur loc sunt benefice, recomandate.  

Cu Luna pe final de Gemeni si Pluton pe inceput de Capricorn se 
construieste o relatie fructuoasa intre scop si posibilitati, intre potential si 
exprimare, intre nevoie si solutie. Este o zi de efort, de munca, dar 
rezultatul nu dezamageste. 

Aprecierile si caracterul benefic al demersurilor realizate in 4 si 5 
iunie 2008, va oferi o mai buna putere zilei de 6 iunie cand Marte si Venus 
construiesc un sextil. Este o zi care favorizeaza viata de familie, intimitatea, 
intalnirile cu factura sentimentale, declaratiile de dragoste si dovezile de 
afectiune. Pentru ca Luna se opune lui Jupiter, obstructionat de un Saturn 
puternic pe tema Lunii noi din 3 iunie, atunci cand vine vorba de sarcini de 
serviciu sau implicare intr-un demers public astrele predispun la greseli si 
erori  de judecata. Relatiile cu functionarii sunt intarziate, lipsite de energie 
de baza, dar si de disponibilitate. Se leneveste sau se viseaza prea mult la o 
perioada de odihna. 

Aspectul negativ al acestei zile este unul de natura fiziologica. 
Organismul va da semnale de oboseala pe organele ce au fost in ultima luna 
foarte solicitate. Lipsa eficientei in aceasta zi nu este deloc un lucru de 
neglijat, ci aduce un semn de alarma ca organismul este uzat si are nevoie 
de refacere. Ziua de 7 iunie este practic inceputul perioadei incarcate, 
agresive ale lunii mai. Intai ne lasa corpul, apoi emotiile si apoi mentalul, 
pentru ca timp de 3 saptamani sa actionam sub impulsul amintirilor, 
resentimentelor, sa fim incatusati in prejudecati si frunstrari si sa ne 
purtam de parca nu gandim cu propria minte. 

Pe acest fond perioada 8-12 iunie pare a fi o perioada linistita in care 
pot predomina activitatile casnice, personale, pentru crestere si refacere 
personala, pentru valorificare a unui potential sau pur si simplu pentru a 
pierdere vreme. 

Primul debuseu al lunii apare chiar din 12 iunie, cand dupa ce Soarele 
ridica un trigon la Capul Dragonului, incercand sa recupere din timpul 
pierdut, sa castige increderea sau sa beneficieze de mici avantaje 
conjuncturale (recomandare, inscriere, demers, sustinere, relatie etc.) 
cuadratura Soare-Uranus aduce primele deziluzii, confirmari ale unei 
usoare neincrederi construita in ultimele zile, pe aplicatia aspectului. 

12 si 13 iunie sunt zile de esec, zile incarcate de o mare presiune 
psihica, de dorinta de a actiona, dar si de frunstrarea de a nu reusi. In 
familie se mai pastreaza inca un cadru afectiv propice, dar vor fi afectate 
relatiile de prietenie, facandu-se apel la neincredere, lipsa de loialitate. Ele 
se vor continua cu trecerea lui Pluton pe gradul anaretic din Sagetator cand, 
brusc, uitam ca in viata mai trebuie sa acceptam si infrangerile, esecurile si 
deziluziile, pentru a cunoaste multiplele aspecte ale planului fizic in care 
traim, si ne intoarcem la evenimentele de la inceputul anului. In 14 iunie de 
vom da seama ca au existat demersuri ascunse observatiei directe inca de la 
inceptul lunii iunie care, prin caracterul lor direct si implicit, fac apel la 
inceptul anului 2008, cand Pluton anaretic pe Sagetator ne-a marcat 
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existenta cu schimbari esentiale. Tendinta este sa ne izolam fizic si chiar 
sufleteste, sa ne propunem o perioada de retragere. Orice cuvand este 
incarcat de amintiri si orice apreciere ne duce in timp, ostentativ, spre 
inceputul anului 2008. Pana pe 9 septembrie, cand Pluton va intra in mers 
direct, cu un ascendent al momentului in Fecioara, vom fi supervizati de 
Saturn. Prin urmare, 14 iunie-9 septembrie va fi o perioada saturniana, una 
personala si mobila, o perioada in care avem posibilitatea, atat ca incepatori 
ai astrologiei, dar si ca practicanti avansati, sa intelegem ca Saturn, atunci 
cand este ajutat, ca acum, de Jupiter si Mercur (guvernatorul Sagetatorului 
si guvernatorului temei de revenire din 9 septembrie) dispune de o 
mobilitate impresionanta in a manipula conjuncturi sociale si de lega 
trecutul indepartat cu situatiile cotidiene aparent banale. In perioada pe 
care o incepem in 14 iunie vom trai personal, dar in ochii tuturor. 

Din 18 iunie, de cand Venus intra Rac, cadrul afectiv se schimba si, 
prin urmare, si puterea de a face fata tensiunii sociale. In Rac, Venus devine 
restrictiva, devine constienta ca are responsabilitati si se contracta. Se 
axeaza mai mult pe acumulare si tot ce implica o raportare afectiva sufera 
de pe urma unei dramatizari intense a vietii. Daca pana pe 18 iunie, o 
situatie superficiala avea darul de a intoarce, combate, elimina o stare 
proasta, de a rezolva un conflict sau o incurcatura de moment, acum timpul 
de lucru devine altul. Oamenii muncesc mai mult, le sporeste atentia si 
devin excesiv de preocupati de valorile personale. Devin prea atasati de 
familie si prieteni, devin posesivi, suspiciosi. 

Din 19 iunie mintea devine lucida. Mercur revine la mersul sau direct 
si ar trebui sa beneficiem de liniste, eficienta, luciditate, sansa, oportunitate 
daca ne tinem departe de confruntari directe, de dorinte stranii de a 
raspunde ironic, de a a riposta, de a face apel la morala, etica, educatie, 
buna cuviinta intr-un context in care nu trebuie sa se procedeze asa. 

Opozitia Soare-Pluton, cu momentul de maxima influenta in 20 iunie, 
anul acesta, este cat de poate de agresiva, pentru ca se realizeaza pe gradul 
29 (anaretic), dar si pentru ca apare intr-un context complicat de alte 
aspecte astrologice nefericite. Cand Soarele se opune lui Pluton oamenii 
devin agresiv, au in permanenta ceva de completat, de reprosat, de adaugat, 
isi agreseaza unui altora intimitatea si devin, in felul acesta, unii pentru 
altii, un factor de stres. 

Daca ar fi sa consideram ca lauda, aroganta, dogmatismul, gesturile 
necugetate indreptate impotriva celorlalti, demersurile agresive realizate in 
interiorul unui grup ar indica trasaturile opozitie Soare-Pluton, pe ultimul 
grad al zodiei aceasta opozitie aduna ceea ce este mai rau si distructructiv 
intr-o relatie de orice natura ar fi ea, ceea ce este mai distructiv in relatia cu 
sine.  Disputele iau o turnura misionara, iar cei implicati nu au decat doua 
calitati: agresori sau victime. Tensiunile provocate de acest aspect devin un 
element negativ pentru parinti, pentru cei care doresc sa devina parinti, 
pentru cei care sunt pe cale sa aduca pe lume un copil si care risca acum 
complicatii majore. Cand Soarele se opune lui Pluton este dificil sa-ti tii 
mintea lucida si mai ales este dificil sa nu consideri ca metoda cea mai 
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eficienta este cea in care omul isi face dreptate de unul singur. Relatia intre 
Soare (viata) si Pluton (abis) apare acum ca lupta intre lumina si intuneric, 
intre bine si rau, lupta intre tabere deja stabilitate, declarate, delimitate. 
Acest aspect va scoate la suprafata probleme interioare nebanuite atat de 
natura psihologica, spirituala, cat si de natura fiziologica. In loc sa-l faca pe 
om reformator si hotarat in munca sa, lider de opinie si deschizator de 
drumuri, aceasta opozitie rastoarna situatiile, ii face pe oameni excesiv de 
mincinosi, necugetati, agresivi, invidiosi si egoisti. In loc sa confera 
actiunilor trainicie, durabilitate, aspectul distruge ceea ce este stravechi, 
luminos, viguros si puternic. Este asadar un aspect care indica actiuni 
tendentioase la adresa celor puternici, cu demnitate si deschidere sociala, 
cu putere de influenta in plan sociala, dar si la adresa unor structuri ale 
statului. Nu este exclus ca, in secret, grupuri de influenta sa hotarasca, 
acum, pe acest aspect, destinele lumii, mai mult decat au facuta in ultimii 
14 ani, considerand demersul lor un obicei, o traditie, ce trebuie respectate. 
Nu este de neglijat ca in ultimele decenii aceasta opozitie a lui Pluton cu 
Soarele, ambele pe gradul anaretic, s-a realizat pe mers retrograd a lui 
Pluton, asa cum opozitiile lui Saturn cu Soarele se realizeaza numai cand 
Saturn este retrograd. Asta inseamna ca agresivitatea, intoleranta, actiunile 
antisociale, laudarosenia, ingamfarea, dogmatismul si frica sunt efecte ale 
diminuarii puterii de decizie si autocontrolu, de hotarare asupra propriului 
destin, aspect ce se manifesta ca efect al unui abuz savarsit anterior. Cand 
este retrograd Pluton nu ii lasa pe oameni sa-si hotarasca singur soarta. Le 
aduce in intampinare situatii pe care nu le-au dorit, chiar daca ele se 
dovedesc a fi bune, constructive pentru destinul lor. Neplacerea si 
pesimismul sunt trasaturi ale acestei aparente astrale (retrogradarea lui 
Pluton) si ea se sprijina negresit pe fapte personale savarsite altadata prin 
influenta directa a unui grup. Acum situatiile pe care individul le are de 
parcurs vor actiona ca un recul al celor de altadata: daca altadata el a 
influenta grupul, fara sa aiba competenta pe masura imaginii, acum grupul 
intervine ca factor de modelare in destinul individului si prima impresie pe 
care o poate avea individul in acest context este ca nu mai poate fi liber, ca 
exista un factor exterior care ii conditioneaza libertatea, desi potentialul sau 
este foarte mare, desi posibilitatea sa de expresie este net superioara a ceea 
ce a apucat, pana in acel moment, sa arate. Asta se intampla pentru ca nu a 
fost niciodata liber, nici chiar atunci cand hotara singur si gresea prin asta. 
Acest gen de nostalge subconstienta a unei ipostze din trecut atinge intr-o 
mare proportie laturi sensibile ale fiintei de acum. Trecul va fascina, iar 
modelele de acum ce seamana cu cele de altadata sunt acceptate mult mai 
usor, pentru a gasi in ele un sprijin. Ceea ce nu trebuie sa uitam este ca doar 
intelegerea trebuie sa se schimbe pe aceste aspecte si ca nicio fapta sociala 
nu poate dovedi mai mult decat poate dovedi intelegerea sau cunoasterea. 
Autopacalirea, acum, va complica si mai mult! 

Acum, ca si in 1995 si, de asemenea, ca in 1984, cand s-au produs 
aceleasi opozitii pe grade anaretice, oameni sunt “invitati” sa se confrunte 
cu propriile lor neplaceri. Nu va fi o perioada de liniste si pace, nici daca ea 
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va fi, pentru unii oameni, lipsita de confruntari exterioare directe. Ea va 
aduce in mod indubitabil intalnirea cu faptele de altadata, cu acele fapte pe 
care le-am crezut corecte, dar s-au dovediti a fi gresite. Cuvintele vor fi 
tendentioase, gesturile de asemenea, iar implicatiile sociale ale acestui joc 
situandu-se sub un control direct al unui destin astral. Poate fi privita ca o 
perioada de sinteza si concluzii, dar ea nu va fi decat o perioada de ispasire 
a unui greseli. Daca luna mai 2008 a fost o luna de constientizare a karmei 
pe care am hotarat sa o desfasuram in aceasta viata, acum, pe opozitia 
Soare-Pluton din gradele anaretice ale axei cunoasterii (Gemeni-Sagetator) 
vom avea intalnire cu adevarul. Nu poate fi nicidecum o deschidere magica 
a Portilor Luminii, ci mai mult o judecata a destinului, ca o Judecata de 
Apoi, avand ca referinta Binele, Moralitate, Adevarul.  

Prinsi in agitatia vietii cotidiene se intampla sa uitam ce fel de oameni 
suntem, iar aceste momente, ce apar de cateva ori in viata au menirea de a-l 
centra pe om si de a-l readuce pe Cale. Adevarul doare, este taios si il poate 
schimba pe om intr-un mod categoric si total. 

Pe acest fond karmic major trecerea Soarelui in Rac amplifica 
trasaturile opozitiei prezentata anterior. Cu Pluton pe casa VIII si Jupiter 
retrograd, impreuna cu Luna, pe MC, oamenii devin prea sensibili, prea 
mult preocupati de durerea lipsurilor si neajunsurilor, dramatici, patetici, 
atenti la ceea ce mai au de protejat si nicidecum la modul cum actioneaza. 
Soarele in Rac aduce greseala in fapte. Ne amintim de prietenii, de oameni 
care ne-au fost alaturi si, de asemenea, intr-un cadru tensionat de opozitia 
Marte-Neptun sau chiar de un cadru impersonal, artificial (invitatie 
comuna la o petrecere, intalnire intr-un magazin etc. etc.). Acolo unde a 
existat un conflict, el va persista, dar desfasurarea acestei noi serii de 
evenimente va impune alt tonus, ca si cum omul ar actiona sub impulsul 
unei anestezii. Durerea lipsurilor, a neputintei, remuscarile ii determina pe 
oameni sa faca astfel de gesturi. Criza relatiilor se va mentine, dar va trece 
intr-un alt plan. 

Pe finalul lunii, Uranus va schimba tot ceea ce pana nu de mult era 
regula, intorcandu-i pe oameni la neprevazutul intamplarilor din lunile 
anterioare. Cu ascendentul momentului in Taur si pozitionarea lui pe casa 
XI, pe axa interceptata, impreuna cu Saturn si Marte din V, intelegem ca, 
pana pe 27 noiembrie cand va intra in mers direct incercarile vor fi de 
factura emotionala si mentala si ca, prin intermediul lui Uranus, acum in 
domiciliu de casa, ideile novatoare, schimbarile de structura si consistenta 
vor fi la mare pret.  

Daca in aspectul strict pozitiv al retrogradarii se poate vorbi despre 
accesul la informatii suplimentare speciale, de descoperirea a unor tehnici 
noi de terapie, de intelegere si experimentare, de folosire a energiei in 
scopuri terapeutice, in contextul astral in care se produce acest eveniment 
dorintele de elevare spirituale sunt usor rastalmacite, experimentarile au 
un factor de rist accentuat, tratamentele noi devin ineficiente prin 
nerespectarea procedurii, iar accesul la energia subtila perturbata de 
tentatii sociale. 
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Luna iunie, prin toate aceste elemenete astrale pe care le gazduieste, 
devine o luna dificila, complicata de un context astral dur, intransigent si 
rece, dus la extrema de opozitia Soare-Pluton. Daca inceputul este marcat 
de o acalmie astrala stranie, treptat, cu cat ne apropie de mijlocul lunii, cu 
atat intensitatea tensiunii devine mai evidenta si se localizeaza intai pe 
segmentele cele mai vulnerabile ale fiintei si corpului, pentru ca apoi sa 
construiasca situati atat de complicate incat nici macar resemnarea in afata 
absentei solutiei nu aduce liniste.  

Aceasta luna ne spune ca trebuie sa ne traim viata, nu sa ne traim 
placerile vietii, trebuie sa avem curajul sa ne confruntam cu efectul 
actiunilor noastre si sa fim capabili sa acceptam ca fiind corect rezultatul 
final al testului. Daca in luna mai am considerat ca oamenii si situatiile pe 
care ei le-au creat au construit toata greutatea vietii sociale incarcata de 
efort si durere, acum nu vom mai avea pe cine sa dam vina. Daca suntem 
obisnuiti sa gasim vinovati atunci evolutia evenimentelor ne va schimba si 
ne va bulversa si mai tare. 

Luna iunie ne spune ca lumea se schimba, ca profunzimile 
subconstientului colectiv are nevoie de purificare si acum suntem obligati 
sa ne curatam depozitele emotionale pe care le tine de mult timp acolo. 
Profuzimile lui Pluton in actiune, pe nivelul de constiinta pe care-l avem 
noi, oamenii, in acest stadiu, mobilizeaza in primul rand instinctul de 
supravietuire. In aceasta luna vom vedea cat de puternic este instinctul de 
supravietuire, cat de puternic se pot mobiliza oameni atunci cand lucreaza 
doar cu acest instrument. Prin urmare, orice recomandare ar face 
astrologul sau terapeutul, va fi anulata, pentru ca in durerea sa oarba acum 
omul va cauta sa identifice pentru a transfera durerea sa sau sa anuleze 
adevarul pentru a scapa de suferinta, de durere. 

Astrologul nu poate decat sa-si exprima surprinderea in fata unei atat 
de complexe constructii astrale, in fata unui mesaj atat de direct si puternic. 
Probabil ca oamenii trebuie pregatiti pentru o alta etapa de evolutie, 
probabil ca suferinta aceasta trebuie sa fie cunoscuta pentru a putea fi 
evitata, nu  ascunsa, trebuie sublimata, nu defulata.  

In luna iunie vom inota in ape noi, personale, fara sa stim daca acolo 
au crescut vipere, crocodili, rechini, corali sau nuferi si, probabil, unii 
dintre noi chiar nu vor intelege prea multe, nici macar dupa ce vor iesi la 
mal, dar vor observa clar si direct ca daca in trecut au semanat vant, acum 
au cules furtuna. 

AUGUST 2008 
 

ASPECTARIAN 
Vineri  1- 8-2008 16:28 Trigon Mercur - Lilith 
Sambata  2- 8-2008 19:41 Trigon Mercur - Junon 
Luni  4- 8-2008 17:59 Opozitie Mercur - NN 
Luni  4- 8-2008 18:06 Opozitie Mercur - Chiron 
Marti  5- 8-2008  6:40 Trigon Soare - Lilith 
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Marti  5- 8-2008  7:52  Trigon Venus - Pluton 
Miercuri  6- 8-2008  7:19  Venus intra in Fecioara 
Miercuri  6- 8-2008 21:37 Opozitie Marte - Uranus 
Miercuri  6- 8-2008 21:40 Opozitie Mercur - Neptun 
Joi  7- 8-2008  3:44  Trigon Soare - Junon 
Sambata  9- 8-2008  8:40 Junon INTRA IN MERS DIRECT 
Sambata  9- 8-2008 21:18 Trigon Mercur  - Pluton 
Duminica 10- 8-2008 13:53 Mercur intra in Fecioara 
Duminica 10- 8-2008 22:58 Opozitie Soare - NN 
Duminica 10- 8-2008 23: 16 Opozitie Soare Chiron 
Miercuri 13- 8-2008 20:02 Conjunctie Venus - Saturn 
Vineri 15- 8-2008 10:42 Opozitie Soare - Neptun 
Vineri 15- 8-2008 22:59 Conjunctie Mercur - Saturn 
Duminica 17- 8-2008  3:15 Trigon Venus - Jupiter 
Duminica 17- 8-2008  9:14 Cuadratura Marte - Pluton 
Luni 18- 8-2008  3:19 Cuadratura Venus - Lilith 
Luni 18- 8-2008  4:24 Trigon Mercur - Jupiter 
Luni 18- 8-2008 14:47 Cuadratura Venus - Junon 
Marti 19- 8-2008  0:56 Cuadratura Mercur - Lilith 
Marti 19- 8-2008  8:45 Cuadratura Mercur - Junon 
Marti 19- 8-2008 13:03 Marte  intra in Balanta 
Joi 21- 8-2008  9:50  Trigon Soare - Pluton 
Joi 21- 8-2008 18:52 Conjunctie Mercur - Venus 
Vineri 22- 8-2008 21:02 Soare intra in Fecioara 
Sambata 23- 8-2008  9:15 Opozitie Mercur - Uranus 
Sambata 23- 8-2008 18:48 Opozitie Venus - Uranus 
Joi 28- 8-2008  4:38 Cuadratura Mercur - Pluton 
Vineri 29- 8-2008  5:52 Mercur intra in Balanta 
Vineri 29- 8-2008 12:51 Cuadratura Venus - Pluton 
Sambata 30- 8-2008 17:41 Venus intra in Balanta 
 
 

INGRESS-URILE SI FAZELE LUNII 
Vineri  1- 8-2008 13:12 LUNA NOUA 
Sambata  2- 8-2008 23:58 Luna  intra in Fecioara 
Marti  5- 8-2008  5:27 Luna  intra in Balanta 
Joi  7- 8-2008 14:26 Luna intra in Scorpion 
Vineri  8- 8-2008 23:20 PRIMUL PATRAR 
Duminica 10- 8-2008  2:10  Luna intra in Sagetator 
Marti 12- 8-2008 14:41 Luna intra in Capricorn 
Vineri 15- 8-2008  1:55 Luna  intra in Varsator 
Duminica 17- 8-2008  0:16 LUNA PLINA 
Duminica 17- 8-2008 10:46 Luna intra in Pesti 
Marti 19- 8-2008 17:09 Luna intra in Berbec 
Joi 21- 8-2008 21:37 Luna  intra in Taur 
Duminica 24- 8-2008  0:47 Luna intra in Gemini 
Duminica 24- 8-2008 2:49 ULTIMUL PATRAR 
Marti 26- 8-2008  3:18 Luna intra in Rac  
Joi 28- 8-2008  5:50 Luna  intra in Leu 
Sambata 30- 8-2008  9:18 Luna  intra in Fecioara 



2008 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime!  
 

46                                                                                         © Gheorghi ță Coşer, 2008 

Sambata 30- 8-2008 22:57 LUNA NOUA 
 
  

Privire de ansamblu 
Dupa gratia speciala pe care luna iulie ne-a acordat-o prin 

diminuarea agresivitatii, cristalizarea intentiilor si reechilibrarea balantei 
dintre bine si rau, luna august revine in forta cu o noua serie de incercari, 
ce vor mobiliza alte sectoarea ale fiintei noastre, multe dintre ele uitate sau 
abandonate acolo unde, constient, sa nu umblam niciodata. 

Vom parcurge intense momente de instrospectie in care cautarea 
adevarului, reechilibrarea afectiva sau fiziologica sa devina obiective 
essentiale, ipostaze sociale neobisnuite, familiare, identice altora pe care le-
am parcurs in trecut.  

Luna august se situeaza asadar sub semnul revasei, a restructurarii 
valorilor personale, in raport cu cele sociale, dar nu pentru a finaliza o 
etapa social, ci pentru a definitiva una personala. 

In cele 31 de zile calendaristice ale lunii, avem de parcurs 5 ingressuri 
(Venus, Mercur si Soarele in Fecioara, Venus si Mercur in Balanta), o 
eclipsa partiala de soare pe 1 august si doua momente de Luna noua (1 
august – Luna noua in Leu si 30 august – Luna noua in Fecioara). 

Trecerea atata de rapida a planetelor individuale Mercur si Venus 
prin Fecioara precipita actiunile si confera nesabuinta, grija lucrurilor 
neterminate, obsesia imperfectiunii si teama de pierdere prin deposedare. 
Pana pe 19 august, Marte se alatura si el acestor predispozitii, aducand 
obsesia economiilor si conflicte interioare pe ideea de saracie si neputinta. 
Ambitile vor fi la mare pret, fara a fi finalizate in vreun fel. 

In mod indiscutabil evenimentul principal al lunii nu va fi nici eclipsa 
de soare din 1 august, nici ingresurile si nici deplasarea rapida a celor doua 
planete prin Fecioara (Mercur si Venus), ci opozitia Marte-Uranus din 6 
august, a carei periodicitate este de aproximativ 2 ani. Ciclul Marte-Uranus 
nu este nici pe departe ignorat de astrologi. El este asociat cu ciclul Uranus-
Pluton (ciclul razboiului), care preschimba societatea prin intermediul 
disputelor, a conflictelor deschise si a agresiunii unui popor impotriva 
altora. Opozitile pe care, in mod repetat, le va construi Uranus cu Marte 
aduce intriga si conflicte de opinie, discontinuitati in a transfera o 
informatie si o nepotrivita nevoie de spatiu. Daca prin Jupiter nevoia de 
spatiu este constructiva si ea indica elevare, rafinament si reinviere, prin 
Uranus nevoia de spatiu este adesea distructiva. Timp  de 8 ani, cat 
tranziteaza Uranus un semn, Marte construieste cu acesta aproximativ 4 
cicluri, fiecare incepand la conjunctia Marte-Uranus si finalizandu-se la 
urmatoarea conjunctie. Opozitia din 6 august face parte din ciclul inceput 
in 29 aprilie 2007, ora 7.36, unde guvernatorul temei, ca si in cazul 
opozitie, se situa in casa XII. “Ascunse mai sunt caile Domnului!” vom 
spune. 

Alte evenimente importante pentru analiza acestei luni sunt cele care 
apar in mod regulat in aceasta perioada din an si sunt aspecte pe care le fac 
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planetele din Leu sau Fecioara cu cele din Sagetator sau Pesti. Replicile 
acestora vor fi insa dure si neasteptat de precise. Opozitia Marte-Uranus 
care ascunde privirilor directe tendinta de a reaseza straturile societatii nu 
este singuralara si altele reproducand, la o alta scara si cu alte instrumente, 
aceiasi tendinta. 

Cu exceptia lui Uranus, celelalte planete sunt grupate pe un sector de 
arc de aproximativ 180 de grade (jumatate de zodiac delimitat de axa Leu-
Varsator), ceea accentueaza focalizarea, concentrarea gandurilor si 
finalitatea evenimentelor pe frecventa intentiilor sub care se produc. In 
interiorul acestei emisfere planetele se opun sau ridica trigoane in asa fel 
incat fac din planetele din Sagetator (Pluton, Juno, Lilith si Luna, cateva 
zile) devin adevarati mediatori pentru opozitiile care se realizeaza pe axa 
iubirii (Leu-Varsator), aducand incercari de factura relationale, volitiva si 
chiar decizionala. Mintea este invitata la alegeri corecte si mature, iar 
sufletul la meditatie asupra deciziilor majore. Relatiile  nu sunt neglijate, in 
special cele intre generatii. Ele se vor manifestat sub impulsul celor doua 
forte contrare atractie-respingere si  ne va aduce in jurul nostru persoane 
sincere, discrete si loiale sau ni-i va arata pe cei care sunt ascunsi, prefacuti 
sau mincinosi. Sagetatorul nu este un semn care sa aduca discretie sau 
interiorizare, Leul nici pe departe, prin urmare evenimentele care leaga cele 
doua semne vor fi destul de vizibile in plan social, intai prin gesturi care 
aduc la rampa dorinta de iesi in evidenta, dorinta de putere, de a descoperi, 
dar si de a fi apreciat si de a primi multumiri pentru o atentie sau un ajutor 
acordat. Aceste conjuncturi au, in ansamblu, in efect tonic asupra 
personalitatii. O va intari si ii va duce cele mai bune motivatii pentru a se 
pune in valoare, dar nu ii va aduce masura, nu o va tempera si avem toate 
sansele sa asistam la acte nesabuite de indrazneala, aroganta si egoism, 
chiar la gesturi pornite din invidia celui care se crede slab. 

Valorile materiale sunt incercate de tema de saracie, grija pentru ziua 
de maine in paralel cu nevoia de consum, distractie, aventura, destindere, 
defulare. 22-29 august este o perioada importanta in a asculta vocea 
interioara atunci cand ne indeamna la rezerva, masura, calcul, planificare, 
strategie. Pentru a mentine echilibrul intre impulsuri si realizari, intre 
rezerve si potential, intre dorinte si realizare, este important sa ne acordam 
dreptul la masura in acest interval. Dupa Luna noua in Fecioara din 30 
august,  putine vor fi aspectele care nu vor fi atinse de disipare. Sub motivul 
unei relaxari si a unei destinderi, putem risipi agoniseala de a o viata, 
efortul de a mentine adunate o serie intrega de valori si idei. Risipa va fi 
tentatie pentru care nepregatim toata aceasta luna. 

 
1 august 2008 
Ziua de 1 august aduce 2 mari evenimente: eclipsa partiala de soare, 

cu momentul maxim pentru tara noastra 13:07, ce aduce un ascendent al 
momentul la 29 grade Balanta, si Luna noua ce se produce la numai 6 
minute de ora eclipsei, suficient ca ascendentul momentului sa treaca in 
alta zodie.  
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Indraznesc sa spun ca aceassta eclipsa, mai mult ca altele, are o 
incarcatura karmica majora.  In primul rand se produce in primul decan al 
Leului, cu Soarele eclipsat drept guvernator, dar mai ales in conjunctie, (la 
un orb cam mare, dar activ pentru ca fereastra eclipsei poate merge pana la 
18,5 grade)  cu NS (Coada Dragonului), semn de penitenta si intorcere spre 
trecut, de intarziere si retragere in vederea unei noi actiuni, sub o noua 
strategie, dar cu acelasi subtrat: dorinta de putere. 

Puterea este in astrologie un element complicat si distribuit pe zodii 
si planete in mod strategic. In cazul de fata, Soarele si semnul care il 
guverneaza este semn de putere, semnul sau complementar, Varsatorul,  
este de asemenea semn de putere, dar nu doar in aceasta repartizare rezida 
amplitudinea evenimentului, ci si in unghiurile care le mobilizeaza 
trasaturile de baza. Acum cele doua semne de putere prin conjunctie Soare-
NS, dar si prin opozitia de peste cateva zile cu Neptun si Chiron, sunt 
obligate sa se confrunte cu propriile legaminte, cu propriile promisiuni, cu 
ambitiile dupa care si-au ghidat viata pana acum. 

Asa cum se poate vedea si din tema atasata, evenimentul se produce 
pe axa caselor IV-X, cu Venus guvernatorul temei in Leu, pe casa X. Prin 
acest moment se activeaza amintirea iubirilor imposibile, intense si 
compliate care au adus vietii intensitate, dar si tristete si deznadejde, iubiri 
in care cel care a ranit va trebuie sa infrunte acum reeditarea, intr-un 
context nou, a situatii din trecut. Acum, cel in cauza, se va vedea jignit de 
persona carei ii acorda cea mai mare incredere si pe care o iubeste cel mai 
mult, de persoana fata de care face cele mai sincere gesturi si fata de care isi 
arata cele mai bune intentii. Situatia se aseaza pe frecventa unor reglari 
karmice importante, iar oamenii ce vor trai asemenea momente vor cauta, 
asemenea soarelui ascuns in propria casa, (eclipsa de soare pe casa X), in 
propriul mod de a fi, sa urmareasca din umbra ceea ce se intampla cu viata 
lor. Ascunderea Soarelui in propriul domiciliu, aduce Lunii puteri speciale, 
care, in contextul in care Jupiter este retrograd si in cadere in Capricorn, 
incita sentimentul spre a deschide porti importante de comunicare in 
aceasta lume, dar si spre cele paralele, pentru a aduce bucuria de a trai la 
rand de regula. De aceasta data tendinta este alta. Din prea multa 
rigurozitate si din exces de zel omul va vrea sa se intoarca in trecut sa 
rezolve sau sa retraiasca o situatie si, pentru ca avem de a face cu o axa 
interceptata si nu una oricare, ci una a atasamentelor fata de tot ceea ce 
este anterior, vechi, oamenii vor ramane prizonieri ai propriile emotii, 
ganduri, fapte, intentii, ambitii.  

Se poate vorbi aici de o grea penitenta, de o ironie a sortii, in care cel 
care se dovedeste mai indraznet, acela este mai afectat de arsurile acestei 
calduri nefiresti.  

Intoarcerea spre trecut se poate manifesta social sub forma de 
calatorii in locuri care erau refuzate pana nu demult, din teama de pericol 
sau de consum nepotrivit, intoarcerea la vechiul loc de munca sau intentia 
de a face asta, fara a argumenta logic sau conjunctural, dar si revenirea la 
un obicei mai vechi. Prin prisma acestor aspecte relatiile de natura 
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financiara sunt paguboase, inclinate spre santaj si defaimare prin 
implicarea declaratiilor tendentioase si a folositii sezualitatii sau chiar a 
sexualitatii in obtinerea de avantaje. Liltih pe casa II a eclipsei, aduce celor 
cu astfel de intentii, boli ale aparatului digestiv, incompatibilitate cu tot 
ceea ce insemna hrana (aliment, bautura, profesie, pasiune etc) si perturba 
gandire. Bunul simt va fi lasat acasa si ceea ce se va vedea va fi o agresiune 
venita din vulgaritare, din absenta manierelor si a interesului fata de 
celalalt. 

Fiind inca in fereastra opozitiei Marte-Uranus, cu Marte pe casa XI si 
Saturn pe casa X, relatiile care sunt agresate acum vor fi greu reluate, 
pentru ca implicatia lor sociala este de neglijat. In acest context Luna noua, 
ce se produce la doar 6 minute de faza maxima locala a eclipsei,  aduce un 
ascendent in Scorpion, in primele 4 minute, si muta axa interceptat, de 
aceasta data Sagetator-Gemeni, in casele II-VIII. Mesajul pentru acest ciclu 
este asadar unul de natura conceptuala, ideologica, de comunicare si 
impartasire a propriente experiente de viata. Lilith se mentine in casa II, iar 
Saturn trece in X, aducand pierderi de demnitate in raport cu strainatatea, 
o incompatibilitate discreta intre prieteni, un stres, o invitatie neonorata 
sau absenta ei, gandul ca sunt lasati pe dinafara sau chiar ignorarea  unui 
apropiat pentru o scurta perioada de timp sau chiar achizitia unui produs 
care nu mai vrea sa functioneze. Indiferent ca este un obiect produs de o 
firma straina sau chiar o persoana de o alta nationalitate, Saturn in 
Fecioara pe casa X aduce deziluzie in a imparti un bun, poate chiar de 
folosinta. 

Pierderile trebuie sa fie considerate ca atare, in caz contrar de la o 
situatie penibila, incurcatura, defectiune, se ajunge la dispute de proportii 
care nu vor rezolva nimic. Nu imprumutati bani, nu cereti bani imprumut si 
nu acceptati avantaje materiale ascunse, cu perdea, daca stiti adevarul 
pentru ca, fiind Pluton in casa II, tot ceea ce sunteti pe punctul sa castigati 
puteti pierde instantaneu. 

Asadar ziua de 1 august este o zi grea, dar dificultatea nu o reprezinta 
doar aceasta zi, ci intregul ciclu lunar (pana pe 30 august), si intreaga 
perioada de pana la urmatoarea eclipsa de soare (26 ianuarie 2009, vizibila 
in emisfera sudica). 

 
2-5 august 2008 
Pana pe 6 august cand Venus intra in Fecioara, temperand 

sentimentele si dorinta de lux, cheltuieli si stralucire, zilele de 2, 3, 4 si 5 
sunt zile de a comodare. Diminetile acestor zile, cand ascendentul 
momentului va trece peste planetele din Leu si Fecioara, vor aduce ganduri 
de actiune, energie multa, disponibilitate si dorinta de a realiza lucruri 
placute si deconectante. Spre seara insa energia scade, Pluton 
redirectionand intentia de actiona spre intentia de a medita, rememora, 
regreta, intrista. In ziua de 2 august, spre seara, Mercur din Leu face un 
trigon cu Junon din Sagetator, iar ambitiile se indreapta spre oameni doar 
pentru a realiza simple shimburi de idei, raporturi de convenienta, intalniri 
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de placere. In aceste gesturi vor exista insa o mica doza de vanitate si de 
supraapreciere. Acesta este primul semn de intoarcere spre trecut, primul 
semn ca situatia nerezolvat in trecut poate fi solutionata acum. Vanitatea si 
aroganta lui Mercur in Leu va avea sustinere pentru putin timp din partea 
lui Junon, slabita de puteri prin conjunctia cu Lilith si dependenta de 
celalalt. Intalnirile si demersurile vor incepe bine, iar finalul poate fi acid, 
agresiv sau dezamagitor, deci in niciun caz asa cum se asteapta de la 
inceput. Gandurile de ura, manie, dicordie, invidie sau chiar supraapreciere 
in defavoarea altora, vor avea sustinere in zilele urmatoare prin conjunctia 
lui Mercur cu NS si opozitia cu Chiron. “Eu am incercat, dar debordeaza 
de nesimtire si indiferenta. Oare ce-a fost in capul meu?” vom spune. 

Este foarte important pentru echilibrul intregii perioade sa luam in 
serios aceste zile si sa nu lasam resentimentele sa ne tulbure intreaga 
existenta. Acum este momentul pentru un exercitiu de intelegere si 
compasiune, acum este momentul sa vedem cat de usor putem ierta si cat 
de bine putem intelege si care sunt problemele urgente pe care destinul ni 
le infatiseaza prin conjuncturile pe care suntem obligati sa le parcurgem. 
Tentatiile lui Mercur in Leu (cadere) orbesc intelegere si atentia in 
defavoarea propriei imagini. Acum, cand trece peste NS Mercur va selecta 
din trecut cu preponderenta momentele neplacute (fiind in cadere planeta 
este orientata negativ) si prin constrangerea lui Chiron, cu care se opune, va 
incerca sa le rezolve, dar cu mandria si aroganta celui care nu renunta la 
orgoliul sau si nu suporta sa i se spuna ca a gresit. 

Batalia intre orgolii nu este insa singurul element trist al acestei 
perioade, ci, prin trigonul pe care Soarele in face la Lilith, minciuna va fi 
extrem de bine construita si eficienta. Asadar, pana pe 10 august, cand 
Mercur va trece in Fecioara, vom fi tentati sa mintim sau vom fi mintiti 
intr-un mod extrem de eficient. Este singurul trigon Soarele-Lilith care se 
realizeaza cu Lilith in Sagetator, iar efectul nu poate fi decat unul negativ, 
orientata impotriva sanatati mintale si sufletesti, impotriva moralitatii si 
demnitatii. Propunerile, proiectele si invitatiile, ideile si planurile de 
colaborare sunt acum supuse unei erori teribile. Pentru ca este vorba de 
trigon, totul va parea interesant si frumos, corect si eficient, dar nu trebuie 
sa uitam ca Soarele este pervertiti de Coada Dragonului (NS) si ca in ziua de 
5 august, cand se ridica trigonul cu Lilith, acesta se mai afla si in conjunctie 
cu Mercur din Leu, orbit de umilintele din propriul trecut. Nimic din ceea 
ce pare a fi nu este si nimic nu poate duce la la o finalitate buna. 
Demersurile trebuie oprite sau diminuate la minimun. Aceasta conjunctura 
astrala strica imaginea si poate da jos de piedestal figuri importante ale 
vietii sociale, poate aduce din umbra personaje avide dupa putere si orbite 
de dorinta de revansa, iar printre acestea putem fi chiar noi. Resemnarea cu 
bucuria celui care se impaca, armonizeaza cu destinul sau trebuie sa fie 
starea interioara pe care a o acceptam. Este o grea incercare sa poti cauta 
intelegere intr-un moment de maxima tensiune, dar merita! Trecutul nu 
vine peste noi acum pentru a-i amplifica dizarmonia, ci pentru a o curata. 
De aceea umilintele, jignirile, dipretul, marginalizarea si deposedarile sunt 
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modalitati de a ne curata de impuritati karmice majore. Este, in cele din 
urma, un privilegiu al destinului ca ni se ofera o astfel de ocazie pentru a 
putea merge mai departe si a ne indeplini obiectivele si dorintele pe care, cu 
o asa greutate in spate, nu am fi putut niciodata. 

Daca nu putem rezista acestor forte impersonale si greutatile devin 
din ce inc emai grele cel mai bun lucru pe care il putem face este sa ne 
opunem curentului. Pentru ca tedinta principala va fi de a dinamiza 
resursele pentru un castig personal, initial de comun acord, apoi singular 
singura sansa pe care o avem este sa ne impunem o memorie selectiva. Nu 
mai este niciun secret ca din viata ne amintim ceea ce dorim si ca, daca 
prindem de cateva ori in viata astfel de conjuncturi ca aceelea de acum si nu 
ne mentimen echilibrul, riscam sa ne deforma propria idee despre 
normalitate si la cea ai mica adiere de dizarmonie astrala gandurile sa 
scormoneasca acolo unde rana este mai profunda si mai dureroasa. 

Motivul principal pentru care atat de multe conjuncturi astrale ne 
conditioneaza sa nu luam orice din trecut, ci doar ce ne face sa suferim este 
un mister si nu poate fi cunoscut din analiza acestor teme astrale. Este insa 
destul de evident ca maturitatea si dorinta de precizie psihologica adusa de 
Saturn in Fecioara nu trebuie sa fie de neglijat. El se afla inca in separatia 
cuadraturii cu Lilith si inca isi mai aminteste de durerea din ultimile luni, 
dar este lucid. El este sensibil conectat la Mercur si aceste conditionari se 
vor diminua cand acesta va reveni acasa, pe 10 august (intrarea lui Mercur 
in Fecioara - domiciliu).  

Din nefericire nici acest element nu pare sa aduca prea mult echilibru 
pentru ca in perioada 6-10 august, de la intrarea lui Venus in Fecioara (6 
august) si pana la intrarea lui Mercur avem o perioada dureroasa de 
parcurs, cu doua planete individuale in cadere si un Soare slabit de putere 
si panicat sa va pierde ceea ce este mai de pret pentru el: Eul sau. 

 
 
6-10 august 2008 
Opozitia Marte-Uranus (6 august 2008, ora 21:37) transforma curajul 

in agresivitate si violenta, folosind in mod necugetat energia si dorinta. 
Aspectul aduce viteza de reactie, inventivitate si putere, dar nechibzuinta va 
atrage conflicte, chiar dusmani, care vor fi dispusi sa foloseasca forta 
pentru a se impune. 

Acest aspect este semn de agresiune, poate chiar militara, de 
imixtiune, de anulare a tratatelor de intelegere. Pentru ca se afla pe casa I, 
interceptand axa Pesti-Fecioara el poate aduce saracie prin distrugeri 
provocate de apa sau boli (epidemie), accidente prin alunecari de teren sau 
cutremure de pamant. Violenta acestui aspect este cu atat mai mare pe 12 
august cand Luna va construi un careu in T cu acestea doua aflate inca in 
opozitie (Marte si Uranus) si va declasa o noua etapa de distrugeri sau va 
scoate la lumina pierderi importante, ascunse atentiei publice in perioada 
6-12 august. 
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In aspectul sau cel mai bun, opozitie Marte-Uranus instiga la 
nesupunere, la eliberare de sub influenta unei forte ce a dominat abuziv, 
dar poate dezechilibra gandirea de grup aducand ideea eliberarii foarte 
aproape de fanatismul religios sau militar. Este un semn de atentat, crima 
in public pentru a transmite un semn de recunoastere a unei ideologii. 

In plan personal aspectul nu trebuie explorat. Tot ceea ce inseamna 
dinamism si putere de a actiona se poate finaliza in distrugere, pierdere, 
despartire, conflict. Singura modalitate de a folosi energia puternica pe care 
o predispune aceasta opozitie este sublimarea. In periada 5-12 august sa ne 
programam activitati linitite si sa ne amintim ca intelegerea, compasiunea, 
linistea, echilibrul trebuie sa se fie prezente in dinamism pentru a fi corect 
orientata. Fara aceste calitati dinamismul adus de opozitia Marte-Uranus 
devine distructiv. 

6-10 august se anunta o perioada cu dureri sufletesti, cu dureri fizice 
de spate si picioare, de incheieturi si de cap, cu crize de reumatism sau 
rinichi, cu difunctii ale aparatului digestiv si excretor. 

 Atat Venus cand si Mercur, anul acesta, vor stau in Fecioara putin. 
Mersul lor rapid va fi impus actiunilor pe care le predispun si vor aduce 
graba, precipitare, nesabuinta, dar si un oarecare succes in treburi mici, in 
cele unde este necesar un program redus. Se va lucra repede in echipa, cu o 
nevoie acuta de castig imediat. Sunt favorizate meseriile in care se lucreaza 
manual, bucatarii, ceasornicarii, mesterii populari, cei care lucreaza in 
domeniul textilelor, in decoratiuni interioare, artistii, dar si cei care 
lucreaza in domeniul comertului de mica anvergura (magazilele mici).  

Cele 5 zile de suferinta, aduc schimbari esentiale pe dorinta de 
influenta, putere, insusirea bunurilor altora, prin negocieri, tratative, 
discutii, ce au menirea de a reaseza ordinea lucrurilor. Varstnicii sunt 
favorizati in detrimentul celor tineri, iar dintre acestei cei nascuti in zodile 
de apa (Rac, Scorpion, Pesti) si pamant (Taur, Fecioara, Capricorn) au 
succes prin plan de actiune, cuvant, discurs la scena deschisa. Sansa astrala 
de care beneficiaza acum le aduce beneficiu de a-si construi un cerc de 
admiratori, un grup de simpatizanti, de a reintra intr-un grup din care 
fusese marginalizati sau de a stabili care va fi ierarhia in grupul in care 
actioneaza. 

Momentul de revansa adusa acum de varsta inaintata are prin 
relatiile caselor XII (Soarele, guvernatorul temei ingressului venusian in 
Fecioara) si II (Pluton, guvernatorul ingressului mercurian in Fecioara) o 
prea mare incarcatura karmica pentru un semn atat de fragil ca Fecioara. 
Atunci cand intalneste un bagaj karmic Fecioara se repliaza, isi cauta 
motive pentru a supravietui, devine restrictiva in fapte, vorba si consum, iar 
aspiratiile sale se vor construi pe frica de penitenta, privatiuni impuse din 
afara, agresiune. Atunci cand evolueaza fara sa aiba parte de asemenea 
situatii, Fecioara, in teoriile moderne ale astrologiei karmice, devine 
Sagetatorul indraznet si convingator, cel care poate obtine orice, daca nu 
este oprit si agresat. Neputinta sagetatorului de a face fata unei confruntari 
publice, teama sa de lucruri ascunse, ingrijorarea permanenta pentru 
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echilibrul imaginii sale reusesc sa-i mentine o statura corecta si sa-i indice 
un trecut care s-a derulat in asa fel incat sa-i ascunda o astfel de abordare. 

Acum, aceasta relatie karmica intre cele doua semne isi indreapta 
razele spre aspiratiile si dorintele de reusita ale celor inaintati in varsta, 
care pot beneficia de un influx astral special. Prin urmare, pot avea loc 
recuperari miraculoase dupa o lunga perioada de tratament, descoperirea 
unui medicament eficient, remuneratii neasteptat, imbunatatirea relatiilor 
de familie cu rudele de gradul I si II, realizarea unor calatorii mult dorite, 
recunoasterea valorilor si, nu in ultimul rand, obtinerea unei protectii 
printr-un demers social. 

Relatia Venus-Mercur trebuie sa fie orientata spre gandire, functii 
intelectuale si mai putin spre sentiment. Restrictiile afective, incepand cu 6 
august, vor parea singurele solutii, dar, atunci and nu sunt gandite si alese 
in cunostinta de cauza, ci doar efectul une reactii instinctuale, ele vor aduce 
suferinta si durere. Pe casa I in Fecioara, Venus este semn de izolare in 
sperante si himere in “amintirile viitorului” care nu va putea fi construit 
niciodata. Ea ne va aminti doar de ceea ce ne raneste si doar gandul curat, 
eficient, echidistant si practic a lui Mercur in Fecioara poate compensa. 
Totusi, aceste 5 zile sunt zile de proiectie a problemelor, de fapte necugetate 
realizate din teama de a pierde o functie, un statut, o imagine, chiar un 
obiect si aceasta dizarmonie adusa de Venus, care simte, acum,  altfel viata, 
poate provoca un conflict discret intre generatii, vizibil in plan social pe 
ideea de putere. 

Ingrozitat de singuratate, Venus in Fecioara le aminteste oamenilor 
de importanta de sine, de mandrie. Pana pe 10 august cand Mercur va intra 
in Fecioara, aceste instrumente sunt absorbite de Venus de la Mercur in 
Leu, acum mult mai impulsiv in a-si face simtita prezenta. 

Prin urmare, sentimentul este supus unui gand deformat, iar actiunile 
pe care le determina sunt cele menite sa creeze probleme, sa aduca 
neastampar si cearta, cicaleala, frica de pierdere, angoasa, nesincronizare, 
incapacitate de a obtine un moment de liniste. Pana pe 10 august, gandurile 
de grandoare, importanta, suprematie, egocentrism, valori personale, 
egoism, individualism, par sa fie motorul a tot ceea ce dorim sa 
intreprindem. Ne putem opune acestor instincte prin dorinta de concret, 
gandire, profunzime, resemnare. 

 
10-14 august 2008 
 Intre 10-19 august Luna parcurge un segment de zodiac de la 

Sagetator la Pesti, realizand conjunctii cu toate planetele situate in acest 
sector, indeplinindu-si rolul de mesager de lumina. Cu Mercur in Fecioara 
totul pare logic, stiintific si corect, gandurile sunt precise, iar elementele 
care sunt inaintate analizei devin dintr-odata bogate in sensuri, imagini, 
intamplari. Primul semn, dar si indicator al intensitatii astrale, este 
rememorarea. Intoarcerea spre trecut are acum valente relationale. De cate 
ori ne vom amintim de intamplari din trecut, de atat ori ne vom aminti de 
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ceea ce sufletul nostru a lasat acolo. Iubirea va fi omniprezenta si va aduce 
inaintea interlocutorului situatii in care ea nu a fost impartasita.  

Aceasta rememorare nu este insa usoara, iar amintirile devin din 11 
august, cand Luna, Lilith si Junon sunt in conjunctie, o adevarata pacoste, 
iar interventia lor asupra societatii se va realiza prin intermediul semnelor 
de generatie.  

De cateva luni ducem povara unui semn de generatie imposibil de 
greu si de complicat, care ne instiga la refuzul sentimentelor si a implicarii 
afective. Acum, cand Luna va trece peste Lilith si Junon in conjunctie, 
jovialitatea si sinceritatea pe care de regula le raspandeste asupra 
pamantului atunci cand trece prin acest semn, devin brusc prefacatorii, 
invidie, rautate, avaritie, furt intelectual. Pentru Jupiter in cadere, 
vulnerabilizarea propriului domiciliu (Sagetatorul) este semn de slabire, 
chiar organica, de remediu fals, diagnostic gresit, tratament ineficient, 
refuzul unei  oferte avantajoase, a unui loc de munca bun sau a  unei 
promovari. Este ca si cum lucrurile se intorc pe dos, dar toata lumea 
zambeste. 

Da, putem gresi din nou folosind cuvantul, invocand trecutul intr-un 
context nepotrivit, cerand inapoi o datorie sau platind, cu forta, un favor. 
Toate acestea devin dizarmonii intr-un mediu slabit de absenta Marelui 
Benefic. 

In zilele de 11, 12 si 13 putem cel mult sa observam ca suntem oamenii 
nepotriviti in locurile cele mai nepotrivite cu putinta. Este indicat sa nu ne 
pierdem atentia si sa nu incercam sa participam la dispute care nu ne 
privesc personal. Detasarea si echilibrul sunt importante pentru a nu 
distruge din propriul univers ceea ce planetele acum au rasturnat pentru 
doar cateva zile.  

Ziua de 13  august are insa o parte buna. Dimineata Luna ridica 2 
trigoane la Venus si Saturn din Fecioara, pentru ca, spre seara, sa intre in 
conjunctie cu Jupiter. Pare o zi buna pentru a strage bani, pentru a colecta 
avantaje de la cei dispusi sa faca eforturi mici pentru a ajuta, pare o zi buna 
pentru a intari prietenii. Procesul rememorarii poate avea in ziua de 13 
singurul moment bun pe care aceste procese astrale le pote aduce acum. In 
Capricorn, Luna duce siguranta in procese si metode, detasare de emotii 
menite sa duca omul spre necunoscut. Aspectul aduce o si mai multa 
precizie gandului in defavoarea emotiei. Prin urmare, pare un moment bun 
pentru rezolvarea unor animozitati, pentru descoperirea punctului de 
intelegere intre doua tabere aflate in conflict. Din punct de vedere 
administrativ, juridic, social ziua de 13 este dispusa sa fie de parte dreptatii, 
a echilibrului si a reconcilierii. Se linistesc apele, dar doar pentru o zi! 

Trigonul cu Marte, pe care Luna il ridica in ziua de 14 august, nu 
mai aduce atat de mult succes echilibrului si reconcilierii. Acest aspect 
aduce dorinte, interes pentru efort intelectual, ambitii, framantari 
interioare. Prea repede, dupa o zi atat de linistita, trigonul Luna-Marte 
aduce in discutie conflictul intre generatii. Aspectul este mai vizibil in 
locuitele unde convietuiesc mai multe generatii si in situatii in care, in 
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aceasta zi, ele se intalnesc. Asadar, vizitele la bunici, matusi, unchi etc. sunt 
in acum incarcata de un factor de risc. 

Aspectul inedit, care nu va fi vizibil pentru multi dintre noi, apare tot 
pe 14 august. Luna prin trigonul cu Marte poate deschide, pentru cei care 
lucreaza cu energia, un canal de lumina care sa le confere inspiratie. Fie ca 
sunt inspirati sa-si alega cea mai frumoasa camasa dintr-un magazin sau in 
a dezlega misterele vietii, aceste aspect le va aduce implinire si multumire.  
Daca aveti cunoscutii sau chiar prieteni care sunt obisnuiti sa lucreze cu 
energia, mai ales daca sunt tineri, cautati-le, in ziua de 14 august, 
compania. 

 
 
15-18 august 2008 
In perioada 15-19 august avem 2 trigoane pe care Venus pe 17 august 

si Mercur pe 18 august le realizeaza cu Jupiter  si o conjunctie Mercur-
Saturn pe 15 august, care indulcesc tensiunea si dezordinea predispusa de 
multitudinea de opozitii si cuadraturi realizate in aceste interval. Vom avea 
ganduri curate si intentii bune fata de cei din familie, fata de prieteni 
apropiati. Celelate relatii vor fi reci, incarcate de resentiment si dispuse sa 
compromita intelegere, fie ea si superficiala, pentru un avantaj imediat sau 
un castig sigur. In acest interval linistea ne vine din interior, iar consolarea 
de la cei apropiati. Puteti testa, daca va simtit increzatori in fortele proprii, 
sa vedeti daca o anumita persoana va este prieten sau nu, implicandu-o in 
discutii de factura intima, in discutii care sa necesite incredere, 
disponibilitate, intelegere empatie. Daca in alte situatii minciuna ar putea fi 
relativ ascunsa, acum nu! 

 
19-21 august 2008 
In 19 august Marte intra in Balanta. Ne revine curajul de a vorbi, de 

actiona, de a cauta raspunsuri si de a renunta la inhibitii. Marte in Balanta 
aduce intentiilor, dorintelor si impulsurilor noastre, rafinament si detasare, 
dar, cum este de asteptat la Marte (lipsa de masura!), aduce prea multa 
detasare, aproape de indiferenta, atat de aproape incat mimand teama de a 
fi descoperit, ii lasa pe altii sa sufere sau sa se complice cu raspunsuri 
eronate, in situatia in care el detine adevarul. Marte va sta in Balanta pana 
pe 4 octombrie, cand va intra in Scorpion, si pana atunci nu ne putem baza 
pe sinceritate sau promisiuni, pe avantaje de natua verbala sau sprijin 
sufletesc la ceas de rastriste. Viclenia sa ii face pe oameni siguri pe ei atunci 
cand au de combatut, iar cand nu au de combatut nimic, isi cauta singur 
adversari, provocand fara cap si fara continut tot felul de discutii sterile.  

Superficializatatea pe care o detine aceasta pozitie ii indeamna pe 
oameni sa leneveasca, sa amane si sa traiasca cu impresia ca au timp. Din 
fericire au timp, dar doar pana la sfarsitul lunii, cand se disipa orbul 
trigonului Soare-Pluton in aplicatia caruia Marte trecea in Balanta. In acest 
interval ne va salva profunzime altora, si profunzimea noastra va salva 
persoanele la care ne asteptam cel mai putin. 
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Dupa teatrala intrare a lui Marte in Balanta, cu ascendentul 
momentului in Scorpion, conjunctia Mercur-Venus din 21 august este chiar 
tonica si se potriveste ca o manusa tendintei spre superficialitate indicate 
de aceasta pozitie astrala.  Ne vom pierde vreme uitandu-ne pe albume mai 
vechi, citind poezii, eventual proprii, vom scrie scrisori siropoase, ne vom 
aminti de cuvintele frumoase ce ne-au fost spuse sau pe care le-am spus in 
anumite momente din viata. Aspectul este cu atat mai siropos in 21 si pana 
spre seara zilei de 22 august, cand Soarele inca mai calatoreste ca un boem 
prin propria sa gradina. 

 
22-31 august 2008 
Din 22 august, cu 4 planete in Fecioara care vor face pe rand opoziti 

la Uranus din Pesti, visul unei nopti de vara se sfarseste brusc. Primul semn 
este grija pentru ziua de maine, pentru economii, pentru ratia zilnica de 
consum si economie, in vederea elaborarii unei strategii de supravietuire 
sustinuta de teama de saracie sau angoasa lipsurilor majore. Chiar din 23 
Mercur si apoi Venus se opun lui Uranus aducand nesiguranta, tensiune si 
nevoie de singuratate. 

Nevoia de securitate va luata in serios si va marca un capitol 
important in aceasta perioada a vieti noastre pana pe 29 august, cand 
Mercur va intra in Balanta si cand va aduce neseriozitatea si indolenta la 
rand de regula sociala. Combinatia Soare in Fecioara si Mercur in Balanta 
este una defectuoasa si este semnul unui om care va zambi cu atat mai 
frumos, fermecator si convingator, cu cat va minti mai mult. Farmecul si 
maestria comportamentala a lui Mercur in Balanta combinata cu firea 
calculata, agitata, obsedata de perfectiune si ingrozita de lucruri 
neterminate, construisc un temerament duplicitar si controversat. Nu poate 
fi vorba nici de inteligenta, dar nici de sinceritate, nici de maestrie, dar nici 
de disponibilitate, nici de profunzime, dar nici de puritate, ci doar de 
abilitatea de a obtine, din toate, un avantaj personal care sa-i ofere doar 
senzatia de bine. 

Ne va cuceri aceasta senzatie de bine si vom putea sa realizam multe 
contacte creand impresia ca suntem persoane populare, cu multi prieteni, 
cu multe relatii, cu multe posibilitati. Dincolo de acestea vom sti ca singurul 
scop va fi starea de bine si cand, pe 30 august, Venus va intra si ea in 
Balanta si ne vom deschide si afectiv mult mai usor, seriozitatea si grija zilei 
de maine devine brusc un mit. 

In 30 august se produce o noua luna noua, cu un ascendnet in 
Gemeni si 6 planete in casa V, pe axa interceptata! Daca pana acum am 
avut impresia ca am vazut totul in materie de indrazneala si distractie, de 
pierderi si cheltuieli fara rost, de vise si sperante construite pe himere si ca 
nimic nu ne mai poate surprinde, vom vedea ca ne-am inselat. Vom simti 
cum este sa-ti doresti puterea, la nivelul si proportia insertiei sociale pe 
care o avem, si mult timp vom trai cu impresia puternica si acida care ne-a 
consumat sufletul, cel putin pentru o luna de zile. 
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In loc de concuzie 
Luna august este o luna a revanselor, a reeditarii situatiilor 

nerezolvate din trecut,  a amintirilor sureroase si a construirii planurilor de 
supravietuire. 

 
Fara o atentie sustinuta de masura si modestie, opozitia Marte-

Uranus din 6 august ne poatea duce pagube insemnate in plan afectiv, 
material si chiar social. 

Perioada 22-29 august, chiar daca aduce o constientizarea dureroasa 
a unui trai greu si incarcat de lipsuri, puterea cu care il determina pe om sa-
si planifice viitorul este esentiala pentru stabilitatea sa in urmatoarele luni. 
Fara acest calcul, fara aceste planuri si strategii, chiar si numai daca sunt 
realizate in minte, luna septembrie, consuma prea mult, secantuind rezerve 
pentru nu vom sti daca le vom mai reface vreodata. 

Si sa nu uitam, nu putem sa ne imblanzim trecutul daca nu vom sti sa 
spunem: iarta-ma! 
 
 

SEPTEMBRIE 2008 
 

ASPECTARIAN 
Joi  4- 9-2008  4:59 Conjunctie Soare-Saturn 
Joi  4- 9-2008 20:41 Trigon Soare-Jupiter 
Duminica  7- 9-2008  4:50 Sextil Junon-NN 
Duminica  7- 9-2008 17:17 Sextil Chiron-Junon 
Luni  8- 9-2008  0:05 Cuadratura Marte-Jupiter 
Luni  8- 9-2008  7:16 Jupiter INTRA IN MERS DIRECT 
Luni  8- 9-2008  8:14 Cuadratura Mercur-Jupiter 
Luni  8- 9-2008 20:51 Conjunctie Mercur-Marte 
Marti  9- 9-2008  2:18 Trigon  Jupiter-Saturn 
Marti  9- 9-2008  3:29 Sextil NN-Lilith 
Marti  9- 9-2008  6:14   Pluton INTRA IN MERS DIRECT 
Marti  9- 9-2008 11:32 Cuadratura Soare-Lilith 
Marti  9- 9-2008 21:49  Sextil Chiron-Lilith 
Marti  9- 9-2008 23:12 Cuadratura  Venus-Jupiter 
Marti  9- 9-2008 23:41 Cuadratura Soare-Junon 
Vineri 12- 9-2008  5:05  Conjunctie Venus-Marte 
Vineri 12- 9-2008 15:38 Trigon Mercur-NN 
Vineri 12- 9-2008 19:37 Trigon Mercur-Chiron 
Sambata 13- 9-2008  5:21 Opozitie Soare-Uranus 
Sambata 13- 9-2008  9:42 Sextil Mercur-Lilith 
Sambata 13- 9-2008 10:12 Trigon Venus-NN 
Sambata 13- 9-2008 13:22 Trigon Venus-Chiron 
Duminica 14- 9-2008  1:25 Sextil Venus-Lilith 
Duminica 14- 9-2008  8:19 Sextil Mercur-Junon 
Duminica 14- 9-2008  9:27 Trigon Marte-NN 
Duminica 14- 9-2008 15:38 Trigon Marte-Chiron 
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Duminica 14- 9-2008 16:39 Sextil Venus-Junon 
Luni 15- 9-2008  4:23 Conjunctie Mercur-Venus 
Luni 15- 9-2008 23:24 Sextil Marte-Lilith 
Miercuri 17- 9-2008 15:41 Sextil Marte-Junon 
Miercuri 17- 9-2008 16:58   Trigon Venus-Neptun 
Sambata 20- 9-2008  6:50 Trigon Mercur-Neptun 
Duminica 21- 9-2008  6:45 Cuadratura Soare-Pluton 
Luni 22- 9-2008  5:56 Trigon Marte-Neptun 
Luni 22- 9-2008 18:44 Soare intra in Balanta (Echinoctiul de toamna) 
Marti 23- 9-2008  1:24   Sextil Venus-Pluton 
Marti 23- 9-2008 13:17 Conjunctie Mercur-Marte 
Miercuri 24- 9-2008  5:58   Venus intra in Scorpion 
Miercuri 24- 9-2008  9:06  Cuadratura Uranus-Junon 
Miercuri 24- 9-2008 10:16 Mercur INTRA IN MERS RETROGRAD 
Duminica 28- 9-2008 14:40 Trigon Mercur-Neptun 
Luni 29- 9-2008  9:40 Sextil Mercur-Junon 
 
 

INGRESS-URILE SI FAZELE LUNII 
Luni  1- 9-2008 14:44 Luna  intra in Balanta 
Miercuri  3- 9-2008 23:01 Luna intra in Scorpion 
Sambata  6- 9-2008 10:10 Luna intra in Sagetator 
Duminica  7- 9-2008 17:03  PRIMUL PATRAR 
Luni  8- 9-2008 22:44 Luna intra in Capricorn 
Joi 11- 9-2008 10:19 Luna  intra in Varsator 
Sambata 13- 9-2008 19:04 Luna intra in Pesti 
Luni 15- 9-2008 12:13 LUNA PLINA 
Marti 16- 9-2008  0:38 Luna intra in Berbec 
Joi 18- 9-2008  3:56 Luna  intra in Taur 
Sambata 20- 9-2008  6:16 Luna intra in Gemini 
Luni 22- 9-2008  8:04 ULTIMUL PATRAR 
Luni 22- 9-2008  8:48 Luna intra in Rac  
Miercuri 24- 9-2008 12:13 Luna  intra in Leu 
Vineri 26- 9-2008 16:51 Luna  intra in Fecioara 
Duminica 28- 9-2008 23:05 Luna  intra in Balanta 
Luni 29- 9-2008 11:12 LUNA NOUA 
 
  

Privire de ansamblu 
La prima vederea septembrie vine cu solutii, calm, liniste, 

recompense si rezolvari ale situatiilor complicate de luna august. Jupiter si 
Pluton revin din mersul retrograd, iar, spre sfarsitul lunii (24.09.2008, 
10:16) Mercur intra in mers retrograd, semn ca linistea a fost doar de scurta 
durata. Pe langa aspectele anuale pe care le fac planetele din Fecioara si 
Balanta la cele din Capricorn, Varsator si Pesti, Jupiter din Capricorn face 
un trigon cu Saturn din Fecioara, ambele in mers direct. Revenirea lui 
Jupiter la mersul direct confera un momente de usurare sufleteasca, de 
incredere si speranta ca, de acum inainte, intentiile si cuvintele nu vor mai 
fi rastalmacite, ca adevarul nu va mai fi ascuns intr-o urzeala de situatii 
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complicate, ci va fi evident, imbatabil, limpede. Pentru ca Jupiter este debil 
(cadere) valorile sale sunt egoiste, pervertite de ritmului social care le 
determina. Asadar, impulsurile sale nu vor fi obiective, iar revenirea la 
dreptate poate insemna chiar o alta nedreptate orientata impotriva altcuiva. 
Schimbul de roluri este una din carcteristicile lunii septembrie care va avea 
darul de a bulversa si incita la revolta, inscenari, declaratii tendentioase, 
frica de adevar, demarcare. Fiind vorba de trigon am putem spune ca 
aspectele se orienteaza pe fagasul normal si ca raul, conflictul si agresiunea 
acestei luni vine pe un fond deja complicat si, mai ales, indreptat impotriva 
acelora care au dorit ca pentru greselilor lor sa fie altii sanctionati. 

Pe 13 septembrie Soarele ridica o opozitie la Uranus, aspect construit 
pe axa interceptata Fecioara-Pesti din tema lunii noi in Fecioara 
(30.08.2008, ora 10:57) declansand o serie de evenimente de factura 
sociala importante, ample cu desfasurare rapida si agresiva. Este afectata 
increderea, taria de caracter, functiile de lider, coordonator, sef de 
departament, responsabil pana la limita pericolului de a pierde ceea ce 
detinut. Este semn de zdruncin social, politic, administrativ in care o 
declaratie, hotarare, intentie ce apare opiniei publice ca fiind noua, inedita, 
nemaintalnita sau nemaidiscutata pana acum ascunde de fapt intentia de a 
deposeda, elimina, distruge. 

Pe 22 septembrie, cu Soarele anaretic in Fecioara, Marte ridica un 
trigon cu Neptun din Varsator semn de deschidere si elevare personala, de 
intelegere cu cunoastere intrinseca a vietii, de analiza a relatiilor si 
stabilirea unor planuri de a evada din nemultumire si neincredere. 

Spre finalul lunii schimbarea vibratiilor planetare reaseaza 
prioritatile si vom incerca sa ne alegem un drum pe care sa-l parcurgem 
singuri. Finalul lui septembrie este semn de singuratate, dorinta de 
repliere, teama de oameni sau de intentiilor lor, circumspectie, intoarcere 
la trecut pentru a ne face dreptate. Acest gest este gresit pentru ca porneste 
dintr-o rememorare negativa, dintr-o selectie negativa a evenimentelor 
vietii care, negresit, il vor duce pe individ la singuratate. Opozitia pe care 
Junon o face cu Uranus, cu doar cateva ore inainte ca Mercur sa intra in 
mers retrograd, este indiciul ca intoarcerea spre trecut, opozitia pe care o 
vom arata prin ganduri, fapte sentimente, neintelegerile pe care le vom 
experimenta, sunt centrate pe relatii, asocieri, prieteni, sot/sotie. 

Incercarea majora a lunii septembrie, asa cum consemnam si in 
analiza lunii august, este aceea legate de consumul exagerat. Relaxarea pe 
care o confera cele cateva aspecte benefice de la inceptul lunii, in special 
trigonul Soare-Jupiter, ne vor face increzatori in sansele zilei de maine, in 
acumularile pe care speram sa le facem in viitor, in siguranta unei 
remuneratii, in sansa de a fi din nou o persoana respectata, aspreciata, 
indragita de persoanele care au avut fata de noi, din mai 2008 si pana in 
prezent, o atitudine negativa. Speram intr-o sansa, dar aceasta sansa nu 
exista in realitate, ci doar in sperante! Trigoanele la Jupiter acum, cand 
aceasta planeta este in cadere, sunt incarcate de resentiment si, daca vom 
face chiar si cea mai mica analiza obiectiva a ceea ce ne dorim, vom observa 



2008 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime!  
 

60                                                                                         © Gheorghi ță Coşer, 2008 

ca dorintele egoiste, invidia, dispretul, desconsiderare, poate chiar 
razbunarea sunt prea mult prezente si prea dominante. Asadar, sa nu ne 
lasam pacaliti de cele cateva raze de soare din primelor saptamani si sa fim 
obiectivi, increzatori in fortele proprii, dar sa nu ne mutam centrul de 
sprijin pe un succes pe care doar viitorul ni-l poate da, ci sa ne incredem in 
ceea ce avem deja. Ceea ce ne infatiseaza acum luna septembrie face parte 
din aceiasi categorie a problemelor indicate de luna august, doar ca acum se 
parcuge a doua etapa. Prin urmare, nu este cazul sa ne pacalim si sa credem 
ca razboiul s-a incheiat, e doar o pace pentru care va trebui sa platim un 
tribut, un pret. Acum, cand luna incepe, este greu sa acceptam ca linistea 
trebuie platita, dar dupa opozitia Soare-Uranus din 13 septembrie vom 
crede. 

 
1-3 septembrie 
In perioada 1 – 3 septembrie Luna trece prin Balanta realizand 

conjunctii cu planetele individuale ce trec acum prin aceasta zodie. Intai va 
face o conjunctie cu Venus, apoi cu Mercur, pe 1 septembrie, si a doua zi cu 
Marte.  Aceste aspecte ale lunii fac acum trigon la planetele din Varsator si 
cuadratura la cele din Capricorn si se poate spune, la prima vedere, ca 
aceste 3 zile sunt zile de crestere personala si motivare, de incurajare si 
deschidere, dar nu este asa! 

Conjunctia Lunii cu Venus si apoi cu Mercur in semnul Balantei ii va 
face pe oameni sa ezite, sa fie suspiciosi, neincrezatori in actiunile lor, 
ascunsi si speriati de necunoscutul zilei de maine. Acestor inclinatii li se vor 
alatura nesabuinta tineretii care ne va coplesesi, covingandu-ne ca e mai 
bine sa pui sentimentele inaintea oricarui lucru de pe pamant. Asadar, 
gesturile alese, dorinta de monden, de a cheltui economiile, facute cu greu 
in ultima vreme, pe o seara de nebunii, va tenta foarte mult. Cuvintele vor fi 
alese, gesturile rafinate, poate chiar o suspecta atractie spre poezie, ritm, 
melodicitatea cuvintelor asezate intr-o ordine improprie modului obisnuit 
de a fi, adica o joaca adolescentina periculoasa, riscanta care va costa mai 
mult decat pare la prima vedere. 

Initial, impulsul celor doua planete (Venus si apoi Mercur) aflat acum 
in conjunctie, adus in plan real prin trecerea Lunii peste pozitia lor celesta, 
nu pare riscant, el devine riscant abia a doua zi, cand Luna incearca sa 
reediteze placerile, bucuriile si nebuniile facute cu o zi inainte si cand 
realizeaza ca acest lucru nu se mai poate face! A doua zi dimineata Luna va 
trece peste Marte si ne vom aminti ca pana atunci treburile nu prea au fost 
in regula. Daca in seara zilei de 1 septembrie nu am avut masura si am 
cautat propriul confort impotriva conforutului celorlalti, conflictele se vor 
declansa chiar din dimineata zile de 2 septembrie.  

Daca evitam o escapada in oras, in vizita la prieteni sau evitam pur 
simplu orice fel de intalniri pentru a ne reculege sau odihni, mintea ne va 
duce spre un taram al iluziilor creandu-ne impresia ca orice poate fi 
realizat. Daca intr-un grup, pe aceste aspecte, avem impresia ca putem 
spune orice, fara responsabilitate si maturitate, acasa siguri cu o carte in 
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mana sau in fata televizorului mintea ne va indica domenii in care sa 
evadeze in deplina libertate. In aceasta ipostaza dimineata zilei de 2 
septembrie aduce un dus rece: “Da, se poate realiza la ceea ce am visat, 
dar nu pentru mine!”, vom spune. Exilul lui Marte in Balanta ii face pe 
oamenii sa vorbeasca si sa astepte ca altii sa le rezolve treburile, iar Luna, in 
acest context astral, isi poate face cate planuri vrea pentru ca Marte, care 
incepe sa construiasca un trigon cu NN din Varsator, se va considera 
suficient de bun si valoros incat sa merite ca altii sa-i indeplineasca 
dorintele. Adica ne va tenta foarte mult ipostaza de a fi serviti, laudati, 
alintati, doar pentru ca existam. 

Ambele situatii duc la frustrare, dezamagire, sperante desarte, crize 
de identitate, nemultumire si gesturi necugetate, de aceasta dat cu bataie 
scurta, programate in zilele de 2-3 septembrie si a caror finalitate merge 
pana cel mult pe 12 septembrie. 

Cei care lucreaza cu energia vor putea observa ca dupa amiaza zilei de 
3 septembrie are ceva special, ca vibratiile tind sa se situeze pe un punct de 
echilibru si ca indoielile existentiale din ultima vreme, cum ca nu prea ar 
exista o legatura speciala intre ceea ce vedem si ceea ce simtim, acum, pot fi 
acum rezolvate. 

 
4-8 septembrie 
Aceste intelegeri, deductii, observatii, senzatii receptionate in seara 

zile de 3 septembrie se constituie ca un preambul al meditatiilor asupra 
propriei existente, asupra alegerilor profesionale sau relationale, asupra 
deciziilor importante pe care a trebuit sa le luam in ultimul an (din 
septembrie 2007 de cand Saturn este in Fecioara). 

4-8 septembrie nu este doar o perioada de analiza, ci si una de decizii. 
Suntem invitati la reculegere pentru ca in urma acestei reculegeri viata ne 
va oferi un premiu, o distinctie, o recompensa si va trebuie sa stim sa-l 
gestionam corect. Daca in dimineata zilei de 4 septembrie 2008 Soarele 
intra in conjunctie cu Saturn, spre seara el face cu Jupiter un trigon si 
anunta ca vizita profesorului s-a terminat, iar informatiile pe care le-am 
acumulat vor fi singurele elemente cu care vom gestiona ceea ce vom primi. 
Pe 9 septembrie, Jupiter va face un trigon la grad perfect cu Saturn si acesta 
pare sa fie momentul deciziei. In aceste 4 zile se mai poate ajusta alegerea, 
informatia, putem sa ne reevaluam situatia si sa ne temperam din 
entuziasm sau sa ne incurajam, dar nu mai pot fi facute scimbari esentiale. 

Pe 5 septembrie Luna construieste impreuna cu Junon, Neptun si 
Uranus o nicovala cu punctul de echilibru in Rac, indicand ca aceasta zi 
trebuie sa fie zi a reculegerii, a sublimarii impulsurilor de a gasi 
recunoastere in aceasta lume, a razbunarii sau maniei. Luna in Scorpion 
(cadere) este o pozitie ce aduce usurinta in a manipula, sugestiona sau 
reorienta. Atunci cand trece prin aceasta zodie, dar mai ales acum cand 
construieste aceasta configurantie, ea ne va obligam sa luam parte la 
situatii pe care nu le-am fi ales in conditii normale. Acum trebuie sa facem 
dovada faptul ca stim sa iertam, sa putem intelege, ca nu suntem creatori 



2008 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime!  
 

62                                                                                         © Gheorghi ță Coşer, 2008 

de discordie, razbunari sau angoase, ci aducatori de lumina, puncte de 
echilibru pentru mediul in care traim. 

Nimeni nu va scapa neafectata din ziua de 5 septembrie. Cele mai 
mici urme vor fi cele emotionale care ne vor popula gandurile in 
urmatoarele zile. O solutie la indemana oricui ar fi rememorarea pozitiva, 
adica sa ne fixam doar pe amintirile bune, pentru a extrage din ceea ce s-a 
intamplat doar ceea ce este pozitiv. 

In  ziua de 7 septembrie Junon face doua sextile (cu NN si Chiron) si 
multe se vor clarifica, insa nu toate. Seara, Luna intra in conjunctie cu 
Lilith si spre dimineata zilei de 8 septembrie in cuadratura cu Uranus. 
Femeia este, in acest context astral, un factor de risc. Acolo unde se incurca 
treburile exista o femeie care va fi acuzata sau care chiar a provocat. 
Femeiele se cearta intre ele de la nimic, nervii sunt intinsi la maximum si 
situatia poate merge mult mai departe. Sunt atentionate femeile care ocupa 
functii de conducere, care au responsaibilitati importante la serviciu sau 
care se deplaseaza in interes profesional sau pentru a rezolva problemele 
altuia ca disputele la vor leza integritatea personala, efecta imaginea si le va 
bloca solutionarea in directia careia actioneaza. 

Drumurile nu sunt bune, iar planurile de calatorie trebuie lasate pe o 
alta zi. Tot ceea ce se incepe in aceasta zi este suspus esecului. 

Asadar, ziua de 8 septembrie chiar daca nu aduce evenimentelor 
amploarea pe care o va duce 13 septembrie, are toate sansele sa fie cea mai 
neagra zi a lunii. 

Revenirea in mers direct a lui Jupiter si cuadraturile pe care Marte si 
Mercur le vor ridica cu acesta, dupa revenirea sa in mers direct, va avea in 
plan social repercusiuni majore. Sunt afectate persoanele in varsta, 
vulnerabile acum in fata generatiei tinere. Aspectul astral nu indica o 
confuntare intre generatii, ci intre actualii si viitorii functionari. Pentru ca 
aspectul se ridica pe aplicatia opozitiei Soare-Uranus (cu momentul maxim 
pe 13 septembrie) demersurile sociale au acum un evident factor de risc. 
Putem asista la schimbari de roluri, la rastunarea unor situatii considerate 
clare si de necombatut, care pot duce la insucces, sanctiune pe linie 
administrativa, demisie, concediere. 

 
9-12 septembrie 
Dupa revenirea in mers direct a lui Jupiter pe 8 septembrie, este 

randul lui Pluton care, in dimineata zile de 9 septembrie, isi opreste mersul 
retrograd. Revenirea sa nu are repercusiuni in plan social, asa cum se 
intampla in cazul lui Jupiter, dar poate fi invinuit pe nedrept de pierdere de 
bunuri prin imprumut, ascundere sau instrainare, disfuctii la nivel 
cardiovascular, pentru ca se va face o confuzie cu influenta lui Lilith. Ziua 
de 9 septembrie va fi asadar o zi a greselilor, a neintelegerilor, a cuvintelor 
rastalmacite, a replicilor taioase care dau crize de inima, a minciunii si 
defaimarii. Fiecare parte implicata va avea impresia ca stie mai bine, ca 
detine adevarul, ca trebuie sa i se respecte dreptul la decizie. 
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Aspectul are in primul rand repercusiuni asupra sanatatii, mai 
afectate find circulatia venoasa, ficatul si pancreasul. Acestea aduc lectii 
legate de puterea de decizie, intelegerea experientelor vietii si atitudinea 
corecta fata de oameni. 

 Pe 10 septembrie Luna face primul trigon cu Saturn de dupa 
conjunctia acestuia cu Soarele si asta inseamna stire, anunt, veste, 
informatie in care este implicata propria persoana. Pentru ca atunci cand 
intra in semnul urmator Luna se intalneste cu vibratia Uranus-Neptun 
(aceste doua planete sunt in receptie mutuala) se poate anticipa ca solutia 
anuntata de trigonul Luna-Saturn este una confortabila, creatoare, menita 
sa indice inceputul unei noi etape si abia in aceasta etapa sa se descopere 
un neadevar spectaculos, scandalos, incitant. 

11 si 12 sunt zile de destin. Luna trece peste Sensul Vietii aflat acum in 
conjunctie cu Chiron si vom cauta compania persoanelor cu care sa ne 
completam din punct de vedere spiritual. In aceste zile viata ni se va parea 
altfel, timpul se va scurge altfel, cand repede si nu avem cum tine pasul cu 
el, cand prea lent si crud incat sa ne amintim intens tot ceea ce nu am 
realizat in aceasta viata. 

Memoriile negative vor dori sa domine intregul spectru al emotilor si 
sa le lasam sa-si faca jocul ar fi cea mai mare greseala. Aceste doua zile 
trebuie, asadar, sa fie zile de pace si multumire, de impacare cu ceea ce am 
reusit sa realizat in aceasta viata, cu ceea ce am rezolvat si inteles si pentru 
care viata merge mai departe. Un exercitiu al iertatii si impacarii, al 
destinderii si intelegerii poate acum purifica structuri astrale incarcate de 
ani de conflicte si neintelegeri. 

Pentru ca Lilith in conjunctie cu Junon devin elemente centrale ale 
triunghiului minon care se construieste cu planetele din Varsator si cele din 
Balanta, conflictele cu o evidenta incarcatura emotionala devin prioritare. 
Vom fi tentati sa ne lasam din nou tulburati de trecut, iar acesta va fi un lux 
prea mare. 

 
13-21 septembrie 
Ziua de 13 este o zi complicata de opozitia Soare-Uranus si de 

conjunctie Luna-Neptun pe Varsator, semn de tulburare a apelor. Acest 
aspect destabilizeaza vointa si increderea si aduce un dinamism haotic, o 
obsesiva nevoie de independenta, construite impotriva individului, 
impotriva integritatii sale psihice sau corporale. 

Daca Soarele este prin excelenta simbolul individualitatii si Uranus al 
universalitatii, opozitia celor doi, pe axa interceptata a lunii noi din 30 
august 2008, confera vietii personale un simt dramatic special. Ea aduce in 
primul rand griji, nesiguranta, agresiune impotriva vieti private, dar si 
nevoia de a evada din spatiul intim personal in spatiul intim al altuia, 
pentru o consolare, alinare, atenuare a unei dureri. 

La nivel personal opozitia este pregatita cu o zi inainte (12 
septembrie), cand sentimentele par sa fie la cote inalte, prin conjunctia 
Venus-Marte, cand intalnirile de factura relationale, romantica, intima, par 
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sa fie tonice, relaxante derulate intr-un cadru echilibrat. In toata aceasta 
armonie, influenta opozitie Soare-Uranus aduce o apreciere gresita a 
propriei persoane, o stima de sine prea mare ce va primi ca feed back  din 
partea celorlalti reactii de respingere si detasare. 

Pentru barbati aspectul poate fi semnul inceputului unei prietenii 
neobisnuite, impotriva regulilor, chiar a regulilor personale, acceptata pe o 
dorinta de nou, inedit, de evadare dincolo de limitele dureroase ale propriei 
conditii. Ideea de inversiune are cu aceasta opozitie multiple valente si ea 
va fi discutata, abordate sau experimentata pana la limita atasamentului. 
Amintirile sunt pe aceiasi lungime de unda. Se deschid canalele de colectie 
si ceea ce era uitat sau refuzat acum este incet, incet tatonat. Cand Soarele 
se opune lui Uranus, ni se reconfidureaza ideea de tata. Cei care sunt in 
aceasta ipostaza pot primi din partea copiilor o opozitie considerabila, pot 
primi replici dureroase care sa lase urme adanci in sufletele lor de parinti. 
Cand este vorba de Uranus trebuie sa ne gandim ca nu este nimic personal, 
ca impulsul primeaza si ca dupa ce s-a consuma evenimentul astral care a 
produs reactia, copilului ii va reveni zambetul gingas, inocent atunci cand 
isi va vedea tatal. In ipostaza de copil, opozitia il face pe om sa se creada 
intelept. Va da sfaturi celor mari si va avea reactii improprii statutului pe 
care il are, isi va da importanta si va gresi pentru ca va risca sa nu fie 
inteles. 

Femeilor, opozitia Soare-Uranus din 13 septembrie le aduce 
complicatii sentimentale, pierderea iubirii de o viata, atasament de 
persoane ce au o conditie morala indoielnica, tentatia de a repeta o greseala 
grava facuta in trecut. Ideea de respingere impusa de acest aspect astral 
impune femeilor o atitudine eroganta, dispretuitoare fata de tot ceea ce vine 
din masculinitate, ele insele afisand calitati masculine, si atasarea de 
persoane blande care sa le confere liniste, impacare. 

Legaturile construite pe aceasta opozitie pot deveni foarte usor 
patologice, in special pentru femei, pentru ca acum se construiesc pe nevoia 
de anestezie. Pe acest aspect astral, barbatii dupa care se va uita o femeie 
sunt analgezici pentru suferintele lor. Cele mai curajoase vor fi tentate sa 
renunte la statut si imagine pentru a se apropia de astfel de barbati si 
efectul va fi dezastruos pentru ca li se va stirbi din imagine, moralitate si 
nici nu se vor elibera de problemele interioare care l-au determinat sa faca 
o astfel de a legere. 

Sentimentele se aprind si ele se motiveaza cu argumente materiale; 
fie refuzul confortului si renuntarea la aceasta lume obsedata dupa confort, 
fie alegerea unui compromis pentru imbunatatirea confortului material sau 
social. Femeile sunt vulnerabile pe acest aspect si daca doresc sa nu fie 
luate prin surprindere de un viitor identic cu trecutul, dar plasat intr-un alt 
context predispus de retrogradarea lui Mercur din finalul lunii, trebuie sa 
fie rationale si sa nu accepte nicio provocare. 

In ziua de 14 septembrie gandurile si tentatiile impuse de opozitia 
Soare-Uranus din 13 septembrie se acutizeaza. Argumentele in favoarea 
schimbarii sau alegerii tentatiei drept solutie miraculoasa devin din ce in ce 



2008 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime!  
 

65                                                                                         © Gheorghi ță Coşer, 2008 

mai convingatoare. Luna in Pesti devine prea indiferenta de consecinta si ii 
face pe oameni prea sensibili la durere. 

Aspectul tragic al zilei de 14 si apoi a celei de 15 septembrie nu rezida 
numai in opozitia Luna-Saturn sau in separatia opozitie Soare-Uranus, ci in 
amplitudiea pe care aceasta combinatie o realizeaza. Este vorba despre 
doua opozitii a 4 planete guvernatoare a 4 zodii situatie in pozitii 
complementare: Luna-Saturn (Rac-Capricorn), Soare-Uranus (Leu-
Varsator). Aspectul este negativ si este pe frecventa opozitiei Saturn-
Uranus ce va avea loc in ultima parte a acestui an, deci  premergator acestui 
aspect. Se construiesc sentimente pe idea de pierdere sau castig, se 
consuma conflicte in graba pentru a finaliza artificial o etapa si inceperea 
alteia, mult mai agresiva si mai rea, se spun lucruri tendentioase in public 
ce vor afecta aliantele si asocierile vechi pentru a disturge o imagine sau un 
statut. Aspectul afecteaza in special grupurile, cele cu identitatea sociala 
care intentioneaza sa puna, in aceasta perioada, in aplicare un plan de 
masuri legate de restructurare, preschimbare de nume, specific, orientare. 

Totusi, ceea ce se va intampla in aceste doua zile se va constitui ca o 
cauza pentru opozitia Saturn-Uranus ce are momentul maxima pe 4 
noiembrie. Din momentul in care sunt produse cauzele nu vor putea fi 
sterse decat prin implicarea in ceea ce predispune, asadar se recomanda, pe 
cat posibil, izolare, retragere in spatii rezervate cultivarii spiritului, locuri 
straine de aglomeratia si stresul societii de consum si dedicarea timpului 
reculegerii si linistii interioare. 

Cuvantul va fi arma cea mai la indemana si va fi utilizata ca semn al 
slabiciunii de a actiona in alt fel, conform proverbului “cainele care latra, 
nu musca”.  Chiar si aceste cuvinte sunt suficiente pentru ca, spre finalul 
anului, bilantul sa fie tragic si dureros. Orice ati crede ca s-ar intampla daca 
taceti sau evitati o replica/provocare, stati deoparte de astfel de situatii 
pentru a va proteja. Luati-o ca pe un exercitiu de rabdare si detasare, de 
desprindere de valorile impuse de personal si cultivarea valorilor 
impersonale. Resemnati-va ca daca este sa pierdeti in aceste zile, atunci sa 
pierdeti, pentru a nu muri inainte de vreme la momentul bilantului. Este 
mult mai bine si mai putin dureros sa previi, decat sa combati. 

Zilele de 17, 18 si 19 sunt zile de relationare, de achizitii, de 
reintoarcere la obiceiurile din ultima vreme, la linistea si confortul pe care 
il confera rutina, la curajul de a porni un dialog pentru solutionare nu 
numai pentru defulare. Sunt zile de framantari interioare, de dialog 
interior, in care ne abordam problemele existentiale ca si cum a fi ale 
altora. Trigonul Luna-Pluton din 18 septembrie ne va da incredre si 
profunzime.  Aspectul aduce senzualitate, tentatii subconstiente, dorinta de 
stabilitate materiale reiesita brusc, ca o concluzie, din dialogul interior. 
Contactele si intalnirile din 17 si 18 septembrie devin posibile mijloace de 
solutionare. Ele vor fi luate in considerare si vor fi abordate ca solutii 
disperate. Cu alte cuvinte, ne legam de cine ne iese in cale si descoperim ca 
putem vorbi frumos, ca nu ne mai streseaza nimeni si ca rezistam altfel la 
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efort. Daca suntem sinceri cu noi insine putem observa ca asta va veni din 
teama de saracie, lipsuri sau din neputinta de a obtine pe cat ne dorim. 

In 20 septembrie Luna face un trigon cu Soarele, iar in 21 un alt 
trigon cu NN si o cuadratura cu Saturn. 20 si 21 sunt, asadar, zile de solutii, 
in care vor discuta orice cu oricine. Inclinatia de  a vorbi orice cu oricine 
ascunde si un refuz: refuzul fata de sine. Dialogul interior practicat in zilele 
din urma a obosit mintea si acum cand Luna este in Gemeni, 
superficialitatea si usurinta de a ne desprinde de orice, data de aceasta 
pozitie, ne va face sa ne simtim mai apropiati de minciuna decat de adevar. 

Solutiile pe care le aduce Luna acum, cand se opune cu Lilith sunt 
proaste, tendetioase si agresive. Pentru ca, in zilele anterioare, inclinatia a 
fost aceea de a ne atasa de oricine pentru a reusi, in paralele cu un dialog 
interior epuizant, detasarea de acest proces inseamna si detasarea de cei 
care au fost implicati aici, fara voia lor. Din nou femeile sunt mai afectate 
decat barbatii, iar cele casatorite sau cele care sunt implicate intr-o relatie 
de lunga durata. Crucea cosmica mobila construita cu Luna si Lilith pe axa 
sinceritatii poate fi fatala cuplurilor care au incercat pana acum o impacare 
si care nu au gasit-o pe nicio cale. Nesiguranta este acum departe de a fi 
explorata pana la capat, iar durerea apasatoare. Orice cuvant cade greu si 
este perceput ca un adaos la intregul conflict, intreaga situatie. 

Opozitia Lunii cu Luna neagra, acum, cand Soarele inca se mai afla 
sub incidenta opozitiei cu Uranus, este semn de boala, slabire a vitalitatii, 
insomnii. Chiar daca Luna mai ridica doua trigoane cu Marte si Mercur din 
Balanta, semn de rafinament si distinctie, de echilibru si pacifism, orice am 
spune nu este la locul lui. Ni se raspunde urat la un gest frumos sau 
descoperim ca un gest frumos facut in trecut s-a constituit, de fapt, ca un 
mijloc de a desconsidera si ridiculiza situatia in sine sau chiar propria 
persoana. 21 septembrie este o zi complicata care ne va incarca sufletul de 
amintiri triste, multe dintre ele de neinteles, despre cum pot fi oamenii si ce 
sunt ei dispusi sa faca. 

 
22-30 septembrie 
Din seara zilei de 22 septembrie vibratia se schimba, pentru ca 

Soarele va trece in Balanta. 
Daca urmarim tema ingressului Soarelui in momentul echinoctiului 

de toamna, descoperim toate planetele, care anterior n-au complicat viata, 
in pozitii importante: Luna in opozitie cu Pluton, Uranus pe ascendent, 
Soarele pe axa interceptata, Saturn in casa VI, iar Lilith culminanta in casa 
IX intarind careul in T mobil cu Saturn si Uranus in opozitie. Apar dintr-
odata probleme de casa, domiciliu, mutatie, avere sau patrimoniu, de 
propietate, demersuri care merg spre un teren delicat, sensibil, tendentios. 
Casa relatiilor si a proceselor, a asocierilor si a confruntarilor directe este 
asaltata de planete individuale. De partea cealalta, in casa I, Uranus 
retrograd pe ascendent scoate viata privata in public, defaimand, brusc prin 
violarea intimitatii, destainuiri tendentioase chiar denunt. Pentru ca 
Uranus realizeaza o receptie mutuala cu Neptun din XII, conjunct acum cu 
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NN, scopul acestei defaimari este de a limita libertatea, de a ascunde o 
imagine, fie pentru a proteja individul, fie pentru a-l priva de libertate. 
Jupiter face si el o opozitie cu Luna din Rac si intelegem ca aceste 
informatii se axeaza pe procese, confruntari mai vechi, ce au inceput anul 
trecut, din decembrie, cand Jupiter a intra in Capricorn. Caderea lui Jupiter 
in Capricorn este vinovata de lipsa dreptatii, de acuzarea celor mici, de 
folosirea aberanta a ideea de dreptate si de subminarea unor importante 
structuri ale statului prin expropriere. Deposedarea de bunuri devine prin 
Jupiter in cadere un semn ca dreptatea este pervertita, iar furtul intelectual, 
denuntul, minciuna un mijloc de a arata mizeria morala a celui care vrea 
sa-si faca dreptate acuzand de ceea ce, de fapt, chiar el face. 

Mirajul fericirii, al nepasarii si al intelegerii ca oricat de grele ar fi 
problemele ele vor trece cu timpul se sfarseste pe 23 septembrie, unde 
sextilul pe care Venus il face cu Pluton aduce senzatii puternice, dorinte de 
intalniri si activitati mondene, implicare in activitati cu caracter social. 
Aspectul este incarcat de charm, seducatie, gesturi rafinate si distinse. 
Femeile sunt acum avantajate si in special cele in varsta carora li se ofera 
acum prilejul sa se implice in activitati placute, relaxante. Sextilul dintre 
Venus si Pluton, pe tema ultimului ingress, cel al Soarelui in Balanta, aduce 
un Pluton pe casa X in opozitie cu Luna si este semn de solutionare 
pozitiva, destindere dupa o perioada incordata, vindecare miraculoasa, 
descoperirea unui remediu, a unui tratament care functioneaza si care ajuta 
organismul sa se refaca. Lupta cea mai importanta se va da insa cu propria 
incredere. Persoanele implicate se vor indoi daca tratamentul sau efectele 
tratamentului sunt corecte, daca ele sunt de lunga durata si daca sunt 
demne de luat in seama. 

Retrogradarea lui Mercur din 24 septembrie va da indoielii mai multa 
incredere. Acest aspect astral face trimitere acum la perioada in care 
Jupiter trecea prin Scorpion (26.X.2005-24.XI.2006) si in mod special la 
acel interval al tranzitului jupiterian cand Mercur se afla in Capricorn (4-22 
ianuarie 2006) cand nevoile de afirmare si elevare sociale i-au determinat 
pe cei implicat sa faca erori grave, descoperite acum si analizate. 

Actiunile la care predispun Jupiter in Scorpion si Mercur in 
Capricorn sunt cele ce vizeaza puterea, institutiile, chiar militare, 
administratia, justitia si serviciile secrete. Spectrul de actiune al acestei 
combinatii astrale are acum un important semn de evolutie pentru cei care 
au intuitia sa caute solutia in acea perioada. La inceputul tranzitului 
mercurian prin Capricorn, in ianurie 2006, am anticipat usurinta cu care 
aceasta planeta ii invita pe cei dornici de putere la tentatii. Atunci s-a 
incercat o reeditare a unor conflicte desfasurate cu 3 luni inainte, acum se 
va incerca din nou facandu-se apel la acea perioada si la achizitiile de 
atunci. 

Pe 28 si 29 septembrie, Mercur va realiza un trigon si respectiv un 
sextil cu Neptun si Junon, aducand sperante false planurilor noi si 
incredere planurilor vechi, asocierilor ale caror baze au fost puse la 
inceputul anului 2006. 
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In 29 septembrie luna noua in Balanta aduce o noua serie de 
evenimente. Se trage linie si se incepe o noua etapa, pe baze vechi, pe o 
fundatie deja discutata. Tot ceea ce a fost gresit si tendentios acum se 
preschimba pentru ca totul va avea o miza mult mai mare. Lilith pe casa I si 
Pluton pe casa II pe final de Sagetator aduce o stranie nevoie de 
recunoastere. Pentru ca avem un semn malefic pe casa I este bine ca in 
perioada sa de actiune (29 septembrie – 29 octombrie) sa ne protejam viata 
intima de ochii celor curiosi pentru ca elemente banale, normale, firesti vor 
fi surse de scandal si barfa. 

 
Luna septembrie este asadar epuizanta. Nu numai ca detine aspecte 

malefice, agresive care pot leza viata personale si compromite pe cea 
sociala, dar este si purtatoarea unui element straniu si greu de explicat cu 
ajutorul elementelor astrologice: risipa. Cei care acum vor pierde, de fapt 
vor risipi ganduri, incredere, bani, timp, energie, valori se vor vedea pusi in 
situatia de a cersi exact ceea ce au pierdut. 

Multe dintre acestea se vor intampla fara ca mintea sa le poata 
cuprinde, dar, in final, dupa urmarirea efectelor putem considera ca 
intreaga perioada este si un instrument eficient de autocunoastere. Daca 
vom dori sa ni se dea atentie, inseama ca am risipit atentia, daca dorim sa 
fim iubiti, am risipit sentimentele pe aspecte efemere ale vietii, iar daca 
vom considera ca nu avem suficient de multi bani pentru a duce la 
indeplinire planurile pe care le avem, inseamna ca am risipit rodul muncii, 
castigul inopinat sau primit prin generozitate altora. Observandu-le, 
incepand cu 24 septembrie de cand Mercur a intra in mers retrograd, vom 
putea sa ne intelegem mai bine, sa ne cunoastem mai bine pornirile si 
dorintele si sa ni le ajustam pentru a deveni eficiente. 

Luna septembrie se afla pe vibratia proverbului: “cine seamana vant, 
culege furtuna”. 
 

OCTOMBRIE 2008 
 

Privire de ansamblu 
Octombrie este luna ambitiilor, a planurilor de reusita profesionala, 

de deschidere fata de domenii si preocupari improprii statutului si 
pregatirii, de implinire a unui plan la care s-a lucrat in ultimii 2 ani. Pentru 
ca Marte va trece din 4 octombrie in Scorpion, iar Venus deja se afla in 
acest semn din 24 septembrie, intentiile si demersurile pe care le vom face 
se vor centra pe imagine, avantaje materiale, dominare, dar si realizarea de 
planuri ascunse, tendentioase, la limita dintre bine si rau pentru un avantaj 
practic, palpabil, imediat. 

La capitolul evenimente astrale luna octombrie il aduce pe Marte in 
Scorpion si pe Venus in Sagetator, la un interval de 14 zile intre ingressuri, 
astfel ca din 4 pana in 18 octombrie vom suporta planetele atractiei si 
magnetismului relational intr-un semn al instictelor primare si a ratiunii de 
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a fi, pe fundalul unei intregi suite de aspecte pe care in special planetele din 
Balanta si Scorpion le fac la cele din Capricorn si Varsator. 

Alaturi de acestea in 23 octombrie Soarele trece in Scorpion si, din 30 
octombrie, Junon in Capricorn. Mercur si Chiron revin din mersul lor 
retrograd in 15 si respectiv 25 octombrie, aducand o umbra de normalitate 
in anomaliile relationale pe care cu atat de multa usurinta le-au predispus. 
Vraja repararii trecutului se spulbera odata cu revenirea lor in mers direct, 
cand ii vom vedea din nou pe oameni asa cum sunt ei, fara adjuvante sau 
cosmetizari datorate proastei intelegeri. 

Un alt eveniment special pe care luna octombrie il aduce este 
conjunctia Soare-Mercur din 6 octombrie, o conjunctei inferioara cu un 
moment maxim al fazei la ora 23:52. Conjunctia inferioara a lui Mercur cu 
Soarele nu este de bun augur in astrologie, ea aducand momente de refuz a 
stralucirii, pervertire a gandirii superioare, concentrare pe aspecte negative 
ale vietii si tristete. Gandurile de tradare, teama de despartire sau alungare 
dintr-un climat relativ armonios sunt predispuse de acest tip de conjunctie. 

Privind toate acestea prin prisma experientelor luni septembrie, care 
a incercat pe revenire si alegeri de natura karmica, evolutiva, valorile 
planetelor din Scorpion si aspectele planetare de acum, aduc oamenilor 
dorinta de repliere, de reevalarea a situatiilor lor si tendinta de a vederea 
un nou inceput ca singura solutie. Poate de prea multe ori vom auzi in jur 
spunand: “Nu mai pot, trebuie sa o iau de la capat, altfel nu reusesc!” 
Reintoarcerea la profunzimile fiintei este una dintre cele ai puternice 
tendinte ale acestei luni, avand sansa sa devina char principala trasatura. 
Relatiile de factura profesionala, dar si cele in care se realizeaza un transfer 
de cunostinte prin intalnire, conferinte, cursuri, schimburi de experineta, 
sunt aducatoare de sansa si beneficiu. Exista insa si un mare neajuns 
predispus de aceasta perioada: plata. Nimic nu va fi gratis si nu trebuie sa 
traim cu iluzia ca sansa inseamna a primi fara a oferi ceva in schimba. 
Primim si trebuie sa oferim, ni se ofera si noi, la randul nostru, trebuie sa 
oferim. Este un proces natural pe care acum il vom constientiza si de care 
nu ne putem dispensam daca dorim o reusita cat de mica in ceea ce 
intreprindem. 

Nuantarea acestei tendinte va oferi o varietate de stari si intentii atat 
de complexa incat se va putea observa cat de diferiti suntem noi oameni, 
chiar daca ne asemanam atat de mult. De partea cealalta, diferentele vor 
indica o racire a sentimentelor, o amplificarea a vointei in detrimentul 
sinceritatii si a tolerantei. Ne va veni foarte greu sa iertam si vom prefera 
ascundem adevaratele intentii. Acum, mai mult decat in alta perioada a 
anului, vom plati tribut ratiunii, un tribut pagubos si malefic. Nu trebuie sa 
uitam ca ne aflam inca pe aplicatia opozitiei Saturn-Uranus si ca nimic din 
ceea este rezolvat si stabil nu este final, nimic din ceea ce este pur, inocent 
si moral nu ramane neatins de preschimarile unei societati dependenta de 
consum. 

 
1-3 octombrie 
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ASPECTARIAN  

Miercuri  1-10-2008  2:07 Sextil Neptun-Junon 
Miercuri  1-10-2008 20:15 Sextil Mercur-Lilith 
Joi  2-10-2008  7:00 Sextil Marte-Pluton 

Miercuri  1-10-2008  7:25 Luna intra in Scorpion 
Vineri  3-10-2008 18:14 Luna  intra in Sagetator 

 
Nu doar acest interval, ci intreaga luna se afla sub puternica influenta 

a zodiei Scorpion. Zilele 1, 2 si 3 octombrie sunt zile de Scorpion, cand 
emotiile tind sa se ascunda, iar gandurile nu mai sunt exprimate sincer. 
Totul se preschimba din lumina in intuneric si, privindu-ne, putem sesiza 
dublul interior care se opune cu mare insistenta celui exterior. 

Din punct de vedere psihologic perioada aduce o incredere falsa in 
sine, construita pe nevoia de a elimina neajunsurile, de revansa, de 
razbunare. “Acum a venit momentul“ vom spune, gandindu-ne ca acum 
atacam ceea ce, din umbra, am urmarit de mult. Din nefericire acest 
“moment” a venit pentru cel care il cauta, pe ideea “cine sapa groapa 
altuia, cade singur in ea”. 

Chiar daca Luna va face o conjunctie cu Venus, aceste zile nu au nimic 
din voluptatea si senzualitatea venusiana, ci mai curand din alunecusul 
pielii de sarpe, din luciul solzilor si vascozitatea veninului prelins, din 
surplus, pe langa locul de unde vietatea a muscat. Sunt zile in care lectiile 
de viata trebuie privite asa cum sunt ele. Nu se intampla nimic nou pentru 
ca NN se departeaza de Chiron si va cauta sa identifice in viata de zi cu zi 
numai ceea ce era inscris intr-un plan strategic, numai ceea ce era cunoscut 
dinainte.  

Ca evenimente ziua de 1 este o zi a gafelor de alegere. Nu prea se spun 
multe cuvinte, dar nici nu avem ocazia, pentru ca alegem un alt drum decat 
cel pe care merg cunoscutii. Se iau hotarari proaste, se fac presupuneri 
gresite si nimic din ceea ce intalnim nu ne place. Pluteste in aer o stare 
proasta care ne impinge spre izolare si refuz. 

Daca ziua de 2 octombrie este una interesanta la capitolul cautari 
interioare, intrebare-raspuns, consultatie, deschidere fata de o solutie, 
demers pe cale medicala, noaptea spre 3 octombrie este una intensa si 
zbuciumata, cu insomnii sau vise percepute cu mare intensitate. Poate fi 
chiar o noapte cu vise premonitorii, dar unele dintre ele rauprevestitoare, a 
caror informatie este atat de intensa si grea, incat va ramane vie in minte 
toata ziua de 3 octombrie.  

 
 4-7 octombrie 
 

ASPECTARIAN  
Sambata  4-10-2008  7:34 Marte intra in Scorpion 
Sambata  4-10-2008 15:10  Cuadratura Uranus-Lilith 
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Duminica  5-10-2008  0:36 Trigon Mercur-Chiron 
Duminica  5-10-2008 11:22 Sextil Venus -Jupiter 
Duminica  5-10-2008 14:22 Trigon Mercur-NN 
Luni  6-10-2008 19:51  Cuadratura  Soare-Jupiter 
Luni  6-10-2008 23:32   Cuadratura Venus-NN 
Luni  6-10-2008 23:52  Conjunctie Soare-Mercur 
Marti  7-10-2008  2:47 Cuadratura  Mercur-Jupiter 
Marti  7-10-2008  8:41   Sextil Venus-Saturn 
Marti  7-10-2008 13:02   Cuadratura Venus-Chiron 

Luni  6-10-2008  6:48 Luna intra in Capricorn 
Marti  7-10-2008 12:04 PRIMUL PATRAR 

 
Din 4 octombrie Marte trece in Scorpion, renuntand la conveniente si 

indreptandu-si atentia de la relationare, la interese, de la nevoie neclare, 
scurte, de momente, la planuri de viitor, ambitii puternice prin care 
intentioneaza sa cucereasca anturajul, lumea. Din punctul de vedere al lui 
Marte schimbarea este benefica. Ea inlocuieste superficialitatea cu spiritul 
de obserevatie, cu usurinta de a colecta informatii pe care altii le neglijeaza, 
de a percepe esentialul dintr-un contex, de a cerceta lucrurile ascunse ale 
vietii. 

Momentul  Marte in Scoprion este unul de glorie, de trezire la 
realitate, de revendire, de impunere a unui statut, poate chiar cu forta. 

Din punct de vedere psihologic aspectul aduce nevoie de 
recunoastere, stima de sine, vivacitate si autodevorare pentru indeplinirea 
scopului. Nu se va mai resimti efort sau oboseala, totul se va centrat pe 
nevoia de a elimina un obstacol. Marte in Scorpion nu acumuleaza si nu se 
mandreste nicidecum cu averea sa pentru ca el este administratorul averii 
altora. Lui nu-i apartiene decat simbria. Pentru ca nu vrea sa piarda nimic, 
nu-si insuseste dorinta mosierului (Marte in Taur, pozitia sa 
complementara). Ambitia si nevoia de putere sunt atat de mari, incat se 
poate gresi alegand finalitati imposibil de atins. Trecerea lui Marte prin 
Scorpion este rapida. Pe 16 noiembrie 2008 va parasi Scorpionul, facand un 
bilant sinistru, agresiv si patetic in care isi va aminti ca evenimentul 
esential care a contata cel mai mult pentru valvataia sa experentiala a fost 
opozitia Saturn-Uranus de 4 noiembrie. 

Acum, trecerea lui Marte in Scorpion devine un preambul al opozitiei 
amintite. Pentru ca in Scorpion Marte combate acumularea, masivitatea, 
volumul si intentioneaza sa inlocuiasca totul cu selectivitatea, renuntarea, 
esenta, primele ganduri vor fi cele de abandonare.  

Abandonarea, acum, cand pe langa trecerea lui Marte in Scorpion, 
Uranus ridica o cuadratura cu Lilith, este una dureroasa si fortata de un 
eveniment nefericit. Din punctul de vedere social acest context poate aduce 
despartire, divort, pierderea economiilor de o viata, demisie sau concediere, 
alungare, dezmostenire, expropiere sau incheierea unei afaceri in pierdere. 
Durerea va fi cu atat mai mare cu cat semnul Scorpionului implicat aici prin 
intermediul lui Marte, ii aduce individului o apriga neputinta. Va vrea prea 
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mult sa reuseasca si ambitia il va domina atat de tare, incat nu mai poate 
renunta. Acesta va fi practic inceputul sfarsitului. 

Ziua de 4 octombrie este una dintre cele mai importante zile a lunii, 
iar valoarea sa, din cauza aplicatiei opozitie Saturn-Uranus, merge pana 
dincolo de sfasitul lui octombrie. 

Tema astrala a ingresului il plaseaza pe Marte in care I, alaturi de 
Mercur, aducand contextului astral o duritate rara. Agresivitatea acestei 
tendinte va fi indreptata in primul rand catre interior. Uranus din casa VI 
poate aduce evenimente speciale in raport cu forta de munca, provocand 
miscari de culisa, agitatie in fata unui pericol iminent. 

Valorile de tip Fecioara, aduse in tema de Uranus prin palsarea lui in 
casa VI, aflat acum in opozitie cu Saturn din Fecioara, intareste ideea ca 
ingressul martian in Scorpion (4 octombrie 2008, ora 7:34) aduce o noua 
reconfigurare a puterii si ca devine inedita prin nota agresiva pe care o va 
prezenta. 

Din punct de vedere social, un adevar va fi spus brutal, prin cuvinte 
grele, cu dezvaluiri tendentioase si eficiente, motivand nevoia de control si 
necesitate a reusitei. 

La nivel personal aspectul poate fi agresiv pe sectorul hranire, 
pericolul ingerarii unor substante toxice fiind foarte mare, cu atat mai mult 
cu cat echilibrul emotional tinde sa se situeze la coate minime. In acelasi 
sector, cel al valorile personale, dezamagirile sentimentale tind si ele sa 
devine mai evidente in aceasta perioada, fiind determinate de trecerea lui 
Marte prin Scorpion. Pentru ca Neptun din casa V ridica un trigon cu 
Soarele si Mercur, convingerea ca semnalele subtile, avertismenele sunt 
corecte ii va impinge pe oameni spre tulburari de judecata si greseli fatale 
in alegerile pe care le fac. Indiferent ca este vorba despre o alegere lipsita de 
importanta (in ce magazin sa intre sau carui angajat sa i se adreseze) 
dezamagirea, umilinta datora contextului, a defazarii celor doi va rani 
sufletul. “Dar nu am vrut sa stiu decat atat, de ce a tipat asa?” ne vom 
intreba. 

Trebuie sa intelegem ca avem de-a face cu o greutate astrala deosebit 
de mare si ca gruparea planetelor in partea a doua a zodiacului, nu ne va 
mai da ocazia sa reconfiguram traseul pe care mergem. Daca esecul ne iese 
in cale sa batem in retragere si sa nu luam in usor contextul gandindu-ne 
ca, dispunand de o mare forta si vointa prin ajutorul lui Marte si a lui Venus 
din Scorpion, vom reusi. Gama actiunilor este extrem de varianta pentru ca 
etalonul este dictata din interior, din profunzime, din gandurile cele mai 
ascunse. Este de la sine inteles ca ne vom comporta neobisnuit, vom gandi 
neobisnuit, vom folosi cuvintele in alt fel decat pana atunci, insa trebuie sa 
ne impunem ca rational ziua de 4 octombrie sa nu fie cu nimic diferita de 
celelalte. Sa nu ne lasam pacaliti de impulsul puterii de a actiona si sa 
depasim aceasta limita, pentru ca, ulterior acestui moment, cu fiecare zi va 
fi din ce in ce mai greu sa revenim, iar evenimentele vor merge din rau in 
mai rau. 
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Depasirea momentului 4 octombrie este o grea incercare pentru toti, 
cu atat mai mult cu cat sextilul Venus-Jupiter din 5 octombrie aduce noroc 
in intalniri si o suspecta veselie. Mercur isi aduce acum aminte de trecut si 
de greselile acestuia si va dori sa repare printr-o intoarcere in timp. Va da 
multe telefoane si va urmari sa reintegreze in viata sa armonia pe care in 
trecut a distrus-o. 

Din punct de vedere social ziua de 5 octombrie este o zi buna, cu 
intalniri, contacte, usurinta in comunicare, dorinta de distractie, 
destindere. Pe un asa context astral, aceasta zi are sansa de a deveni cea 
mai usoara zi a retrogradarii lui Mercur prin Balanta. In ciuda acestei 
pozitii ea aduce cuvantul in centrul atentiei, iar mesajul sau este prea 
concentrat pentru a nu fi perceput. 

Ceea ce nu se poate realiza in 5 octombrie, in 6 octombrie nu se va 
mai putea nicicum. Soarele va ridica o cuadratura la Jupiter, iar Venus la 
NN, aducand greseli de exprimare, greseli in acte, in documente oficiale, 
erori de judecata, revolta. Luna va face o conjunctie cu Pluton pe final de 
Sagetator facand apel la dreptate intr-un mod patetic si disperat. Din 
pacate nu vom avea dispozitie decat pentru propriile probleme. 

Retragerea catre viata intima, catre rezolvarea problemelor de 
familie, de avere, mostenire, succesiune, achizitionare de bunuri, 
recunoastere, cu impact social, din partea unor persoane, prin incurajari, 
laude, recomandari, aduce o pata de culoare in contextul general al temei. 
Putina tensiune impusa de Primul Patrar va fi perceputa ca o motivatie, ca 
o provocare in a implica oameni in solutionarea problemelor. Daca pana in 
dimineata zilei de 6 octombrie a rezolva de unul singur o problema era un 
obiectiv esential, ulterior acestui moment si pe tot parcursul zilelor de 7 zi 8 
octombrie mintea va fi mai concentrata pe rezolvarea strictelor necesitati, 
atat cat sa nu se poate atenta la integritatea personala. Unii vor prefera 
izolarea in locuri retrase, departate de agitatia civilizatiei, altii se vor 
retrage in interior, in acele preocupari care le confera siguranta. 

7 si 8 octombrie nu sunt zile linistite, ci de retragere, de 
reinventariere, de introspectie, de rascolire a temerilor si neajunsurilor si 
identificare a posibilelor solutii. Comportamentul va fi duplicitar tocmai 
pentru ca motivatiile vor fi ascunse si din aceasta cauza gesturile, actiunile, 
vor putea fi intelese gresit. 

O greseala pe care putem sa o facem in aceste doua zile este sa ne 
lasam in voia diperarii si sa ne folosim de oameni. Sinceritatea fata de sine 
este o conditie esentiala pentru a nu provoca efecte negative majore. Noi nu 
traim in comunitate pentru a transfera responsabilitatile, ci pentru a ne 
ajuta reciproc. A incalca aceasta regula, acum, cand Saturn si Uranus se afla 
in faza crescatoare a opozitiei lor, ne plaseaza in postura de maxima 
receptivitate fata de trasaturile lor sociale, atragand nesanse si dizarmonii 
ce se vor concretiza prin pierderi substantiale, boli sau stari psihice proaste, 
iar pentru toate acestea vom da vina pe ceilalti. 

 
8-10 octombrie 



2008 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime!  
 

74                                                                                         © Gheorghi ță Coşer, 2008 

 

ASPECTARIAN  

Miercuri  8-10-2008 11:43  Trigon Soare-NN 
Joi  9-10-2008  5:34  Trigon Soare-Chiron 
Vineri 10-10-2008  8:47   Trigon Venus-Uranus 

Miercuri  8-10-2008 19:02 Luna  intra in Varsator 

 
Intrarea Lunii in Varsator, in seara zilei de 8 octombrie, aduce un 

suflu nou, o noua speranta. Pentru cei care au perceput cu mare greutatea 
inceputul lunii sau care au gresit, intentionand sa transfere 
responsabilitatile pe umerii altora, zilele de Varsator (intervalul in care 
Luna trece prin zodia Varsator), in special 8 si 9 octombrie, sunt zile de 
intelegere si acceptare, de cunoastere, observatie si iluminare. Luna ridica 
un trigon cu Soarele aducand bunastare in emotii si gandire, limpezind 
relatiile si temperand conflictele. Cel mai mic semn de intelegere si 
compasiune, de altruism si generozitate, primeste din mediu un ecou 
imediat. Este un interval al preschimbarilor, a redobandirii echilbrului si a 
reconfigurarii. Modificarile aduse de acest raport astral nu fac viata mai 
buna, ci schimba prioritatile in asa fel incat alegerile sa fie usor de facut si, 
in marea lor majoritate, corecte. 

Momentul 7-8 octombrie este insa unul deosebit de practic. Lilith cu 
Saturn si Uranus construiesc un careu in T pe semne mobile, aducand 
preschimbari prin agitatie sociala, pierderi de imagine si greseli de 
diplomatie si intelegere, descoperirea carentelor de cunoastere si, de aici, 
modificari de functie si statut. Cu alte cuvinte, pentru modificarile de 
natura sociala, intens mediatizate, se cauta tapi ispasitori, iar acestia nu vor 
fi decat protejatii de altadata, care sunt acum in postura de “ultimul venit 
primul plecat”. Modificarile profunde sunt de natura sa reconfigureze nu sa 
schimba lume, pentru o mai buna coodonare. In acest context, trigonul 
Luna-Soare, cu Luna peste Sensul Vietii din Varsator, aduce celor implicati 
strafulgarari de iluminare, deschideri speciale, solutii miraculaose, 
accelerarea unor procese de natura organizationala, relationala, ce au ca 
efect temperarea tensiunii de grup. Cu alte cuvinte, cineva va veni cu o 
solutie, aceasta va fi impartasita si se va descoperi de, de fapt, aceatsa a fost 
gandita de la inceput ca fiind cel mai bun medicament pentru haosul pe 
care il traim. 

Problema, insa, nu rezida in a gasi solutia, ci in a o integra. Integrarea 
ei, diferita de la o orientare la alta, va fi ultima mare etapa inainte exploziei 
inedite adusa de opozitia Saturn-Uranus. Ea va incepe acum si va dura 
pana pe 4 noiembrie cand cele doua planete se vor afla in opozitie la grad 
perfect. 

Din punct de vedere psihologic inceputul este delicat. El il poate 
determina pe individ sa renunte la cautari multiple pentru a se axa pe o 
singura directie, fara sa stie daca este buna sau nu, singura dovada fiind 
intuitia. Cei mai avantajati vor fi cei care lucreaza cu energia, care sunt 
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obisnuiti sa foloseasca intrumente abstracte si care au mai avut  dea lungul 
vietii ocazia sa aleaga doar pe baza intuitiei. Acum ei vor alege cel mai bine 
si, daca avem in jur oameni care sunt orientati spritual, care se preocupa de 
cultivarea spiritului si care au drept scop in viata cunoasterea, cereti-le 
sfatul. Intuitia lor va functiona si pentru cei din jur la fel de bine cum va 
functiona pentru ei. 

Cei care nu au nicio abilitate in a folosi intuitia se vor concentra mai 
mult pe latura emotional a evenimentelor. Vor deveni agresivi sau 
ingaduitori, nelinistiti sau calmi, osciland de la o stare la alta in cautarea 
raspunsurilor. Pentru cei nascuti in semn de aer rapunsurile vor veni cel 
mai repede, pentru celelalte semne ele vor intarzia, in asa fel incat le va 
incerca rabdare, vointa si rezistenta. Ulterior raspunsului, va aparea un 
neobisnuit moment de deruta. Fiind ca asteoridul spiritualitatii (Chiron) 
este implicat si trigonul cu Soarele realizandu-se la un orb foarte strans, 
tendinta va fi aceea de satietate. “Stiu si daca stiu atunci cel mai bine stiu 
doar eu” va fi o ideea regasita la foarte multi. Fara a avea intuitia drept 
mijloc de observatie, descoperirea noului, a tot ceea ce vine spre 
intampinare, va fi supuna erorii de judecata. Tendinta de repliere, oferita 
de Marte si Venus inca in Scorpion, va fi privita ca o solutie accesibila, dar 
pana sa ne retragem vom emite pretentii, pareri, aprecieri care nu vor veni 
din altceva decat din teama, prejudecati sau obsesii. 

Valorile chironie, infatisate in aceste doua zile, sunt, asadar, esentiale 
pentru a deplasa trenul vietii pe o alta linie. Pe cat posibil, abordati aceste 
zile cu detasarea celui care se goleste de sine pentru a fi umplut de o energie 
cosmica mirifica (“Goleste-te de tine ca te pot umple eu” (Iisus)) pentru a 
face fata cu demnitate pornirilor de inlocuire a ranilor cu acuzatii si a 
bolilor cu vinovati. 

Intelepciune este cea care va taia drumul impus de careu in T 
(Saturn-Lilith-Uranus), scurtand prin intelegere si cunoastere orice mijloc 
de actiune. Valorile pe care Chiron in Varsator le aduce sunt cele promovate 
de terapiile complementare, de tehnicile inedite, de informatia energetica 
privita ca solutie pentru reechilibrare energetica. In acest context astral 
Chiron devine terapeutul genial care stie fara sa ia contact direct cu 
pacientul, care ii cunoaste suferinta si cauza bolilor sale si stie ce solutie 
trebuie sa abordeze. Usurinta cu care comunica este straina intelegerii 
obisnuite si el ii va implica, asemenea unui mag, pe toti cei din jurul lui 
intr-o cautare subtila stranie, intr-un vartej mirifica. In tot ceea ce ni se 
intampla, spiritualitatea devine un centru de greutate esential. In 
permanenta vom avea in jurul nostru semne, avertismente, sclipiri ale 
drumului corect, in asa fel incat efortul nostru de a alege sa fie sustinut de 
comuniunea permaneta cu vibratiile universului. 

Din punct de vedere social Luna in Varsator va actiona asupra a tot 
ceea ce este tehnica modena, mijloc de comunicare, surprindere prin inedit, 
curajul de a strabate drumul cel mai scurt si periculos pentru a castiga timp 
sau din nevoia de a iesi in evidenta. Va exista o dispunere omogena a 
grupurilor in asa fel incat in orice context va exista un conflict intre 
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generatii sau cel mult va fi deosebit de vizibila linia de demarcare intre 
acestea. Relatia cu familia va fi orientata pe transe de varste, iar importanta 
ce o au membrii familiei va fi impusa tot dupa acest criteriu. 

Meseriile vor fi inlocuite cu pasiunile, iar timpul sau lipsa eficientei 
materiale a activitatii prestate va crea un haos teribil in viata personala. 
Amintirile lunii septembrie, inca proaspete in minte, aduc acum un amestec 
exploziv de dorinte si ambitii, incat se pot distruge casnicii prin 
abandonarea caminului, disparitii misterioase, refuzul sprijinului sau de a 
acorda un ajutor. Teama esecului, in acest interval, ii va face pe oameni sa 
se comporte foarte ciudat. 

Din punct de vedere medical perioada aduce o nevoie neobisnuita de 
hrana. Se va apela la tot ceea ce este alternativ, necoventional care va fi bun 
si eficient, doar daca a fost abordat si in lunile anterioare. Tot ceea ce este 
nou agreseaza organismul si, obligandu-l sa elimine fortat toxine, isi va 
produce altele, la fel de periculoase. De partea cealalta, suspunerea 
organismului al efortul de experimenta placeri intense il va slabi si 
devitaliza. 

Sunt recomandate regimurile alimentare in care sa se consume hrana 
rece. Tot ceea ce este cald, acum, expune organismul la un proces de 
detoxifiere pe care nu-l poate sustine. Calirea este esentiala in a nu distruge 
de tot echilibru, din dorinta de a-l reface. 

In 10 octombrie vom sti ceea ce am ales. Cand Luna va face trigon cu 
Neptun si Venus cu Uranus, ne vom apleca mai mult asupra propriilor 
problema, fara sa mai fim consumati de ambitii si manii intense. Vom 
spune mult mai usor ce gandim si, din conversatii, dialog interior, expuneri, 
prelegeri, vo observa ca s-a obtinut o reasezare a lucrurilor. Intentia de a 
schimba sensul acesta va fi una paguboasa. Natura are acum propriul ei 
curs si trebuie lasata sa lucreze. 

Singura interventie pe care o putem face, fara a distruge un echilibru, 
va fi cea pe care am indicat-o si in zilele anterioare si care este data de 
trigonul Chiron-Soare: intelepciunea drept singurul mijloc de reechilibrare. 

 
11-17 octombrie 
 

ASPECTARIAN  

Sambata 11-10-2008 23:19   Cuadratura Venus-Neptun 
Luni 13-10-2008 23:55  Sextil Soare-Lilith 
Marti 14-10-2008 16:18  Trigon Soare-Neptun 
Miercuri 15-10-2008 23:06 Mercur INTRA IN MERS DIRECT 

Sambata 11-10-2008  4:30 Luna intra in Pesti 
Luni 13-10-2008 10:06 Luna intra in Berbec 
Marti 14-10-2008 23:02 LUNA PLINA 
Miercuri 15-10-2008 12:30 Luna  intra in Taur 
Vineri 17-10-2008 13:25 Luna intra in Gemini 
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In 11 octombrie Luna intra in Pesti si este o zi calda. Unii ar spune ca 
va fi prea calda, prea intensa, prea fierbinte, cu senzatii puternice sprijinite 
pe nevoia de apropiere, intalnire, dependenta de celalalt. 11 poate fi o zi a 
iubirii, a consolidarii relatiilor de cuplu, a tractiei si magentismului, 
flirtului. Pentru ca Luna in Pesti este semn de evadare intr-o alta lume, 
zilele de Pesti (11-13 octombrie) vor fi, in aceasta luna, un efect al zilelor de 
Varsator (8-11 octombrie) si atat din punct de vedere social, cat si din punct 
de vedere psihologic vom percepe aceste zile ca o continuare a orientarilor 
si inclinatiilor din perioadele anterioare. 

Pe 12 octombrie, exista, insa, o iesire din ritm, o rabufnire de 
sinceritate, de revolta, cand nevoia de a primi ceea ce consideram ca ni se 
cuvine ne poate face sa gandim anapoda, sa pretindem in loc sa asteptam, 
sa cersim atentie dintr-o acuta nevoie de siguranta. Daca pe 11 octombrie 
trigonul Luna-Marte a adus dorinta la o limta greu de controlat, facand 
interactiunile robuste si efervescente, magentica si tractive, in 12 octombrie  
trigonul pe care Luna il face cu Venus din Scorpion, ar trebuie sa aduca 
mintea cea de pe urma. 

Aspectul duplicitar venit din tendinta de  a ascunde pentru a ataca in 
semiobscuritate, impus de semnul Scorpion, face din rafinament, eleganta, 
buna conduita, un element esetial, in detrimentul altora. Daca pe 11 
octombrie i-am placut oricum pe cei din jur si puteam vedea in ei 
magenetism si atractie, pe 12 octombrie, pentru a-i placea trebuie sa 
corespunda unor standarde.  Aceasta schimbare de registru confera 
relatiilor o unda de confuzie, ce poate duce invitabil la conflicte de opinie. 
“Mintea cea de pe urma” este asadar, aici, un neajuns si ea va fi mai 
evidenta la persoanele instabile, care obisnuiesc frecvent sa-si schimbe 
comportamentul dupa nevoi imediate. 

Cei cu educatie, care eu etaloane de normalitate stabile, vor trai acest 
disconfort, dar nu si-l vor putea explica. “Azi il placi pe om, maine nu!” va 
zice si va ramane la stadiul de maxima, fara sa inteleaga ca de fapt atractia a 
venit pe 11 octombrie de la Marte si repulsia, pe 12 octombrie, de la Venus. 

Extrapoland exemplul, putem sa stabilim ca pe 11 octombrie barbatii 
vor fi mai avantajati, cei tineri in special, iar pe 12 femeile vor fi 
dezavantajate. 

In finalul celor doua zile impresia va fi din nefericire una negativa, de 
dezamagire, de pierdere a unui secret prin impartasirea lui, de declararea 
unui conflict din lipsa de control. Cuadratura Venus-Neptun, in contextul 
implicarii puternice a zodiei Scorpion nu poate aduce decat dezamadire. 
Vom ramane cu impresia placuta a zilei de 11 octombrie, cu emotiile calde 
ale nevoii de celalalt, dar si cu dezamagirea ca nevoia de celalalt este de cele 
mai multe ori improprie vietii pe care am ales sa o traim. 

Acest sentiment de neajuns, de durere si neimplinire sau de reusita in 
defavoarea altora, aduce in 12 octombrie o indrazneala si mai mare celor 
care au intentionat, din rautate, sa raneasca. 

Zilele de Berbec (13-15 octombrie) sunt zile grele de contradictii si 
efervescenta. Ne va lipsi controlul in cuvinte, atitudini, gesturi, in 
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interactunile pe care alegem sa le facem, in demersurile personale sau in 
interes de serviciu.  Toate par a fi date peste cap. Chiar daca avem intentia 
de a actiona, nu stim incotro sa pornim. Luna plina din Balanta ne rupe 
legaturile din cauza gesturilor haotice, a gandirii limitate la actiuni 
imediate, din cauza unei mari presiuni interioare. Vom da cu capul in orice, 
din curiozitate, pentru a afla lucruri noi, sau din necunoastere, aroganta, 
mandrie, vanitate.  

In acest context ziua de 14 este una magica. Soarele ridica un trigon 
cu Neptun si este benefic pentru cei care practica meditatia, orice forma de 
medicina energetica, yoga, terapii complementre. Intuitia se va situa la cote 
optime, insa va actiona separat de emotii. Turbulenta emotionala ar putea 
fi insa un obstacol puternic in calea echilibrarii energetice si a brasarii la 
armonia universala. Din cauza aspectelor pe care Luna le face acum 
blandetea Berbecului va fi uitata sau distrusa, iar individul se va auzi 
repetand ”Nu mai pot!”. Momentul imediat urmator va fi o explozie de 
nervi si revolta sau, in cel mai fericit caz, de hotarare. “Gata, de azi va fi 
altfel!” va gandi. Da, pana pe 15 octombrie va fi altfel, dar dupa aceasta 
data, cand Mercur va reveni la mersul initial, aspectele vietii relationale vor 
fi din nou reconfigurate. 

Revenirea lui Mercur la mersul direct pare sa afecteze in special viata 
de familie, cuplurile, traditia, valorile perene, ceea ce a devenit regula si 
criteriu de aprecie. 

In plan psihologic revenirea lui Mercur aduce o usurinta in 
exprimare, intelegere, o mai buna cursivitate a gandirii si o usoara senzatie 
de liniste desprinsa din siguranta si increderea in oameni. De fapt, este 
mult spus incredere in oameni, cand Venus inca este in exil in Scorpion. 
Mai vizibil va fi o disponibilitate fata de cei din jur, o usurinta in a vorbi 
despre orice, de a impartasi sentimente, dar si o inclinatie spre pacifism, 
spre a construi o atmosfera linistita, destinsa. 

In zilele de Taur (15-17 octombrie), Luna se opune lui Marte si lui 
Venus si va face cuadraturi la planetele din Varsatori. 15-17 octombrie devin 
astfel momente de revansa, reeditare a conflictelor din 12 octombrie si, prin 
ziua de 12 octombrie, ale celor din septembrie. 

Semnele fixe sunt astfel incercate pe acumulari materiale si 
sexualitate, pe dorinta, nevoi, impliniri de factura relationala si manie fata 
de partener, asociat, colaborator. Tendinta de analiza va fi sustinut de 
experienta. Din dimineata zile de 1 octombrie si pana acum, Luna a parcurs 
jumatate de zodiac realizand conjunctii cu cele mai multe dintre planete si 
relationand cu toate intr-un mod dinamic. Toate acestea inseamna 
experienta, inseamna bogatie de informatii valori la care se va face apel.  

 
18-24 octombrie 
 

ASPECTARIAN  

Sambata 18-10-2008 21:30   Venus  intra in Sagetator 
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Duminica 19-10-2008 15:45 Sextil Neptun-Lilith 
Duminica 19-10-2008 21:12  Sextil Soare-Junon 
Miercuri 22-10-2008  3:22  Sextil Soare-Pluton 
Joi 23-10-2008  4:09  Soarele intra in Scorpion 

Duminica 19-10-2008 14:40 Luna intra in Rac  
Marti 21-10-2008 14:54 ULTIMUL PATRAR 
Marti 21-10-2008 17:34 Luna  intra in Leu 
Joi 23-10-2008 22:39 Luna  intra in Fecioara 

 
Din 18 octombrie Venus intra in Sagetator, aducand dorinta de 

socializare, placere de a vorbi elegant, manierat, dar si inclinatie spre arta, 
frumos, rafinament. Femeile vor fi mai avantajate devenind mult mai 
atente  cu aspectul lor exterior, mult mai pricepute in a folosi tonul vocii, 
cuvintele, gesturile fiind studiate, elegante. 

Intrarea lui Venus in Sagetator pe zile de Gemeni (17-19 octombrie) 
schimba atentia de pe semne fixe, pe cele mobile, aducand, de dragul 
frumosului, rafinamentului, moralitatii, veselia si  bunavointa intre oameni. 

Anul acesta, trecerea lui Venus in Sagetator face insa referire mai 
mult la domeniul medical. Micul Benefic va aduce revigorarea functilor 
hepatice si pancreatice, o purificarea a sistemului venos, dar si, pana la 
sfarsitul lunii, o curatarea si o hranire speciala pielii. 

Ceea ce nu este de bun augur cu aceasta noua pozitie a lui Venus va 
veni din stabilirea diagnosticelor, din indentificarea cauzelor bolii, care, 
prin opozitia Luna-Lilith de pe aceeasi axa va aduce eroare de judecata, din 
graba, superficialitate, necunoastere. 

De dragul mondenitatii, viata de familie va suferi mai mult decat s-a 
intamplat de la inceputul lunii si pana acum. Opozitia Saturn-Uranus,  
situandu-se pe axa interceptata Fecioara-Pesti, aduce familiei raceala. 
Toata bucuria si placerea reiesita dintr-o relatie este cautata in afara vietii 
de familie, iar ziua de 18 octombrie este un prilej de evadare din limitele 
impuse de reguli, in defulare, destindere, iubire extraconjungala, relatii 
situate in afara normalitatii. 

Fericirea se plateste insa foarte scump, pentru ca Luna din Gemeni va 
construi cu Lilith, Saturn si Uranus o cruce cosmica pe semne mobile, 
aducand rispa la rang de regula. E greu de indentificat cat de multe 
elemente poate implica o asa conjunctura astrala, insa este cu certitudine 
vizibil ca viata de familie va fi puternica afectata prin supunerea la 
incercarea cea mai grea: increderea. Nevoia de spectacol, de teatru 
monden, poate duce acum, destul de usor, o relatie in pragul despartirii. 
Aspectul se poate extinde si in sfera relatiile sociale, a asocierilor de orice 
fel. 

Din trigonul pe care Luna il face cu NN si Chiron din Varsator, 
intelegem ca evenimentele astrale pe care le predispune aceasta cruce 
cosmica sunt de factura karmica si ca de fapt, acum, nu se distruge nimic, ci 
doar se ia o hotarare in a incheia o relatie care nu poate merge. 
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Ziua de 18 octombrie pare sa fie cea mai complicata zi a lunii, pentru 
ca pana la 21:30 cand Venus trece in Sagetator, o avem pe Venus pe ultimul 
grad din Scorpion, apriga si dornica de razbunare, impresionata de tot ceea 
ce straluceste si este ireal, pentru a o scoate din hiperrealismul dureros pe 
care l-a trait in ultimele 30 de zile. 

La polul celalalt, ziua de 19 octombrie aduce o piramida de aer intre 
Luna, Soare si Neptun, ce motiveaza gandirea abstracta si confera 
prosperitate. 

La cat de grea este ziua de 18 octombrie, 19 octombrie va parea o 
revenire la normalitate, ca o reintoarcere la valorile personale uitate, ca o 
nostalgie. 

Zilele de Rac (19-21 octombrie) si de Leu (21-23 octombrie) sunt zile 
de efort fizic, de munca, de implicare in proiecte ce necesita tip si rezistenta 
fizica, de purificare. Pe 19 octombrie Neptun va face un sextil cu Lilith, 
bulversand atat de tare cu realitata cruda din jur, cu reveniri ale unor 
probleme mai vechi, incat replierea pare singura solutie. In afara acestui 
aspect care poate insemna si lezare definitiva a seninatatii mintale, 
abandon si refuzul realitatii, opozitia pe care Luna o realizeaza cu Jupiter 
din Capricorn, in 20 octombrie, este eclipsata de siguranta de sine si 
intuitia speciala data de trigoanele pe care Luna le face cu Uranus si Marte. 

Ziua de 23 octombrie este, insa, una speciala, deoarece Lilith devine 
planeta mediatoare opozitie Luna-Neptun, indicand gradul 21 Berbec drept 
punct reflex. In aceiasi zi Soarele trece in Scorpion la ora 4:08, cu un 
ascendent in conjunctie cu Saturn din Fecioara. In aceasta tema de ingress, 
Lilith se plaseaza in casa IV, aducand din nou in centrul atentiei viata de 
familie, traditia, asocierile de durata (ani) emotiile cele mai ascunse, dar si 
trairile cele mai intense, ceea ce inseamna ca duritatea unor intamplari de 
factura personala va putea trezi la realitate persoane care inca mai viseaza 
la utopii. Aceasta conjunctura astrala se situeaza, de asemenea, pe frecventa 
opozitie Saturn-Uranus care isi pregateste din timp schimbarile. 

 
25-31 octombrie 
 

ASPECTARIAN  
Sambata 25-10-2008 11:35 Trigon Mercur-NN 
Sambata 25-10-2008 12:58 Cuadratura Marte-NN 
Duminica 26-10-2008 13:51 Trigon Mercur-Chiron 
Duminica 26-10-2008 14:05 Cuadratura  Mercur-Jupiter 
Luni 27-10-2008 15:38 Cuadratura Marte-Chiron 
Luni 27-10-2008 18:25   Conjunctie Pluton-Junon 
Luni 27-10-2008 22:28 Sextil Marte-Jupiter 
Joi 30-10-2008  8:08 Trigon Mercur-Neptun 
Joi 30-10-2008 15:29 Junon intra in Capricorn 
Joi 30-10-2008 15:31   Sextil Venus-NN 
Vineri 31-10-2008  5:13 Sextil Mercur-Lilith 
Vineri 31-10-2008  5:50 Sextil Marte-Saturn 
Vineri 31-10-2008 22:32 Trigon Marte-Uranus 
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Duminica 26-10-2008  4:47 Luna  intra in Balanta 
Marti 28-10-2008 13:47 Luna intra in Scorpion 
Miercuri 29-10-2008  1:13 LUNA NOUA 
Vineri 31-10-2008  0:40 Luna intra in Sagetator 

 
Din 25 pana in octombrie Luna va parcurge un sector de zodiac de la 

Fecioara la Sagetator, realizand conjunctii cu planetele din Balanta si 
Scorpion. Daca la inceputul lunii octombrie intrarea Lunii in Scoprion il 
plasa pe Marte pe final de Balanta, acum Marte a parcurs mai bine de 
jumatate din semnul Scorpionului, pentru ca pana la sfarsitul lunii sa 
ajunga din urma, la gradul corespunzator zodiei sale, pe Uranus cu care va 
face un trigon. 

25-31 octombrie confera din punct de vedere astrologic confuzie si 
dezorientare, cuadraturile se compleaza cu sextilele sau trigonae si invers, 
in asa fel incat se va crea o paleta de predispozitii contrare. Starea si 
vibratiile se vor schimba in fiecare zi, poate chiar si in cadrul aceleiasi zile, 
cum este cazul zile de 25 octombrie sau 27 octombrie, cand aspectele 
benefice sunt urmate de cele malefice. 

In acest interval Junon va trece in Capricorn (30 octombrie), dar, cu 3 
zile inainte, se va intalni cu Pluton intr-o conjunctie pe final de Sagetator. 
Acesta este momentul in care o parte din relatiile noastre, atat de incercate 
de accentuarea casei a IV pe mai multe teme de ingress, sa fie lasate in 
urma, pentru a face loc altor tipuri de relatii, cu Junon in Capricorn, mult 
mai mature si mai stabile. Aceste 3 zile, din punctul de vedere al asocierilor, 
al declaratiilor de prieteni sau planurilor in doi/grup sunt purtatoare de 
speculatie si teatru ieftin. Sunt zile de barfa si defaimare. 

Finalul lunii se afla sub semnul lui Uranus. Pe 31 octombrie, la 5:13, 
Marte ridica un sextil cu Saturn din Fecioara si stabilizeaza relatiile de tip 
social sau profesionale, sedimentand intentiile pe motive de ordin practic, 
material, administrativ, medical. Spre seara, la ora 22:32, acelasi Marte 
construieste un trigon cu Uranus, pe semne de apa, oferind neprevazutului 
sansa de a reconfigura traseul vietii personale. 

In acest interval de 17 ore si 19 minute, Marte din Scorpion devine 
mesager de lumina intre cei doi malefici Saturn si Uranus aflati in opozitie. 
Prin urmare, ziua de 31 octombrie, aduce, acum, cea mai buna ipostaza a lui 
Marte in Scorpion. 

Daca am avut pana acum dubii ca Marte in Scorpion, poate aduce 
lumina si profunzime in gandire, acum avem ocazia sa urmarim cat de 
riguros isi va aseza informatia, cat de atent isi va urmari mesajul si cat de 
perseverent isi va duce la bun sfarsit ipostaza pe care, in acest interval orar,  
o manifesta. Putem mari forta de influenta a lui Marte prin controlul 
dorintelor, prin abordarea unor tehnici de manipulare a energiei sau prin 
controlul gandurilor. Marte in Scoprion aduce vointa si putere din 
profunzimile fiintei, iar acum o putem folosi pentru o crestere rapida a 
fiintei. 
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Luna octombrie, asa cum am vazut, nu este deloc simpla. Pastrati-va 
calmul si, daca doriti o viata simpla, stati departe de ceea ce va insemna 
primul impuls. Cei care vor sa faca spectacol, vor avea si sansa si energia 
necesara pentru asa ceva. Este esential insa sa nu uitam ca acum, puterea 
ce ni se da este o imensa incercare. Cine va sti sa o foloseasca pentru 
crestere personala isi va proteja prin ea valorile de opozitia Satun-Uranus, 
cine se va gandi ca binele personal vine prin supunerea sau pacalirea 
celorlalti vor lua partea la o mare si inedita miscare de clise in care ceea ce 
stiu si pot nu-i mai apara, ci doar norocul si sansa predispuse de alte repere 
astrale. 

 
 

NOIEMBRIE 2008 
 
 
  

Privire de ansamblu 
Nu numai datorita opozitiei Saturn-Uranus, ci si datorita celorlalte 

modificari de vibratie astrala, luna noiembrie este o luna plina de 
reverberatii, cu fluctuatii intense si explorari periculoase. Va fi o luna a 
permutarilor, a preschimabrilor de imagine si statut, a evidentierii, nu a 
reconfiguratii, valorilor asupra carora se lucreaza din septembrie si care vor 
deveni fie surse de bucurie, implinire si extaz, fie momente de adanca 
tristete. Extremele sunt la mare cautare in aceasta perioada si datorita 
acestor modificari rapide, noiembrie este o luna a finalitatii. Neptun si 
Uranus revin la mersul lor directe si, acum, vor readuce la linia de plutire 
preocupari, ganduri, sentimente, chiar valori pentru a redeveni ceea ce erau 
candva. 

Este insa dificil sa restrangem in cateva cuvinte un context astral atat 
de amplu si dinamic.  

 
 
1-3 noiembrie 2008 

ASPECTARIAN  
Sambata  1-11-2008  3:10 Sextil Venus-Chiron 
Duminica  2-11-2008 8:39 Neptun INTRA IN MERS DIRECT 
Luni  3-11-2008 10:41 Cuadratura  Venus-Saturn 
Luni  3-11-2008 13:18 Cuadratura Venus-Uranus 
Duminica  2-11-2008 13:13 Luna intra in Capricorn 

 
Luna noiembrie debuteaza cu o conjunctue Luna-Venus in Sagetator, 

cu o intensa dorinta de socializare, de a realiza schimburi de factura 
afectiva, comerciala, de a vorbi despre orice si oricine, de a comenta 
tendentios, cu o o vadita tenta de concluzie. Gandurile si impulsurile au o 
evidenta trasatura negativa pentru ca, acum, apar in preambulul 
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conjunctiei cu Lilith si pentru ca inaintea acestui aspect Luna realizeaza 
cate o cuadratura cu Saturn si Uranus ce vor atinge faxa maxima a opozitiei 
lor pe 4 noiembrie. 

Daca atunci cand se apropie de Venus, Luna devine rafinanta, acum, 
in iminenta opozitie a celor malefici si in tendetioasa apropiere de Lilith in 
primul minut al zilei de 2 noiembrie, rafinamentul si gratia predispuse, 
devin mijloace de denigrare si vor incuraja mai mult barfa si invidia, decat 
sinceritate si obiectivitatea.  

1 Noiembrie este o zi emotionala, energica, puternica la capitolul 
spiriti de observatie, dar distrugatoare pentru cei care nu pot da dovada de 
autocontrol si intelegere. Pentru ca urmatoarea conjunctie Luna-Venus se 
va ridica pe Capricorn, importanta Sagetatorului, prea mult tulburat, din 
vara, de Lilith, devine una de-a dreptul metafizica. Oamenii vor fi incurajati 
sa se gandeasca la pilde de viata, la intrumente de lucru verificate in timp, 
apreciate de ceilalti, chiar daca nu sunt deloc potrivite contextului. Va fi 
mult mai evidenta fuga de propriile greseli, minciuna si perfidia, voluptatea 
periculoasa si chiar o inclinatie spre speculatie. 

1 noiembrie este o zi care aduce greseli prin cuvinte, inversarea 
cuvintelor in fraze pentru a sugera altceva sau inversarea sensurilor, pentru 
a oferi drept adevar o prea frumoasa si stralucioare minciuna. 

Este ziua in care, daca avem cele mai mici dubii in privinta volumului 
de cunostinte, de stapanire a unei metode, de intelegere sau de relationare, 
este bine sa ne izolam si, cel mult, sa purtam un dialog interior. Sextilul pe 
care Venus il construieste cu Chiron, inaintea conjunctiei cu Luna, este 
semnul ca emotia si gandirea trebuie sa mearga inainte vorbelor. 

Ca actiune prima zi a lunii aduce conflicte intre femei, dar mai ales 
conflict intre generatii in primul rand pentru a evidentia lipsa de experienta 
a celor mai tineri, dar si pentru a plati polite mai vechi. Se fac planuri de 
calatorie, de deplasare la o mare distanta, pentru a onora o invitatie, a plati 
o datorie sau pentru a implini un vis mai vechi. Relatiile de natura 
financiara, cele ce tin de bugetul personal, sunt dezastruoase. Se fac 
promisiuni de plata ce nu vor putea fi acoperite sau se face cheltuieli fara 
rost. 

Ziua de 2 noiembrie este, insa, o zi buna. Ea contine o conjunctie 
Luna-Pluton in Sagetator, ultima cu Pluton in Sagetator, si poate aduce o 
usoara precipitare pe comunicare, vorbire, exprimare, dreptate, facandu-se 
din planurile fanteziste ale zilei de 1 noiembrie posibile finalitati. Oamenii 
se grabesc, nu mai au timp si nici nu se mai opresc in prejudecati triste si 
penibile. Trec la actiune, comunica repede, la obiect si pot finaliza in scurt 
timp ceea ce ar necesita zile poate chiar luni pentru a duce la indeplinire. 

In contextul opozitie Saturn-Uranus, cuadratura pe care Luna o face 
acum cu ambele planete, in ziua de 2 noiembrie, aduce ultimul conflict ce 
va pregati explozia adusa de opozitia in momentul maxim al celor doua 
planete. Acest eveniment pare sa fie legat de iminenta conjunctie Luna-
Junon ce are loc in a doua parte a zilei de 2 noiembrie. Prin urmare ziua de 
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2 noimbrie este o zi a dezvaluirilor, a planurile menite sa aduca mai mult 
scandal public, decat avantaje. 

Pentru ca Luna devine mesager, prin faptul ca face conjunctii cu 
Venus, Lilith si Pluton, inainte de a se apropia de Junon, indica asocierea 
drept solutie pentru rezolvarea problemelor. 

La nivel personal contextul astral al zilei de 2 noiembrie aduce 
nerabdare, dezamagire, prin prima parte a zilei, incredere si speranta in 
sansele pe care viata ni le ofera in a doua jumatate a zilei. Gandul ca a venit 
timpul sa ne facem dreptate va tenta foarte mult, insa nu este nici 
momentul potrivit si nici contextul astral necesar pentru un astfel de 
demers. Vizitele, intalnirile mondene, pierderea timpului in activitati 
superficiale, par sa fie modalitatile prin care se va combate stresul si grija 
pentru ziua de maine. Atitudinea gen “lasa ca va fi bine” este, la prima 
vedere, un semn de incredere, dar ea ascunde teama de viitor, de insucces, 
de lipsuri. 

La nivel social conjunctia Luna-Lilith este inceputul sfarsitului. Multe 
din faptele sociale ale celor cu functiei si statut au fost ascunse si, prin 
conjunctia Luna-Lilith, premergatoarea conjunctiei la care se face acum 
trimitere, multe din cele intamplate in aceste zile vor ramane ascunse, insa 
pe 2 noiembrie se va afla un adevar. In orice actiune sociale ne-am implica 
sau orice demers social vom face, vom afla despre cei cu care suntem 
implicati un adevar sau se va afla despre noi ceva ce am tinut ascuns si nu 
am dorit sa se afle. 

Elementul descoperire, revelare, iluminare, intelegere, eliberare este 
semnul dominant al zilei de 2 noiembrie si el va continua, in alt mod mult 
mai dinamic si mai aproape de sensul dezvaluire, si in cursul zilelor de 3 si 
4 noiembrie. 

3 noiembrie aduce un sextil Luna-Soare si, in contextul major al 
opozitiei Saturn-Uranus, dominant in ultimele luni, pare sa aduce o 
intelegere a nevoilor personale. Daca pe 2 noiembrie am descoperit sau am 
fost descoperiti, am observat, pe ascuns, sau am fost urmariti pe ascuns, in 
3 noiembrie, cand Vanus va ridica doua cuadraturi la Saturn si Uranus 
aflate in opozitie, vom fi mai curand tentati sa ne exprima nemultumire in 
public, sa-i judecam pe altii dupa ceea ce am descoperit si sa ne lasam 
antrenati in jocuri murdare. Motivatia pe care o vom avea va fi una de 
natura interioara: am fost privati de un drept sau ni s-a constrans 
libertatea, am fost pacaliti sau deposedati de bunuri si acum a venit 
momentul sa ne exprimam. 

Momentul 3 noiembrie aduce dispret si revolta, tristete si 
dezamagire, adica prea multa emotie negativa si prea putin control. Daca 
luam in calcul ca Luna face un sextil cu Soarele din Scorpion, si ca in 
noaptea spre 4 noiembrie va face si o conjunctie cu Jupiter din Capricorn 
putem pune ziua de 3 noiembrie sub semnul recladirii. Implicatiile 
Capricornului in acest context social este unul esential. Prin relatia 
guvernatorului sau, Saturn, cu Uranus, el, de cateva luni de cand se 
construieste celebra opozitie a acestor doi malefici,  zguduie periodic 
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structurile care trebuie schimbate sau reconfigurate si doreste sa prezinte 
miciuna cu un adevar firav, plapand, chiar incorect, dar instabil si mult mai 
potrivit contextului. 

3 noiembrie este o zi de putere, de exprimare si revolta, de succes 
printr-un demers planificat anterior, de evidentiere a unei probleme 
majore, care, din obisnuita sau rea intentie, nu a fost luata in calcul. 

In plan personal nemultumirea, combinata cu increderea ca viitorul 
poate fi obiectiv sau mai bun decat ceea ce ne ofera prezentul, ne face sa ne 
implicam in conflicte, sa ne exprimam nemultumirea in cuvinte putine, dar 
cu gesturi ample, de revolta. Preocuparea esentiala va fi cea legata de 
stabilitate, siguranta, incredere, nevoie de recunoastere a meritelor 
personale.  

In 3 noiembrie se va acutiza o starea interioara pe care am resimtit-o 
in ultimele 10 zile fata de acest moment: rememorarea negativa. 
Tulburarile sociale la care luam parte si care in mare parte sunt generate de 
lupta pentru putere si nevoia de control, au asupra omului obisnuit, comun, 
un impact negativ si il obliga sa-si aminteasca doar ceea ce a fost dureros, 
rau sau gresit in viata sa. Ne amintim de tot ceea ce a fost rau in ultimele 3 
luni, de tot ceea ce ne-a ranit si umilit, de tot ceea ce s-a indreptata 
impotriva noastra, de cei care ne-au gresit. Facem asta cu o luciditate 
zdruncinatoare in care implicam prea multa energie si prea multa atentie.  

Magia acestei zile este data de Uranus care la gradul 18 (grad pe care 
il guverneaza) aduce prea multa independenta si implicarea de dragul 
actiunii si dinamismului. Rememorarea trebuie, asadar, sa duca la 
intelegerea ca suntem prea atasati de trecut si de aceea nu putem merge 
mai departe, ca resentimentele trecutului ne  intuneca relatiile din prezet. 

Ziua de 3 este, prin urmare, o zi eminamente emotionala si ea va 
aduce cu atat mai mult intentia de gresi cu cat in fata noastra nu vom vedea 
oameni, ci amintiri, situatii, emotii, resentimente, frunstrari si poate deveni 
o zi plina de amenintari, de planuri de distrugere sau de programare a unui 
demers negativ care sa amplifice si mai mult dezordinea. 

 
4-12 noiembrie 2008 

ASPECTARIAN  
Marti  4-11-2008  7:30 Sextil Mercur-Pluton 
Marti  4-11-2008  9:44 Cuadratura Marte-Neptun 
Marti  4-11-2008 15:37 Saturn  Opozitie Uranus 

Marti  4-11-2008 17:59 Mercur intra in Scorpion 
Miercuri  5-11-2008 14:56 Sextil Venus-Neptun 
Joi  6-11-2008  0:21 Sextil Mercur-Junon 
Joi  6-11-2008  1:32 Cuadratura Soare-NN 
Vineri  7-11-2008  9:46 Venus Conjunctie Lilith 
Sambata  8-11-2008  6:29 Cuadratura Soare-Chiron 
Luni 10-11-2008 10:54 Sextil Soare-Jupiter 
Luni 10-11-2008 23:20 Trigon Soare-Uranus 
Marti 11-11-2008 16:24 Sextil Soare-Saturn 
Miercuri 12-11-2008  7:54 Conjunctie Venus-Pluton 
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Miercuri 12-11-2008 17:24 Venus intra in Capricorn 

Miercuri  5-11-2008  2:01 Luna  intra in Varsator 
Joi  6-11-2008  6:03 PRIMUL PATRAR 
Vineri  7-11-2008 12:43 Luna intra in Pesti 
Duminica  9-11-2008 19:25 Luna intra in Berbec 
Marti 11-11-2008 22:05  Luna intra in Taur 
 

 
In 4 noiembrie, la ora 15:37 Saturn se opune lui Uranus (prima data 

in aceasta relatie) intensificand evenimentele pe care le-au predispus in 
ultimele doua luni. Relatia Saturn-Uranus este una de tipul explozie-
implozie, cald-rece, dinamic-ponderat alcatuind un tablou complex de 
elemente in care o parte construieste, iar cealalta distruge valori, la aceiasi 
intensitate si putere de expresie. Daca in Fecioara, Saturn doreste sa 
reconfigureze structurile sociale, institutiile si chiar modul in care sunt 
guvernate statele, restrictionand valorile mobile, mijloacele de echivalare a 
muncii, efortului, in Pesti, Uranus duce o lupta haotica pentru a iesi la 
suprafata. Combinatia acestor doua forte nu aduce doar preschimbari sau 
tulburari de natura sociala, ci chiar reevaluarea pozitiile individuale fata de 
stat, grup de apartenenta, chiar un nou comportament social. Elementul 
imprevizibil al lui Uranus, atunci cand trece prin Pesti se epuizeaza prin 
implicarea totala in activitati neesentiale. Uranus va dori sa arunce in aer 
apa, fara sa stie ca Pestii sunt practic inconjurati de o sursa inepuizabila de 
sentimente si emotii, de vise si sperante, de ape adanci si puternice incat 
efortul acestei planete de a solutiona prin criza, preschimbari, explozii, 
distrugeri nu va face altceva decat sa provoace valuri puternice, distructive 
al caror efect este unul de perspectiva reconfigurand, in viitor, tot ceea ce 
intr-o viata omul a reusit sa acumuleze. Mesajul sau: nimic nu este sigur! 
Acest mesaj va fi cu atat mai evident cu cat atunci cand vine vorba de 
structuri sociale fiecare om va simtit atat la nivel personal, cat si la nivel 
interpresonal nevoia de a schimba, fara sa stie ce sau de a inlocui fara sa se 
preocupe de consecinte. 

Relatia lui cu Saturn este cat de poate de agresiva pentru ca unul va 
da dovada de o precizie patologica, cautand in lucruri mici adevarul pentru 
bunul mers al societatii, iar celalalt va cauta in impulsuri haotice aerul 
(comunicare) intr-o imensitate de apa (emotii, resentimente). Efectul nu 
poate fi unul pozitiv. Ne vom confrunta cu haos, frica de viitor, angoasa in 
fata situatii neprevazute, dar mai ales in fata situatiilor neobisnuite. Vom 
avea ocazia sa ne confruntam cu situatii in care ni se transfera din 
responsabilitate, din sarcini de serviciu, din rapunderea de familie sau de 
grup, nu pentru ca ni se acorda incredere, ci pentru ca suntem in masura sa 
rezolvam probleme. Sarcinile in plus aduc efort suplimentar, stres si 
consum rapid de rezerve. Vom apela la adjuvante alimentare (vitamine, 
suplimente nutritive, stimulente) sau afective (nevoia de un confesor) sau 
chiar mentale, dintr-o acuta nevoie de supravietuire. 
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Mirajul succesului adus acum cu Uranus va parea cu atat mai real cu 
cat efortul suplimentar va fi sustinut de documente oficiale, de o noua 
incadrare socioprofesionala, de un nou stadard de pregatire sau o noua 
modalitate de remuneratie. 

Magia speciala a interventiei lui Uranus (influenta sa pozitiva) este 
perceputa insa doar de cei care sunt obisnuiti sa lucreze cu energie, de cei 
care aplica procedee de evolutie spirituala, de cei care folosesc tehnici de 
interiorizare, mediatie sau sunt implicati intr-o actiune cu caracter sacru. 
Este cat se poate de clar ca pentru omul obisnuit contractia speciala pe care 
Uranus o aduce in aceste momente este una greu de inteles. El nu stie de ce 
i se intampla ceea ce i se intampla, dar striga si el impreuna cu semenii. 
Mintea nu poate intelege nici intensitatea evenimentelor si nici amploarea 
lor, dar mai ales ea nu poate nicidecum anticipa efectul pe termen lung al 
actiunilor savarsite in prezent. Atunci cand lucreaza cu energia, omul se 
detaseaza de efectul complesitor al lui Uranus, de marasmul social pe care 
il peovoaca, de teroarea generala pe care o transmite maselor si asteapta sa 
treaca furtuna. Meditatia, interiorizarea, sprijinul neconditionat, sunt 
actiunile recomandate in aceasta perioada. 

Prin interventia acestor doi malefici este insa greu ca omul sa nu se 
revolte. Acum simte ca are putere, energie, curaj, simte ca il asculta cineva 
si spera ca, prin asta, sa-si rezolve problemele. Din nefericire motivul 
pentru care omul este nemultumit este diferit de motivul pentru care el 
spera ca va fi ascultat si finalul va aduce, prin implicarea receptiei mutuala 
Uranus in Pesti - Neptun in Varsator, dezamagire, amplificand gandirea 
haotica, egocentrista, distructiva si va afecta mai mult grupurile decat 
persoana in mod individual. Mercur anaretic in Balanta este in acest 
context semn de anarhie si egocentrism, de incrancenare si dispret, de 
declaratii tendentioase, de agitatie sociala. 

In plan personal aceasta pozitie aduce usurinta de a fi indrumat, 
manipulat, invrajbit. Calitatea anaretica a lui Mercur este cu atat mai 
important in acest contect cu cat el, in ultima saptamana, a ridicat un trigon 
cu Neptun si a oferit oamenilor lumina solutiilor. Solutiile impuse prin 
trigonul Mercur-Neptun sunt corecte, intuitive, incarcate de un sentiment 
de sprijin si ajutor reciprioc, insa aplicarea lor pe mementul in care Mercur 
trece pe ultimul grad al zodiei (anaretic) le transforma in mijloace de 
propaganta populista, de defaimare, de batjocura, de distrugere a unui 
plan, a unei sperante sau al unui demers. 

Nu putem insa nu luam in calcul in ziua de 4 noiembrie si prezenta 
inca vie a lui Lilith in Sagetator care aduce iluzia dreptatii, dreptate 
mincinoasa, un fel de ”...egalitate, dar nu intre catei”, prin construirea 
unui demers bun, dar dificil de realizat. Luna din Capricorn ridica un trigon 
cu Saturn din Fecioara, acordand credibilitate maselor, grupurilor de 
oameni, intereselor colective intr-un mod lent, dar sigur, puternic si 
eficient.  

In contextul impulsului distructiv oferit de opozitia Saturn-Uranus de 
pe axa Fecioara Pesti, trecerea Lunii in Varsator aduce zilei de 5 
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noiembrie usurinta in vorbire, curajul de a vorbi despre problemele 
personale, de a cauta un apropiat caruia sa i se destainui. Relatia pe care in 
5 noiembrie o are Luna cu Uranus este mai curand una de factura intima. 
Se va trece de la nevoi sociale, la nevoi personale, de la curajul de a tipa in 
public, la nevoia de a plange pe umarul cuiva. Inca de dimineata Luna 
ridica o cuadratura cu Mercur din Scorpion si nemultumirile vor fi mai 
curand de factura interumana, relationala, chiar conjugala. Indispozitie, 
nervi, cearta de dimineata, cu alte cuvinte un prost inceput de zi ce va fi 
combatut toata ziua printr-un mare efort, fara insa vreun rezultat. 

 Implicarea aspectului Luna-Mercur, in context social, aduce o 
intensa unda de regret. Pare a fi un moment al adevarului prin declaratii 
sau pozitii care vor tulbura si mai mult opinia publica. Nu se spune insa 
nimic concret, nu se finalizeaza nimic, ci doar se comenteaza, nepotrivit 
contextului. 

Daca in 5 noiembrie se face vizibil un conflict de factura personala, in 
6 noiembrie, cand Luna va ridica cuadraturi la Soare si Marte din 
Scoprion, rpoblemele se vor acutiza. Avand in preajma ei pe Chiron, 
inteleptul, si pe Sensul vietii, Luna poate duce acum revolta la intensitati 
mult mai mari chiar decat in 4 noiembrie, cand Saturn si Uranus au atins 
faza maxima a opozitiei lor. In acest context avem de-a face cu agresivitate 
verbala, cu renuntari de pozitii, cu schimbari de situatie, dar si cu gesturi de 
lasitate. 

La nivel personal, Luna in Varsator aduce pe de o parte apararea 
pozitie altuia, sustinerea cu eficienta a unei cauzei in fata unui complet de 
judecata sau in fata unui forum superior prin functie sau autoritatea fizica. 
Este un gest de altruism care va insemna un sprijin adevarat si sincer. 
Demersul insa nu va ramane fara urmari. Daca Sensul Vietii si Chiron ajuta 
vibratia Lunii si o indreapta spre vindecare, alinare a suferintei, remediu, 
diagnostic, pronuntare, achitare, lezarea ei de cuadraturile cu Soarele si 
Marte ne vorbeste despre o neincredere intr-un demers sau procedeu. Unii 
se vor descuraja, vor renunta sau se vor declara invinsi de asteptare si asta 
este o mare incercare. Contextul zilei de 5 noiembrie este asadar unul menit 
sa incerce rabdarea si rezistenta psihica, puterea individului de a se 
incredere in fortele proprii, in destinul sau.  

In 7  noiembrie vom trai concret alegerile pe care le-am facut in 6 
noiembrie. Daca increderea a primat, atunci 7 noiembrie este o zi menita sa 
confere incantare, siguranta de sine si incredere. Trecerea Lunii peste 
Neptun, acum cand avem 3 planete individuale in Scorpion, celui puternic 
si increzator ii va ascunde ranile, ajutandu-l sa inteleaga ca poate reusi in 
demersul sau chiar daca lucrurile sunt incurcate. Acestora li se vadea mult 
mai clar rolul si statutut pe care il au in viata sociala, puterea lor de 
influenta, increderea si echilibrul menit de rezolve probleme de grup, 
comunitate, natiune. 

Pentru cei care raman in dezodine afectiva si mentala, care se 
descurajeaza si nu sunt increzatori in fortele proprii, ziua de 7 noiembrie 
este una trista si menita sa ii raneasca mai mult decat dezamagirea in sine. 
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In 7 noiembrie vor lua contact cu primele semne ale alegerilor, cu primele 
dezamagiri, cu primele reactii negative care, in timp, se vor amplifica. 
Exista multa durere in aceasta zi si ei nu vor putea sa se detaseze de trecut 
si nici de personajele negative cu care au interactionat. 

Din punct de vedere sociala, pentru ca ziua de 7 noiembrie aduce 
elemente de influenta astrala mai mult la nivel personal, ceea ce se va vedea 
in social va veni din  impulsuri nefinalizate in zilele anterioare, adica vom 
asista la o continuare a demersurilor initiate in zilele de 5 si 6 noiembrie. 

Inceputul zile de 8 noiembrie, cand Luna aduce un trigon cu 
Soarele, poate da viata unui demers pozitiv, slab, plapand, discret capabil 
sa pregateasca/atentioneze emotiile de nesiguranta pe care o vom simti 
spre seara, cand Luna se va opune lui Saturn si va face o conjunctie cu 
Uranus. 

Din acest punct de vedere ziua de 8 noiembrie este stras legata de cea 
de 9 noiembrie fiind deosebit de interesante pentru ca aduc atata in viata 
personala cat si in cea sociala 3 etape, dictate de tot atatea momente 
astrale. 

Prima etapa incepe in dimineata zile de 8 noiembrie cu un moment 
de destindere, calm. Trecerea Lunii prin Pesti poate colora acest calm cu 
putina tristete, nostalgie venite din dorinte neimplinite, din sperante duse 
prea mult in viitor. Usoara dezamagire fata de viata si sansele de a o implini 
se intalnesc cu usurinta interactiunii, un noroc in relatii ce se poate chiar 
fructifica prin intalniri speciale, un fel de noroc intalnit pe strada. 
Momentul acesta este prosper si eficient si se poate fructifica aceasta 
perioada, pentru a clarifica un aspect al vietii persoanle sau pentru a obtine 
un avatanj social, pentru a acumula noi cunostinte pentru a sporti averea 
casei, familiei sau institutiei. Ideile sunt bune, inspiratia este si ea prezenta 
si tot ceea ce se intampla pana spre amiaza are un fond bun, pozitiv, 
eficient. 

Dupa ora 16,00, ziua de 8 noiembrie isi schimba brusc vibratia. Se 
incepe cu o usoara senzatie de disconfort pusa pe seama a stresului din 
ultima perioada, se continua cu devierea de la linistea si eficienta din prima 
parte a zilei spre o acuta neincredere in planuri de viitor, in posibilitatile 
personale de exprimare, in interactionare. Cunoscutii, brusc, nu ne mai 
sunt pe plac, cuvintele lor sunt rastalmacite si de aici pana la un conflict 
direct nu este decat un pas. 

De trecerea de la liniste la agitatie este vinovata Luna care se apropie 
incet de Uranus pentru a construi cu acesta o conjunctie, putin dupa miezul 
noptii. Aceasta schimbare brusca de orientare este a doua etapa a 
momentului 8-9 noiembrie aducand o noapte agitate, tulbure din punctul 
de vedere al sentimentelor, rememorari negative care vor micsora timpul 
pentru odihna. La aproximativ o ora de la conjunctie cu Uranus, Luna se 
opune lui Saturn limitand increderea si siguranta doar la nivel faptic, 
excluzand orice speranta a viitorului, orice bucurie ce ar putea veni in 
urmatoarea  perioada. 



2008 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime!  
 

90                                                                                         © Gheorghi ță Coşer, 2008 

Aceasta a 3-a etapa a trecerii Lunii prin Pesti este una dureroasa, 
tragica si purtatoarea unui semn de destin sesizat atat de puternic incat, 
ziua de 9 noiembrie, la capitolul relatie cu sine, poate fi considerata cea mai 
dureroasa zi a lunii.  

Aflata inca in Pesti, dar segmentata in trei randuri de aspectele pe 
care le-a realizata de la intrarea sa in acest semn, Luna primeste in ziua de 
9 noiembrie o alta lovitura – cuadratura cu Lilith. Nimic din ceea ce ni se va 
intampla in aceatsa zi nu va fi asa cum pare, nimic din ceea ce ni se 
promite, spune, garanteaza, indica nu este adevarat, nici chiar ceea ce 
simtim. Partea sentimentala este foarte zdruncinata, atacata de nesigurnata 
fiind tentata sa acorde mai multa atentie nesigurantei si mai putina 
echilibrului interior. Tot ce ne vine in cap spunem, ceea ce nu ne convine 
criticam si la randul noastru suntem evaluati dupa aceleasi criterii. 

Cuadratura Luna-Lilith din 9 noiembrie poate aduce planuri agresive, 
proiecte de durata prin care ne vom face singuri dreptate, inceputuri 
negative de care nu vom fi deloc mandri si care vor fi descoperite cel mai 
curand peste 20 de luni, cand Lilith se va apropia de punctul nevralgic 18 
grade Pesti, sensibil influentata acum de Uranus. 

Ziua de 9 noiembrie nu poate fi controlata, nu poate fi schimbat 
cursul evenimentelor prin nicio forma de influenta. Este o zi de penitenta si 
durere si putem sa o transformam intr-o zi de smerenie si constientizare. 9 
noiembrie este zi o vrajita in care parca lucrurile se misca singure, iar 
situatiile apar de nicaieri si dispar ca niste himere. Cei care lucreaza cu 
energia, care sunt familiarizati cu diversele procedeee de meditatie si 
interiorizare vor fi tentatati sa combata valul negativ al acestei zilei cu 
aceste instrumente, insa si ei vor fi deviati de la cale spre un teren sensibil, 
neplacut impus de disconfortul fizic, psihic sau emotional.  

Asadar, sa ne pregatim pentru ziua de 9 noiembrie inca din timpul 
zilei de 7 noiembrie, nu pentru a diminua efectele impuse de determinismul 
astral, ci pentru a le intelege, pentru a ne impune o stare de constienta, 
singurul lucru veritabil si corect pe care il putem face. 

Vom avea ocazia in 9 noiembrie sa intelegem cum este sa te supui 
vietii, sa fii constient de ea si sa nu poti schimba nimic.  

Pe 10 noiembrie vedem lumina. Soarele ridica un trigon cu Uranus 
si un sextil cu Jupiter, ce a fost activ si in zilele anterioare, dar acum se afla 
la momentul maxim. In 10 noiembrie intelegem ceea ce ar fi trebuie sa 
pricepem in 9 noiembrie si anume ca destinul are propriul sau traseul si ca 
suferintele si dezastrele, pe care rezonanta cu anumite energii astrale ni le 
aduce, sunt necesare cu atat mai mult atunci cand nu pot fi schimbate. In 
10 noiembrie orice demers de facturra sociala, orice implicare in 
solutionarea unei probleme dintr-un interes personal sau de grup este 
eficient si puternic. Ne bucuram de un suflu nou, de curaj, de initiativa si de 
un nou tip de contacte. Aspectul benefic al zilei de 10 noiembrie ni se va 
parea cu atat mai bun cu cat vom analiza contextul in raport cu zilele 
anterioare. In realitate, usurinta cu care sunt privite situatiile, nesabuinta 
cu care sunt provocate discutii ce nu pot fi finalizate sau indiferenta cu care 
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emitem pareri si aprecieri, ascund un nou tip de tentatii, o noua serie de 
incordari si dezamagiri. 

Este bine sa ne bucuram de binefacerile si dinamismul zilei de 10, dar 
trebuie sa ne gandim la zicala “Fereste-te de greci atunci cand iti dau 
daruri”. Asadar sa ne ferim de cei care doresc sa ne cumpere atentia sau sa 
ne capteze intregul sectru al preocoparilor, timpul, serviciu, postul, casa, 
locul de parcare, sa ne ia locul la semafor s.a.m.d. tot ceea ce este al nostru 
si nu am avut niciodata intentia de obtine ceva din asta. 

Tentatia acestei zile aduce in 11 noiembrie o solutie ce nu ne va 
conveni. Se vor face aprecieri asupra moralitatii, se vor face dezvaluiri cu 
scopul de a atentat la imaginea si statutul celor care, fiind la inceput in 
ascensiunea sociala, doresc sa castige locuri importante cu efort minim. 
Daca in 10 noiembrie acestia vor ceda tentatiei de a vinde bunul cel mai de 
pret, ceea ce nu se vinde si nu cumpara, in 11 noiembrie se va afla, 
amestecandu-se spectrul personal al vietii cu cel social pentru a denigra, a 
minti, a strica o imagine. Ziua de 11 noiembrie este prin aspectul negativ 
dintre Luna si Jupiter si pozitiv dintre Luna si Lilith o zi cu risc de lovituri 
fizice, emotionale sau chiar sociale, o zi de desprindere a doua sau mai 
multe elemente unite intr-un complex, intr-un aliaj, intr-un grup. Este o zi 
a solutiilor impuse de Marte in Scorpion – solutii revolutionare, 
revendicative, anarhice, profunde ce au ca scop finalitatea unui demers 
pornit din 4 octombrie 2008, de cand Marte a intrat in Scorpion. 

Amploarea acestui demers este diferita de mesajul pe care il contine. 
Succesul sau insuccesul acestui demers, ce atinge acum finalitatea, este 
data de aciditatea cotinutului sau, de precizie, nu de amploarea sau 
intensitatea la care se desfasoara.  

La nivel personal acest context astral ii face pe oameni sa se 
gandeasca la neputinta si nemultumire, mai mult decat la actiune si 
implicare. “Nu mai pot, trebuie sa-i spun!” ne vom auzi spunand, indiferent 
de context si de motivatie. Indiferent ca este vorba despre un conflict de 
factura sentimentala, o frustrare venita din neimplinire sau ca este vorba de 
sanatate, problema timpului este acum perceputa diferit. Nu mai avem 
rabdare, nu mai respectam etape ce se succed, sarim peste proceduri si 
demersuri si de aici apar greseli inerente puse pe seama nesabuintei si a 
lipsei de control. Gandindu-ne ca legatura dintre Luna in Berbec si Marte in 
Scorpion nu indica retragere, inhibare, ci mai curand o nevoie de 
recunoastere, de a obtine avantaj si succes intr-un plan al concretului, chiar 
material, putem spune ca ziua de 11 noiembrie este o zi a dreptatii castigata 
cu greutate si efort, cu pagube colaterale, cu distrugeri mai mult sau mai 
putin importante, cu succes cu reusita pentru cel puternic si calculat.  

La nivel social relatia Luna-Marte este cat de poate de intensa si 
revendicativa. Se cer solutii pentru problemele ridicate in perioada 28-30 
octombrie, cat Luna a stat in Scorpion si se obtin rezolvari doar pentru 
problemele ridicate atunci. 

Acelasi gen de solutie si evolutie pozitiva pare sa aduca si ziua de 12 
noiembrie, cand Venus face o conjunctie cu Pluton pe Sagetator. In 
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aspectul sau pozitiv conjunctia Venus-Pluton da castig de cauza nevoii de 
stabilitate materiala, de confort, de satisfactii. Prin acest aspect se pot 
construi relatii solide si puternic motivate deopotriva de un interes material 
si unul social, dar si de a ii implica pe oameni in asocieri paguboase pentru 
care vor plati un pret prea mare. 

Anul acesta conjunctia Venus-Pluton primeste asistenta Lunii cu care 
vor face, separat, inainte de conjunctie, cate un trigon. Trigonul pe care il 
vor face aceste planete in aplicatia aspectului lor este semn de risipa din 
neputinta de a alege. Prin urmare, elementul minciuna, pacalire, frauda, 
defaimare, indicat de Lilith in Sagetator de cateva luni, ca fiind elementul 
cel mai dureros al opiniei publice, devine acum sursa de putere si venit, dar 
si un veritabil calcai al lui Achile. Prieteniile sau aliantele legate pe acest 
aspect aduc durere si frustrare, cearta, conflict si indica, din nou, neputinta 
de a schimba viata in bine. Peste aproximativ 7 luni (iunie 2009), cand 
Venus va trece peste punctul de trigon, vom vedea rezultatele asocierilor de 
acum. Cu alte cuvinte, cam atat vor tine prieteniile, aliantele si asocierile 
motivate de conjunctie Venus-Pluton ce se vor lega in intervalul 11-13 
noiembrie, in speciala in ziua 12. 

Ca imagine sociala efectul poate insemna momentul unei schimbari 
stabile, sustinuta de documente, insa cu Pluton anaretic pe Sagetator 
solutiile sunt gresite atunci cand sunt raportate la viitor si bune atunci cand 
sunt vazute pe timp scurt. 

Spre seara zilei de 12 noiembrie Venus intra in Capricorn schimband 
veselia si buna dispozitie cu seriozitate, dorinta de munca, efort 
restrictionand sentimentele si supunadu-le motivatiilor. Oamenii se vor 
teme mai putin si vor fi mult mai stabili in sentimente. Daca din punct de 
vedere social, in Capricorn, Venus aduce un caracter rigid deciziilor, in 
viata personal micul benefic duce mintea cea de pe urma. Efervescenta 
relatiilor si curajul aventurii se preschimba in sentiment domestic, nevoie 
de intimitate, folosire ponderata a cuvintelor, nevoie de certitudini. Intrand 
in Capricorn, Venus se apropia de Jupiter, ridica un sextil cu Uranus si apoi 
un trigon cu Saturn, devenind o planeta mediatoare opozitie Saturn-
Uranus, atat de dura si agresiva pentru toti. Astfel, perioada 28 noiembrie – 
6 decembrie este speciala pentru ca aduce succes social, preschimbare 
pozitiva a unui conflict, solutia buna care sa multumeasca pe toata lumea, 
un noroc picat din cer sansa de a compensa un rau raspandit pe 2 luni de 
tensiune intr-o solutie benefica. 

Din punct de vedere medical ziua de 12 noiembrie le afecteaza mai 
mult pe femei. Pentru ca Pluton este anaretic, aerul devine tulburat, 
distribuind diferit temperatura, adica haotic, creand bruste modificari de 
climat si afectandu-i mult pe cei cu sensibilitate ale cailor respiratorii. In 
general pe acest aspect evolutia bolilor va fi una haotica, inselatoare. Cei 
care urmeaza un tratament vor constata schimbari importante in rezultate, 
insa ele nu sunt stabile indiferent ca sunt bune sau rele. Factorul minciuna, 
privit in acest context nu aduce greseala de diagnostic sau de rezultat, ci un 
caracter trecator efectului, ca si cum organismul s-ar pacali pe sine insusi. 
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13-15 noiembrie 2008 

ASPECTARIAN  
Joi 13-11-2008  2:29 Cuadratura Mercur-NN 
Joi 13-11-2008  7:39 Sextil Jupiter-Uranus 
Joi 13-11-2008 14: 31 Cuadratura Soare-Neptun 
Vineri 14-11-2008 18:43 Cuadratura Mercur-Chiron 
Joi 13-11-2008 22:11 Luna intra in Gemini 
Sambata 15-11-2008 21:52 Luna intra in Rac  

 
In 13 noiembrie este Luna plina si, inainte de momentul maxim al 

Lunii pline, Jupiter ridica un sextil cu Uranus, facand din aceasta zi, o zi a 
solutiilor, a rezolvarilor. Pentru ca Jupiter este in Capricorn si relatia lui cu 
institutiile este una restrictiva, acum, prin relatia cu Uranus, incertitudinea 
nu se mai indreapta spre marea masa de oameni, ci spre cateva varfuri, 
oameni cu functie si influenta sociala. 

Luna plina din Scorpion este o Luna plina karmica, agresiva in mod 
selectiv aducand prin cofiguratia numita Zemeul, intregita de Luna in Taur 
pe casa VI a evenimentului, solutie pentru efort, munca, angajat, subaltern, 
sanatate si tot ceea ce tine de sistemul medical si educational. 

13 noiembrie este o zi a solutilor sociale, a finalitatii unei etape 
majore, impusa de ceva vreme de opozitia Saturn-Uranus. Cu Luna planeta 
focar si triunghiul minor Saturn-Soare-Jupiter, relatiile de tipul stat-individ 
devin benefice si menite sa intre pe un fagas normal.  Indic opozitia Saturn-
Uranus drept cauza a solutionarii de acum pentru ca Saturn, ca planeta 
focar, construieste un alt Zmeu cu Jupiter-Uranus-Luna in triunghi minor, 
facand din trigonul Luna-Saturn nu doar elementul comun, ci solutia, 
rezolvarea celor mai importanta probleme pe care le-a predispus Saturn 
prin opozitia sa cu Uranus. Daca ne gandim ca Taurul este un semn de 
prosperitate si stabilitate, relatia Lunii cu Saturn si Fecioara nu poate fi 
decat una benefica. Situatiile se limpezesc de la sine: un contabil gaseste 
factura ratacita, un functionar descopera cea mai simpla si eficienta 
strategie sau pur si simplu cineva vine la usa si ne aduce buletinul pierdut 
de o luna de zile. Toate par sa mearga bine, evident in contextul unei 
presiuni destul de mari, ce aduce dinamis oricarei situatii, dar nimic rau 
care sa disturga. 

Elementul karmic pe care il indica Luna plina in Scorpion, dat si de 
cuadraturi ale luminariilor  (Soarele si Luna) la Neptun, ne invita la o lectie 
de realitate. In Varsator, Neptun este ca alcoolicul care nu se poata lasa de 
bautura pentru ca vrea sa se dreaga in fiecare dimineata cu o alta bautura, 
pana se imbata la loc. Greseala de a preschimba cu mare viteza un lucru rau 
cu altul la fel de rau, doar de dragul schimbarii, pare sa fie apanajul zilei de 
13. Cu toate acestea, consider ca aceste cuadraturi vor actiona mai mult la 
nivel personal si ca implicatiile la nivel colectiv vor fi minime. Se 
intentioneaza o schimbare de roluri, de doreste un tratament agresiv, 
manios, indreptat impotriva unui lider sau a unui functionar, insa toate 
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merg pe ideea presiunii pozitive. Consider ca amenintarile facute in ziua de 
13 noiembrie, atunci cand sunt motivate de necesitatea de a se face 
dreptate, vor fi luate in seama. 

Daca 13 noiembrie a fost fi o zi a actiunii, 14 noiembrie va fi o zi a 
deciziilor. In urma actiunilor din 13 noiembrie, a demersurilor si, acolo 
unde a fost cazul, a amenintarilor luate, de aceasta data, in serios, in 14 
noiembrie se vor face comentarii si dezbateri pe ceea ce s-a intamplat in 
ziua anterioara si chiar in celelelte. Conditiile dialogului vor fi bune doar 
pentru marea masa de oameni. Asadar ziua de 14 este benefica pentru 
grupuri, natiune, aducand in discutie, prin trigonul Luna-NN, elemente de 
destin, valori istorie ale grupului de apartenent, in conditii amiabile, 
civilizate. 

Ceea ce se intampla in 14 noiembrie se va continua in 15 noiembrie, 
pana seara tarziu, cand Luna va trece in Rac. In Gemeni (13-15 noiembrie), 
Luna va aduce placere spre conversatie, de a povesti despre tragedii si 
dureri intense, placerea de a transfera o informatie fara niciun motiv. 

Chiar daca zilele de Gemeni par zile de respiro, ele de fapt pregatesc 
interventia trigonului Mercur-Uranus din dimineata zile de 16 noiembrie.  

 
16-19 noiembrie 2008 

ASPECTARIAN  
Duminica 16-11-2008 10:26 Marte  intra in Sagetator 
Duminica 16-11-2008 18:00 Sextil Mercur-Jupiter 
Luni 17-11-2008  2:27 Sextil Mercur-Saturn 
Luni 17-11-2008 18:15 Conjunctie Venus-Junon 
Marti 18-11-2008  1:30 Cuadratura Mercur-Neptun 
Luni 17-11-2008 23:07 Luna  intra in Leu 
Miercuri 19-11-2008 23:30 ULTIMUL PATRAR 

 
In plin tranzit al Lunii prin Rac, Mercur din Scopion devine prin 

trigonul cu Uranus din Pesti sursa de inspiratie. In 16 noiembrie 
intelegem ca inamicul nr. 1 nu are de fapt intentiile pe care le-am apreciat 
noi, iar agresivitatea ce a rezultat din interactiuni are la mijloc o mare 
neintelegere. Aceste mesaj de conciliere este lansat cu viclenie de Mercur 
din Scorpion, care ni-i va indica pe liderii care se simt nesiguri pe functia si 
statutul lor. Nu exista bune intentii in acest aspect, nici macar intelegere, ci 
pur si simplu o conventie prin care doua parti cad la invoiala pentru a-si 
urmari scopul. 

La nivel personal trigonul Mercur-Uranus este semn de indrazneala, 
de curaj in primul rand de a-i spune unui superior, tatalui, copilului sau 
vecinului ceea ce nu este corect in atitudine, ceea ce-l afecteaza cel mai tare 
si, mai ales, ceea ce trebuie schimbat. Fiind un trigon pe semne de apa 
emotiile sunt la cote destul de mari si prioritare.  

Acest trigon are insa plicabilitate maxim la nivel social, interpersonal, 
pentru ca reuseste sa implineasca o configuaatie numita Cort si care aduce 
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solutii bune pronind de la un conflict, o nemultumire, o confruntare 
directa. 

Ziua de 16 noiembrie nu va trece nicidecum neobservata pentru ca 
Marte va trece in Sagetator si va aduce nevoie de miscare, de calatorie in 
speciala pe apa sau in imaginatie, de a cere dreptate, de aceasta data intr-
un context corect, bun si inspirat. Nu vom reusi insa sa controlam tonul, 
solicitarile si aerul de superioritate. Deoarece Saturn si Uranus se opun pe 
axa caselor II-VIII, iar Chiron se afla pe cuspida II vom avea o mare 
problema de alegere. Nu vom sti sa alegem intre personalitate, exprimare 
personala, valori interpersonale solide si nevoi materiale imediate. Acest 
lucru se intampla pentru ca dorim sa ascundem un adevar despre sine, ca 
ne dorim un demers usor si simplu, ca vrem sa castigam bani usor fara sa 
ne ajustam noilor cerinte. 

In 17 noiembrie Mercur va ridica un sextil cu Saturn aducand 
solutii pentru a stabiliza, a concretiza, a ajusta, a tempera. 

La fel ca pe 13 noiembrie, acum, pe 17 noiembrie, Luna, prin opozitia 
cu Jupiter, trigonul cu Mercur si sextilul cu Saturn, devine cheia in doua 
Zemee. Prin urmare, opozitia cu Jupiter aduce din nou in centurul atentiei 
conflictul intre institutii. 

Nu va conta atat de mult nici succesul demersurile anterioare, nici 
inspiratia speciala care inca mai exista din trigonul lui Mercur cu octava sa 
superioara Uranus, nici tendinta de reasezare a institutiilor pe un loc 
speciala dat de trigonul Jupiter-Saturn si nici sextilel pe care Mercur le face 
cu Jupiter si Saturn pentru a duce spre eficienta gandul, spiritul practic, 
intentia, ci cel mai mult conteaza ca o institutie sa fie cea mai buna in 
detrimentul alteia. Aceasta ideea este sursa de conflict si orice demers 
decurge incet, prea incet, lent si in niciun caz spre corect. 

Nici ziua de 18 noiembrie nu aduce intelegere. Dorinta de a castiga 
impotriva celuilalt se va mentine si in zilee urmatoare, chiar cu un plus de 
vointa si initiativa prin trigonul pe care Luna in va face cu Marte din 
Sagetator. 

Daca in 18 noiembrie mai avem un ragaz de liniste si gandul ca grupul 
de apartenenta este mai bun, aspect ce confera o oarecare incredere, in 19 
noiembrie cand Luna se opune lui Neptun si participa la un careu in T pe 
semn fixe, nevoia de stabilitate se transforma in teama de viitor, in angoasa 
ca planurile nu merg asa cum trebuie si ca pana la urma finalul nu va fi cel 
dorit. 

In viata personala opozitia pe care Luna o face cu Neptun este sursa 
de nervozitate, angoasa si dureri de cap. Se accentueaza crizele de inima, 
orgoliul va fi ranit la tot pasul si orice plan de viitor inceput azi este supus 
esecului. Trecerea Lunii peste NS aduce o alta problema in centru, ca si 
cum opozitia Saturn-Uranus s-ar fi clonat brusc si ar fi aparut in alta parte. 
Probleme sentimentale ne revin acum in minte, cele legate de recunoastera 
meritelor, de sacrificu pentru idealul propriu si de a oferi un exemplu, revin 
acum in centrul atentiei sub o noua infatisare. Pentru ca este vorba despre 
careul in T pe semne fixe, evenimentele se desfasoara lent, iar implicatiile 
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lor vor fi ample. Experienta va inlocui cuvantul si fi arma cea mai puternica 
cu care oamenii se vor combate unii pe ceilalti.  Vom fi tentat sa dam sfaturi 
si asta ii va enerva pe cei din jur, se vor crea resentimente si, in final, 
respingere.  

 
20-30 noiembrie 2008 

ASPECTARIAN  
Vineri 21-11-2008 14:08 Trigon Jupiter-Saturn 
Sambata 22-11-2008  0:44 Soare intra in Sagetator 

Duminica 23-11-2008  9:08 Mercur intra in Sagetator 
Marti 25-11-2008 18:52 Conjunctie Soare-Mercur 
Joi 27-11-2008  3:05 Pluton intra in Capricorn 

Joi 27-11-2008 18:08  Uranus  INTRA IN MERS DIRECT 
Vineri 28-11-2008 11:20 Sextil Venus-Uranus 
Sambata 29-11-2008  5:39 Conjunctie Mercur-Marte 
Duminica 30-11-2008  6:36 Trigon  Venus-Saturn 
Joi 20-11-2008  3:12 Luna intra in Fecioara 
Sambata 22-11-2008 10:19 Luna  intra in Balanta 
Luni 24-11-2008 19:53 Luna intra in Scorpion 
Joi 27-11-2008  7:13 Luna  intra in Sagetator 
Joi 27-11-2008 18:54 LUNA NOUA 
Sambata 29-11-2008 19:47 Luna intra in Capricorn 

 
In 20 noiembrie Luna intra in Fecioara facand o buna intelegere cu 

Venus din Capricorn de dragul interesului, a motivatiilor materiale si a 
nevoii de stabilitate. Zilele de Fecioara (20-22 noiembrie) nu sunt nici pe 
departe zile linistita si calme. Replierea adusa de acest tranzit indica in 
primul rand frica de insucces, refulare in munca, in efort fizic, dar si o 
nevoie acuta de a ascunde adevaratele intentii, sentimente, ganduri. 

In aceste zile se intampla sa gresim mai mult decat trebuie, mai ales 
fata de cei dragi, fara sa intentionam asta.  In 21 noiembrie cand Luna 
face o conjunctie cu Saturn, iar Lilith speculeaza din Sagetator greselile de 
exprimare si comportament, ne vom minti apropiatii pentru ca nu suntem 
in stare, pe moment, sa gasim scuze. Motivele refuzului sau a neadevarului 
sunt alimentate de neincredere. La polul celalalt cu cat oameni sunt mai 
slabi cu atat vor cauta sa se asociere cu cei de conditie inferioara nivelului si 
statului pe care acestia il au.  

Trigonul pe care Luna il face cu Jupiter pe 21 noiembrie, la putin timp 
dupa ce Jupiter atinge momentul maxim al trigonului sau cu acesta, este 
sursa de tristete si suferinta. Din punct de vedere social, lucrurile merg 
bine, interactiunile nu comporta limitari sau obstructiuni, insa nefericirea 
vine din viata persoanal. Chiar daca Luna isi uneste fortele cu Jupiter si 
Saturn si aduce oamenilor eliberare de suferinta prin desprinderea de 
karma negativa care ii tine in ignoranta, din Fecioara ea nu va putea sa-i 
aduca omului fericire si nici intelegere. Moderatia si masura sunt elemente 
ale acestei pozitii astrale, dar ele ascund si teama de ansamblu, de viziune 
sau inspiratie. Norocul va fi de partea noastra si pentru ca lucrurile par 
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simple si usoare le vom ignora importanta. Sansa si reusita nu ne vor mai 
incanta si in loc sa petrecem de bucurie ca am reusit, ne intristam 
gandindu-ne doar la efortul pe care l-am facut pentru a ajunge aici. Pentru 
ca Saturn este familiarizat cu Fecioara, de 14 luni de cand tot tranziteaza 
aceasta zodie, este de asteptat ca efectiuni ale intestinelor, ficatului si 
pancreasului sa devina vizibile. Se poate vorbi aici de hipofunctie, de 
carenta, de consumul rapid a unor resurse si chiar de ineficienta unui 
tratament aplicat de mai mult timp. Zilele de Fecioara acum slabesc 
organismul si aduc oboseala, stare de somnolenta, dorinta de miscare, dar 
neputinta de a o implini. 

In plan social asistam la un proces de eroziune. Dintr-o viata 
personala neimplinita sau depasita de greutati, lideri, oameni cu demnitate 
sau pur si simpli persoane implicate conjunctural intr-un miscare sociala 
importanta, devin victime ale unei opinii. Initial se vor face aprecieri 
generale, pentru ca in timp aceste aprecieri sa fie personalizare. Pentru ca 
implicatiile karmice ale acestei luni sunt majore nu putem sa nu luam in 
calcul si relatia de natura karmica Fecioara-Sagetator, unde trecutul 
(Fecioara) atunci cand isi depaseste fricile si temerile sociale, devine 
Sagetatorul cutezator, increzator in destinul sau, doar daca are un 
sustinator, un imbold, un element de echilibru care sa-l protejeze de 
propriile sale frici neexplorare. Elementul social, interpersonale, cel depasit 
anterior, elementul care a indicat progresul si trecerea de la Fecioara la 
Sagetator, are acum implicatii misterioare si in egala masura periculoase. 
Pe acest fond se ascund demersuri sociale pentru ca se doreste sa se 
ascunda fapte ale oamenilor. Ascunzand fapte ale oamenilor, acum, cu un 
Sagetator lezat de tranzitul lui Lilith, nu se poate vorbi decat de trasaturile 
negative ale acestui semn care ii va face pe oameni sa rada si sa glumeasca 
cu atat mai mult cu cat nu-i va interesa cine ii asculta atat timp cat nu sunt 
atacati direct in public. 

 Astfel, intre 20 si 29 noiembrie, cand Luna parcurge un sector de la 
Fecioara la Sagetator ne intalnim cu tipul de karma pe care ca fiinte sociale 
l-am produs. Am avut ocazia de multe ori in 2008, dar si in 2007, de cand 
Saturn a intrat in restrictivul semn al Fecioarei, sa ne intalnim cu karma pe 
care o avem de manifestat in planul social. 

Momentul 21 noiembrie, in acest context, este un indicator foarte clar 
si eficient al dorintei de implicare, a modalitatii de manifestare a destinului 
intr-un context social conflictula asemenea celui din prezent. Practic, de pe 
21 noiembrie se deschid portile faptelor sociale si avem posibilitatea sa 
observam ce fel de fiinte sociale suntem. Un jurnal amanuntit al acestor zile 
ar fi deosebit de practic si eficient pentru a analiza dupa 29 noiembrie care 
sunt elementele in care ne-am implicat, ce ganduri am avut, ce sentimente 
si care au fost solutiile pe care le-am gandit la tot ceea ce am avut ocazia de 
traim. 

Pe 22 noiembrie, ca predispozitii generale, zilele de Balanta nu 
aduc echilibru pentru ca Pluton inca nu a trecut in Capricorn, ci inca le 
aminteste oamenilor ca au printre ei fiinte ce se hranesc cu imoralitatea si 
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minciuna, oameni care prefera un bine superficial decat o conditie morala 
corecta. Pentru ca gradul anaretic nu aduce prea multe elemente benefice, 
Luna in Balanta va fi interesata de socializare, dar nu va primi si 
instrumentul prin care oamenii sa se detaseze de cele rele sau macar sa le 
identifice pentru a le combate sau ignora. Prin urmare, zilele de Balanta 
(22-24 noiembrie) sunt zile de frica, indoiala si instabilitate. In aceasta 
prima zi a intervalului Soarele va trece in Sagetator, inlocuind profunzimea 
cu convenientele, rezerva cu jovialitatea si eficienta si dreptatea. La 
aproximativ 9 ore diferenta, Mercur trece si el in Sagetator, aducand zilelor 
de Balanta prea mult foc, prea mult dorinta de libertate si prea putina 
intelegere. Nu se mai pune problema unei revolte, nici a unei tuburari de 
natura sociala, ci ce vom face cu energia de care dispunem. In lipsa 
nedreptatii oamenii isi vor canaliza energia spre solutionare, insa 
comportamentul lor va fi unul copilaresc din care se va citit doar ca ei vor 
sa consume timpul si energia psihokinerica si ca nu-i preocupa nicidecum 
nemultumirea, protestul, reclamatia sau orice alt demers revendicativ. 

La acest capitol 23 noiembrie este o zi buna, menita sa aduca 
inspiratie si sentimente in asa fel incat intreaga tensiune, data de neputinta 
de a consuma energia interioara, sa se canalizeze spre o actiune aparent 
neimportanta, dar care sa umple de bucurie tot ceea ce a insemnat viata 
personala pana atunci. 

Gratie acestui moment inedit putem mult mai usor sa ne intelegem 
gandurile si sentimentele, sa vedem cand ne multumim cu putin si cand 
este cazul sa ravnim la mai mult.  

In aceleasi context, 24 noiembrie aduce rezultate negative in plin 
avant social, un fel de dus rece dupa momentul inedit al zilei anterioare, 
fara a avea insa repercusiuni majore pe viitor. Se pot pune in aplicare 
sanctiuni, mustrari pe linie profesionala, o morala din partea paritilor, un 
repros prin partea prietenilor care va fi dureros si neplacut. Din punct de 
vedere personal  femeile sunt mai afectate. Barbatii, indiferent de varsta 
sau calificare profesionala, devin victime ale unui conflict ce apare intre 
femei sau este determinat de acestea printr-o coalitie tendetioasa. Nu este 
momentul potrivit pentru a critica o femeie sau pentru a raspunde 
provocarii unei femei, nici chiar pentru o alta femeie. 

Cu toate acestea schimbul de replici, momentul adevarului intre doua 
persoane care s-au crezut incompatibile poate duce la descoperirea 
elementelor comune,  la intelegere. Acest moment al adevarului il poate 
transforma pe cel antipatic intr-un prieten apropiat, de incredere si sincer. 

Acest moment al preschimbarii unor relatii, de incepere a unei noi 
interactiuni sociale, este in 25 noiembrie explorata. Daca in 24 noiembrie 
am declansat schimbarea, in 25 noiembrie ne va preocupa daca am ales 
bine, daca nu ne-am pripit sau daca dincolo de tonul amabil nu se ascunde 
tendinta de a minti, defaima sau discredita. Sextilul Lunii cu Junon este o 
piesa de rezistenta a zilei de 25 noiembrie, pentru ca ne determina sa 
vorbim despre noua relatie, sa fim receptivi la recomandrile celor din jur, sa 
ne dorim o noua prietenie, asociere sau relatie, dar fara sa riscam nimic. 
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Dupa o zi de intrebari si raspunsuri atat fata de propria persoana, cat 
si fata de cei apropiati, in seara zilei de 25 noiembrie Mercur intra in 
conjunctie la grada perfect cu Soarele. Ziua de 25 este asadar o zi puternica, 
de judecata, de putere a gandului, de exprimare concentrata, de decizie in 
cunostinta de cauza, de intelegere atat la nivel afectiv, cat si la nivel 
superior, mental sau intuitiv, a vietii personale. 

Intervalul de Cazimi (conjunctie Soare-Mercur intr-un orb de mai 
putin de jumatate de grad) incepe din primele minute ale zilei de 25 
noiembrie si dureaza pana spre seaza zile de 26 noiembrie,  oferind un 
prilej de reusita si implicarea in proiecte care necesita concentrare si 
atentie.  

Ziua de 26 noiembrie poate deveni celebra prin rascolirea efectelor 
negative ale opozitie Saturn-Uranus la un alt nivel, oferind conflictului un 
caracter limpede, la fel si cuvintelor sau exprimarii personale. Daca am dori 
sa aflam un adevar dur acesta este momentul in care putem actiona. 

La nivel personal aceasta configuratie numita Vaporul este purtatoare 
a unui semn de evolutie. Pentru ca avem posibilitatea de a gandi clar, 
limpede, de a vedea adevarul si de a-l intelege cu mai multa maturitate, 
putem acum sa lasam in urma structuri vechi, obiceiuri negative, 
preocupari sterile si sa incepem o noua viata. Acest moment al intelegerii 
este si unul excelent la capitolul comunicare. Ne trezim dintr-odata ca 
putem vorbi usor,  clar, ca ne putem exprima ideile mai bine decat altadata 
si ca nu pare sa existe o cauza fizica, materiale pentru asta. Acestea vin din 
noroc, iar ziua de 26 noiembrie este o zi norocoasa. 

Intrarea lui Pluton in Capricorn, dupa revenirea din mers direct este 
un eveniment special al acestei luni. Tot pe 27 noiembrie, Uranus, spre 
seara, revine la mersul direct, aducand crizei mondiale solutii excentrice, 
idei, planuri, demersuri ciudate, neobisnuite si simple, mult mai apropiate 
de realitate decat ceea ce s-a discutat pana acum. Revenirea lui Pluton in 
Capricorn este din nou semn de intelegere, dar si de despartire de o 
structura veche. La fel intoarcerea lui Uranus la mersul direct aduce 
ineditul, neobisnuitul, magicul la cote normale. Pasiunile fata de tot ceea ce 
este neobisnuit nu vor influenta puterea de decizie, ci vor fi abordate ca un 
moft personal. 

Momentul de Luna noua in Sagetator aduce steliumului format din 
Luna-Soare-Mercur si Marte pe cuspida casei VI, plasand Luna in casa V si 
Maecur cu Marte in casa VI. Opozitia Saturn-Uranus se situeaza pe axa X-
IV, iar ascenndetul momentului se plaseaza in Rac, foarte aproape de 
ascendentul temei Romaniei din 1859. 

Demersul social anuntat de aceasta Luna noua in Sagetator este unul 
cat se poate de bun. Nu exista planete retrograde, deci nu exista nicio 
conditionare pe care, la nivel de grup sa o abordam ca prioritate, avem insa 
doar planete dispuse intr-o construictie astrala neobisnuit de simpla si 
concentrata. Cu acest cer astral vointa romanilor va face surprize la 
alegerile din finalul lunii noiembrie. 
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Ziua de 28 noiembrie este insa inceputul unei perioade de 
preschimbari bune, de alegeri in cunostinta de cauza. Chiar daca Luna va 
construi un careu in T in semne mobile si se apropia vertiginos de 
conjunctia cu Lilith, constrangerile apar mai mult la nivel personal si indica 
un dialog interior dureros si dur. Aceleasi trasaturei vor fi perceute si pe 29 
noiembrie, reusind, cu fiecare zi, sa se faca o mai clar distinctie intre viata 
personals si cea social, intre norocul social si cel pesonal, intim. 

Sfasitul lunii aduce insa un cer astral frumos si benefic, cu efect 
neasteptat de bun in plan social si cu o armonie de-a dreptul socanta, dupa 
toata furtuna pe care o traim de cateva luni incoace.  

Ziua de 30 noiembrie pare sa fie una buna prin faptul ca Luna ii va 
da lui Saturn mai multa putere benefica decat a avut de cand se opune lui 
Uranus, reusind prin reguli, precizie si seriozitate sa se combata influxurile 
anarhice aduse de conjunctia Lilith-Pluton, al carei orb a inceput sa se 
formeze. In conjunctia cu Junon pe casa VI a Lunii nou din 27 noiembrie, 
ziua de 30 noiembrie este una benefica. Tot ceea ce inseamna asociere, 
demers, este intarit de Luna, prin comuniune in emotii si ganduri, si 
protejat de conjunctia Venus-Jupiter care ne spune “din doua rele o aleg pe 
cea mai putin rea”. 

 
Este greu de restrans in cateva cuvinte implicatia si amploarea 

influentelor astrale ale lunii noiembrie, de departe cea mai complicata si 
mai intensa luna a anului. De la opozitia Saturn-Uranus din 4 noiembrie si 
pana la Luna noua din 27 noiembrie elementele de destin se impletesc intr-
o constructie extrem de complicata.  Acum ni se cere mai multa vointa 
decat credem in acest moment ca avem, mai multa putere decat am dovedit 
ca avem si mai multa intelegere decat am avut ocazia sa oferim. Opozitia 
Saturn-Uranus nu si-a spus insa ultimul cuvant. Saturn, avand o viteza de 
deplasare mai mare, a luat-o inaintea lui Uranus, dar cat de curand va intra 
in mers retrograd si in 5 februarie 2009 se va intalni din nou cu Uranus, 
aducand a doua etapa a acestei crize mondiale, cu mai multe schimbari de 
natura organizatorica si mai multe elemente de panica lansate gratuit catre 
populatie. 

Momentul alegerilor din finalul lunii este unul interesant, pentru ca 
de aceasta data vom avea noroc. Romanii vor gandi la fel si se vor implica 
pentru a se exprima. 

Nu este insa finalul, ci doar un moment de implinire, de reusita, de 
schimbare al unui rau cu unul mai putin rau. 

Fiti puternici... fiti in profunzime! 

 

DECEMBRIE 2008 
 

ASPECTARIAN 
Duminica  7-12-2008  6:37 Sextil Mercur-Neptun 
Luni  8-12-2008  1:36 Venus  intra in Varsator 
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Luni  8-12-2008 21:26 Sextil Soare-Chiron 
Miercuri 10-12-2008  1:54 Sextil Marte-Chiron 
Miercuri 10-12-2008 14:02 Cuadratura Soare-Uranus 
Miercuri 10-12-2008 19:26 Conjunctie Mercur-Lilith 
Vineri 12-12-2008  8:50 Cuadratura Marte-Uranus 
Vineri 12-12-2008 12:12 Mercur intra in Capricorn 
Vineri 12-12-2008 20:42 Conjunctie Mercur-Pluton 
Sambata 13-12-2008  4:19 Cuadratura Soare-Saturn 
Sambata 13-12-2008 16:05 Sextil Soare-Neptun 
Marti 16-12-2008  0:46 Cuadratura  Marte-Saturn 
Marti 16-12-2008 16:15 Sextil Marte-Neptun 
Joi 18-12-2008  4:52 Conjunctie Venus-NN 
Vineri 19-12-2008 23:28 Conjunctie Soare-Lilith 
Duminica 21-12-2008 14:03 Soare intra in Capricorn  
Luni 22-12-2008 11:23 Conjunctie Soare-Pluton 
Luni 22-12-2008 16:00 Sextil Uranus-Junon 
Marti 23-12-2008 15:02 Conjunctie Venus-Chiron 
Miercuri 24-12-2008 18:33 Sextil Mercur-Uranus 
Joi 25-12-2008 11:23 Conjunctie Mercur-Junon 
Vineri 26-12-2008  2:57 Conjunctie Marte-Lilith 
Vineri 26-12-2008 13:39 Trigon  Mercur-Saturn 
Sambata 27-12-2008  9:29 Marte intra in Capricorn 
Sambata 27-12-2008 14:29 Conjunctie Venus-Neptun 
Duminica 28-12-2008 22:01 Conjunctie Marte-Pluton 
Luni 29-12-2008 15:49  Trigon Saturn-Junon 
Miercuri 31-12-2008 13:48 Conjunctie Mercur-Jupiter 
Miercuri 31-12-2008 20:08  Saturn  INTRA IN MERS RETROGRAD 
 
 
Duminica  7-12-2008  4:43 Luna intra in Berbec 
Marti  9-12-2008  8:52 Luna intra in Taur 
Joi 11-12-2008  9:33 Luna intra in Gemini 
Vineri 12-12-2008 18:37 LUNA PLINA 
Sambata 13-12-2008  8:39 Luna intra in Rac  
Luni 15-12-2008  8:22  Luna intra in Leu 
Miercuri 17-12-2008 10:35 Luna intra in Fecioara 
Vineri 19-12-2008 12:29  ULTIMUL PATRAR 
Vineri 19-12-2008 16:22  Luna intra in Balanta 
Luni 22-12-2008  1:36 Luna intra in Scorpion 
Miercuri 24-12-2008 13:12 Luna intra in Sagetator 
Sambata 27-12-2008  1:55  Luna intra in Capricorn 
Sambata 27-12-2008 14:22 LUNA NOUA 
Luni 29-12-2008 14:42 Luna intra in Varsator 
 
  

Privire de ansamblu 
Nu numai  
 
 
1-6 decembrie 2008 
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Intervalul 1-6 decembrie este unul dificil si volubil. Acum, destinul ne 
ofera prilejul de a schimba prin refuzul abandonului si, mai ales, prin 
indreptarea atentiei spre cunoastere. Vom fi tentati sa facem fapte egoiste 
pentru ca ne temem de pierderi si rupturi de factura sentimentala. Atunci 
cand ne vom impotrivi mersului firesc vom avea de infruntata opozitie din 
partea celorlalti si pentru a nu periclita bunul mers la lucrurilor va 
trebuie sa dam dovada de mare intelegere si iertare. 

 

ASPECTARIAN  
Luni  1-12-2008  9:10 Sextil Mercur-NN 
Luni  1-12-2008 10:44 Conjunctie Venus-Jupiter 
Miercuri  3-12-2008 16:34 Sextil Marte-NN 
Joi  4-12-2008  3:01 Sextil Mercur-Chiron 
Joi  4-12-2008  7:20 Sextil Soare-NN 
Vineri  5-12-2008  7:52 Cuadratura Mercur-Uranus 
Sambata  6-12-2008  0:03 Conjunctie Soare-Marte 
Sambata  6-12-2008 21:13 Cuadratura  Mercur-Saturn 
Marti  2-12-2008  8:44 Luna  intra in Varsator 
Joi  4-12-2008 20:22 Luna intra in Pesti 
Vineri  5-12-2008 23:25 PRIMUL PATRAR 

 
Ziua de 1 decembrie are un tonus special. Venus face o conjunctie 

cu Jupiter, pe fondul, inca activ al trigonului pe care Saturn il face cu 
Jupiter din semne de pamant. In mijlocul zilei, Luna se alatura acestora 
trasaturi aducand nevoie de implicare in activiati concrete, incredere in 
sine si speranta. Ziua de 1 decembrie este insa una inedita. Cu Luna in 
Capricorn si Mercur in sextil si trigon cu Nodurile lunare, alaturi de 
conjunctia Venus Jupiter pe semnul maturitatii si discernamantului, ne 
putem asteptat la semnale benefice de redresare a covingerilor, de 
intelegere a unor demersuri la care am luat parte in noiembrie 2008, dar pe 
care nu le-am inteles. Elementul cunoastere, in acest context astral nu este 
limitat numai la intelegere, ci merge pana la experimentare sau chiar 
diseminarea unor rezultate obtinute dintr-o munca prestata in luna 
anterioara. Cadrul general sub care se desfasoara acest demers astral este 
unsa unul controlat de Pluton in Capricorn. Prin urmare, incapand cu 1 
decembrie se poate prevedea o schimbare, in primul rand, la nivel de 
gandire, apoi de orientare in care se segrega elementele pure de cele 
impure, gandurile de sentimente si intentiile de motivatii. Planurile pe care 
ni le facem de 1 demcebrie sunt cele realizabile si stabile, iar demersurile pe 
care acestea le implica sunt usor de parcurs si fara sa intampine prea multe 
opozitii. 

Daca pe 1 decembrie am lasat in urma pasiuni mai vechi si ne-am 
simtit eliberati de frica, teroare si angoasa, in asa fel incat sa ne putem face 
planuri viabile pentru viitor, in 2 decembrie revenim la dorintele 
tumultoase de a implica alte persoane in rezolvarea propriilor probleme. Ne 
va preocupa socializarea mai mult decat interesul sau motivatia si ne va 
placea sa discutam despre ceea ce este maret si important in viata altora. 
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Daca ne vom face planuri, atunci cu siguranta vom spune ca ni le facem 
pentru cei apropiati, copii, parinti, bunici, frati sau prieteni, pentru ca va fi 
o zi a dezinteresului fata de propria persoana si fata de scopuri pe care ni le-
am propus. 

In mod cu totul inexplicabil atentia va fi indreptata spre trecut. 
Pentru ca Mercur se afla inca in orbul admis pentru aspecte benefice cu 
Nodurile lunare, apelul la cauza-efect este unul viu, activ si puternic, insa 
cu cat de apropiem de ziua de 3 decembrie efectul sau scade si mintea 
devine tubure. Lasand in urma dicernamentul si seriozitatea, 
corectitudinea si nevoia de informatie si moralitate, Mercur se apropie 
vertiginos de Lilith. Astfel, din seara zilei de 2 decembrie, gandurile devin 
tulbure si, chiar daca la capitolul evenimente, nu se intampla prea multe, 
pericolul iminent de a ne aminti numai lucrurile rele sau de a actiona in 
directii gresite este foarte mare. 

Daca este posibil faceti ca seara zilei de 2 decembrie sa fie in totalitate 
lipsite de activitati mondene, intalniri sau vizite, poate chiar fara a discuta 
sau realiza vreun schimb de natura informationala. Acest inceput este un 
semn de slabiciune, un moment de deruta care va genera un lant intreg de 
efecte negative. 

3 decembrie este o zi duplicitara. Daca in prima parte a zilei suntem 
tentati sa dam curs intentiilor negative care ne-a dominat toata seara zile de 
2 decembrie sau din cursul noptii, spre seara gasim resursele necesare 
pentru a ne mobiliza si pentru a ne oferi momente de impacare cu sine, de 
multumire. 3 decembrie este o zi a destinului in care, prin aceleasi activitati 
pe care le facem de 3 luni incoace, putem sa construim alte finalitati si mai 
ales putem sa facem dovada cunostintelor si priceperii de dispunem. 
Fiindca avem un Marte in Sagetator acum in trigon si sextil cu Nodurile 
lunare, 3 decembrie poate fi privita si ca o zi a competitie, a demonstratiei a 
progresului si a implinirii. Indiferent ca succesul si multumirea vin printr-
un singur cuvant, pormisiune sau demers sau este nevoie de mai multa 
implicare, succesul pe care il poate aduce acum aceasta zi este unul special. 
Ma simt, insa, obligat sa lansez un semnal de alarma in privita legaturii 
speciale care exista intre ziua de 3 decembrie, cu succesele si realizarile ei, 
si seara zilei de 2 decembrie, cu obligativitatea reducerii activitatilor si 
interactiunilor la cote minime. Nerespectarea conditiei impusa pentru ziua 
de 2 decembrie nu anuleaza caracterul benefic al zilei de 3 decembrie, ci il 
diminueaza ducand la esec acolo unde putin control ar fi oferit un succes 
important. 

3 decembrie este insa o zi excelenta pentru cei care lucreaza cu 
energia, care sunt obisnuiti sa aplice tehnici alternative de vindecare si 
armonizare, pentru cei care sunt implicati intr-un proces de cunoastere 
interioara. Vibratiile benefice oferite de trecerea lunii peste NN, de 
trigoanele si sextilele pe care Mercur si Marte le trimit spre Nodurile lunare 
sunt cat se poate de rafinate. Momentul aduce eficienta si intelegere, 
descoperirea de noi procedee, apropierea de cale sau chiar stabilizare intr-
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un procedeu sau modalitate de evolutie. Acum, tehnicile de meditatie sunt 
centrate pe mesaj, iar cele de vindecare pe transfer activ de energie. 

Cu toate ca avertismentul este lasat, apropierea Lunii de Neptun in 
noaptea dintre 3 decembrie spre 4 decembrie si iminenta lor conjunctie 
din dimineata zilei de 4 decembrie este semn de rascolire si reorientare, de 
frica si angoasa in fata unor nevoi care nu pot fi implinite. Somnul va fi fie 
incarcat de mesaje contrare, de vise ce aluneca spre hilar sau hidos, fie va fi 
segmentat de treziri in frica sau grija. 

Dupa o asa noapte, ziua de 4 va fi privita ca o zi a finalitatii, a 
actiunilor imprevizibile, a stresului ca lipsa atentiei duce la efecte 
iremediabile. Cea mai mare parte din aceasta zi Luna va fi in perioada fara 
directie, ceea ce indica, in mod absolut indiscutatil, ca o zi dificila, 
complicata si stresanta in care totul se supune greselii si in care critica este 
foarte prezenta. 

Pentru foarte multi dintre noi 4 decembrie va fi un avertisment, un 
semn perceput dupa o clipa de retragere, detasare sau abandonare. 
Valoarea ei va fi una cat se poate de importanta pentru ca pe aceste 
observatii se vor sprijini actiunile zile de 5 decembrie. Cel mai bine ar fi sa 
nu ne programam activitati ce implica efort fizic sau intelectual, intalniri, 
schimburi de experienta sau... discutii cu seful! 

Cu Luna in Pesti, 5 decembrie  este o zi delicata si trista. Mai mult 
decat trebuie, ne vom aminti ce s-a intamplat in ziua/zilele anterioare si, 
chiar de dimineata, ne prinde melancolia. Melancolia nu este, insa, 
trasatura zile de 5 decembrie, ci mobilul actiunile pe care le predispune. 
Tristetea si duiosia indicate de Luna in Pesti, pe cuadratua Mercur-Uranus 
sunt mijloace de promovare a ideii de razbunare, agresiune verbala, circ. 
Cele doua planete aduc acum o disputa intre persoane intre care exista o 
diferenta mare de varsta, conflict intre generatii si dispute pe criterii 
administrative, informative, informationale, legate de transfer de informatii 
sau autoritate. Ziua de 5 decembrie va fi strans legata de cea de 7 decembrie 
sub forma unui conflict de interese. Acum se respinge, se critica, se 
abandoneaza un demers, ce va fi reevaluat, dupa alti criterii sau de alte 
persoane, in 7 decembrie. Daca aceasta zi va determina sa aveti un astfel de 
comportament, sa renuntati la un proiect, plan, actiune, sa va ucideti un 
sentiment bun, doar pentru a da curs unei nemultumiri ce nu se justifica 
decat prin ea insasi, amanati 2 zile. In felul acesta va veti proteja munca si 
veti putea sa schimbati ceea ce destinul va predispune. 

 Ziua de 6 decembrie nu este, asa cum ne-am obisnuit in ultima 
vreme, opusul celei anterioare, ci continuatorul ei, aducand efort de 
judecata si dificultati in deplasari, drumuri inchise, accident din cauza 
lipsei de lumina, defectiuni la un aparat vechi sau planuri de schimbari a 
unui instrument folosit de mult timp cu unul nou. 6 decembrie este o zi de 
mare tensiune, o zi a justificarilor fata de actiunile savarsite anterior. O zi in 
care procesele de constiinta si autoinvinuirea ne vor preocupa mai mult 
decat trebuie. Daca in 4 decembrie Luna a adus ezitare si eroare din lipsa 
de atentie, dincontinuitate, frica, in 5 decembrie a considerat ca nu mai 
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poate continua in tensiunea si stresul pe care le-a acumulat si a hotarat sa 
se retraga, sa rupa o alianta, o liniste, o conventie sau sa schimbe pareri 
bune despre sine, in 6 decembrie, prin participarea Lunii la opozitia 
Saturn-Uranus, inca activa, ne vom cere unii altora justificari ale faptelor. 
Ne vom trezi ca punem mai multe intrebari decat este cazul sau ca orientam 
discutiile spre un sector intim, in care interlocutorul, raspunzand, va 
trebuie sa vorbeasca prea mult despre sine. Daca ar fi sa construim doar o 
imagine proasta, atunci ar fi un caz fericit, dar, pentru ca toti trecem prin 
aceste zile complicate de exitare si teama, in valul intrebarilor nepotrivite, 
in plenul discutiilor tendentioase sau in contextul social jenant, penibil, ne 
vom exprima direct si cu sinceritate, unii fata de ceilalti, indiferent cine va 
fi initiatorul, parerea despre persoane, cadru social sau contextul respectiv.  

Recomandarea mea este aceea de a ne aminti, in acele clipe ca suntem 
muritori si ca muritorii sunt supusi suferintelor. Adevarul spus pe Luna in 
Pesti, explozia de nemultumire revarsata pe o asa pozitie astrala, aduce un 
val ucigas de reactii pe care nu le mai putem controla. Este adevarat ca din 
cateva cuvinte reusim sa obtinem adevarul si dreptatea de partea noastra, 
dar, ulterior, in absenta noastra, ceilalti vor obtine si ei dreptatea lor 
impotriva noastra. 

Confruntarea zilei de 6 decembrie este una delicata si tocmai de aceea 
trebuie sa avem in vedere echilibrul si iertarea. 

 
7-11 decembrie 
Intervalul 7-11 decembrie este o perioada a evenimentelor, a 

gesturilor clare, evidente, a descoperirilor. Se trece rapid de la personal la 
social, pentru o finalitate imediata, in asa fel incat nu doar corpul, ci si 
mintea si sufletul sunt serios pusi la incercare. Valorile pe care le 
vehiculeaza aceasta perioada tin de puterea de decizie, ambitia de a castiga, 
disponibilitatea de a servi, ajuta, incuraja, dar si nevoia de a mentine 
echilibrul intre “eu” si “celalalt”. Indeplinirea acestor conditii de ordin 
interior si inserarea lor, in mod vizibil, intr-un context social dificil, atrage 
dupa sine beneficii personale, morale, volitive ce il vor pregati pe individ 
pentru urmatoarea etapa ce incepe in forta pe 12 decembrie cu o cruce 
cosmica mobila. 

Cei care vor ignora din necunoastere sau desconsiderare 
avertismentul indus de tensiunile astrale prezentate aici si vor consuma 
rezerve importante ce vor fi cerute incepand cu 12 decembrie datorita 
evenimentului astral amintit anterior. 

In acest interval vom gresi minting, pasand celorlati sarcinile noastre 
sau invinuindu-i pe altii pentru greselile noastre. Vom fi tentati de bucurii 
imediate, superficiale si ne vom asocia cu oameni de aceeasi factura. 

Pentru a face bine, a fi echilibrat, a vorbi frumos, a nu gafa sau pentru 
a mentine un echilibru catigat din tensiune anterioare trebuie depus mare 
efort. 

Intervalul 7-11 decembrie ne arata pe ce anume ne putem sprijini din 
ceea ce detinem: putere fizica sau financiara, moralitate, abilitate, demers, 
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viclenie, relatii, inteligenta, profunzime. Pe ceea ce se va consolida acum ne 
vom sprijini in urmatoarea etapa, cu adevarat incarcata de sensuri si 
directii astrale.  

 
 
7 decembrie este o zi de refacere prin miscare, deplasare, plimbare 

in aer liber, jocuri diverse, distractie, intalniri intr-un cadru relaxant, jovial. 
Nevoia de consum, dorinta de a depune efort, de a construi ceva valoros sau 
de a lua parte la un eveniment important, va contrasta cu nevoia de a ne 
apropia de cei pe care ii consideram valorosi, de a le acorda mai multa 
atentie decat facem in mod obisnuit si prin asta suntem tentati sa facem 
declaratii care nu au acoperire in realitate. Starea afectiva oscilanta, 
efervescenta care ne cuprinde ne duce mai curand spre gafa, decat spre 
prietenie. Nu se pune problema neincrederii, nici a prefacatoriei, ci pur si 
simplu dintr-un gen de plictiseala oamenii vor fi tentati sa se poarte 
copilareste. Daca avem in jurul nostru oameni care pot ierta un om mare ce 
se alinta si cerseste atentie ca un copil, atunci 7 decembrie nu trebuie sa ne 
sperie. Daca, insa, traim intr-un mediu social cu pretentii si rigori impuse 
de statut sau functie, aceste iesiri din ritm il fac pe om sa se confrunte cu o 
agresivitate atat de mare incat ii poate leza nu doar emotiile sau imaginea 
despre sine, ci chiar statututul, demnitatea si valoarea sociala la care tine 
cel mai mult. 

Luna, prin trigonul in faza ascendenta, la Soare si Marte, incearca sa 
aduca bucurii, fapte si actini extreme stilului de viata abordata pana in 
acest moment, insa careul in T pe care cele doua planete il ridica la Saturn 
si Uranus in pozitie este prea puternic si prea agresiv si poate face dintr-o 
extrema un neajuns, un esec, un ghinion care sa aduca importante pierderi. 

Astfel, indic ziua de 7 decembrie ca fiind inceputul unei perioade de 
peste 2 saptamani de tensiuni pe legatura dintre viata personala, 
personalitate, abilitati si implicatiile sociale ale acestora. Daca in perioada 
1-6 decembrie am reusit sa ne construim sau sa ne consolidam un mod 
echilibrat de a fi, de a actiona in general sau punctual, intr-un caz concret, 
atunci tensiunile careului in T, cu cei 3 malefici pe semne mobile, ne va 
aduce doar o usoara apatie si o frustrare pe cateva neimpliniri profesionale 
sau relationale. Daca in perioada 1-6 decembrie am trecut printr-un conflict 
direct, careul in T, in perioada 7-22 decembrie, ne va face sa ne dezbracam 
de tot caracterul, de toata buna crestere si sa ne implicam in evenimente ce 
ne pot aduce extrem de multe neajunsuri.  

Aspectul de cuadratura a celor 3 malefici, cu implicarea Soarelui intr-
un semn de foc, pe punctul focar, aduce explozii, incidente, lovituri in 
public prin implicarea unei mari mase de oameni. Este semn de schimbare 
a valorilor, de dezamagire si revansa, de imixtiune. Daca in perioada 1-6 
decembrie am avut impresia ca exista persoane care se intereseaza mai 
mult de viata personala a interlocutorului, decat sa realizeze un schimb, o 
interactiune sau o conversatie cu el, incapand cu 7 decembrie tributul pe 
care va trebui sa-l platim pentru liniste va fi unul extrem de mare. In 
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aceasta zi cei mai vizati vor fi cei cu functie si statut social, cei implicati in 
profesii ce vizeaza relatii cu publicul, traducere, deplasari in interes de 
serviciu. 

Cu Luna abia intrata in Berbec, dupa o perioada de cateva zile in care 
vibratiile sale au adus constrangeri si suferinta, incurcaturi si recompense 
in defavoarea valorii si calitatii, este evident ca trasaturile sale in 7 
decembrie vor fi mai mult orientate spre implicatii lipsite de initiativa, spre 
pasivitate si nevoia de a cere celuilalt ajutorul sau de a-l obliga pe cai 
ascunse sa rezolve probleme ce nu-l privesc personal. 

In acest context, 8 decembrie aduce o stranie dorinta de implicare. 
Daca anterior, Luna in Berbec ii sfatuia pe oameni sa dea curs impulsurilor, 
trecerea lui Venus prin ultimele minute din Capricorn (7.XII.2008, ora 
6,00 – 8.XII.2008, ora 1,36), aduce retinere si interiorizare, teama si 
ezitare, acordandu-se mai multa valoare relatiei intrapersonale decat celei 
interpersonale si aducand evenimente impuse de un factor exterior. 

Trecerea lui Venus in Varsator face din ziua de 8 decembrie o explozie 
de vitalitate, energie si pofta de viata. Toate planetele individuale, inclusiv 
luminariile, sunt in semne dinamice, masculine. Luna, dimineata, ridica un 
trigon cu Marte si apoi cu Soarele, iar seara tarziu o cuadratura cu Jupiter. 
Nu este o zi rea, in care disconfortul dat de lipsa de sincronizare, de 
nerabdare, sa aduca pierderi importante, ci mai curand lectii de viata. Cand 
Luna ridica un trigon cu Marte si apoi o cuadratura cu Jupiter, trecerea de 
la initiativa la pedeapsa, de la o relatie buna cu un malefic (trigon cu 
Marte), la o relatie proasta cu un benefic (cuadratura cu Jupiter), este in 
primul rand semn de dezamagire, de gafa, de esec intr-un demers, de 
alegeri pripite, gresite, de exprimare incorecta sau incompleta. Exista un 
dinamism, o nerabdare, un neastampar, o agitatie in toate actiunile pe care 
le facem si de aceea efectele pe care le poate produce ziua de 8 decembrie 
nu sunt dintre cele mai bune, nu sunt cele scontate, nu duc la rezultatul 
asteptat si nici nu au sustinerea sociala necesara. 

Trigonul Luna-Marte, in acest context, este bun pentru cei care 
participa la o competiei, pentru cei care sunt deja intr-o perioada de testari, 
verificari sau care trebuie sa faca dovada priceperii lor, pentru ca le aduce 
curajul de a spune, indrazneala, combatitivitate. Continutul mesajului in 
aceste situatii va fi unul consistent, riguros, chiar intuitiv, chiar daca este 
gresit. 

Sextilul pe care il face Soarele cu Chiron pe finalul acestei zile este un 
indiciu clar al faptului ca aceasta zi nu este destinata activitatilor obisnuite. 
Prin urmare, nu doar ca favorizeaza tehnicile de vindecare, demersurile 
spirituale, circulatia energiei, magia, chiar vrajitoria, ci aduce, dupa o lunga 
perioada, gandirea aproape de sentiment. Pentru acea categorie de oameni 
care sunt implicati in cercetare spirituala, care isi cunosc scopul si lucreaza 
pentru a si-l indeplini, ziua de 8 decembrie se dovedeste a fi o zi 
exceptionala la capitolul intuitie, demers spiritual, regasire, rezultate, 
apreciere. Doar in aceste contact relatia dintre Marte si Jupiter, prin 
intermediul Lunii, ca mesager intre relatia de trigon cu cuadratura indicata 
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anterior, este una benefica. Doar pentru acesti oameni esecul nu va fi 
incarcat de dezamagire si doar pentru acesti oameni un pas inapoi nu 
inseamna retragere sau abandonare, ci detenta de dinaintea unei noi 
actiuni. 

Pentru omul obisnuit ziua de 8 decembrie va aduce multe tentatii, 
prea multa energia, prea multa indrazneala si, in final, un feed back 
negativ. 

Esecul din 8 decembrie, aduce zilei de 9 decembrie dezamagire si 
tristete. Dimineata va aduce agresivitate si resentiment, teama ca timpul a 
trecut impotriva interesul personale si ingrijorarea ca tot ceea ce nu s-a 
rezolvat pana cum nu se va mai solutiona. Pana la 8:52, cand Luna va intra 
in Taur, va fi in perioada fara directie si va da scurtului interval 
discontinuitate, intarziere, lipsa de consistenta in mesaje, exprimare 
deficitara, uitare, pierdere, refuz. 

Din primele ore ale intrari sale in Taur, Luna va ridica un trigon cu 
Pluton, aducand in centrul atentiei introspectia, analiza, magnetismul, 
interesul pentru celalalt in sensul realizarii unui schimb afectiv, emotional 
sau material in sensul combaterii singuratatii, saraciei/decaderii materiale. 
Vibratia lui Pluton este inca pervertita de Lilith din Sagetator astfel ca in 
demersul pe care il vom aborda in 9 decembrie lipsa de sinceritate va fi 
instrumentul la care vom apela cu mare usurinta. Ma simt, din nou, obligat 
sa lansez un avertisment in aceasta directie, pentru ca forta distrugatoare a 
lui Pluton in Capricorn, cumulata cu galagioasa Lilith din Sagetator, poate 
tulbura mintea in asa fel incat sa acordam mai multa importanta cuvantului 
fara a ne preocupa de momentul potrivit, buna crestere, sentimentele 
interlocutorului, dreptul sau la intimitate. In acest context centrul de 
atentie va fi mutat de pe informatie, pe nevoia de atentie si spectacol, pe 
necesitatea de a primi, dupa reprezentatie, aplauze. In felul sau foarte 
agresiv, acest context astral predispuse la inselatorie, pierdere de identitate, 
agresivitate, culpa, denigrare, agresarea intimitatii celuilalt prin cuvant sau 
in urma unei confruntari fizice. 

9 decembrie este asadar o zi in care vom avea stari amestecate si 
pentru care vom inventa o singura scuza: bunele intentii. Nu exista, in 9 
decembrie, bune intentii, nici ganduri bune, decat pentru cei care in 
perioada 2-4 decembrie (zile de Varsator) au dovedit ca pot fi obiectivi, au 
facut dovada, in contextul unui incident sau direct prin examinare, 
verificare, control, ca au bune intentii, ca nu doresc sa ocupe un loc 
nemeritat, ca nu doresc sa-si insuseasca bunurile altora. 

Tot ceea ce ni se va intampla in ziua de 9 decembrie vom lua in nume 
personal pentru ca nu vom avea puterea sa dam vina pe context si nu vom 
considera greseala drept o scuza. Cuadraturile pe care Luna le-a realizat, 
intai in 8 decembrie, cu Jupiter ce a declasat o serie de temeri ca 
implicatiile pe care le aveam in planul social sunt lipsite de substrat, 
sustinere sau consistenta, apoi, in 9 decembrie, cu Venus, ce aduce 
insusccesul si lipsa de finalitate din planul social datorata in mare parte 



2008 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime!  
 

109                                                                                         © Gheorghi ță Coşer, 2008 

unor factori obiectivi pe care nu suntem in stare sa-i vedem, devin in  10 
noiembrie concluzie, apreciere finala, decizie. 

In 10 decembrie, Luna, chiar de dimineata, ridica o cuadratura la 
Axa Dragonului, aducand problemele existentiale in centrul atentiei. Sub 
pretextul ca ne-am amintit de o situatia nerezolvata din trecut, ca ne-a iesit 
in cale, absolut intamplator, o persoana ce a decansat aceasta amintire, ne 
vom confrunta cu un val de nemultumire si incertitudine. Pentru ca Luna 
este in Taur, efervescenta acest proces se va realiza mai mult la interior si 
are menirea, pentru ca Luna in Taur este in exaltare, sa distruga o intentie 
buna, un gand bun, o prietenie, un demers favorabil ramas undeva in 
trecut. Pentru ca in aceasta zi Marte ridica un sextil cu Chiron facand, de 
asemenea, apel la zilele de Varsator (2-4 decembrie 2008) se poate 
considera, la prima vedere ca mintea va interveni ca un element de 
echilibru, dar nu este asa. Mercur in Sagetator s-a tot apropiat in ultimele 
zile de Lilith si, in aceasta zi, la ora 19:26, va intra in conjunctie cu aceasta. 
Pentru ca o nenorocie nu vine niciodata singura, tot astazi, 10 decembrie 
2008, se atinge faza maxima a cuadraturii dintre Soare si Uranus, ce 
predispune la incertitudine, insecuritate, dialog interior, derogarea de 
sarcini personale din teama de esec sau necunoastere. Cuadratura Soarelui 
cu Uranus este un element foarte important si pare sa indice cauzele 
vizibile, situate in observatia imediata a omului, prin care el isi poate 
explica nemultumirea, insuccesul si tristetea ce il cuprinde. Trecerea Lunii 
prin intervalul 18-24 grade Taur, duce la construirea unei configuratii 
numita Zmeu care va aduce, in trasaturile sale pozitive, spirit practic, 
indrazneala, masura, simt pentru activitati in echipa, insa Saturn, ca 
planeta focar, inhiba creativitate si intuitia spunandu-ne ca este important 
doar ceea ce poate fi masurat, cuantificat, incadrat in reguli si clasificari sau 
integrat deja intr-un sistem de referinta. Relatia lui Uranus cu Soarele, ei 
insisi aflati intr-o opozitie prin dispunerea domiciliilor (Leu-Varsator) 
porneste de la o alianta falsa, de la o intelegere ce ascunde un interes 
material si sfarseste prin a construi o disputa pe interese profesionale, de 
competenta, de pricepere. Daca motivul va fi, dupa pozitia Lunii in Taur, 
unul legat de patrimoniu, avere, bunuri ce pot fi preschimbate in bani, chiar 
banii indiferent de forma sub care se prezinta, cu fiecare zi dupa momentul 
10 decembrie, cand cuadratura scade in intensitate, sensul asocierii, 
legaturile construite pe teama de pierdere tind sa nu mai poate fi sustinute. 
Prima neintelegere va fi cea legata de interes, in care ambele parti se 
descopera una fata de cealalta cu intentia pe care a avut-o de la inceput, 
apoi va fi cea de motivatie.  

Acest aspect este la fel de puternic si la nivel personal si la nivel 
colectiv, avand in egala masura influenta asupra individului ce traieste intr-
un cerc limitat de persoane, cat si asupra grupurilor mari de oameni prin 
strategiile de interactiuni ce stau la baza relatiilor sociale. 

Cu toate ca acest aspect dureaza cateva zile, efectele sale vor fi 
resimtite pe o perioada mai mare de timp, pentru ca Uranus este asistat, in 
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aceasta configuratie, de Saturn, ambii implicati intr-o relatie astrala de 
opozitie, vinovata de multe dintre problemele sociale pe care le traim acum. 

Recomandarea pe care indraznesc sa o fac este oprirea dialogului 
interior. Fiind vorba de cuadratura trebuie sa nu uitam ca impulsul, prima 
scanteie, vine din interior si starea interioara este cea care permanentizeaza 
relatiile impuse de aceste vibratii astrale. In absenta unui dialog interior 
puternic negativ, omul va participa la contextul social indicat mai sus ca un 
martor lucid si detasat.   

Aceasta constrangere poate fi abandonata chiar a doua zi, in 11 
decembrie, cand Luna va ridica un trigon cu Venus pe semne de aer si 
cand ne va tenta mai mult cuvantul decat rezerva si sentimentul, mai mult 
schimbul superficial de idei, discutiile sterile menite sa-i ofere omului un 
moment de relaxare. In 11 decembrie ne vom oferi prilejuri de destindere 
refuzand efortul si implicandu-ne in activitati deconectante. 

Dincolo de acest context general, 11 decembrie disimuleaza 
nemultumirea, incidentul, conflictul sau disconfortul aparut in zilele 
anterioare. Avem, insa, puterea sa preschimbam grimasele in zambete si 
ironiile in glume pentru a petrece o zi placuta, menita sa deconecteze de la 
ceea ce intregul interval analizat a predispus. 

Valorile tind sa se substituie, vorbele devin blande, factorul uman 
evident, iar finalitatea este una care va bulversa si mai tare. Fara sa 
intelegem contextul in care se produce evenimentul  realizam ca lucrul cel 
mai antipatic ne devine indiferent, chiar placut. Oricat de neobinuita pare 
aceasta schimbare de orientare si directie, ceea ce este esential din ceea ce 
traim se vrea a fi ca un preambul al zilei de 12 decembrie cand pe cer se 
ridica o impresionant cruce cosmica mobila cu 3 malefici si 2 luminarii si 
nu oricum, ci in momentul de Luna plina. 

Asadar, sa ne rezervam ziua de 11 decembrie pentru ceea ce ne 
dicteaza sufletul, subconstientul, emotia, pentru a intelege ceea ce ne va 
aduce destinul spre rezolvare in urmatorul interval analizat, cel ce va incepe 
pe 12 decembrie, cand Luna, participant la crucea cosmica mobila, ridica, 
din faza sa de Luna plina, un trigon la NN. Sa nu uitam ca omul, prin 
gandul, atitudinea si alegerile sale, este fauritorul propriului destin si ca de 
suficient de multe ori predispozitiile planetare incurajeaza omul la 
meditatii profunde asupra destinului sau, asupra valorilor personale, 
asupra idealului propus.   

 
 
12 decembrie este un zi interesanta nu doar prin aspectul de Luna 

plina, cu aspectul maxim la ora 18,37, ci si prin cruce cosmica mobila pe 
care Luna la 21 grade Gemeni, o construieste. Prin aceste doua elemente 
deosebit de importante pentru destinul celor implicati in activitati publice, 
trebuie sa acordam atentie si gradului 21 ocupat nu doar de Soarele si Luna 
in faza de Luna plina, ci si Saturn si Neptun, situati pe acest sector al 
zodiilor pe care le tranziteaza de ceva timp (21 Fecioara si respectiv 
Varsator). 
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Deloc intamplator, pentru tipul de analiza cu care ne-am obisnuit, 
vedem in aceste corelatii o legatura speciala realizata intre zilele 12 
decembrie si 14 decembrie, adica intre aceasta cruce cosmica mobila cu 3 
planete la gradul 21 si momentul de 21 grade Rac din ziua de 14 decembrie 
cand Luna va ridica un Yod cu Neptun si Saturn din Varsator si respectiv 
Fecioara, cu Neptun planeta focar. 

Dinamismul pe care il aduce Luna plina din Sagetator, prin influenta 
malefica a lui Lilith, inca in tranzit pe acest semn aduce dinamismului, 
agitatiei, dorintei de actiune, schimbului, mobilitatii, valente triste si 
egoiste. Prin aceste trasaturi, indic frica drept elementul care va domina 
toate actiunile in care ne vom implica si egoismul trasatura principala a 
demersurilor pe care le vom face. Ceea ce se va intampla in ziua de 12 nu 
este nou si nici nu va surprinde tocmai pentru ca este strans legat de ceea ce 
s-a intamplat in 11 decembrie, cand Luna a pasit in zoaid Gemeni. Corelatia 
intre cele doua zile va apare strict pe viata personala, pe dorinte, pe care 
acum le vom vedea neimplinite, chiar daca nu a venit inca timpul sa ne 
pronuntam in privinta esecului. Perceptia deformata asurpa realitatii, 
dublata de o atitudine superficiala, nepasatoare ii face pe oameni sa-si 
spuna usor cuvinte grele, sa se acuze sau sa faca aprecieri directe fara sa se 
gandeasca deloc la consecinte.  

Nota superficiala aduce, insa, evenimentelor sociale haos. 
Nemultumirea va distrage atentia de la consistenta mesajului, a informatiei 
si va duce la hotarari gresite. Pentru viata sociala si pentru planurile de 
viitor in ceea ce priveste acest sector, ziua de 12 decembrie este o zi a 
esecului, a incidentelor, a prieteniilor rupte, a gandurile de indoiala si a 
declaratiilor. Cu ascendentul in Rac, la gradul 18, asemenea lui Uranus, 
demersul social indicat de cerul astral al momentului de Luna plina este 
unul suspus constrangerilor de ordin emotional.  Prea multe resentimente, 
prea multe situatii din trecut vin in momentul de decizie. Pentur ca Luna pe 
casa XII nu rezolva angoasa, ci doar o face face evidenta, intelegem ca 
relatiile sociale pe care le va predispune aceatsa zi sunt cele menite sa 
institutionalizez sau sa intareasca o frustrare.Dincolo de Luna in calitate de 
guvernator al ascendentul si deci a temeie, careia i se da o sarcina prea 
mare prin coordonarea intregii cruci cosmice, la aceats configuratie 
observam 3 malefici dispusi in careu, situate in semn care fie le limiteaza 
actiunea (Saturn, Uranus), fie da o tendinta distructiva prin hiperactivitate, 
exces de zel (Marte in Sagetator) aducand orice tip de activitate foarte 
aproape de confruntare. Oamenii nu mai pot sa-si controleze tonul vocii, 
mesajul pe care vor sa-l transmita si nu-i intereseaza cum se simte 
interlocutorul. De partea cealalta, prin Luna in Gemeni in casa XII si 
guvernator al temei, tocmai lezarea personala va fi motorul conflictelor si 
incidentelor.  

Daca vom pune interesul personal si satisfactia de moment inainte 
comportamentului cuviincios riscam sa generam efecte iremediabile ce vor 
deveni vizibile in 14 decembrie, cand Luna va ridica impreuna cu Saturn si 
Neptun un Yod. 



2008 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime!  
 

112                                                                                         © Gheorghi ță Coşer, 2008 

 Un alt element care trebuie consemnat si care interveni ca un 
element tonic agitatie zilei de 12 decembrie, este apropierea planetei venus 
de NN, cu care va fi in conjunctie pe 18 decembrie. Acest aspect, acum, in 
aceasta etapa aduce curaj si indrazneala pe actiuni de mica avergula, vita 
persoanla, dorinta de conciliere si impacare in familie. De asemenea, 
aporpierea celor doua elemenete astrologice aduce bucurie in crescendo pe 
relatiile de rpietenie pentru a le consolida. Intentiile buan si modestia vor fi 
rasplatite prin implicatia persoanei in activitati spontane, neprogramate, 
care apar brusc, din necunoscut si care aduc vietii personale o oaza de 
bucurie. Actorii principali ai acestui eveniment vor fi cei nascuti in zodii 
mobile (Gemeni, Fecioara, Sagetator, Pesti) carora viata le scoatea cum 
norocul in cale. Interventia acestui aspect nu poate fi insa separata de 
contextul general puternic, agresiv si distructiv impus de cruce cosmica 
mobila. Prin urmare, norocul pe care il au acum semnele mobile poate fi 
reprezentata si de o lectie de viata. Esecul, lipsa unui sprijin social exterior, 
deposedarea de un drept pe care si l-au dorit si l-au cerut, poate inseamna 
un avertisment in favoarea ideei de echilibru, obiectivitate si, mai ales, 
pentru a convinge ca fericirea nu trebuie sa fie dependenta de dorinta cu 
atat mai mult de indeplinirea ei. 

O lectie privind fericirea persoanal, motivele pentru care aceste semn 
isi alege prietenii pe care ii au, actiunile pe care le prefera si intensitatea cu 
care isi consuma energia persoanla pentur indeplinirea dorintelor. Racii vor 
fi justitiari, iar Varsatorii nevinovatii care cad la mijlocul evenimentului 
fara sa aiba habar cam despre ce ar fi vorba. 

Nu trebuie sa tratam cu indiferenta aceasta zi, nu doar pentru pozitile 
indicate mai sus, ci si pentru ca Mercur este in conjunctie cu Pluton. 
Asadar, tot ceea ce gandim, spunem sau facem are o evidenta greutate si 
oricat de superficial ar fi mesajul sau intentia, consistenta va fi una evidenta 
si puternica. Mercur, abia intrat in Capricorn va aveam, in conjunctia cu 
Pluton, primul soc. Chiar daca este in alt semn, unul diferit ca vibratie si 
orientare de Sagetatorul pe care tocmai la parasit, tendinta de a minti, 
pacali, defaima si agasata predispuse de aceasta planeta prin conjunctia ei 
cu Lilith din Sagetator va fi si in ziua de 12 decembrie vizibila. Singura 
diferenta este ca in jurul celor care au apelat la astfel de instrumente, va 
plana o usoara tendinta de a se daconspira, de a fi demascati sau de a a li se 
spune “Gata, de data asta te-am prins cu minciuna”. 

Pentru o asa zi, recomandarea mea este aceea de a cultiva vibratiile 
pozitive. Avem in Venus din Varsator, care se apropie de NN, un aliant al 
acestui pozitivism si putem prin vointa sa ne indreptam atentia spre putinul 
bine care va pluti in jurul nostru pentru a-l spori. 

13 decembrie aduce Luna in opozitie cu Lilith si apoi cu Pluton si 
Mercur. Ramasite ale agitatie din ziua anterioara vor mai fi inca active in 
minte, iar emotiile, de asemenea, tulburate de gesturi iresponsabile, 
tendentioase sau agresive ale celor din jur. 13 decembrie poate trece usor 
drept o zi a retragerii, a izolarii, a planurile de refacere, a nevoii de a cauta 
alti prieteni, alti aliati prin alte mijloace, alte demersuri. Acestea raman 
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insa in stadiul de plan si nu se vor finaliza pentru ca vibratia acestei zile 
este aceea de a interioriza o problema si de a o dezbate in intimitate, intr-
un dialog interior intens si epuizant. 

In domiciliu, Luna va cauta ca prin rafinament si interiorizare sa-si 
gaseasca echilibrul. Va cauta in amintire o ipostaza care sa-i schimbe starea 
si sa o ajute sa-si gaseasca motivatia pentru a merge mai departe. Toata 
ziua de 13 decembrie, Luna se va afla in casa XII a momentului de Luna 
plina si va vedea in desprindere chiar fuga de realitate un mod de a rezolva 
o problema. Este o zi a somnului, a abandonului, a viselor ireale si a 
sperantelor intr-un ajutor venit din lumea de dincolo. Prin opozitile pe care 
Luna le face va fi destul de clar ca vom fi inca sub influenta unei judecati 
tulburate de careul in T mobil cu cei 3 maleficia, indicat in ziua anterioara. 
Spre seara Luna va ridica o inconjunctie cu Venus si abia acum gandurile se 
aseaza pe un fagas normal, abia acum o parte din cautarile abordate pe 
parcursul zilei vor avea un rost. Spre seara, cand Luna va ridica o 
inconjunctie cu NN, vom primi confirmarea ca demersul si intelegerile 
acestei zile au fost corecte.  

Cultivarea duritatii, a dorintei de razbunare, a agresivitatii vor aduce 
spre seara semnale de avertizare punctuala. A-ti critica pe nedrept un 
prieten, a-ti insusi meritele altora sau de a programa un demers in aceasta 
directie, a sanctiona fara obiectivitate, a certa pe cineva fara a avea 
dreptate, a dispretui un om, indiferent cat de apropiat este, face din seara 
zilei de 13 decembrie o noua lovitura, un nou avertisment pentru corectare. 

Daca ziua este sub semnul cuadraturii Soare-Saturn, restrictiva si sub 
influenta dorintei de a impune propria dreptate, seara este sub influenta 
sextilului pe care Soarele il face cu Neptun aducand observatie si intuitie, 
chiar si in situatia in care faptele gresite de peste zi primesc sanctiune.  

Pentru cei care dispun de o mare sensibilitate sufleteasca, care sunt 
usor de ranit si iau orice apreciere in nume personal, ziua de 13 decembrie 
este una foarte dificila.  

14 decembrie este o zi speciala, o zi a efectelor, o zi a consecintelor 
si a finalitatii a ceea ce a insemnat ziua de 12 decembrie prin cruce cosmica 
mobila. Luna in Rac isi mentine latura romantica, sensibila vizibila in zilele 
anterioare, dar motivatia se orienteaza pe doua planuri: sociala si 
spirituala. 

Implicatiile sociale sunt cele indicate de opozitia pe care Luna o 
realizeaza cu Jupiter si Junon, pune la grea incercare orice demers social, 
orice procedura ce implica lucrul cu documente sau orice proces aflat in 
derulare ce implica o autoritate. In 14 decembrie se pot pierde bani, se pot 
ascunde bani sau distruge bunuri ce trebuie inclouite cheltuind sume mari 
de bani. Obiectele de valoare sunt acum supuse unei trieri serioase pe 
criterul durabilitatii, a traditiei, a regulilor. Opoziti in sine afecteaz amai 
mult femeile si in special pe cele tinere care detin functie de conducere sau 
pe orice inlocuitor care preia din atributiile colegului de serviciu. Exista un 
mare risc in a suporta pagubele a ceea ce se strica nu pentru ca inlocuitorul 
nu a folosit corect aparatul, ci pentru ca un defect de ascuns anterior duce 
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acum la scoaterea sa din uz in asa fel incat sa fie nevoie de o cheltuiala 
pentur punerea lui in functiune. 

Implicatiile spirituale vin mai mult sa consolideze avertismentele si 
raspunsurile ce au aparut anterior, prin aspectele mentionate. Cu Luna 
Planeta focar in Yodul construit cu Marte din Sagetator si Neptun din 
Varsator pe de o parte ci, de cealalta partea, cu Neptun planeta focar in youl 
pe care acesta il construieste cu Luna si Saturn, face din ziua de 14 
decembrie un miraculoasa la capitolul inspiratie, vindecare,alegerea unui 
tratament, diagnostic, demers social ce sustine o interventie benefica in 
tratarea unei boli. Relatia Luna-Neptun, pe semne de inconjunctie, este una 
de completarea karmica, de purificare spirituala si de deschidere spre o 
intelegere practica a demersului spiritual. Acest aspect na va afecta 
indiferent ca suntem implicat intr-o cercetarea spirituala sau nu, indiferent 
ca avem sau nu rezultate in practica spirituala. Ea se adreseaza gandirii 
abstrate in general care, acum, va cere o intelegere emotionala a situatiei. 
Comportamentul va fi, de asemenea, interiorizat la nivel de atitudine, iar 
gesturile, faptele si demersurile sociale vor fi diminuate. 

Este o zi de cercetare si studiu, de intelegere abstracte si ar fi indicat 
sa uzam de aceste beneficii pentru a cultiva valorile spirituale. Prin 
implicatiile pe care le are 14 decembrie poate deveni una dintre cele mai 
importante zile din punct de vedere spirituale de peste an. 

Pe cerul astral al momentului de Luna plina, astrul noptii, se afla pe 
casa I si poate aduce din Chakra Mondial, din centrul spiritual al umanitatii 
acele intelegeri care sunt conforme cu idealul si misiunea fiecarui individ in 
parte. Cei care lucreaza cu energia vor vedea ziua de 14 decembrie ca o zia 
incarcata de lumina in care fiecare om poate deveni un canal de lumina, un 
releu care va face viata celor din jur mai buna. 

Daca se poate impulsiona ceva in aceasta zi, atunci ea trebuie sa 
priveasca acest sector si trebuie sa ii arate omului ca diferentele dintre viata 
spirituala si cea materiala nu sunt doar in alegerile pe care le face, in a tinde 
spre o limita extrema greu sau imposibil de atins, ci in a acorda lucruruilor 
importanta pe care o au si in a gestiona resursele pe care fiinta spirituala le 
daruieste sufletului si corpului deopotriva. 

15 decembrie este o zi dificila pentru ca aduce pe fondul 
sensibilitatii din zilele anterioare o picatura de orgoliu care ii va spune 
omului ca este muritor si ca una este sa aspiri spre perfectiune spiritual si 
alta este sa o atingi. Este o zi a dovezilor, a mercantilismului a egoismului 
care va pregati iminenta sanctiune a zilei de 16 decembrie cand Luna va 
trece peste NS. Pentur ca vibratiile zilei de 14 decembrie nu se risipesc asa 
usor, in 15 decembrie vom avea intuitii speciale, momente inedite de 
intelegere, de determinate de un disconfort, de un stres, de o sarcina in 
plus, de o greutate. Indrazneala va fi confundata cu curajul, iar intelegerea 
cu prefacatoria, toate acestea reusind sa faca din ziua de 15 decembrie o 
copie negativa a celei anterioare.  

 
16-20 decembrie 2008 
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Apropierea lui Venus de NN ne aduce vietii ipostaze inedite. In 
crescendo, vom observa ca ne curteaza un noroc, ca relatia cu cei din 
anturaj se relaxeaza si ca efortul de a rezolva problemele de peste zi este 
mult mai mic. De undeva din necunoscut, o forta subtila ne sustine, ne 
orienteaza gandurile si sentimentele spre a alege cel mai simplu si direct 
procedeu sau mijloc de interactiune. Venus nu este insa numai Micul 
Benefic, iar apropierea sa de NN nu este, in mod obligatoriu, benefica. 
Puterea acestui aspect este acum una speciala si vine sa aduca in centrul 
atentiei trasaturi spirituale, lectii de viata, avertismente venit din subtil, 
lectii de morala privite nu ca o colectie de fapte, la care sa se faca periodic 
apel, ci ca un moment de oprire din rutina zilnica. Relatia benefica pe care 
Venus o are cu NN nu apare prima data in 16 decembrie, ci din 12 
decembrie, insa acum devine vizibila in contrast cu tensiunea emotionala 
pe care opozitia Lunii cu planeta Venus o indica. Ridicata chiar la miezul 
noptii (practic in ziua de 15 decembrie), opozitia Luna-Venus este semn de 
tensiune interioara, de durere fizica si sufleteasca acutizata fara o cauza 
directa, fizica. Relatiile dintre oameni devin incordate, iar faptele lor 
savarsite prin crize de personalitate, iesiri necontrolate, agresivitate. 
Relatia celor doua planete pe semnele de putere Leu-Varsator devine astfel 
una eminamente emotionala. Nu va mai conta mesajul sau informatia, ci 
sentimentul. Nu va mai conta profesionalismul, diplomele, distinctiile, ci 
atitudinea, iar atitudinea nu va fi una corecta. Daca noaptea spre 16 
decembrie va fi tulburata de nevoi dificil de implinit, de dorinte stranii prin 
care oamenii doresc sa iasa din rutina si banalul vieii de zi cu zi, spre 
dimineata ei se vor lovi de rigorile destinului pe care si l-au creeat. 
Programul, relatia cu o autoritate, o ajustare a textului, cuvantului, 
exprimarii, disconfortul legat de apartenenta la un grup sau chiar situatia 
de ansamblu sunt doar cateva elemente care aduc ziua de 16 decembrie in 
centrul atentiei prin tensiune si nemultumire. 

Trecerea Lunii peste NS, aduce, de asemenea, in centrul atentiei ideea 
de pedeapsa, de recompensa, de reglare de conturi, de plata, de retributie, 
de recompensa. Aceasta situatie face trimitere la un element concret din 
trecut care, in cele mai multe din cazuri a nemultumit. Acum ii vine bine 
celui nedreptatit in trecut sa-si exprime punctul de vedere, sa-si ceara 
drepturile sa se implice intr-un proces complicat de solutioare a unor 
probleme ce nu-i sunt recunoscute. Aspectul complicat al acestei zile si, 
evident, al situatiei astrale in ansamblu este cel legat de universalitatea 
acestei conjunctii. Toti suntem sub incidentul acestei recompense, toti vom 
considera ca acum este momentul sa ne facem dreptate si cultivand 
nemultumirea fara sa avem increderea in destin si in instrumentele sale 
riscam sa generam un alt proces ce este predispus astral de un alt aspect: 
cuadratura Marte-Saturn. A cere fara sa stii cum, a pretinde sa ti se 
recunoasca doar pentru ca durerea emotionala, furstrarea, neincrederea 
sunt la cote mari este o nesabuinta si aceasta cuadratura va aduce celui care 
nu stie cu ce vibratie astrala rezoneaza si mai multe probleme. Conjunctia 
Luna-NS nu este una revendicativa, nu este una menita sa aduca solutii sau 
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sa faca dreptate, ci una menita sa informeze asupra unui detaliu al 
trecutului pe care acum il utilizam si pe care trebuie sa-l luam in 
considerare pentru a ne dezvolta fiinta. 

O intelegere corecta a contextului, o apreciere lipsita de 
sentimentalisme a conjuncturilor pe care le parcurgem aduce 16 decembrie 
pe vibratia sextilului Marte-Neptun, menit sa confera intelegere, putere de 
patrungere, abilitatea de a folosit cuvantul pentru a cunoaste, a reusi in 
plan social, a avea succes, a spori charisma, dar mai ales pentru a ierta. Pe 
cat de stranie este conjunctia si relatiile Lunii cu Venus si NS, pe atat de 
stranie este acum interventie planetelor Marte si Neptun in sextil. Abia 
intrat in decanul al III-lea din Sagetator, Marte se apropie vertiginos de 
Lilith cu care va face o conjunctie malefica pe 26 decembrie in ultimul grad 
al zodie Sagetator. Ulterior acestui moment de inceput, vibratia lui Marte 
va fi puternic afectata de tensiuni, dorinte iluzorii, fantasme, atitudinii 
improprii statutului si functiei, stress, angoasa, dispret. La fel ca si in 
relatia lui Venus cu NN, relatia lui Marte cu Neptun este acum tonica. 
Cultivarea masurii, a respectului fata oameni la nivel de gand, nu doar prin 
gesturi sau maniere, atrage dupa sine un halou de lumina, straniu si 
neobinsuit, dar puternic si real, ce ii va da celui in cauza o idee, o intelegre, 
un sentiment sau chiar ceva fizic (un obiect, o distinctie, o functie, merite) 
cu care se va proteja de agresivitatea distructiva a conjunctie Marte-Lilith 
din 26 decembrie. 

16 decembrie este o zi a alegerilor, o zi care ne ofere o lectie practica 
de morala prin transparenta si sinceritate, dar, mai ales, prin usurinta cu 
care ne arata care ne este, in realitate, locul. 

17 decembrie poate fi o zi incarcata de negare si nepasare. Luna 
ridica un trigon cu Soarele, afectat acum de o boala necunoscuta, prin 
conjunctia, in aplicatie (crestere), cu Lilith. Pentru configuratia astrala din 
17 decembrie ma simt obligat sa lansez un avertisment. Acum tentatia este 
la mare pret si, pentru ca o avem pe Lilith ca mediator in conjunctia Soare 
–Pluton, acum in aplicatie, continutul tentatiei nu va nicidecum unul 
pozitiv, ci va agresa in primul rand propria moralitate si apoi moralitatea 
celorlalti prin implicatiile pe care le va avea relatia sociala a persoane 
vizate. In 17 decembrie ii vedem pe cei din jurul nostru ca se schimba, ca 
judeca altfel, ca spera cu tarie in idealuri irealizabile, ca accepta sa se 
implica in proiecte fara finalitate, doar pe niste vorba, ca se lasa pacaliti de 
minciuni evidente si penibile, ca se comporta de parca sub rupti de 
realitare. Ii vdem asa, dar nu sunt rupti de realitate, ci pur si simplu trec 
printr-o perioada in care li se exploateaza o nevoie, o frustrarea. Lilith face 
din aceast proces o prioritate, iar avertismentul vine sa invite la nepasare si 
la indiferenta in acest sector. Binele din 16 decembrie, avertismentele ce vin 
de ceva vreme nu trebuie uitate si nici minimalizate. Pana pe 19 decembrie 
cand Soarele va fi in conjunctie cu Lilith pe Sagetator, aceasta mediere, 
aceasta intermediere are un evident factor de risc. Tot ceea ce vine printr-
un intermediar contine o eroare, o minciuna sau ascunde intentie 
tendentioasa de a denigra. Aglomerarea de planete pe zodiile ultimului 
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cadran al zodiacului si pe Sagetator, aduce Lunii din Leu si trigonului pe 
care aceasta il face la planetele din Sagetator sperante false, iluzii, 
minciuna, fals, teatru, speculatii ce aduc pierdere de bunuri, deposedare 
sau insingurare. 

Multe vom dori si nu vom putea face in 17 decembrie si tocmai de 
aceea trebuie sa ne stradui sa luam in calcul, sa cuantificam impulsurile ce 
ne survin pe tot parcursul zilei si care seamanam cu ceea ce am simtit si am 
facut in ziua anterioara. Ceea ce seamana sau este identic trebuie perpetuat, 
ceea ce este diferit vine de la Lilith si de la relatiile sale negative. Pe 17 
decembrie ne putem usor murdari mainile, ca apoi sa-i murdarim si pe cei 
pe care ii atingem cu aceste maini. 

Pe 18 decembrie, cand Venus va face o conjunctie cu NN pe 
Varsator, Luna se va afla in Fecioara si va construi cu trigon cu Mercur din 
Capricorn. Soarele se va afla la doar 2 grade distanta de Lilith, iar careul in 
T mobil format din Saturn-Marte-Uranus este inca activ. Ziua este, asadar, 
una menita sa puna in aplicare intentiile si dorintele aparute in ultimele 2 
zile. Este un executant docil al intentiile ce au aparut in perioada 15-17 
decembrie si care au atins elemente sensibile ale fiintei. Indiferent ca sunt 
dorinte sau planuri de viitor construite pe o necesitate, aceste elemente ne 
vin in centrul atentiei si vom dori intai sa vorbim despre ele, sa le supunem 
tratativelor si sa cautam solutii. Din acest punct de vedere, 18 decembrie 
este o zi a norocului, insa al norocului amestecat cu insuccesul predispus de 
aplicatia conjunctie Soare-Lilith pe care nu o putem nicidecum trece cu 
vederea. Conjunctia Venus-NN este insa azi mai puternica decat celelalte 
aspecte indicate mai sus si poate face din 18 decembrie o zi frumoasa, 
incarcata de realizari si sperante, o zi in care asocierile si planurile de viitor, 
implinirile si demersurile sa comporte o preschimbare buna, o deviere de la 
inclinatia spre imoralitate, minciunea, agresiune, fals, perversitate, 
predispuse de conjunctia Soare-Lilith. Elementele benefice ale acestei zile 
vin in crescendo, deoarece Luna, cu cat ne apropiem de seara, cu atat mai 
mult se apropie si ea de Saturn, intrand in segementul conjunctiei, in limita 
orbului admis, chiar de la pranz. Seriozitatea si gandirea practica va ajuta 
norocul, iar inclinatia spre a cerceta inainte de a actiona va da o nota 
personala zilei.  

Daca luam in calcul steliumului de pe finalul Sagetatorului cu Marte, 
Soare, Lilith si Pluton, din primele minute din Capricorn, cadrul general in 
care se manifesta conjunctia Venus-NN si trigonul Saturn-Jupiter intarit 
acum de Luna, aduce sansei si bucuriei o nota inedita, stranie si atipica 
acestui context. In tensiunea nevoii de a finaliza, de a incheia un capitol, de 
a duce la bun sfarsit ceea ce s-a inceput din 15 decembrie, exista o bucurie 
stranie, o multumire ce nu poate fi legata concret de o situatie sau un 
context, o stare buna. Rostul acestei stari bune nu este acela de a consuma 
in neant o vibratie astrala, ci aceea de a da putere celui care, constient de 
tensiunea predispusa de steliumului indicat anterior, doreste, prin efort si 
detasare, sa parcurga neafectata perioada. Unii vor considera ca exista o 
cauza sociala a tensiunii, altii ca de vina este conjunctura sociala in care s-
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au trezit brusc, iar cei mai multi vor pune tensiunea acestei perioade pe 
seama unei vieti personale anoste, lipsita de elementul noutate, impovarata 
de rutina si de lipsuri. 

Aglomerarea de stari si situatii aduce acestei zile o vibratie intensa 
care il poate face pe omul obisnuit sa treaca brusc de la o stare la alta, chiar 
intre stari extreme, sa oscileze rapid intre valori ale aceleasi stari si sa simta 
intensitatea presiunii care pluteste in jur. Faptul ca este constient ca exista 
o tensiune nu schimba cu nimic succesiunea evenimentelor pentru ca 
destinatia lor nu este aceea de a le percepe, ci aceea de a modifica gandirea 
in directia impulsului de a da faptelor o nota benefica evidenta. 

Daca 18 decembrie ne strica relativ usor ceea ce am construit de 
cateva zile, ziua urmatoarea ne pregateste pentru un esec si mai mare ce va 
incepe cu 19 decembrie, cand Soarele va intra in conjunctie cu Lilith, si va 
dura pana pe 26 decembrie, cand Marte va intra si el in conjunctie cu 
aceiasi Luna neagra. 

Putem sa privim ziua de 18 decembrie ca pe o zi de post, abstinenta, 
retinere, autoimpunere, demonstratie de control, cultivarea calmului si a 
efortului in echilibru, atentiei. Daca vom tine cont de acestea, contextul 
benefic al acestei zile, indicat de conjunctia Venus-NN (noroc al destinului), 
trigon Saturn-Jupiter, intarit de aplicatia conjunctie Luna-Saturn, va aduce 
o inedita protectie in paralel cu o suita de actiuni benefice, placute ce 
implinesc asteptari sau solutioneaza demersuri. 

In 19 decembrie Soarele nu va face doar conjunctie cu Lilith, ci va 
trece si prin faza de Patrar (cuadratura Soare-Luna) aducand zilei teama ca 
lucrurile mici pot schimba ceea ce este important si semnificativ in viata. 
Tensiunea pe care o transfera acum Lilith Soarelui devine un mijloc prin 
care ne putem argumenta suferinta sau durerile pe care nu ni le intelegem. 
Minciuna ne va durea cel mai tare si ea va putea, asa cum ne vom astepta, 
sa preschimbam orice situatie buna intr-un conflict deschis. 

Daca privim aspectul din punct de vedere personal si cautam sa 
intelegem care sunt valentele pe care un instrument extern le poate folosi, 
ne putem opri asupra vicleniei, a senzatiilor confuze cu care avem impresia 
ca ne confruntam de ceva vreme si care ne creeaza o acuta senzatie de 
disconfort. Senzatia de disconfor, in cele mai multe din cazuri, ne inhiba, ne 
limiteaza puterea de decizie si implicare, ne aduce motivatii pentru 
interiorizare sau izolare si nu poate nicicum gestiona o situatie oarecum 
banala in care, spre exemplu, cineva face o gafa glumind despre o anume 
persona afara sa stie ca acea persoana ii este in preajma. Gandul ca un sesc 
iminent este pe punctul sa se produca ii face pe oameni sa se comporte 
ciudat, pe invers fata de cum sunt in mod normal: sa interiorizeze ceea ce 
afisau fara retinere sau sa exteriorizeze ceea ce traiau doar in intimitate, 
construind o gama complexa de gesturi de atitudini greu de integrat in felul 
obisnuit al omului normal.  

Ajuns in intimitate, alungat de propriul mod de a percee lumea, omul 
sufera prosteste pentru ca nu doreste sa inteleaga ceea ce il deranjeaza. 
Devine reticent si tot ceea ce este bun in personalitate sa, neaga. Aproape ca 
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duce o lupta impotriva sa si are nevoie pentru acest gest necugetat de 
atentia celorlalti. 

Nevoia de atentie este o trasatura solara, dar, acum, prin implicarea 
Lunii negre aceasta se transforma in invidie, angoasa de a nu intelege ca 
oamenii sunt diferiti, ca atractia si respingerea este un joc al vietii venit din 
dezinhibare si jovialitate, din spontaneitate si libertate de gandire si simtire 
si ca atentia si lipsa atentiei asupra propriei persoane din partea celorlalti 
este perceputa doar de cel care isi are centrul de interes fixat exclusiv pe un 
univers exterior. 

In acest context relatia dintre viata personala si cea sociala este una 
dificil de inteles si de legat. Nu se va pune nicidecum problema unei 
asocieri fericite intre acestea pentru ca nu exista armonie intre binele 
interior si cel exterior, ci doar o fuga de realitate, de sine, de durere si 
izolare intr-un  bine superficial pentru care se plateste un pret prea mare.  

Atunci cand sunem obligati sa actionam si cand contactul cu semenii 
este inevitabil, implicatiile conjunctiei Soare-Lilith sunt cele care combat 
atitudinea masculina si desconsidera feminintatea, cu atat mai mult cu cat 
va fi cultivata aducand, prin asta, tristete si neimplinire. 

In natura nu exista pozitiv fara negativ, feminim fara masculin si tot 
ceea ce tinde spre deposedarea propriei constructii de unul din cele doua 
elemente se indreapta in mod indiscutabil spre disolutie, spre anularea sa 
ca element viu, vibratie, emanatie a Creatorului. Atunci cand, insa, ca in 
cazul nostru, valentele pozitive ale semnului masculin se asociaza cu o 
energie feminina haotica, distructiva, care cere doar sa fie controlata, cea 
mai mica eroare de judecata, cea mai mica deviere de la comportamentul 
normal atrage efecte negative la mari intensitati. 

Prin urmare, relatia Soare-Lilith tulbura viata personala si aduce 
contextului social un haos evident, din care nimeni nu va scapa neafectat. 
Indiferent ca ne inseala la rest, ca pierdem postofelul pe strada, ca ne calca 
pe picior in autombuz sau ne concediaza, ca suntem folositi pe post de 
marionete, consumatori, spectatori sau fani, ca viata personala trebuie 
intretinuta cu mari eforturi sau ca unii aleg sa renunte la ea pentru iluzia 
libertatii prin crima impotriva propriei persoane, mesajul pervertit al 
energiei vitale (Soarele) este acum dureros si complicat. 

In contextul acestei tensiuni si agresiuni pe viata personala, prin 
lezare Eului si pervertirea lui prin sentimente de apartenenta excesiva la 
lumi sau grupuri inferioare, viata sociala, prin implicatiile steliumului ce 
leaga Sagetatorul obosit de imoralitate si minciuna, de Capricornul care se 
retrage pentru ca simte pericolul autodistrugerii, asociaza cel mai mult 
faptele cu gandirea haotica si le directioneaza impotriva individului. 

Acum gandim prost si actionam instinctiv, puterea este motivata doar 
de dorinte egoiste, iar egoismul este intretinut doar de atractia fata de un 
mediul inferior nivelului pe care se situeaza cel ce actioneaza. 

Pentru ca erorile nu vor fi mici si nicidecum trecute cu vederea, ceea 
ce se pierde acum va genera un lant intreg de esecuri, de disfunctii, dureri, 
tensiuni pe relatii subrede, indoieli. 19 decembrie este un inceput periculos, 
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distructiv pe ceea ce nu acceptam in comportamentul celorlalti riscand, in 
felul acesta, sa ii lasam pe ceilalti sa profite de slabiciunile pe care le afisam. 
Sa nu acceptam laude mincinoase care sa ne incurajeze disimularea acestor 
slabiciuni. Sa fim curajosi si sa acordam lui Marte, ce vine cu elan din urma, 
dreptul de fi pregatit sa faca fata conjunctiei pe care o va avea si el cu Lilith 
in 26 decembrie. 

Spre seara, Luna va intra in Balanta, indulcind relatiile prin intalniri 
mondene, atractie spre veselie, jovialitate, buna dispozitie, fara sa avem 
macar intuitia ca un mic semn de neatentie, un cuvant gresit, o atitudinea 
gresita, o indiferenta abordata pentru a trai linistea si relaxarea, ne poate 
duce inevitabil spre un esec de imagine, spre raceala, desconsiderare, 
respingere.  

In 19 decembrie nu trebuie sa uitam ca respingerea si indiferenta pe 
un aspect intre Lilith si o planeta indiviuala, asa cum se intampla acum, 
doare foarte tare si daca dorim sa mentine echilibrul in viata personala si in 
relatiile pe care le avem, trebuie sa nu o abordam pentru ca vom fi tratati cu 
aceiasi indiferenta. Oamenii se tem de oglinzile vii pentru nu inteleg ceea ce 
vad in ele, de aceea 19 decembrie poate deveni o zi foarte dificila si 
complicata. 

In tensiunea pe care aspectul dintre Soare si Lilith o lanseaza, ziua de 
20 decembrie va aduce oboseala, dorinta de a reeditat un succes sau de a 
anula un esec parcurs in ziua anterioara. In mod cu totul si cu totul 
interesant, trigonul pe care Luna il va face cu Venus aduce conjuncturi 
bune, o frumoasa relationare, chiar cu cei cu care in ziua anterioara am 
avut un conflict sau cu care am parcurs un incident. Cu alte cuvinte, 20 
decembrie poate deveni o zi a impacarii si reconcilierii, a nevoii de echilibru 
fara sa ne preocupe profunzimea lui, ci doar interactiunea si absenta 
opozitiei. Lilith inca se mai afla in conjunctie cu Soarele, dar in faza de 
separatie, cand concluziile sunt neplacute, iar parerile despre oameni 
gresite. 

Este insa o zi buna pentru o autoanaliza, pentru a realiza un proces 
interior serios si atent, pentru ca mobilitatea Lunii in Balanta, presupune 
acum o mai buna abordare a acelor aspecte ale vietii personale pe care am 
evitat sa le observam sau gandim. 

Duritatea adusa de conjunctia Soare-Lilith, nu mai este, in 20 
decembrie, perceputa la intensitatea sa reala si multe din situatiile pe care 
le predispune nu vor mai fi luate in sens personal. Nu trebuie sa intelegem 
de aici ca 20 decembrie va fi o zi usoara si ca este suficinet ca Luna sa fie in 
Balanta si in trigon cu Venus ca bucuriile mici si ne prevazute ale zilei sa ne 
schimbe optica si starea generala. Soarele se afla acum in convalescenta. El 
trece peste gradul anaretic si nu-si mai poate aminti ceea ce a fost bun in 
ultima perioada, dar nici nu se poate incredere in viitor pentru ca in fata sa 
il are pe enigmaticul Pluton, cu care face o conjunctie, caruia ii executa 
ordinele, dar pe care nu-l intelege. 

Cu alte cuvinte, oamenii vorbesc la fel si se inteleg separat, se discuta 
pe ascuns, se barfesc si se spioneaza. Un acut sentiment de neincredere si o 
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lipsa de respect pot fi evidente, in detrimentul putinei armonii care vine din 
pozitia Lunii in Balanta. 

Cei care sunt angrenati pe o cale spirituala, care lucreaza cu energia si 
care vor sa se cunoasca mai bine vor vedea in ziua de 20 decembrie o 
oportunitate in a intelege profunzimile fiintei, un inceput in a cerceta ceea 
ce trebuie rezolvat, ceea ce este gresit sau neutilizat, ceea ce a regresat prin 
neutilizare sau ceea ce este indreptata impotriva grupului de apartenenta. 

Valorile acestei zile sunt cele de analiza si observatie, evident, 
manifestate la nivelul la care este situata fiinta. Daca tendinta omului este 
de a rezona cu vibratiile inferioare, Lilith ii va indemna sa actioneze in a-si 
insusi meritele si bunurile altora, in a distruge ceea ce nu pot intelege si in 
ca nega sau interzice ceea ce nu cunosc. Daca tendinta sa este sa se dezvolte 
continuu, atunci tulbulentele energetice date de lezarea Soarelui de 
conjunctia cu Lilith si inhibarea sa in intuneric si umezeala, data de 
conjunctia cu Pluton,  vor duce, in mod obligatoriu, la un proces interior 
eficient si drept.  

Noaptea spre 21 decembrie va fi marcata de inconjunctie cu Uranus, 
ceea ce poate aduce insomnii, treziri repetate, palpitatii, cosmaruri, 
rememorari negative, intarind neincrederea si tendinta de a oscila intre 
stari extrem data de pervertirea de Lilith a Soarelui la trecerea sa peste 
aceste sector din Sagetator. Cand Soarele va trece in Capricorn, Luna deja 
va fi familiarizata cu limitarile si nemultumirile sociale oferindu-i Soarele 
motive de gandire si interiorizare. 

21-25 decembrie 2008 
21 decembrie aduce o usoara schimbare de viziune si orientare. 

Vibratiile modulate de trecerea Lunii, dimineata, de la trigonul cu Venus, la 
cel cu Chiron si apoi cu Neptun, localizeaza ultimele simptome ale durerilor 
fizice si spirituale aduse de trecerea Soarelui pe gradul anaretic din 
Sagetator. Prima jumatate selecteaza atent evenimentele si le duce spre o 
limita periculoasa, acolo unde fiecare va dori sa vada in ceilalti schimbarea 
pe care cu sine nu o poate realiza.  

Acum, in relatiile astrale pe care le realizeaza Luna, nu poate fi vorba 
de destin si nici de predestinare karmica. Trigoanele pe care Luna le 
construieste, in aspectul de separatie aduce mai curand efectul pe directia 
faptelor savarsite in zilele anterioare. Daca, initial, se porneste de la 
senzatii, voluptate, magnetism, emotie, rafinament, exprimare facila,  
(trigon Luna-Venus), Chiron intervin ca un dus rece si schimba directia de 
pe placere, bucurie, jovialitate, pe necesitate, util, practic fiind la fel de 
selectiv pe cat de indiferent este Neptun fata de ceea ce aceasta lume ne 
arata ca prioritate. Deoarece din aceasta serie Neptun are gradual cel mai 
mare, separatia este direct dominata de acesta si da ultimelor ore de tranzit 
Solar pe gradul anaretic din Sagetator o senzatie de dureroasa de nepasare, 
o nevoie de detasare, de abandonare a unei dureri, de combatere a durerii  
fizice sau sufletesti cu un medicament cunoscut, dar neutilizat de mult sau 
prin intalnirea cu o persoana pe care nu am vazut-o de mult si care are 
asupra bolnavului un efect reconfortant. 
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Caracterul placut al primei jumatati a zilei, vine din nostalgie. Ceea 
ce, in trecut, aducea incredere si curaj este acum in centrul atentiei, 
rezultatele si meritele de altadata sunt acum retraite si ne extragem din ele 
puterea de a rezista unei stari generale proaste. 

Este o perioada buna pentru a cultiva modestia si intelegerea, pentru 
a ne cere iertare fata de cei pe care i-am jignit si, mai ales, pentru a cauta sa 
cultivam, pentru propria dezvoltare armonioasa, ganduri de impacare cu 
sine. Nostalgia pe care o vom resimti nu este nicidecum semn de echilibru, 
de aceea nu trebuie sa cadem in greseala de a da celorlalti sfaturi pentru 
corectarea comportamentului, ci pentru a le cere parerea despre cum s-au 
descurcat intr-o situatie similara. Interactiunea, schimbul interpersonal nu 
este nicidecum benefic, pentru ca Lilith inca actioneaza supra Soarelui, iar 
puterea ei de a-i amplifica slabiciunile si de a-i exploata neincrederea si 
frica de necunoscut este la cote mari pentru ca Soarele inca nu a iesit din 
semnul pe care aceasta il tranziteaza. 

Dupa ora 14,03, cand Soarele trece pe semnul Capricorn oamenii vor 
comporta o mai mare incredere in sine, vor fi increzatori in destinul lor si 
vor fi mai impacati cu ideea de munca si serviciu, cu ajutorul neconditionat 
acordat celorlati, cu multumirea pe care le-o pot oferi lucrurile mici si 
evenimentele simple. 

Intregul tranzit al semnului Capricon, dar si a Varsatorului si a zodiei 
Pesti, pana la urmatorul ingrees pe semn cardinal (echinoctiul de 
primavara 20.03.2009, ora 13:43) aduce, din nefericire, in viata privata si 
in plan social o acuta lupta pentru putere, pentru a domina acele sfere de 
influenta care sunt acum puternice. Prin plasarea opozitiei Saturn-Uranus 
pe axa V-XI se poate anticipa o schimbare de roluri, o rotatie dorita inca din 
noiembrie 2008, de cand cele doua planete au atins faza maxima a opozitie 
lor. Relatia lor devine aducatoare de leziuni pe corpul fizic, pe structura 
emotionala, o discontinuitate a planurilor de viitor prin intarzierea sau 
obstructionarea lor. Intrucat  guvernatorul V al ingresului solar in 
Capricorn este in casa VIII, mijloacele folosite sunt ascunse privirilor si 
intelegerii directe si vizeaza metode mai putin corecte.  

Daca ne gandim ca haosul mondial construit, atat prin transmiterea 
unor informatii eronate, cu un scop precis, dar si prin efectele unor limitari 
de ordin administrativ sau financiar, ii aduce pe unii dintre noi in pragul 
disperarii, plasarea opozitiei indicate pe axa speculatiilor, a relatiei 
personal-universal, sigur-nesigur, sentiment-ratiune, senzatie-perceptie, 
valentele unei asemenea dispuneri astrale va impune vietii sociale acele 
valori pe care le negam in viata personala, dar pe care le vom cultiva in 
viata sociala. Va exista o mare forta negativa in aceste predispozitii, nu doar 
pornite din teama de confruntare cu propria persoana, fuga de realitate, 
nesinceritate, ci si din necunoastere. Este de la sine inteles ca rigoarea, 
regulilor absurde, meticulozitatea, obsesia perfectiunii va inlocui libertatea 
de exprimare, cunoasterea, intelegerea si chiar exprimarea decenta in 
limitele impuse de propriul stil de viata. In ceea ce priveste 
autoexprimarea, modelul impus in societate, viata noastra va comporta, in 



2008 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime!  
 

123                                                                                         © Gheorghi ță Coşer, 2008 

urmatoarele 3 luni, o schimbare de comportare si orientare, o reconfigurare 
a propriului traseu. Se va munci din greu, in tensiune si umilinte si se va 
pune problema ca in ceea ce am intentionat sa realizat in aceasta perioada 
din an sa o luam de la capat sau chiar sa renuntam.  

Dispunerea acestei malefice opozitii pe o axa atat de sensibila aduce 
numai vesti proaste, tristete, pierderi de bani si functii, deposedare de 
valori considerate pretioase pana in aceste moment. 

Pana pe 11 ianurie, cand Soarele va face un trigon cu Saturn si cand 
ceva din ceea ce contextul general predispune se va diminua prin uitare, 
nepasare sau resemnare (pe 11.01.2009 gasim faza maxima a Lunii pline in 
Capricorn si intrarea in mers retrograd a planetei Mercur) tensiunea pe 
care o transmite Soarele de la cuadratura cu Saturn la trigon, va fi prima 
etapa a modificarilor de structura predispuse de acest context astral.  

Cu Venus in Varsator guvernatorul temei de ingress, aflata inca in 
conjunctie cu NN pe casa X se poate anticipa o mica sansa ce ii va proteja, 
preferential, pe cei care in perioada 12-21 decembrie au urmarit cultivarea 
valorilor pozitive ale planetelor din Sagetator si care s-au detasat de 
metodele tendentioase ale lui Lilith ce inca tranziteaza acest semn. Cu 
experienta pe care au acumulat-o dupa ce atat de direct si evident planetele 
din Sagetator au predispus, de la intrarea Soarelui in aceste semn, vibratiile 
lui Mercur in Capricorn, Venus in Varsator si Saturn din Fecioara opus cu 
Uranus din Pesti alcatuiesc o coalitie interesanta ce aduce rezultate mici, 
stabile, atipice, impotriva vointei noastre, a ceea ce am solicitat sau meritat, 
dar de care abia acum va trebuie sa invatam sa ne bucuram.  

Asadar, ziua de 21 decembrie nu este in totalitate lipsita de bucurie, 
insa ceea ce este bun nu vine din consumarea unui eveniment propriu-zis, 
ci din perspectiva unei serii de evenimente ce ne poate aparea, acum, sub 
forma unui plan de viitor, perspectiva, promisiune, programare, demers 
social in etape. Evident, nu se poate spune nici ca este o zi atat de proasta 
pentru ca Venus, Chiron si NN din casa X fac o alianta interesanta cu 
Neptun din casa XI prin care oameni vor prefera relatiile si actiunile 
agitate, complicate, ce pot leza, dar pot lasa in urma lor si castiguri mici, 
succes si satisfactii marunte ce aduc intregii situatii o coloratura 
interesanta. 

Prin urmare, sa nu ne asteptam ca ziua de 21 decembrie sa fie usoara, 
ci mai curand importanta. Semnale ale directiilor spre care se vor indrepta 
seria actiunilor predispuse de contextul general, aduc zilei o mare valoare 
pentru ca la trasaturile ei si la cele din 22 decembrie se va face trimitere cel 
putin pana pa 11 ianurie 2009, cand Soarele va ridica un trigon cu Saturn. 

Este o zi a inceputurile, a preschimbarii, a redenumirii, a retrimiterii 
spre analize a unor situatii vechi si care vor ramen in centrul atentiei mult 
timp. 

22 decembrie este prima etapa a ceea ce, la nivel de idee, demers, 
intentie sau semnal, s-a indicat in 21 decembrie. Daca anterior Luna in 
Balanta a adus usurinta in a construi relatii, in a socializa, o limpezire a 
gandirii prin simplificare sau detasare, ducand la solutionarea unor mari 
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probleme de ideologie si orientare, de demers institutional, dar si de 
exprimare personala, in zilele de Scorpion (22-24 decembrie) simtul practic 
va fi la mare cautare, alegerile pe criteriile puterii de influenta, a dominarii, 
a doborarii unor limite va tulbura viata personala cu un moment, o 
ipostaza, o intamplare, un fapt surprinzator. Daca ne gandim ca ziua este 
dominata de conjunctia Soarelui cu Pluton si de sextilul lui Uranus cu 
Junon, se poate indica viata personala, sectorul privat, personalul, drept 
locul unde aceste predispozitii se vor indrepta. 

Factorul masculin in acest context devine agresiv, distructiv, lipsit de 
stabilitate, pe de o parte si, de cealalta parte, deosebit de argumentativ, 
concret si dur aducand valori nepotrivite contextului in care sunt 
exprimate. Relatia Soarelui cu Pluton, acum, este una de tensiune si de 
raportare a unor valori corecte la un sector gresit prin raportarea la 
standarde improprii. In contextul social, factorul masculin este generator 
de idei si purtatorul unor mesaje puternice, clare, adevarate, penetrante, 
atat de succinte si de corecte incat se va face mult timp apel la ele. 
Neimplinirea niciunui ideal stabilit pe aceasta conjunctura vine din 
defazare, din lipsa de sincronizare. In continuare oamenii vorbesc pe rand 
si se inteleg separat, refuza acel dialog care le-ar putea aduce solutii si se 
lanseaza intr-un joc steril, lipsit de energie, dar corect la nivel de idee. 

Aspectul feminin este purtator de boala si durere. Niciun argument pe 
care cele doua planete (Junon din Capricorn si Uranus din Pesti) le vor 
aduce contextului nu va fi realizabil. In plan social rafinamentul, 
voluptatea, acumularea, efortul nu vor fi nicidecum apreciate. 

Asadar, 22 decembrie este o zi seaca, trista din cauza capcanelor 
gandirii haotice menite sa aduce evenimente care consuma multa energia si 
care sunt lipsite de importante pentru evolutie si dezvoltare.  

Din punct de vedere social evenimentele astrale ale acestei zile vin sa 
sustina dezordinea si haosul, lipsa de scrupule si dorinta de a schimba sau 
de a incalca o alianta, o intelegere. Relatia cu adevarul este una 
defectuoasa, iar consecintele minciunii amanate. Pentru cei care au 
obiceiuri proaste este o zi buna, o zi a tentatiei si a defularii. Se strica atat 
fizic, dar si moral o constructie si evenimentul va fi percepeut deformat. 
Aprecierile la adresa celorlalti au o eroare si, cu toate acestea, vor fi 
integrate alaturi de celelalte pareri care sunt corecte. 

Conjunctia Soare-Pluton aduce motivatii, iar sextilul Uranus-Junon 
scuze. Prin urmare, nu ne putem pune bazele ca 22 decembrie ne va aduce 
armonie si echilibru sau solutii si rezolvari, pentru ca o energie masculina 
in exces devine forta entropica.  

Pentru 22 decembrie se recomanda preocupari care sa cultive 
rafinamentul si gratia, sensibilitatea si eleganta, exprimarea prin vorbire 
sau scris. 

23 decembrie are toate sansele sa devine cea mai neobisnuita zi din 
aceasta luna. De la gradul 17, la 19 si apoi 21, intr-un interval de 8 ore 
(12,00 – 20,00) Luna puncteaza dand zilei o semnificatie deosebita. Cand 
Luna atinge gradul 17 Scorpion, Mercur si Venus se aflau deja la gradul 17 
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in zodiile Capricorn si Varsator, pe care le tranziteaza, aducand mijlocului 
zilei de 23 decembrie o ceata neobisnuita, o incertitudine stranie, o 
defazare intre intentia puternica,  ce consuma din resurse, din nervi, din 
aspirati, din timp si finalitatea tragica in care, daca este nevoie de un om, 
dam peste cel mai incompetent posibil, daca trebuie sa ne bazam pe o 
situatie, vom avea parte de una saraca in elemente, in asa fel incat tot 
efortul se va evapora pur si simplu. 

Mijlocul zilei de 23 decembie este controlat de gradul 17, un grad 
guvernat de Saturn din Fecioara. Semnele succesului, a demersurile sociale 
si a implinirilor personale sunt acum suspuse unei restrictii severe. 
Reuseste doar cel care si-a programat din timp aceasta actiune, doar cel ce 
ajunge la momentul 23 decembrie printr-o amanare sau ceea ce a 
necesitata o munca laborioasa ce are acum finalitate. Mijlocul zile nu aduce 
nimic neprogramat si orice ni se pare inedit in aceste momente este in mod 
indiscutabil calculat de altcineva. 

In jurul orei 16,00 cand Luna ridica un trigon cu Uranus inter vine o 
selectie a evenimentelor. Gandurile sunt mai ordonate, iar intuitia 
functioneaza mult mai bine. Chiar daca Uranus cu elementul sau 
neprevazutul intervine, gradul 19 este guvernat de Soare, ce, prin 
conjunctia sa cu Pluton, aduce stricaciuni de factura morala sau fizica, 
distrugere de bunuri prin renuntare, deconectare de la o sursa, inundatie, 
scufundare, supratensiune. Spre seara, Luna la gradul 21 guvernat de 
Venus, la fel ca Saturn va aduce solutie, intelepciunea momentului, 
desprindere de suferinta prin intelegere si acceptare.  

Momentul de solutie al zilei de 23 decembrie ce survine spre seara nu 
este nicidecum unul favorabil. El va face apel la intregul bagaj emotional al 
zilei de 22 decembrie care nu a fost capabila sa lase nimic bun in urma. 
Rezultatul va fi unul dezastruos sau in cel mai fericit caz o stare proasta de 
acuta dezamagire, de intriga si dezgust fata de mediul in care traim.  Din 
nefericire aceasta atitudine este ceea ce va fi cultivata in 24 decembrie, prin 
intermediul gradului 19. 

24 decembrie este o zi extrem de delicata la capitolul decizii, 
declaratii despre colaboratori, colegi de serviciu, membrii ai familiei. Este o 
zi fara prea multe emotii si chiar resentimente, o zi a actiunii directe si a 
ratiunii. Nu este insa nici pe departe o zi a echilibrului. Ecuatia pe care o 
luam acum in calcul se construieste din Saturn-Mercur-Uranus, cu Mercur 
planeta mediatoare. In aceasta relatie Mercur si Uranus se afla la gradul 19, 
guvernat de Soare, iar Saturn se afla la gradul 21, guvernat de Venus, de 
asemenea situata la gradul 19 in Vrasator. Relatia acestor planete devine 
una complexa si elaborata ce aduce in atentie elemente pe care le-am crezut 
uitate si care erau specifice opozitiei Saturn-Uranus: criza. 24 decembrie 
este o zi de criza, de tensiune si nervozitate, de nemultumire, de 
intrasigenta si severitate, iar Luna in Sagetator in loc sa aduca o usurare a 
efortului prin cultivarea jovialitatii si bucuriei, ea va inspira mai mult 
izolarea in tristete, nepasare sau dezamagire, in cercetari ascunse, spionaj 
sau apelarea la alcool, stupefiante. 
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In 24 decembrie se va combate o mare tensiune interioara, o mare 
durere ce vine din trecut si carei ii vedem acum toate fazele ce nu au fost 
solutionate, toate interferentele si, mai ales, toate personajele care s-au 
interpus pentru a bloca rezolvarea ei. 

In 24 decembrie intelegem cel mai bine termenul de criza, asa cum 
este el lansat si cum se doreste sa fie acceptat de opinia publica. Cel mai 
usor lucru pe care putem sa-l facem va fi sa-i ranim pe oameni. Cuvintele 
chiar daca ascund o intelepciune aparte, o experienta de viata, vor fi 
intelese gresit. Acum oamenii au cel mai mult nevoie de sentimente, de 
intelegere, de iertare, nu de critica, sfaturi sau recomandari. 

Cel mai minunat lucru pe care am putea sa-l facem este sa ne lasat 
purtati de valul predispozitilor astrale, dar in momentul in care intram in 
scena sa intervenim asupra celorlalte personaje cu emotii, caldura 
sufleteasca, intelegere si iertare. Mintea, ratiune, logica si rigoarea 
stiintifica va dori sa domine sentimentul, insa putem din timp sa ne 
impunem un nou etalon, un nou mod de lucru. Sa luam ziua de 24 
decembrie ca pe un experiment si vom putea, putin cate putin, sa invatam 
sa ne controlam sentimentele.  

25 decembrie se inscrie in aceleasi trasaturi astrale cu caracter 
general pe care le-am prezentat mai sus aducand, in plus, prin conjunctie 
Mercur–Junon, mai multa intelegere si pacifism relatiilor. Acum la nivel de 
gandire orice relatie trebuie sa aiba un suport legal, sa fie sustinuta de un 
act, de un document, de un titlul de recunoastere. Explicatiile, argumentele 
au nevoie de dovezi concrete pentru a fi sustinute. Cu un asa marcaj pe 
semnul Capricornului, cu Mercur si Venus la gradul 20, guvernat de Luna, 
se poate spune ca in fiecare familie va exista un element care va lipsi si care 
va intrista, indiferent ca este vorba despre o stare de spirit sau un element 
concret, de o persoana sau chiar grupul de apartenenta. Craciun de anul 
acesta este unul marcat de lipsuri, de un element decisiv ce va fi absent si 
intreaga preocupare de peste zi va fi aceea de a umple un gol. Cel ce va fi 
sincer cu sine va putea identifica elementul lipsa si va putea sa se preocupe 
de  o alta stare, mai aproape de concret, aceea de a accepta situatia asa cum 
este ea. Luna in Sagetator, implicatiile Capricornului prin Mercur planeta 
mediatoare in opozitie Saturn-Uranus, aduce un bilant trist notiunii de 
criza, chiar si in familiile unde nu se pune problema unei astfel de situatii. 
Pluteste in aer o nemultumire, o revolta, pe care nu o putem expune fata de 
cei prezenti. Tensiunea interioara va contrasta mult cu zambetele largi ale 
celor care vor dori, cu orice pret, sa petreaca pentru un motiv care nu mai 
exista, asa de dragul unor amintiri. Din nefericire amintirile acum sunt 
nostalgice si nu ofera prilej de bucurie, iar cadrul general, este unul menit 
sa evoce mai curand teatrul ieftin, prefacatoria, superficialitate, snobismul, 
decat o atmosfera autentica de sarbatori. 

Termenul de “Sarbatori fericite” poate fi, in 25 decembrie 2008, o 
fina ironie. 
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26 decembrie se inscrie in linia generala a trasaturilor astrale 
indicate de zilele anterioare, aducand, in plus, o conjunctie Marte-Lilith 
menita sa ofere finalitate tensiunilor pe care le-am trait in crescendo in 
ultima vreme, crize de stomac, de bila, disfuntii hepatice venite din excese, 
stare de nervozitate, iritare, gandire deformata, teama.  

Inceputul zilei este asadar incordat, iar oamenii atenti mai mult la 
mesaje agresive decat la atmosfera de sarbatoare. Pentru ca acum Lilith 
implineste aspectul la care lucreaza de ceva vreme, satisfactia celor care au 
urmarit sa plateasca o polita, sa se razbune, sa sanctioneze atinge acum 
nivelul dorit prin solutie. Conjunctia Marte-Lilith nu este insa o conjunctie 
obisnuita pentru ca ea se realizeaza pe gradul final al Sagetatorului 
(anaretic) aducand o sinteza negativa a intregului tranzit prin acest semn. 

Evident, fiind implicata o planeta personala efectele vor fi vizibile mai 
mult la nivel personal, dar Marte se afla si in aplicatie la conjunctia cu 
Pluton din Capricorn, deci legand trasaturi ale doua semne intr-un moment 
de mare tensiune (conjunctia Marte-Lilith) si vom asista la o translatare a 
solutiei de pe sectorul particular pe cel public, din viata personala in cea 
sociala. 

La nivel personal conjunctia Marte-Lilith aduce dorinte neobisnuite, 
nevoie de a trece dincolo de limitele impuse de teama, angoasa, rigiditate, 
incorsetare in reguli, determindu-i pe om sa uzeze de instrumentele 
brutale, nerafinate, de vulgaritate, instinct pentru a-si atinge scopurile. 
Dorintele primare, sexualitatea sunt tulburate de nevoia de defulare prin 
activitati ce implica dinamism si combativitate, forta fizica, intensitate a 
vorbirii din disperarea de a finaliza o etapa, de a refuza prin mijloace 
brutale cultivarea sentimentelor pozitive si a erosului rafinant. Izolare in 
placeri periculoase se manifesta in sectorul particular intai prin refuzul 
partenerului, a intentiilor acestuia, a atingerilor ce vin din partea lui, 
rastalmacirea mesajului pe care acesta il transmite si izolarea in fantezii ce 
au un sigur scop: sa consume dorinta. 

Jocul de-a dorinta este acum periculos si trist, iar efectele sale sunt de 
asemenea aducatoare de conflicte in special intre cei care iubesc. Iubirea 
este uitata in 26 decembrie, dar este mimata prin apelul la reguli, 
certitudini, dovezi ale atasamentului. Date fiind acestea, implicatia Lunii 
din Sagetator se va adauga acestui cadru general aducand conflicte 
interioare, tendinta de a oscila rapid intre stari extreme si de a fugi de 
realitate din teama de a impartasi un sentiment. 

Implicatiile sociale ale acestei conjunctii pornesc de la o simpla 
cearta, o disputa, intai realizata pe cale verbala, pentru ca apoi ea sa 
degenereze intr-un conflict de proportii. Cei care au apucat sa consume 
tensiunea conjunctiei Marte-Lilith inainte de 26 decembrie, cand ea atinge 
valoarea maxima, printr-un conflict direct si intens, acum sunt iertati de 
destin. Celor care aplicatia conjunctiei nu le-a adus pana acum tensiune si 
defulare, agresiune verbala si fizica, schimbarea de roluri, agresarea 
celuilalt uzand de forta fizica sau de un avantaj de factura fizica, ziua de 26 
decembrie va fi o zi deosebit de delicata. Sa te impotrivesti tendintei 
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generale cere, in primul rand, un efort de intelegere, de atentie si apoi unul 
material, de rezistenta la efort, presiune fizica sau durere. 

In 26 decembrie pluteste in aer o tensiune generala, o agitatie care se 
amplifica si de incapacitatea oamenilor de a ierta si de a se preocupa mai 
mult de ceea ce este in interior, in suflet si mai putin de ceea ce este in 
exterior. Violarea intimitatii, agresarea afectiva, lezarea prin injurii sau pur 
si simplu folosirea unor cuvinte nepotrivite, aduce zilei o trasatura negativa 
evidenta. 

In ceea ce priveste relatia sociala dintre grupuri, nu doar intre doi 
indivizi, este una mai putin evidenta in ziua de 26 decembrie. Dezordinea 
vieiti personale, implicarea altora in calitare de aliati la manifestarea 
personala negativa, aduce o cauza pentru o serie de tensiuni atat de 
agresive incat vor genera pierderi succesive pe toata perioada retrogradarii 
lui Saturn in Fecioara (31.12.2008 - 17.05.2009).  

Depasirea limitelor personale prin utilizarea conjunctiei Marte-Lilith 
anuleaza mesajul pe care Mercur din Capricorn in trigon cu Saturn il 
lanseaza, mesaj ce vizeaza concilierea si pacifismul, gandirea si intelegerea 
venita din aprecierea valorilor, a traditiilor sociale sau personale, a 
respectului pentru valoare. Pentru ca faza maxima a acestui trigon este la 
mijlocul zilei, mesajul pacifismului ar putea trece pe langa noi, incapabil sa 
ne atraga atentia de pe instinct, pe valoare.  

Saturn, fiind acum implicat, din umbra, in aspectul Lunii negre cu 
Marte, va avea un cuvant de spus pana in mai 2009, cand va aduce 
repetarea unei sanctiuni, reeditarea unui esec sau, mai mult,  il va pune pe 
acel individ incapabil sa respecte valoarea pe care destinul i-a arata acum, 
in aceste zile de sarbatoare, sa retraiasca, din postura de victima, ceea ce a 
experimentat acum in postura de acuzator sau agresor. 

Jocul astral al zilei de 26 decembrie este cat se poate de delicat. Nu se 
pune problema nedreptatii nici a unui joc al hazardului astral in care 
solutiile si recompensele vin atat de tarziu incat nu ne mai sunt de folos, ci 
se pune problema unei demonstratii in care roata vietii se poate intoarce 
pentru cel care nu stie sa respecta valoarea pe care destinul i-a adus-o 
apoape si care il defineste, direct sau din umbra, ca fiinta sociala. 

Daca nu ne abatem de la ceea ce stim noi despre cei din jur, 26 
decembrie va trece usor si nu va putea sa ne aduca penitenta si interdictii, 
sanctiuni si pedepse saturniene in perioada sa de retrogradare. 

27  decembrie aduce un moment de Luna noua, cu Lilith anaretic in 
Sagetator. Pana la 14:22 cand conjunctia Soare-Luna atinge gradul perfect, 
ne mai aflam inca sub incidenta vibratiilor astrale prezentate in cadrul zilei 
de 26 decembrie. 

Luna trece in Capricorn si va fi vizibila o schimbare. Pana la Luna 
noua din mijlocul zilei se va pastra un resentiment, o amintire tulbure a 
ceea ce a fost 26 decembrie, ceea ce a impus ca etalon afectiv, mental si 
comportamental aceasta zi, insa la o alta intensitate. Cuvintele grele vor 
disparea ca prin farmec, agitatia care provoca agitatie se va diminua, iar 
aroganta, aerul de superioritate si impulsul de a se demonstra prin forta 
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ceva va intra usor intr-un con de umbra restabilind treptata calmul si 
linistea. Comparativ cu furtuna zilei de 26 decembrie, ceea ce se traieste in 
27 decembrie este diferit ca orientare, mijloc de exprimare si valente.  

Chiar daca mai adulmecam inca un parfum al disputelor si incordarii 
din ziua anterioara, 27 decembrie este o zi speciala, de impacare si 
conciliere. Marte, dupa toate excesele, acum se retrage pentru a-si 
redobandi fortele, pentru a-si restabili sanatatea, pentru a se reechilibra. 
“Nu stiu ce a fost cu mine zilele astea” ne vom trezi spunand. Schimbarea 
registrului astral de la efervescenta Sagetatorului la calmul si retinerea 
Capricornului inseamna, pentru cei mai multi dintre noi, revenirea la viata 
obisnuita. Ne detasam de tensiune, ne revine zambetul pe fata si pe langa 
acestea regretam abuzurile pe care le-am facut sau pe care le-am provocat 
din lipsa de control. Gasim insa si iertare pentru propria persoana si 
intelegere si abia acum, in 27 decembrie, putem sa simtim atmosfera de 
sarbatoare din aceasta perioada. 

Momentul de Luna noua aduce o relatie stranie cu strainatatea, 
evenimente importante la nivel social, putere in excercitiu, dovezi de 
schimbare de optica si mesaje clare cu privire la revenirea asupra unor 
situatii din trecut ce vor trebui rezolvate in primavara lui 2009. Conjunctia 
Venus-Neptun pe casa X, cu faza maxim la doar 7’ de Luna noua, aduce 
preschimbari pozitive de viziune si putere de influenta. Prin aceasta Luna 
noua, inceputul anului 2009 va purta mesaje pozitive, oferind speranta ca 
tot ceea ce s-a stricat, si se va mai strica in urmatoarele zile din cauza lui 
Lilith in Sagetator, va putea fi reparat partial in 2009. Evident, extinzand 
un pic acest mesaj, putem sa anticipam ca atunci cand Lilith va trece in 
Capricorn, ascunzandu-se in umbra lui Pluton, vom reusi sa descoperim ca 
in perioada in care s-au reparat greselile si erorile din toamna lui 2008, s-
au produs alte abuzuri ce nu vor mai putea fi rezolvat, fiind indicate, in 
calitate de efect, de semnul Capricorn, care nu recladeste din ceea ce a 
stricat in mod direct. Ori, Saturn, ca stapan al Capricornului, avand o parte 
de vina din cauza celebrei opozitii cu Uranus a provocat stricaciuni “in casa 
altuia” (Sagetator) si va repara cand Lilith va trece prin Capricorn, insa 
doar ceea ce s-a stricat atunci, nu si ceea ce strica incercand sa repare. 

Pluton pe VIII in aplicatia conjunctiei cu Marte este semn de 
retragere, afectare a sanatatii, lezare a glandelor cu secretie interna. 
Aspectul ii vizeaza in special pe barbati si ii ajuta sa inteleaga ceea ce nu 
functioneaza bine in organismul lui. Pe tema lunii noi, avem o casa a VIII-a 
prea incarcata si un Saturn in Fecioara pe casa V cu prea multe sarcini 
sociale, administrative de rezolvat ceea ce poate duce la precipitare sau 
amanare din suprasolicitare. 

27 decembrie nu este nicidecum o zi simpla, dar este incamparabil 
mai usoara decat ceea ce a fost anterior. Cadrul general este unul benefic si 
pe acest fond se fac planuri de viitor bune, realizabile, frumoase.  

 
Desi multi se asteapta ca prin conjunctia Marte-Pluton din 28 

decembrie multe rele sa prinda contur, evenimentele sa porneasca pe o 
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panta dificila, incat problemele sa nu poata avea rezolvare, nu este asa. Sa 
nu uitam ca Marte este in exaltare in Capricorn si ca aceasta conjunctie a sa 
cu Pluton se produce in separatia conjunctiei Venus-Neptun (cu momentul 
maxim in 27 decembrie), ceea ce face o subtila si interesanta legatura intre 
ziua de 27 cu cea de 28 decembrie. Asocierea celor doua conjunctii aduce, 
in primul rand, sublimarea unei frici, a unei tensiuni, a unor limite de 
factura interioara, a unor bariere psihologice sau comportamentale de pe 
un plan personal, spre unul social. Daca in 27 decembrie am inteles ca 
afectivitatea este un mijloc de a cunoaste, ca linistea vine din cultivarea 
unui sentiment si ca intelegere fara sentiment nu exista, in 28 decembrie ne 
va preocupa mai multe vointa si actiunea directa decat sentimentul si 
intelegerea.  

Trecerea de la sentiment la vointa se face atat de subtil incat aproape 
ca nu se va vedea o diferenta intre cele doua zile. Cu toate acestea directia 
spre care se indreapta cele doua conjuncturi sunt diferite: Venus, in 
conjunctie cu octava sa superioara Neptun, aduce evolutie prin iubire, 
sacrificiu, empatie si devotament, iar Marte, prin conjunctie cu octava sa 
superioara Pluton, aduce evolutie prin curaj, initiativa, ganduri cutezatoare. 
Daca in relatia Venus-Neptun, prin plasarea lor in Varsator, exista un 
evident element novator, un sentiment nou care anima relatiile, o impacare 
brusca, neasteptata, o calmare a unei situati conflictuale fara niciun 
preaviz, in relatia Marte-Pluton vom observa cu stupoate calmul, retinerea, 
pacifismul, rezerva si masura. Fiind vorba de conjunctii, vom sesiza o 
competiei intre cele doua tendinte si chiar daca vom dori sa traim in veselie 
si buna dispozitie, o nevoie de rezerva, interiorizarea si retragere ne va 
pune masura in tot ceea ce facem. 

Iata, asadar, primele efecte ale unei Luni noi (cea din 27 decembrie) 
cu efecte bune, cu mai putina tensiune. Iata cateva momente in care ne vine 
mintea la cap si in loc sa ne ciocnim orgoliile si ambitiile, ciocnim cupe de 
sampanie cu prilejul unor sarbatori pe care le dorim speciale. 

Conjunctia Marte-Pluton, aduce, insa, celor orientati negativ, o mare 
putere de actiune si o motivatie pe masura. Cei care sunt din natura lor 
certareti nu se vor linisti, cei care au de impartit ceva cu toata lumea vor 
vedea in linistea celorlalti momentul in care inamicul se retrage, deci un 
prilej de a elabora noi atacuri, reprosuri, chiar injurii.  

In cea mai mare parte, din motivul expus mai sus, relatia dintre cele 
doua conjunctii este cat de poate de buna si constructiva, aducand beneficii 
pe termen lung, clarificarea problemelor nerezolvate in ultimele luni si o 
mai usoara acceptare a greutatilor de peste zi. Nu este un secret ca Marte in 
Capricorn este semn de restrictie, de izolare, austeritate, de abstinenta, iar 
acum, in relatia sa cu Pluton, cu profesorul sau, invata cum sa renunte, cum 
sa se linisteasca si fata de cine. Nu lipsesc, deci, nici lectiile de viata, 
motivele impacarii, unele fiiind de-a dreptul inedite, noi, stranii. 

Luna este un mesager pozitiv in tot acest context. In aceasta zi ea mai 
face un sextil cu Uranus si un trigon cu Saturn, devenind planeta 
mediatoare opozitie Saturn-Uranus si aliniindu-se cadrului general care, in 
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aceasta perioada, aduce solutii de criza, impacari si rezolvari ale tensiunilor 
produse de opozitia celor doi malefici din ultimele luni. 

Relatia stranie de impacare apare acum ca in filmul “Craciun fericit” a 
lui Christian Carion cand, pentru o clipa, se opreste razboiul, se 
sarbatoreste un mare eveniment si apoi inamicii revin in transee pentru a-si 
duce la buna sfarsit ceea ce au inceput. 

Inainte de a trece in Varsator, in 29 decembrie, Luna va avea de 
construit doua conjunctii, prima cu Mercur (la 5:52), iar cealalta cu Jupiter 
(la 11:19) aducand o usoara instabilitate, o nevoie de celalalt, de solutiile pe 
care alcineva le propune, de statutul pe care altcineva il are, de necesitatea 
de a ne raporta la un sistem de valori strain modului nostru de viata. Fiind 
in exil, deci avand o calitate orientata catre celalalt, cuvintele pot fi acum 
seci, lipsiste de consistenta,  nepotrivite contextului sau avand un mesaj 
prea rational. Nu se pune problema unor prierderi importante, ci mai 
curand a unor retrageri din teama de a actiona sau, in cazul celor inclinati 
negativ, din invidie ca o alta persoana are mai mult decat el. Combinatia 
intre inteligenta si instinct aduce zilei de 29 decembrie o umbra de tristete, 
un inconvenient aparut dintr-o lipsa de comunire, o comunicare deficitara 
sau o intelegere gresita a unui mesaj.  

Daca toate acestea vin din conjunctia Luna-Mercur, suficient de 
restrictiva pe Capricorn pentru a pune interesul material, nevoia de 
stabilitate materiala, chiar un avantaj banesc in fata armoniei de grup, de 
familie, prin conjunctia pe care Luna o face cu Jupiter intentiile si 
mijloacele promovate anterior au o acuta nevoie de spatiu si devin 
aplicabile.  

Prin urmare, in prima jumatate a zilei, nu se va pune problema unei 
armonii reale, a unor sentimente sincere, ci mai curand o scanare motivata 
a atmosferei de grup, a relatiilor ce survin in conjuncturile acestei zile 
pentru a incadra in reguli si pentru a actiona deliberat in directia stricta a 
avantajului personal. Cu alte cuvinte, cei din jur vor trece pe planul al II-
lea, informatia fiind mai importanta decat ce au ei de transmis, de oferit din 
proprie initiativa. 

Gandindu-ne ca atat Mercur cat si Jupiter impun, prin natura lor, 
dinamism si initiativa, efervescenta si nevoie de spatiu, rolul pe care il are 
Luna acum bulverseaza si, celor egoisti si invidiosi, celor orientati negativ, 
ce isi ascund, din obisnuinta, adevaratele intentii le va dejuca planurile, 
determinandu-i sa faca greseli de natura comportamentala, demascandu-le 
intentiile si aratandu-i celorlalti asa cum sunt ei de fapt. 

Pana la intrarea Lunii in Varsator (14:42) atentia oamenilor va fi 
centrata pe nevoi directe si egoiste, dupa aceste moment putem anticipa o 
schimbare de orientare, o impacare cu situatiile nefericite si abordarea, 
intai, a unei usoare indiferente sustinuta pe un sentiment de superioritate, 
ca apoi gandurile de echilibru, cele de conciliere, de prietenie sa ne duca 
spre grupuri sau persoane ce au, intr-o lege nescris sa vietii, un rol 
important in destinul nostru. Intrarea Lunii in Varsator, acum cand 
Capricornul este tranzitat de 5 planete si cand guvernatorul acestui semn 



2008 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime!  
 

132                                                                                         © Gheorghi ță Coşer, 2008 

este in opozitie cu Uranus din Pesti, suntem dusi de valurile vietii spre 
scopuri marete, idealuri inaltatoare, aspiratii sublime. Gandurile ne vor 
scoate din limitele impuse de teama de a nu avea, de neputinta de a obtine 
si de angoasa de a nu intelege, facand din inedit, extravaganta, neobisnuit, 
doborare a barierielor, un mijloc de a implini un scop, un plan pe care ni l-
am propus, constient sau inconstient, odata cu venirea in aceasta lume. 

Ziua de 29 decembrie este asadar sortita incercarilor. Daca in prima 
jumatate a zilei ceata ne cuprinde mintea si suntem mai mult centrati pe 
nevoile personale, pe castiguri imediate fara sa ne preocupe ce vor pierde 
cei din jur pentru ca noi sa obtinem acest beneficiu, in a doua parte a zilei 
ne cuprinde remuscarea, ne revie intelegerea si cautam compania 
oamenilor care sunt important pentru destinul nostru. Pare mai curand o 
schimbare de directie care, chiar daca se va produce, in 29 decembrie, doar 
la nivel mental, de intentie, aceasta tendinta va continua si in zilele 
urmatoare. 

Practic, 30 decembrie, va fi dedicata doar acestui aspect, al 
alegerilor majore, a devenirii individului dintr-o persoana extrem de 
atasata de obiectele, idealurile, realizarile personale, intr-una altruista, 
dedicata grupului si capabila sa gandeasca si sa lucreze in echipa. 

Conjunctia Lunii cu NN aduce de la sine opozitia cu NS, moment in 
care sentimentul va fi in conflict cu obiceiul, traditia, starea de fapt a 
lucrurilor. Cele doua zodii al Axei Dragonului (Leul si Varsatorul) sunt 
semne fixe pentru care schimbarile esentiale se fac greu si care nu se dau 
deoparte atunci cand se pune problema apararii cu orice pret a bunurilor 
personale. Obiceiurile predispuse de cele doua semne vizeaza imaginea 
personala, gandirea indreptata spre sine ca identitate (Leul) in opozitie cu 
senzatia, perceptia, observatia centrata, de asemenea, pe propria persoana. 
Daca in primul caz se obtine o concetrare a puterii de exprimare, a puterii 
in general, in al doilea caz se obtine o multiplicare a Eului si o migrarea a 
acestui impreuna cu centrul de atentie. 

Prin urmare, conflictul emotiilor, a tranditiilor noi cu tabieturile si 
obiceiurile vechi, aduce intai o surescitare nervoasa, o tensiune interioara si 
apoi o pierdere a identitatii unice prin multiplicarea ei in identitati 
similare: in timp ce trecutul poate sintetiza valoarea faptelor la un 
domeniu, sector, preocupare, talent, abilitate, viitorul ne va spune ca ne 
putem multiplica valoarea in orice domeniu, sector sau preocupare, ca 
putem face orice.  Dualitatea varsatorului ne poate atentiona acum ca ne-
am putea pierde in elemente neesentiale care sa ne capteze atentia, ca ne 
putem desprinde de obiceiuri bune, doar pentru a aduce vietii un element 
de noutate sau ca ne-am putea deda la practici gresite doar pentru a 
renunta la intregul care suntem si pe care nu-l intelegem. 

Aspectul de conjunctie a Lunii cu NN este unul special, in egala 
masura benefic si tragic. Daca in 29 decembrie am actionat fara sa 
intelegem, intai pentru a spori binele personal in detrimentul celorlalti, 
apoi prin asociere cu cei importanti in destinul nostru, in 30 decembrie 
suntem pe punctul de a intelege care este rostul si menirea propriei vieti. 
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Spun ca “suntem pe punctul” pentru ca adevarata intelegere se va produce 
in 26 ianuarie 2009, cand Luna va fi din nou in conjunctie cu NN, la doar 6 
ore dupa momentul Luna noua, impreuna cu Jupiter si Junon pe Varsator. 

30 decembrie 2008 reprezinta inceputul concret al unei perioade de 
pregatire karmica in vederea obtinetii unei informatii pretioase ce va viza 
destinul, cariera, directia spre care se indreapta intregul efort fizic,mental si 
spiritual pe care il depunem. 

La acel moment (26 ianuarie 2009) Mercur va fi retrograd in 
Capricorn la 24 grade, aducand in centrul atentiei ganduri, intentii, emotii 
si fapte savarsite in jurul date de 28 decembrie 2008, cand aceasta planeta 
se alatura cadrului astrologic general impus de vibratia celor doua 
conjunctii speciale: Venus-Neptun, Marte-Pluton. Din aceasta cauza, 
momentul adevarului din 26 ianuarie 2009, fara o pregatire prealabila, nu 
va fi nicidecum unul simplu si usor de administrat, avand menirea de a 
bulversa si de a aduce haos in loc de confere intelegere si cunoastere. 
Asadar, sa ne pregatim in tot acest timp prin abodarea caii de mijloc, de 
echilibru intre ego si alterego, intre valori personale si universale intre “eu” 
si “ceilalti”, intre a primi si a darui, intre a iubi si a fi iubit, incat sa 
intelegem ca tentatia data de conjunctiile din 28 decembrie 2008, cum ca 
ni s-a dat puterea si trebuie sa uzam de ea, sunt periculoase si in niciun caz 
capabile sa ne ofere informatii despre misiunea, scopul si mijloacele pe care 
propriul destin, in ansamblu, le contine. 

Nu exista nici un judecator si nu suntem sanctionati cu nimic daca nu 
luam in seama avertismenul astral, ci doar pierdem oportunitatea de a 
intelege ceea ce sta ascuns in propria fiinta. Acest moment de gratie, in 
mare parte cu un evident mesaj spiritual, aduce vietii obisnuite evenimente 
aparent disparate intre ele, intamplari care la prima vedere nu au nicio 
legatura intre ele si nici un sens, neobisnuite, carora nu le poti stabili 
valoarea afectiva sau informationala, dar care iti raman in amintire: “Ia uite 
ce mi s-a intamplat!” vom spune. 

31 decembrie, ultima zi a acestui an, este una, de asemenea, 
neobisnuita, intensa la capitolul evenimente, dar in mare parte benefica. In 
aceasta zi Mercur intra in conjunctie cu Jupiter pe Capricorn, semn de 
stabilzare, de consolidare a valorile expuse anterior, indiferent daca sunt 
bune sau rele. Inteligenta comportamentala este la mare cautare si daca 
sentimentul de autosuficienta, abordat prea mult in zilele anterioare si in 
special in prima jumatate a zilei de 29 decembrie, acum sentimentul de 
coerenta va centra intregul spectru al procuparilor noastre. Senzatia ca 
destinul ne-a scos in cale exact personale potrivite pentru a reusi, ca 
dispunem de resursele necesare pentru a face fata stimulilor sociali si ca tot 
ceea ce ni se intampla are sens sunt elemente care construiesc o stima de 
sine centrata in special pe o autoevaluare pozitiva si mai putin pe 
comparatia intre abilitati, scopuri si realizari. 

Fuziunea celor doua vibratii planetare aduce vietii ambitie si 
incredere in sine, energie pentru a actiona, autocontrol si capacitate de 
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selectie, ceea ce va face din ultima zi a anului o ultima explozie de energie, 
dinamica, eficienta ce va multumi si incanta. 

Spre seara Saturn va intra in mers retrograd si va avea aceasta 
deplasare pana in mai 2009.  Nu vibratia se va schimba bruc, ci intreaga 
emotie, intregul entuziasm va intra intr-un acut proces de diminuare, 
aducad oboseala, epuizare, teama de risipa, saracie sau pierderi materiale. 
Cand Saturn merge inapoi, oamenii isi amintesc de problemele nerezolvate 
din trecut, de conflictele pe care le-au lasat acolo, de umilintele pe care le-
au indurat si, in mod absolut gresit, doresc, doar pentru ca-si amintesc cu 
manie si resentiment de trecut, sa-si rezolve aceasta tensiune. In realitate 
retrogradarea lui Saturn trebuie, din acest punct de vedere, abordata in 
special la nivel interior. Saturn nu este decat un administrator al karmei, el 
nu intervine subiectiv in destin, ci face o selectie a evenimentelor in functie 
de prioritati. Esecurile si umilintele din trecut sunt primele elemente la care 
Saturn face apel pentru a cali spiritul, a intari gandirea in vederea unei mai 
bune intelegeri, pentru a vedea ca umilintele nu sunt umilinte, ci interventii 
de vederea diminuarii orgoliului si vanitatii, iar suferintele nu sunt in 
realitate suferinte, ci reactii emotionale dureroase in momente de refuz a 
schimbarii, a intelegerii. 

In fiecare an, in portiunea cuprinsa intre celelalte doua zodii de 
acelasi element cu cea in care se situeaza Saturn, pe care Soarele le 
tranziteaza, Saturn va fi retograd si va aduce oamenilor lectii de maturitate 
si discernamant. Anul acesta retrogradarea lui Saturn va include si o noua 
faza a opozitiei cu Uranus, in 5 februarie 2009, cand revolta si explozia de 
nemultumirea va afecta semne de generatii, grupuri mari de oameni pe care 
ii vor uni nemultumirea, umilintele si suferintele trecutului. Acum, in 
actualul stadiu de dezvoltare a constiintei, nu se poate pune problema unei 
intelegeri a umilintei si suferintei la aceste proportii, de aceea impulsul 
retrogradarii lui Saturn spre autocunoastere prin maturizare si 
discernamant va genera o serie de revolte, cu acelasi substrat ca in 2008, 
doar cu o mai puternica intensitate emotionala. Solutiile, cu Saturn in 
Fecioara, vor fi lipsite de sentiment si incarcate de un acut sentiment al 
datoriei. In trecut (2008) s-a sfida ordinea de drept a lucrurilor si in 2009 
se va incercare doar repararea lor, fara a incerca in vreun fel imbunatatirea 
conditiei generale, ci doar executarea mecanica a unor ordine, cerinte, 
revendicari. Din punctul de vedere al lui Saturn retograd, prima parte a 
anului 2009 va fi dificila. Vom astepta de la viata mai mult decat am dat, iar 
mesajul lui Saturn de anul acesta este acela de a experimenta putinul 
pentru a descoperi in el bucuria de a nu subjuga spiritul cu problemele 
materiei. 

 Anul se incheia in aceste tonuri, dar viata merge mai departe in 
speranta ca vom trai mai bine, dar nu oricum, ci intelegand ceva bun din 
ceea ce ni se intamplat.  

Viata este ceea ce traiesti, nu ceea ce crezi ca traiesti! 
 
 


