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Chiar din primele ore ale zilei de 1 ianuarie, Luna va ridica un sextil 
cu Lilith, ambele pe grad anaretic, prima in Varsator si cealalta in 
Sagetator, aducand noptii o tensiune nepotrivita sarbatorii prilejuita de 
trecerea in alt an. Daca pe Varsator, Luna ii obisnuieste pa oameni sa spuna 
ce simt, sa renunte la filtrul interior si sa puna pret mai mult pe 
veridicitatea informatiei decat pe modalitatea de exprimare, atunci cand 
primeste un sextil de la Lilith, Luna devine oarba la bunele maniere si se 
lasa sedusa de minciunile elegante, spuse cu umor si buna dispozitie. Un 
astfel de aspect astral nu strica petrecerea, ci doar instrumentele 
electronice, paharele, sticla de sampanie pregatita pentru ora 0:00, 
instalatia din Pomul de iarna, luminile de pe case sau chiar ilumiantul 
stradal s.a.m.d. Ideea de  a ramane fara lumina, informatie si de a 
improviza, poate fi un element inedit care sa aduca farmec unei petreceri in 
asa fel incat sa tinem minte ce am facut de Revelion 2009 si sa nu-l 
amestecam printre alte petreceri, prilejuite sau nu de un eveniment 
important. Nu ai ce sa te faci cand, privit din alt unghi, a ramane fara 
lumina inseamna a da curs liber nervozitatii, tulburarilor de 
comportament, reprosurilor, glumelor deochiate sau gafelor de tot felul. 

Chiar daca la aproximativ jumatate de ora de la producerea fazei 
maxime a sextilului, Luna trece in Pesti, senzatia de disconfort, de omul 
nepotrivit la locul nepotrivit se va mentine si, chiar daca o gafa va fi iertata 
sau uitata, va ramane sentimentul de greutate ce va duce inerent la o 
senzatie de parere de rau.  

Spre dimineata gandurile se mai limpezesc, iar confuzia dispare. 
Ridicand un sextil cu Pluton abia intrat in Capricorn, Luna va linisti 
spiritele incercand sa mai repare din starea proasta creeata. Daca ne referin 
strict la petrecerile mult asteptate, atunci putem spune ca in mod 
indubitabil dupa ora 3 dimineata exista o acuta tendinta de marcare a 
teritoriilor, de delimitare a grupurilor de interese, de acaparare a atentiei 
celor cu care se poate conversa la acelasi nivel, fiecare incercand sa ascunda 
indignarea pe care i-a provocat-o discontinuitatile din timpul noptii, chiar 
petrecerea in ansamblu. 

 1 ianuarie 2009, nu este chiar asa o zi linitita, nu doar din cauza 
aspectelor pe care Luna le ridica in timpul noptii si care nu avantajeaza 
atmosfera de petrecerea si nici buna dispozitie, ci si datorita treceri lui 
Mercur, pana 11:51, pe ultimele minute din Capricorn, aducandu-le 
oamenilor, ca de prea multe ori in aceasta perioada, o rememorare 
negativa, nostalgii, o usoara umbra de tristete si retragere. Este insa un 
moment bun pentru cei care nu au sarbatorit nimic in noapte dintre ani si 
care acum vad in retragere si izolare o economisire a energiei, o cumpatare, 
o alegere buna. Trecerea lui Mercur in Varsator este semn de revigorare si 
limpezire a mintii, de intelegere si deschidere fata de un alt gend de 
comunicare. Judecand trecerea lui Mercur in Varsator dupa tema 
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ingressului, acest tranzit aduce noi achizitii, dezvoltarea unor aptitudini noi 
pentru comunicare, primirea unui semn de atentie de la un om important 
ce poate insemna un avantaj maret sau chiar un semn de viata de la o 
persoana cu care in ultima vreme nu s-a tinut legatura. Usurinta cu care 
Mercur aduce acum in centrul atentiei aceste trasaturi este in cea mai mare 
parte pozitiva, dar aceste context are si un inconvenient: pierderile de 
vitalitate. Cei tineri, mai putin afectati de tulburarile de vibratie din 
noaptea de revelion doresc sa reediteze buna dispozitie si continua 
petrecerea si in dupa amiaza zilei de 1 ianuarie, in alte tonuri, alt loc, cu un 
alt plan sau fara nici un plan, ajungand la dispute pe ideea de proprietate, 
jignire, deposedare de bunuri, stricarea unui obiect, a unei prietenii sau 
chiar a intalnirii in ansamblu. Acest aspect este cu atat mai puternic cu cat 
in cercul de prieteni exista colegi de serviciu, de scoala sau rude de gradul al 
II-lea. Femeile vor fi mult mai lezate si intregul conflict le va afecta cel mai 
tare, nu doar afectiv, ci si social, prin crearea unei impresii proaste, 
pierderea unui sustinator si, pentru ca avem o casa a XII-a pe tema 
ingresului incarcat, s-ar putea pune problema infractiunilor, a privarii de 
libertate sau apelarea la sfatul unui medic. 

2 ianurie este pentru cei mai multi dintre noi o zi de tensiune si 
frica. Orice disputa abordata anterior, oricat de mica si neinsemnata a 
parut in 1 ianuarie, in 2 ianuarie este reevaluata si traita la mare intensitate. 
Prin implicarea Luni in opozitia Saturn-Uranus, pe casa a XII-a a ultimului 
ingress, aduce o lezare organica, probleme cu pielea, acumulare de toxine, 
crize de ficat, bila, dureri de picioare sau ingerarea, din greseala, a unor 
substante ce devin toxice prin cantitatea lor. O intoleranta alimentara 
aduce acum prin conjunctia Luna-Uranus si apoi opozitia Luna-Saturn 
teama de boli grave, chiar descoperirea unor boli grave, fie prin consultatii 
medicale, fie prin aparitia unor simptome care nu au mai aparut pana 
acum. 

Spre seara crizele in cuplu strica atmosfera sau amana intalnirile cu 
prietenii. Sextilul Lunii cu Junon nu aduce confruntare, ci pur si simplu o 
stare proasta, o parere de rau pentru timpul petrecut pe tot parcursul zilei 
sau chiar ultimele doua zile.  

Implicatiile pe care le are acum Luna in contextul opozitiei Saturn-
Uranus sunt legate mai mult de sfera profesionala, de relatiile de serviciu, 
de micile discutii, temeri sau planuri de viitor, schimbari in plan 
profesionale care nu vor fi tocmai binevenite. Momentul 2 ianuarie, cu 
Luna in preajma lui Uranus, aduce reflexiei un sprijin aparte. Oricat de 
greu ne vine sa ne gandim la planurile de viitor, la relatiile profesionale la 
modul general sau particular vizand o anume relatie profesionala, acum 
intuitia functioneaza foarte bine.  

In noaptea spre 3 ianuarie, cand Luna se afla in separatia sextilului cu 
Junon, sensibilitatea astrala creste si, pentru ca Luna inca se mai afla pe 
casa XII a ingresului lui Mercur in Varsator (exaltare), putem avea vise 
premonitorii, putem primi avertismente din astral legate de evenimente ce 



2009 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime!  
 

3                                                                                         © Gheorghi ță Coşer, 2009 

vor surveni in perioada 3 ianurie – 5 februarie 2009 si care prezinta un 
evident factor de risc. 

Accesul la aceste informatii nu confera deloc liniste si nici intelegere, 
iar prima reactie va fi una de respingere si aruncarea lor in zona 
ciudateniilor care ni s-au intamplat in ultima vreme. 

Nu numai din cauza noptii, ci si din cauza multitudinii de aspecte pe 
care le contine, ziua de 3 ianurie va fi una dificila si puternica. Va incepe 
intr-un ritm lin, calm, si dupa 11:50 cand Luna va trece in Berbec totul va 
exploda in reactii ample, gesturi negandite, pripite, vorbe aruncate doar de 
dragul de a vorbi. Dimineata va limita discutiile in segmentul utilului, 
necesarului, a schimbului de idei, a solutiilor realiste si a faptelor bune, 
aducand impacare si conciliere, seninatate, preocupari intelectuale, cautari 
diverse, fie o informatie intr-o carte, fie un obiect printre lucruri mai vechi, 
cu scopul de a sustine sau impresiona o persoana. Cuadratura pe care Luna 
o va face cu Lilith este ultimul aspect negativ pe care Luna il face cu acest 
element astrologic inainte de a intra in Capricorn. Intrarea Lunii in Berbec 
din 3 ianuarie, la 11:50 devine practic un intermediar intre cuadraturile pe 
care le face, intai cu Lilith si apoi cu Pluton, intre teama de a impartasi 
sentimentele, refuzul lor sau, in cazuri rare, expunerea lor brutala in fata 
unui auditoriu inferior si refuzul de a cultiva o dorinta, de a face un gest 
frumos fata de un apropiat. 

Ziua de 3 ianuarie va deveni celebra nu doar pentru unghiurile pe 
care le face Luna cu Lilith si Pluton, ci si prin faptul ca, la doar 2 ore 
diferenta intre ele, Venus si Lilith isi schimba semn de tranzit, Venus 
intrand in Pesti, iar Lilith in Capricorn. 

Inainte ce aceste doua planete sa-si schimbe zodia, vor construi un 
sextil, a carui putere de actiune se stinge repede, Venus modificandu-si 
radical vibratia prin intrarea in Pesti. Prin urmare, explozia de senzualitate, 
depasirea inhibitiilor in relatii si abordarea cu mai mult curaj a 
oportunitatilor pe care destinul ni le ofera, ameliorarea durerilor fizice in 
boli localizate in zona abdominala sau la picioare, sunt rapid trecute cu 
vederea, se consuma repede pentru a indrepta atentia de pe informatie, 
mijloc, demers, actiune, pe sentiment, emotie, comunicare nonverbala, 
compasiune, intelegere.  

Cand Venus trece prin Pesti oamenii devin mai intelegatori, atenti la 
sentimentele celorlati, capabili de gesturi frumoase unii fata de ceilalti, 
ingrijorati nu atat de lipsurilor lor, cat de ceea ce le lipseste altor. 

Pentru ca Venus intra in Pesti cu aproximativ 2 ore inaintea lui Lilith, 
ingressul Lunii negre va fi observat in tema ingresului venusian (3.I.2009, 
ora 14:35), fiind localizata in casa VII, alaturi de Pluton, incercand relatia 
de cuplu pe ideea de sinceritate, fidelitate, nevoi practice de acumulare in 
comun, inclusiv teama sau rezerva fata de noile experiente. 

In tema ingresului venusian, Venus se afla in casa X, alaturi de 
Neptun si Chiron, aducand interesul fata de societate spre o limita unde 
acesta sa se impace bine cu viata de familie. Din aceasta cauza, Venus in 
Pesti poate aduce o viata de familie mai buna printr-o realizare profesionala 
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venita in ultimul moment sau o realizare profesionala prin implicarea unui 
membru al familie cu mari resurse in aceasta directie. 

Din nefericire, sentimentele sunt putin cam superficiale, prin faptul 
ca nu vor apuca sa devina profunde. Se vor lovi de prea multe nevoi sociale, 
de prea multe conveniente si limitari de ordin personal, iar renuntarea la 
tabieturi, obiceiuri, placeri este un lucru foarte greu de facut. Spun asta 
pentru ca in norocul pe care Venus il va aduce pana in 5 februarie, prin 
pozitia sa in Pesti, va fi unul care ne va incerca vointa si puterea de decizie. 
Se poate citi relativ usor pe tema acestui ingress ca suntem invitati la 
mobilizare, la demonstratie, la actiune, pentru a dovedi ca ne-am dorit cu 
adevarat o schimbare in acest sector, nu doar am vorbit despre asta. 

Va fi insa dificil de construit relatii sau de consolidat o legatura 
pentru un demers social, pentru ca Lilith in VII alaturi de Pluton le spune 
tuturor celor care doresc sa se asocieze ca fiecare dintre parti are substrat in 
demers, dar ii lipseste interventia celuilalt. Tentatia pacalirii, a refuzului, a 
risipei, a respingerii unei propuneri este foarte mare si cu consecinte 
majore. 

Dintr-o alta perspectiva, Lilith si Pluton pe casa VII ii sustine pe cei 
tineri, care doresc printr-un demers juridic sa li se faca dreptate. Prezenta 
Lunii negre acolo indica dezmintire, cadere in penitenta a celor care au 
mintit sau au furat in trecut. 

Ceea ce este de rezolvat, de clarificat, de indeplinit se va consuma 
repede. In ingresului Lunii negre in Capricorn, Lilith este repartizata in 
casa VI si ridica o cuadratura cu Luna din casa X. Cu alte cuvinte, daca 
dorim sa obtinem un avantaj social, un castig la care speram de ceva timp 
in urma si apelam la un demers social, indiferent ca este juridic sau doar 
administrativ, va trebui sa fim pregatiti ca totul sa se termine repede, foarte 
repede. Va castiga si va fi ajutat foarte mult acela care isi lasa ratiunea in 
seama celor solicitati, iar el se va ocupa de ceea ce are de facut: sa-si asculte 
intuitia si sa se increada in ea. Uranus pe MC in ingressul lui Lilith aduce 
inteligenta comportamentala la cote foarte mari si ii face pe oameni 
inspirati. 

Puteti, macar din curiozitate, sa folositi in perioada 3 ianuarie – 5 
februarie intuitia ca instrument de lucru atunci cand alegeti persoanale cu 
care colaborati, cu care va intalniri, sustinatorii, angajatii etc. si veti vedea, 
facand apoi comparatie cu ceea ce ati fi ales daca a-ti fi judecat critic, ca 
vibratiile astrale de acest gen sunt binevenite indiferent de context. 

4 ianuarie, este o zi care nu aduce tensiune, ci dorinta de a combate 
stresul si incordarea, de a aborda modalitati neobisnuite de a scapa de 
toxinele fizice sau emotionale, indiferent ca vom abora o metoda 
traditionala sau una alopata, ca vom prefera o intalnire deconectanta in 
oras sau o meditatie. Primul Patrar, cu luminariile in semne cardinale, 
aduce neatentie, neindemanare, greseala in a alege directia potrivita, 
cuvantul potrivit sau gestul corespunzator pentru a sustine mesajul. 
Pierderea prin neatentie, distrugerea prin lipsa de responsabilitate 
genereaza o cautare si o reparare pe masura, care vor deveni prin Pluton si 
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vecina sa Lilith, proaspat intrata in Capricorn, surse de castig pentru altii. 
Se pot pierde bani pe care sa-i gaseasca cel care are cel mai mult nevoie de 
ei, se strica un aparat pe care il va lua altcineva si il va repara pentru a-l 
folosi pentru sine sau, la alt nivel, castig prin specualtii sau jocuri de noroc. 

Exista ceva spectaculos in acest castig, ceva neobisnuit care 
contrabalanseaza, prin implicarea semnului Capricorn, ceea ce Saturn, ca 
guvernator, a tot predispus de cateva luni incoace, prin opozitia cu Uranus. 

Chiar de dimineata, Luna ridica un sextil cu NN si un trigon cu NS, in 
deplasarea ei spre NS, aducand sansa unui castig nesperant printr-un 
demers. Viteza cu care acum Primul patrar deruleaza evenimentele nu se va 
pune problema unui demers de durata, ci a unuia care se deruleaza repede, 
care concentreaza tot ceea ce destinul avea pregatit pentru noi. 

Pentru ca aceste vibratii sunt placute oricui, sansa si beneficiul unei 
asemenea conjuncturi astrale nu trebuie sa ne gaseasca nepregatiti. Venus 
in casa IX a ultimului ingress in sextil cu Pluton in VII, vor ajuta raportand 
totul la un criteriu, o regula, o incercare, un test pe care trebuie sa-l pasim, 
altfel riscam in loc de un castig la loto, sa ne ofere cineva pe strada, din 
simpatie, o bomboana cu menta.  

 
(Mon)  5- 1-2009  5:43    Moon (Ari) Sex (Aqu) Neptune 
(Mon)  5- 1-2009  9:01    Moon (Ari) Squ (Cap) Juno 
(Mon)  5- 1-2009 18:41 Jupiter (Cap) --> Aquarius 
(Mon)  5- 1-2009 18:45    Moon (Ari) --> Taurus 
(Mon)  5- 1-2009 18:45    Moon (Tau) Squ (Aqu) Jupiter 
(Mon)  5- 1-2009 19:09    Moon (Tau) Tri (Cap) Lilith 
(Mon)  5- 1-2009 21:14    Moon (Tau) Tri (Cap) Pluto 
(Mon)  5- 1-2009 23:04    Moon (Tau) Sex (Pis) Venus 
(Tue)  6- 1-2009  3:28    Moon (Tau) Squ (Aqu) Mercury 
(Tue)  6- 1-2009  7:33    Moon (Tau) Tri (Cap) Mars 
(Tue)  6- 1-2009 13:04    Moon (Tau) Squ [Aqu] Node 
(Tue)  6- 1-2009 23:08     Sun (Cap) Tri (Tau) Moon 
(Wed)  7- 1-2009  2:36    Moon (Tau) Squ (Aqu) Chiron 
(Wed)  7- 1-2009  3:45    Moon (Tau) Sex (Pis) Uranus 
(Wed)  7- 1-2009  7:35    Moon (Tau) Tri [Vir] Saturn 
(Wed)  7- 1-2009  9:04    Moon (Tau) Squ (Aqu) Neptune 
(Wed)  7- 1-2009 13:30    Moon (Tau) Tri (Cap) Juno 
(Wed)  7- 1-2009 21:11    Moon (Tau) --> Gemini 
(Wed)  7- 1-2009 22:00    Moon (Gem) Tri (Aqu) Jupiter 
(Thu)  8- 1-2009  5:09    Moon (Gem) Squ (Pis) Venus 
(Thu)  8- 1-2009  8:01    Moon (Gem) Tri (Aqu) Mercury 
(Thu)  8- 1-2009 14:17    Moon (Gem) Tri [Aqu] Node 
 
 
Pana la un punct, in 5 ianuarie nu pare sa se fi schimbat ceva din 

atmosfera care se mentine din ziua anterioara. In cea mai mare parte a zilei 
Luna sta in Berbec aducand impulsuri puternice si initiativa, vointa si mai 
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ales reactii vechi pe situatii noi. Mesajul Luni in Berbec din aceasta zi este 
unul de contradictie si ingrijoare pentru ceea ce va fi urmatoarea perioada, 
pana la finalul lunii ianuarie. 

Chiar daca prin sextilul cu Neptun, Luna poate linisti un sentiment 
puternic si opri brusc o disputa, pe motiv “Gata acum mi-a trecut supararea 
nu mai ma cert cu tine” sau intoarce din drum pe motivul ca a uitata ceva 
acasa si renunta definitiv la calatorie, cuadratura cu Junon centreaza 
preocuparile intregii zile pe cuvinte grele si atitudini nepotrivite. Daca azi 
se refuza o intalnire este cea mai buna hotarare care se poate lua, mai ales 
cele tematice care gasesc acum un ceas rau pentru schinb de idei si planuri 
de viitor. 

In mod cu totul si cu todul special, evenimentul zilei de astazi este 
insa trecerea lui Jupiter pe zodia Varsator. Multi se vor grabi pentru aceasta 
pozitie (asa cum s-au grabit atunci cand Jupiter a intat in Capricorn si cand 
au uitau ca este in cadere) sa anunte eliberarea spiritului de tensiune, 
ajustarea dorintelor interioare in raport cu libertatea de expresie si curajul 
in tot ceea ce este nou si imprevizibil, insa noi stim ca in Varsator il 
asteapta Neptun cel rece si trist, care ii va promite noi jucarii... de gheata. 

Mesajul lui Jupiter in Varsator, privit in contextul haosului mondial, 
aduce iluzii frumoase, care se duc cu timpul, iluzii pe care nu le poate 
demasca si nici inlatura, ci se vor inlatura ele de la sine, cu timpul. Jupiter a 
mai fost in Varsator in 1997, cu Saturn in cadere (Berbec) si Uranus abia 
intrat in domiciliu (Varsator) lezand tot ceea ce ar fi insemnat in acea 
perioada planurile de viitor, sperante intr-o preschimbare buna 
administrativa, financiara sau chiar politica. 

Acum, cu Saturn situat intr-un semn de inconjunctie la pozitia sa 
anterioara, localizeaza conflictele de atunci si ofera finalitate demersurilor 
macro pornite in acea perioada. Acum, la fel ca in 1997, vom visa frumos, 
dar, spre deosebire de anul la care facem referire, in acest an ne vom trezi 
de cateva ori din acest cosmar pentru ca apoi sa adormim la loc, hraniti cu 
iluzii si idealuri ce nu se vor realiza niciodata. 

Incepand de azi, trecerea lui Jupiter din semnul care i-a asigurat 
caderea intr-un semn indiferent de riscurile la care se expune, aduce 
optimism si incredere, o stare psihica buna. Din nefericire, nici mijloacele si 
nici instrumentele folosite nu sunt potrivite pentru aceasta veselie, tocmai 
de aceea, seara zilei de 5 ianuarie, cand Luna va ridica un careu cu Jupiter 
va aduce un avertisment, modibilizand exact stare interioara pe care o vom 
experimenta pe tot parcursul anului 2009. Este ca un fel de previziune 
organica, de intuitie venita de dincolo de ratiune si localizata precis, 
lansand o invitatie la cumpatare si masura. 

Intr-un asa haos, cu planete dispuse in pozitii atat de dificil de 
administrat cumparea este ultimul lucru la care s-ar gandi cineva. 

Ziua de 5 ianuarie nu pare sa fie o zi dificila ci mai curand complicata, 
cu multe eveniemente de care nu vrem sa tinem cont, cu semnale, 
avertismente astrale care au menirea de a indica punctul social si interior 
nevralgic al anului 2009. Ziua se termina in tonuri vesele, hipnotice, 
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destinse in buna dispozitie si intelegere. Nu lasati sa treaca 5 ianuarie fara  
a va plasa intelegrea asupra catova aspecte pe care configuratiile astrale vi 
le lanseaza!  

6 ianurie este o zi duplicitara: ori vorbim foarte mult ori deloc, ori 
ne va face placere sa auzim in jur discutandu-se diverse, ori cautam liniste 
totala. Tot ceea ce implica sunet, mesaj pe cale sonora sau orice vibratii 
percepute la nivel auditiv ne vor hotara starea de spirit, reactiile si chiar 
faptele zilei de 6 ianuarie. Nici 6 ianuarie nu se intrevede a fi o zi care sa 
aduca prea multa tensiune, ci mai curand una care cere intelegere si 
sublimare. Cuvantul este rastalmacit, mesajul de asemenea si nimic din 
ceea ce se discuta in aceasta zi nu este corect, onest sau adevarat. O usoara 
unda de eroare circula in toate mesajele transmise si cu cat gresesc mai 
mult cu atat simt nevoia sa acopere erorile cu altele si mai mari. 

Momentul de rascruce si de intensitate maxima este careul Lunii cu 
Sensul Vietii, cu NN, cu maximul la 12:04 care il obliga pe cel care vorbeste 
sa spuna adevarul. Cand Luna este in Taur sentimentele sunt disimulate, 
iar zambetele largi nu indica decat teama de necunoscut, de opozitie, de a 
distruge un statut sau o imagine, un sentiment sigur si caldut de dragul 
adevarului. Reactie inerenta in fata acestor actiuni este amanarea. Din 
nefericire, tocmai amanarea, acum, cand Luna impune dezordine in scopuri 
si alegeri proaste, dispersie in ganduri si conflict intre intentie si scop, este 
cea mai gresita abordare. Pentru a construi o bresa si a nu aduce tensiune 
in relatiile personele, pentru a nu da impresia de neseriozitate sau de 
prefacatorie, raspunsurile trebuie sa fie directe si clare, simple si oneste. 

Spre seara aspectul se disipa, tensiunea dispare si, intr-o liniste 
interioara stranie si greu de inteles in tot acest context astral, vom depana 
amintirea celor doua zile localizand in timp cele mai dificile momente. 
Aceasta rememorare este un gest de binefacere pe care putem sa-l facem 
fata de sine si care ne va da o intelegere puternica a ceea ce va fi pentru sine 
2009. 

 

(Wed)  7- 1-2009  1:36    Moon (Tau) Squ (Aqu) Chiron 
(Wed)  7- 1-2009  2:45    Moon (Tau) Sex (Pis) Uranus 
(Wed)  7- 1-2009  6:35    Moon (Tau) Tri [Vir] Saturn 
(Wed)  7- 1-2009  8:04    Moon (Tau) Squ (Aqu) Neptune 
(Wed)  7- 1-2009 12:30    Moon (Tau) Tri (Cap) Juno 
(Wed)  7- 1-2009 20:11    Moon (Tau) --> Gemini 
(Wed)  7- 1-2009 21:00    Moon (Gem) Tri (Aqu) Jupiter 
(Thu)  8- 1-2009  4:09    Moon (Gem) Squ (Pis) Venus 
(Thu)  8- 1-2009  7:01    Moon (Gem) Tri (Aqu) Mercury 
(Thu)  8- 1-2009 13:17    Moon (Gem) Tri [Aqu] Node 
(Fri)  9- 1-2009  2:34    Moon (Gem) Tri (Aqu) Chiron 
(Fri)  9- 1-2009  3:33    Moon (Gem) Squ (Pis) Uranus 
(Fri)  9- 1-2009  7:04    Moon (Gem) Squ [Vir] Saturn 
(Fri)  9- 1-2009  8:39    Moon (Gem) Tri (Aqu) Neptune 
(Fri)  9- 1-2009 17:27     Sun (Cap) Sex (Pis) Uranus 
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(Fri)  9- 1-2009 20:13    Moon (Gem) --> Cancer 
(Fri)  9- 1-2009 21:18    Moon (Can) Opp (Cap) Lilith 
(Fri)  9- 1-2009 22:42    Moon (Can) Opp (Cap) Pluto 
(Sat) 10- 1-2009  7:31    Moon (Can) Tri (Pis) Venus 
(Sat) 10- 1-2009 13:04    Moon (Can) Opp (Cap) Mars 
 
 
 
7 ianuarie 
Trecerea Lunii prin Taur, aduce o relatie stranie intre astrul noptii si 

Venus, ca guvernator al semnului, cu care nu face un aspect direct, dar cu 
care are o relatie inedita si subtila prin faptul ca ii tranziteaza domiciliul. 
Astfel, se construiste o relatie ce aduce simplitate si putere, un gen de 
luciditate stranie, infricosatoare. Finalul acestui tranzit al Lunii prin Taur 
nu este deloc simplu tocmai pentru ca aduce luciditate. Nu va fi deloc usor 
de abordat aceasta stare tocmai pentru ca il obliga pe om sa infrunte 
realitate de care, prin relatia Jupiter-Neptun, ambele pe Varsator, va 
incerca tot anul sa fuga. 

Daca noaptea dintre 6 si  7 ianuarie aduce ganduri ce trezesc la 
propriu, alungand somnul, sau la figurat prin comunicare astrale inedite, 
intelegeri subconstiente dincolo de limitele ratiunii, dimineata, chiar de la 
prima prima ora, Luna va ridica un trigon cu Saturn pe semne de pamant. 
Daca in mod cu totoul obisnuit o trigon Luna-Saturn aseaza sentimentele si 
aduce liniste, potriveste gandirea si tempereaza pornirile acide de a lua sau 
fura, de a agresa sau critica, in acest context astral, cu Saturn retrograd pe 
Fecioara, aflat acum intr-o relatie dificila cu Uranus, semn al unei natiuni 
incercata de incapacitatea de a-si gasi un drum, relatia benefica intre Luna 
si Saturn nu va fi deloc benefica.  Cu alte cuvinte se rastalmacesc cuvintele, 
se schimba sau se drumurile si se pierde timp, valori, poate chiar bani sau 
alte bunuri de valoare, oamenii se intorc din drum, spre trecut, pentru ca, 
in realitate, nu stiu sa priveasca inainte si u se pot elibera de ceea ce a fost 
pentru a putea construi un “va fi” simplu si eficient. 

Daca in 5 si 6 ianuarie, predispozitiile astrale au facut o sinteza a 
anului 2009, a valorile ce vor fi mobilizate si asupra carora se va insista 
foarte mult anul acesta, a inclinatiilor ce va domina intregul spectru al 
preocuparilor noastre, in 7 ianuarie ne vedem singuri intr-o lume agitata si 
disperata dupa a-si consuma timpul haotic, fara rost si inutil. 7 ianuarie 
aduce criza de timp, abuzuri, mesaje tendentioaase transmise prin 
intermediari, intalniri amanate, proiecte intarziate. Se va incerca o 
recuperare a acestora prin marirea vitezei de lucru, scurtarea timpului de 
intrevedere, critica, transferarea sarcinilor celorlalti. 

La mai putin de 2 ore de la momentul in care Luna ii va chinui pe 
oameni aducandu-le la lumina realitatea vietii pe care au ales sa o traiasca, 
va ridica o cuadratura cu Neptun concretizand in evenimente tot ceea ce se 
traieste la nivel interior. Din acest punct de vedere 7 ianuarie pare sa fie o zi 
cumplita, o zi a adevarului crud, o zi a iluminarii sociale, a intelegerii 
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mecanismului subtila dupa care se ghideaza oamenii in interactiunile lor. 
La pranz, cand Junon din Capricorn va face un trigon cu Luna, lumina 
astrala ii va ajuta pe oameni sa inteleaga ca, de fapt, ceea ce traiesc si 
parcurg nu este decisiv, dar va fi prea tarziu ca sa s emai schimbe ceva in 
modul de a simti si reactiona. 

O mare parte a acestei zile Luna va fi in perioada fara directie si nu ni 
se recomanda sa planificam si nici sa parcurgem demersuri complicate care 
sa solicite gandire, emotia sau intelegerea. Din nefericire sau, pentru unii, 
din fericire, aici, definitiile clasice ale astrologiei previzionale nu se sustin. 
In 7 ianuarie Luna fara directie va aduce liniste cu atat mai mult cu cat vom 
fi implictai intr-o activitate si vom urmari sa finalizam ceea ce s-a inceput, 
chiar daca va trebuia sa facem asta doar in minte, atunci cand conditile 
sociale nu permit asta. 

Oamenii se tem de oglinzile vii, pentru ca nu inteleg ceea ce vad in 
ele. Oamenii se tem de aceste zile, pentru ca nu inteleg  ce traiesc.  

Asadar, ceea ce ne tulbura in 7 ianuarie nu este clar inteles si nici 
integrat si, din acest punct de vedere, putem declara 7 ianuarie o zi 
norocoasa, dar nicidecum una usoara. 

 Trecuta deja pe Gemeni, chiar din seara zilei de 7 ianuarie, in 8 
ianuarie Luna va ridica trigoane cu planetele din primul decan al 
Varsatorului,  aducand o usurinta in comunicare, o dorinta de a finaliza 
ceea ce nu s-a putut finaliza cu o zi in urma, o acuta nevoie de miscare, de 
implicare, dar si o acuta lipsa de resurse. Fiind in trigon cu Mercur, 
guvernatorul semnului, Luna aduce detasare prin intelegre, prin gandire 
clara, limpede, prin indiferenta prin abandonarea orgoliului si cultivarea 
unor sentimente opuse celor abordate in zilele anterioare. Din acest punct 
de vedere Luna, face din ziua de 8 ianuarie o zi complicata, de indecizie sau 
de decizii nefinalitate, o zi cu probleme de a alegere. 

Spre mijlocul zilei, ridicand un trigon cu Nodul Nord al axei 
Dragonului, cu Sensul Vietii, Luna inverseaza brusc prioriotatile, schimba 
planurile si face ca totul sa iasa bine. Binele acesta va tine exact o zi! 

9 ianuarie 
Asa cum ne-am obisnuit in ultima vreme, din cauza accentuarii 

vibratiile negative ale opozitiei Saturn-Uranus pe decanul a III-lea al celor 
doua zodii implicate (Fecioara, Pesti), finalul tranzitului Lunii prin Gemeni 
aduce, o cuadratura cu Saturn si, evident, cu Uranus, afectand sanatatea 
celor care si-au neglijat-o in perioada 24-27 dcembrie, cand din Sagetator, 
Luna ridica doua cuadraturi cu aceleasi planete in opozitie. 

Legatura cu acel tranzit nu va fi vizibila numai pe acest sector, ci si pe 
cel social, aducand o altfel de finalitate, o a doua finalitate, o completare la 
finalitatea ce aparea atunci, inaintea Lunii noi din Capricorn. Se va face 
mult apel al acea perioada si se vor reinnoi promisiuni pentru a se incerca 
reeditarea acelor realizari, succese, preocupari si, de aceasta data cu mai 
mult timp de desfasurare si mai multa agresivitate. Daca pe Sagetator, Luna 
are o retinere impusa de reguli, indiferent ca ele exista sau sunt construite 
atunci, pe Gemeni, ea isi ajusteaza regulile dupa fiecare adiere a zefirului, 



2009 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime!  
 

10                                                                                         © Gheorghi ță Coşer, 2009 

dupa cum ii este omului mai bine si mai usor, mai util si mai  necesar 
pentru a-si sustine imaginea si statutul. 

Privind in contextul general al schimbarilor de vibratie astrala ce s-au 
petrecut de la perioada 24-27 decembrie 2008, la care se face apel, acum se 
va mentine intentiei de a reedita ce s-a intamplat atunci, insa doar ca 
intensitatea, nu si ca demers si in niciun caz ca finalitatea. 

Daca ne gandim ca de acolo de vine bucuria si succesul, increderea si 
multumirea, nu facem decat sa ne scufundam sufletul intr-o mare iluzie, in 
irationalitate, pentru ca o mare parte din zi va fi sub influenta trigonului pe 
care Luna il face cu Neptun si care alimenteaza cu sperante irealizabile ce 
duc in mod inerent la o si mai mare frustrare. 

In aceasta zi Soarele atinge gradul perfect al sextilului cu Uranus, 
aducand demersurilor, faptelor, actiunilor in care suntem implicati o 
anume luciditate si incredere, un noroc, o usurinta in a lucra, dar tot ceea 
ce se va realiza usor este, din nefericire, ceea ce nu ne intereseaza in mod 
direct. Aglomerarea de planete de pe Varsator, tensiunea nefireasca pe care 
ele o trimit acum spre Luna din Gemeni, face in asa fel  incat sa nu putem 
interioriza influenta sextilului Soare-Uranus, pentru a spori increderea, 
gandirea clara, si sa pierdem o mare sansa de a mai echilibra putin balanta 
reimplinire-realizare sociala. 

 Spre seara, Luna, abia intrata in Rac, aduce melancolia si iluzia 
norocului spre paroxism. Pe langa o oboseala accentuata, venita dintr-o 
stare psihica grea, ne va bantui si memoria unei zile duplicitare in care nu 
s-a intamplat nimic rau, dar care ne-a ars sufletul cu o durere aproape 
imperceptibila. 

La putin timp dupa ce trece in Rac, Luna i se opune lui Lilith, 
realizandu-se prima opozitie, prima disputa pe care Luna neagra o aduce de 
cand a intrat in Capricorn. Daca alegem sa lucram pana tarziu pot aparea 
brusc dispute cu colegii, daca se alege acest moment pentru a face planuri 
de viitor sau pentru a clarifica aspecte neintelese din familie, ale unor 
comportamente mai vechi, o discutie banala poate degenera brusc intr-o 
disputa cu accente violente. 

Pluton, de asemenea implicat intr-o opozitie cu Luna, intervine si el 
in aspect. Acum, la ceas tarziu de seara, oamenii isi pot spune lucruri atat 
de grave si de dure incat se pot desparti pentru o perioada lunga de timp 
sau li se va stirbi pentru totdeauna incredere pe care o au unii in ceilalti. 

Trebuie luat in calcul ca in seara zilei de 9 ianuarie nimic nu este clar, 
nimic nu este limpede si ca daca alegem sa vorbim pentru a clarifica se 
intampla tocmai pentru ca ceva nu este limpede.  Lilith nu va clarifica 
niciodata nimic, ea va spori durerea si neincrederea si va aduce tristetea si 
deznadejdea acolo unde doi oameni, cu bune si cu rele, duceau o viata 
normala. 

10 ianuarie aduce ceea ce, la inceputul acestei prezentari, la 
inceputul acestui interval distinct de restul perioada, anticipam – relatia 
Luna-Venus. 
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In 10 ianuarie intelegem ceea ce nu am reusit sa intelegem in 7 
ianuarie, cand Luna trecea pe final de Taur si cand a construit o bucla 
karmica stranie, inedita cu apel la luciditate si ratiune. Acum, in 10 
ianuarie, chiar de dimineata, dupa oboseala si tensiunea serii de 9 ianuarie 
ne revine in minte, din nou, luciditatea si ratiune zilei de 7 ianuarie. Din 
nou privim in jur si intelegem ceea ce avem de facut, dar, in plus, nu ne 
putem detasa de impresiile ce le-am acumulat din 7 ianuarie si pana in 
dimineata zilei de 10 ianuarie. Experienta Lunii in Gemeni din zilele 
anterioare este in aceasta perioada inedita si puternica si daca ea nu va 
putea nicidecum, in mod direct, sa predispuna evenimente, ea le va 
influenta prin impresii, pareri, senzatii devenite aievea pe alt tranzit al 
Lunii, cand acestea pot fi localizate pe situatii si explicate prin intermediul 
efectelor pe care le produc. 

Chiar in mijlocul zilei, Luna se i opune lui Marte din Capricorn, 
impingandu-i pe oameni le gesturi extreme. Renuntarea, interiorizarea, 
sentimentul curat, sincer, poetic, disponibilitatea pentru efort, intelegere si 
perseverenta poate fi acum pervertita de prezenta Lunii negre in impresiile 
astrel ale Lunii in aspect cu Marte. Asadar, luciditatea din 7 ianuarie nu mai 
poate fi nicidecum reeditata. Acum mintea este hranita de sentimente 
tulbure, de revolta impotriva ordini de fapt a lucrurilor, a traditiilor, a ceea 
ce se face in mod obisnuit, a rutinei, a obisnuitului.  

Intrega zi de 10 ianuarie este supusa unei agitatii stranii, organice, 
venita dintr-o cultivare a sentimetelor agresive sau din greseala de a ne lasa 
prada unui sentiment confuz de neincredere in oameni si in sentimentele 
frumoase pe care acestia ni le-au aratat in mai multe randuri.  

In 11 ianuarie, Mercur va intra in mers retrograd si subconstientul, 
inca din timpul zilei de 10 ianuarie, percepand diferentele de vibratie si 
apropierea momentului de stop comporta o manifestare improprie, cu 
accente colerice. In absenta autocontrolului, gesturile pe care le facem in 10 
ianuarie vor strica, iar intrarea in mers retrograd a lui Mercur nu ne va mai 
da prilejul sa reparam decat incepand cu 1 februarie, cand va reveni la 
mersul direct, dar atunci s-ar putea sa fie prea tarziu si alte influxuri astrale 
sa puna o bariera intre oameni si incercarea acestora de a reparara sa aduca 
de fapt o lezare si mai mare. 

 
(Sun) 11- 1-2009  3:06    Moon (Can) Tri (Pis) Uranus 
(Sun) 11- 1-2009  5:26     Sun (Cap) Opp (Can) Moon (Full Moon) 
(Sun) 11- 1-2009  6:26    Moon (Can) Sex [Vir] Saturn 
(Sun) 11- 1-2009 14:51    Moon (Can) Opp (Cap) Juno 
(Sun) 11- 1-2009 18:43 Mercury [Aqu] S/R 
(Sun) 11- 1-2009 19:40    Moon (Can) --> Leo 
(Sun) 11- 1-2009 20:01     Sun (Cap) Tri [Vir] Saturn 
(Sun) 11- 1-2009 21:58    Moon (Leo) Opp (Aqu) Jupiter 
(Mon) 12- 1-2009  8:03    Moon (Leo) Opp [Aqu] Mercury 
(Mon) 12- 1-2009 12:17    Moon (Leo) Opp [Aqu] Node 
(Tue) 13- 1-2009  2:34    Moon (Leo) Opp (Aqu) Chiron 
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(Tue) 13- 1-2009  8:37    Moon (Leo) Opp (Aqu) Neptune 
(Tue) 13- 1-2009 20:32    Moon (Leo) --> Virgo 
(Tue) 13- 1-2009 22:27    Moon (Vir) Tri (Cap) Lilith 
(Tue) 13- 1-2009 23:24    Moon (Vir) Tri (Cap) Pluto 
(Wed) 14- 1-2009 16:19    Moon (Vir) Opp (Pis) Venus 
(Wed) 14- 1-2009 20:13    Moon (Vir) Tri (Cap) Mars 
(Thu) 15- 1-2009  6:15    Moon (Vir) Opp (Pis) Uranus 
(Thu) 15- 1-2009  9:31    Moon (Vir) Con [Vir] Saturn 
(Thu) 15- 1-2009 16:36     Sun (Cap) Tri (Vir) Moon 
(Thu) 15- 1-2009 22:13    Moon (Vir) Tri (Cap) Juno 
 
 
11-15 ianuarie 
11 ianuarie este o zi complicata de 3 evenimente astrale: Luna plina in 

Capricorn, intrarea planetei Mercur in mers retrograd si faxa maxima a 
trigonului Soare-Saturn, ce a inceput sa se formeze din 3 ianuarie si care va 
mai dura, in faza de separatie pana pe 19 ianuarie, cu putin timp inainte ca 
Soarele sa treaca in Varsator. 

Acestora li se alatura aspectele pe care Luna din Rac le va face la 
planetele din Capricorn si, pe seara, cu planetele din Varsator cand va trece, 
dupa 19.40, pe Leu. 

Aspectul de Luna plina, cu Luna in Rac si Soarele in Capricorn aduce 
anul acesta o liniste suspecta, cea de dinaintea furtunii, o tacere stranie ce 
poate prevesti nu pentru aceasta zi, ci pentru zilele de 14 si 15 ianuarie, un 
gen de solutie pe care o asteapta toata lumea, dar care va fi intampinata cu 
entuziasm si surprindere deopotriva. 

Opozitia pe care o realizeaza Luna din domiciliu Soarelui, lezeaza 
gandire de grup, deciziile pentru mase, planurile de viitor in care sunt 
programate cheltuieli, administrarea averii familiei, deplasari in interes 
personal sau pentru studii si care sunt acum supuse unui puternic stres.  

Opozitia Luna-Soare se construieste pe separatia trigonului pe care 
Luna il construiste cu Uranus din Pesti, aducand noptii de 10 spre 11 
ianuarie emotii intense, solutii miraculoase venite pe cale intuitiva, 
sentimente puternice. In acest gen de aspect Luna le transmite oamenilor 
incredere si vigoare, ajutandu-i sa gandeasca in perspectiva si sa-si poata 
crea o viziune de ansamblu asupra unei situatii sau asupra vietii in general. 
Trecerea de la expansiune pozitiva, prin trigonul cu Uranus, la expansiune 
negativa, prin opozitia cu Soarele, aduce in mod indubitabil un conflict de 
interese. Indiferent ca acest conflict de interese se va manifesta intr-un 
context limitat sau intr-unul general, miscarile de culise impuse de Uranus 
si Saturn in opozitie au un rol covarsitor in a centra vibratia Lunii plina din 
Capricorn de anul acesta pe ideea de defect. Gandul ca este ceva in neregula 
in vietile noastre, ca demersurile sociale sunt supuse esecului, ca exista un 
factor care intarzie sau strica totul, ca nici lucrurile bune nu aduc liniste si 
bucurie si nici izolarea nu este o solutie aduce oamenilor porniri paranoice. 
Aceasta selectie negativa realizata chiar din dimineata zilei de 11 ianuarie, 
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genereaza efecte concrete in zilele de 14 si 15 ianuarie cand Luna se apropie, 
intra in conjunctie si se departeaza de Saturn, aducand la lumina planurile 
facute pe trigonul cu Uranus din aceasta zi. 

Cele mai puternice evenimente si cele mai dureroase predispuse de 
aceasta Luna plina sunt cele venit din relatiile realizate cu tot ceea ce este 
strain de familie, grup, natiune, de tot ceea ce se situeaza in afara unui cerc 
al vietii personale construit in timp. Relatiile cu exteriorul, inclusiv cu ceea 
ce se afla in planurile paralele, in structuruile subtile ale universului, sunt 
puternic incercate, sunt aduse la limita de renuntare prin aparitia 
termenului de defectiune. 

Daca incercam sa indentificam defectiunea localizand aroganta, 
invidia, furtul, in acest context, va trebui sa le punem pe picior de egalitate 
cu nepasarea sau invitatia tendentioasa la o cheltuiala suplimentara, 
suprapret si deci la pierderi de bani, valori materiale sau chiar imagine. 

Cu aceasta Luna plina ni se strica imaginea, calculatorul, ceasul, 
telefon, cuptorul cu microunde sau pur si simplu se strica liftul, fara sa 
avem cum schimba in vreun fel ordinea de fapt a lucrurilor. Vom lua parte 
cu totii la acest proces de intensitate negativa gandind urat despre tot ceea 
ce este in jur, aducand la suprafata manii si orgolii vechi, pe care odata cu 
trecerea timpului le-am crezut uitate. 

Chiar din noaptea dinspre 10 spre 11 ianuarie gandul cauta si se 
localizeaza pe o idee, iar de dimineata printr-un eveniment incadrat in 
categoria celor neplacute ni se strica starea si prin asta intreaga zi. 

Sextilul cu Saturn si opozitia cu Junon vor fi apoi asimilata starii de 
tensiune, gandiri haotice impotriva celui apropiat, din fata sau de care ne 
amintim, dezvoltand o rezonanta negativa si atragand asupra propriei 
persoane exact ceea ce am ajuns sa le dorim celorlalti. 

Pe acest fond, intrarea lui Mercur in mers retrograd, la ora 18:43 
aduce dispute pe ideea de putere, influenta prin intermediul cercurile de 
putere, prin functie, titluri de glorie, imunitate, varsta sau apartenenta la o 
organizatie. Orgoliul si vanitatea cultivate in orele de dinaintea acestui 
moment aduc acum pierderi de vitalitate, slabire organiza prin pesimism, 
deprimare, motivate de o lipsa de eficienta, de o neimplinire, de un 
eveniment care nu a decurs in aceasta zi asa cum a fost programat. 

Ideea de defectiune devine, acum, prin Mercur retrograd din Varsator 
o tragedie interioara. Lipseste suportul material, chiar hranirea, digestia, 
acumularile, rezervele chiar si secretia hormonala nu este la cote optime in 
situatia in care suntem solicitati foarte tare. Munca va fi in ziua de 11 
ianuarie facuta cu mare efort, orice gest, deplasare, demers se face cu mare 
consum interior si pentru care nu primim in schimb decat tristete si 
neimplinire. 

Opunandu-se pe semne reci, iar Luna situandu-se intr-o zodie umeda 
si aducatoare de boli cu evolutie rapida, ca creste in aceste zile sensibilitatea 
la frig, focul interior nu mai poate lucra la cotele la care lucra in zilele 
anterioare si se acumuleaza o energie feminina in exces. Procesul de 
eliminare a toxinelor pare ca lucreaza impotriva organismului, avand 
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propriul sau ritm, propria sa frecventa. Afectiunile dezvoltate pe 
sensibilitatea meteorologica sunt in aceasta zi vizate. Este o zi periculoasa, 
protejati-va de frig si umezeala!  

Spre seara trigonul pe care Saturn il implineste cu Soarele pe semn de 
pamant, nu poate fi, nici de aceasta data semn prea bun pentru ca Soarele 
se afla in domiciliul lui Saturn, iar acesta inca actioneaza asupra planetei 
prin coalitia malefica pe care o face cu Uranus pe axa Fecioara-Pesti. 

Unghiul pozitiv intre Soare si Saturn, in situatia in care Jupiter se afla 
pe semnul natal al Romaniei, aduce tarii noastre o sansa periculoasa ce va 
incepe bine si se va sfarsi rau, implicand-o intr-un context mondial tulbur 
al luptei pentru zone de influenta, pentru control economic, iar factorul de 
decizie, de discernament si gandire, acum pe casa II a temei de ingress 
analizata, nu aduce ca de obicei intarziere a deciziei, ci o intarziere a 
solutiei. Vina nu o va avea nici factorul de decizie, nici cel care ofera, ci un 
al treilea element, cel care a pus la cale, din umbra, demersul acesta atat de 
complicat. Zarurile nu au fost aruncate acum, acum doar aflam cum s-au 
impartit zonele, cum s-a ales si cum am cazut, ca de multe ori in istorie, sa  
nu sa fim Scufita Rosie, cum vrea intregul context sa spuna, ci sa dormin cu 
lupul. 

Lezarea Capricornului prin interventia lui Jupiter in 2008, a adus o 
lezare a natiunii romane, o cetateanului printr-un demers mondial ascuns 
opiniei publice. Daca zodia Capricorn este cea care mentine vie memoria 
stramosilor nostri, cea care le-a oferi caracterul pacifist si gandirea lor 
profunda si statornica, acum un Jupiter, musafir timp de un an in acest 
semn, impreuna cu o Luna neagra pe Sagetator incurajand imoralitate si 
atacurile, au plasat Romania intr-un context mondial ce genereaza 
evenimente dificil sau imposibil de gestionat in momentul in care apar. 

Ziua de 11 ianuarie este pentru Romania o zi proasta, o zi trista ce va 
limita mai mult factorul de decizie si va impune in timp natiunii un defect: 
uitarea. 

S-au ales apele, iar noi vom fi “rugati” sa uitam de Scufita Rosie si sa 
ne bucuram de barlogul lupului, sa lasam in urma statutul si identitate 
pentru a adopta noi etaloane de gandire, noi metode de lucru. Nu este deloc 
putin lucru ce se intampla pentur ca de acum inainte va trebui sa ne 
invatam sa traim cu lupii. 

12 ianuarie aduce in fata noastra primul aspect pe care Mercur il va 
face in acest interval de retrogradatie. In 12 ianuarie toate actiunile sunt 
rapide, viteza de lucru este una foarte mare, dar eficienta lasa de dorit. 
Suntem in viteza, grabiti, agasati de gandul ca orice moment de oprire 
inseamna pierdere de vreme si trecem pe langa evenimente cu adevarat 
marete, pe langa ipostaze ale destinului care nu se vor mai repeta in 2009. 

Conjunctia Lunii cu Nodul Sud al Lunii nu este insa deloc de neglijat. 
Atunci cand este pe zodia Leu, Luna plaseaza mandria la cotele cele mai 
mari, aducand oamenilor o acuta nevoie de celalalt pentru a aplauda, 
pentru a lauda, pentru a incuraja, pentru a alimenta increderea in sine. 
Aceasta pozitie hraneste placerea pentru functie si nevoia de a acorda 
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oamenilor importante dupa titlurile pe care le detin. Pe acest fond, trecerea 
Lunii peste NS aduce in centrul discutiei nevoia de a recunoaste drepturi 
incalcate in trecut, recunoasterea unui nume, statut, titlu sau chiar drept. 
Pentru ca Luna s-a opus de dimineata lui Mercur, tulburand intreaga zi, 12 
ianuarie nu va aduce nicio solutie, ci doar amintirea unui esec, ce va fi greu 
de gestionat. 

Marti, 13 ianuarie, prin opozitiile pe care le va face Luna, cand inca 
mai era in Leu, cu Chiron si Neptun si Varsator, aduce surescitare, stare de 
nervi, lipsa de rabdare. Amintirea unei zile de 12 ianuarie care nu a 
predispus multe evenimente, dar nu a fost nici in stare sa ofere finalitate 
vreunui demers facut, 13 ianuarie aduce revolta la limita superioara, iar 
lipsa coerentei la aceleasi cote. 

Pentru ca Luna va trece in Fecioara abia spre seara, intreaga zi va fi 
incarcata de tensiune si neputinta, de cerinte fara solutionare si de 
reprosuri din partea celorlalti. Chiar daca din primele ore ale intrarii in 
Fecioara, Luna aduce doua trigoane, cu Lilith si respectiv cu Pluton, nu se 
mai poate repara nimic din ceea ce intreaga zi a stricat. 

In mod cu totul si cu totul straniu, 14 ianuarie este o zi buna, cu 
solutii ce multumesc prin mesaj si modul in care sunt transferate, dar si 
prin profunzimea pe care aceste mesaje o contin. Este o zi inedita, in care 
declaratiile au o nota sentimentale evidenta si care reusesc sa impresioneze, 
sa ofere, impreuna cu solutia pe care o contin, o stare de impacare si 
siguranta. 

14 ianuarie este prima zi in care apar efectele actiunilor din 11 
ianuarie. Aceasta zi aduce solutii atat la nivel personal prin contacte 
multiple, intalniri neprogramate, declaratii de afectiune din partea unor 
oameni care nu fac partea din preferinte noastre, dar si recunoasterea unui 
statut, al unui loc pe care l-am dorit si pentru care s-au facut in trecut niste 
demersuri. Ziua este incarcata de efort, selectiva cu destul de multe 
tensiuni, chiar fizice, dureri de spate intretinute de o acuta teama de viitor, 
dar si de cap, de asemenea intretinute de usurinta cu care ne opunem 
curentului. 

Se intampla insa lucruri frumoase in 14 ianuarie si, la final, cand 
facem retrospectiva zilei o vom aprecia ca fiind o zi buna, chiar daca a fost 
plina de tot felul de intamplari ciudate. 

Desi ne vom astepta ca 15 ianuarie sa fie la fel ca ziua anterioara, nu 
va fi! Chiar de dimineata Luna se opune lui Uranus aducand stress si 
nerabadare, tensiune si neputinta in a solutiona tot ceea ce avem de facut. 
Opunandu-se lui Uranus, Luna se aliaza cu Saturn si acum afla ceea ce nu a 
putut afla in 11 ianuarie. Daca 14 ianuarie a oferit o solutie cu un accentuat 
substrat emotional, incarcand sufletul de emotii, 15 ianuarie se va situa la 
polul opus. Adevarul spus in 15 ianuarie este dur, transant, rece, chiar 
caustic. Trecand prin sectorul lui Saturn si intarind trigonul pe care 
Seniorul karmei il face cu Soarele, Luna aduce oamenilor, din nou, lipsa de 
vitalitate, tensiuni pe ideea de avere patrimoniu, bani castigati prin munca, 
primirea unor drepturi impuse printr-un act de ordin adminitrativ. 
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Adevarul in 15 ianuarie poate intruchipa si imaginea unei plati, a unor 
reglari de conturi, a unor delimitari clare ce vor fi facute intre doua tabere 
aflat acum in conflict. Putem descoperi ca o parte dintre cei cu care am 
realizat un schimba afectiv corect si puternic in 14 ianuarie, acum se vor 
imparti in tabere si vor alege nu dupa cum s-au comportat, ci dupa 
avantajul de moment. 

Avertizez asupra duritatii aceastei zile pe aspectele concrete ale vietii 
si in sectoarele prioritare. 

 
 
(Fri) 16- 1-2009  1:29    Moon (Vir) --> Libra 
(Fri) 16- 1-2009  3:59    Moon (Lib) Squ (Cap) Lilith 
(Fri) 16- 1-2009  4:42    Moon (Lib) Squ (Cap) Pluto 
(Fri) 16- 1-2009  5:54    Moon (Lib) Tri (Aqu) Jupiter 
(Fri) 16- 1-2009 11:42    Moon (Lib) Tri [Aqu] Mercury 
(Fri) 16- 1-2009 19:55    Moon (Lib) Tri [Aqu] Node 
(Sat) 17- 1-2009  6:20    Moon (Lib) Squ (Cap) Mars 
(Sat) 17- 1-2009 13:14    Moon (Lib) Tri (Aqu) Chiron 
(Sat) 17- 1-2009 19:55    Moon (Lib) Tri (Aqu) Neptune 
(Sun) 18- 1-2009  5:45     Sun (Cap) Squ (Lib) Moon (Half Moon) 
(Sun) 18- 1-2009  8:47    Moon (Lib) Squ (Cap) Juno 
(Sun) 18- 1-2009  9:20    Moon (Lib) --> Scorpio 
(Sun) 18- 1-2009 12:30    Moon (Sco) Sex (Cap) Lilith 
(Sun) 18- 1-2009 12:56    Moon (Sco) Sex (Cap) Pluto 
(Sun) 18- 1-2009 15:09    Moon (Sco) Squ (Aqu) Jupiter 
(Sun) 18- 1-2009 15:52    Moon (Sco) Squ [Aqu] Mercury 
(Sun) 18- 1-2009 22:06 Mercury [Aqu] Con (Aqu) Jupiter 
(Mon) 19- 1-2009  1:35    Juno (Cap) --> Aquarius 
(Mon) 19- 1-2009  4:45    Moon (Sco) Squ [Aqu] Node 
(Mon) 19- 1-2009 17:59    Moon (Sco) Tri (Pis) Venus 
(Mon) 19- 1-2009 19:58    Moon (Sco) Sex (Cap) Mars 
(Mon) 19- 1-2009 23:43    Moon (Sco) Squ (Aqu) Chiron 
(Tue) 20- 1-2009  0:17    Moon (Sco) Tri (Pis) Uranus 
(Tue) 20- 1-2009  1:40     Sun (Cap) --> Aquarius 
(Tue) 20- 1-2009  3:20    Moon (Sco) Sex [Vir] Saturn 
(Tue) 20- 1-2009  6:36    Moon (Sco) Squ (Aqu) Neptune 
(Tue) 20- 1-2009 17:57     Sun (Aqu) Con (Aqu) Juno 
(Tue) 20- 1-2009 18:59     Sun (Aqu) Con [Aqu] Mercury 
(Tue) 20- 1-2009 19:20 Mercury [Aqu] Con (Aqu) Juno 
(Tue) 20- 1-2009 20:29    Moon (Sco) --> Sagittarius 
(Tue) 20- 1-2009 21:40    Moon (Sag) Sex [Aqu] Mercury 
(Tue) 20- 1-2009 22:01    Moon (Sag) Sex (Aqu) Juno 
(Tue) 20- 1-2009 22:15     Sun (Aqu) Sex (Sag) Moon 
(Wed) 21- 1-2009  3:46    Moon (Sag) Sex (Aqu) Jupiter 
(Wed) 21- 1-2009  8:06   Pluto (Cap) Con (Cap) Lilith 
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(Wed) 21- 1-2009  8:36 Mercury [Aqu] --> Capricorn 
(Wed) 21- 1-2009 16:25    Moon (Sag) Sex [Aqu] Node 
 (Thu) 22- 1-2009 11:42    Moon (Sag) Squ (Pis) Venus 
(Thu) 22- 1-2009 12:32    Moon (Sag) Sex (Aqu) Chiron 
(Thu) 22- 1-2009 12:58    Moon (Sag) Squ (Pis) Uranus 
(Thu) 22- 1-2009 15:41    Moon (Sag) Squ [Vir] Saturn 
(Thu) 22- 1-2009 19:23    Moon (Sag) Sex (Aqu) Neptune 
(Thu) 22- 1-2009 19:59    Mars (Cap) Sex (Pis) Uranus 
(Fri) 23- 1-2009  4:00   Venus (Pis) Con (Pis) Uranus 
(Fri) 23- 1-2009  9:17    Moon (Sag) --> Capricorn 
(Fri) 23- 1-2009 13:25    Moon (Cap) Con (Cap) Pluto 
(Fri) 23- 1-2009 13:47    Moon (Cap) Con (Cap) Lilith 
(Sat) 24- 1-2009  8:43     Sun (Aqu) Con (Aqu) Jupiter 
(Sat) 24- 1-2009 11:04    Mars (Cap) Tri [Vir] Saturn 
(Sat) 24- 1-2009 11:15   Venus (Pis) Opp [Vir] Saturn 
(Sat) 24- 1-2009 12:04   Venus (Pis) Sex (Cap) Mars 
(Sun) 25- 1-2009  2:04    Moon (Cap) Sex (Pis) Uranus 
(Sun) 25- 1-2009  4:19    Moon (Cap) Tri [Vir] Saturn 
(Sun) 25- 1-2009  5:35    Moon (Cap) Con (Cap) Mars 
(Sun) 25- 1-2009  5:51    Moon (Cap) Sex (Pis) Venus 
(Sun) 25- 1-2009 12:07    Moon (Cap) Con [Cap] Mercury 
(Sun) 25- 1-2009 21:56    Moon (Cap) --> Aquarius 
16 ianuarie 
Trecerea Lunii din Fecioara in Balanta, chiar din noaptea de 15 spre 

16 ianuarie, elibereaza tensiunile ce aplanau asupra grupurilor si aduce o 
liniste de doar cateva zile, pana in dimineata zilei de 18 ianuarie, cand Luna 
va intra in Scorpion.  

Fiind in Balanta, negresit, Luna va avea de infruntat doua cuadraturi 
cu Lilith si Pluton, dar de aceasta data pe un Mercur retrograd si cu un 
Venus in Pesti, pe care tocmai o lezase cu o opozitie. Efectul acestui context 
astral duce la compatimire, indurerare, tristete, dezamagire. Este un aspect 
al invinsului, al celui care a dorit prea mult si nu a obtinut nimic, a aspirat 
la prea sus si a gresit acordandu-si mai multa importanta decat era 
acceptat. 

Trigonul cu care incepe aceasta zi, cel cu Jupiter se deschide pe 
separatia cuadraturii cu Pluton, efectata de lipsa de coerenta in gandire, 
fapte necugetate si frica de sanctiune. Cu alte cuvinte efectul aduce 
verificari tematice, controale, planuri de analiza, strategii de viitor, dar 
lipsite de o perspectiva buna si incarcate de un evident factor de risc. 

In mijlocul zilei trigonul pe care Luna il  va face cu Mercur retrograd 
in Varsator, aduce regresie, intoarcere la contracte mai vechi, la intelegeri 
mai vechi, revenirea la hotarari mai vechi, evaluarea unei perioade din anul 
2008 (decembrie), cu intentia de a corecta, rectifica o greseala prin 
aplicarea de sactiune. 
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Judecand dupa trigonul pe care Luna il face cu NN si gandind ca tot 
anul 2009 NN va trece prin incercatul semn al Varsatorului, din nou, si 
aceasta zi devine o zi de sinteza a anului curent. Intensitatea la care va lucra 
acest mesaj astral nu este insa la cotele la care a lucrat in 5 si 6 ianuarie din 
cauza mersului retrograd al lui Mercur, din cauza ezitarii si fricii de a cauta 
in noutate  solutie si nu o schimbare facuta cu orice pret. 

In viata de familie aceasta zi nu pare sa aduca prea multe 
evenimente. Ea ofera semnul aducerii la lumina a unor obiecte mai vechi, 
descoperirii acelor obiecte pierdute, ratacite, lasate intr-un loc si uitate, 
nevoia de a rascoli prin tolba cu amintiri si placerea de a discuta despre 
intamplari punctuale din trecut. Nostalgia nu are niciun reper si niciun 
scop, ci este pur si simplui o modalitate de a consuma o tensiune, de a gasi 
echilibru. Daca noapte spre 16 ianuarie, din cauza celor doua cuadraturi, 
aduce evenimente complicate de un vis urat, o amintire dureroasa, chiar o 
discutie abordata nepotrivit la ceas de noapte, plaseaza intreaga zi cu o 
impresie falsa senzatie de insecuritate si, chiar si discutiile cu caracter 
personal, le vom aborda cu un sentiment de teama, retinere, sfiala, rusine, 
fara sa stim de ce. Motivele vin din interior pentru ca din perioada noptii, 
cand receptivitatea este la cote ridicate, Lilith si Pluton tulbura acele 
elemente ale personalitati care ne fac sa ne simtim nesiguri si tematori. 
Cand vom vorbi, nu vom vedea persoane, ci amintirile care ne leaga de ei. 
In 16 ianuarie va fi greu sa ne sustragem acestei perceptii subiective, traind 
un sentiment amestecat de teama si initiativa, de nevoie de solutie si 
absenta oricarei perspective. 

In plan social aspectul aduce pervertirea unei intentii si intierea unor 
demersuri negative. Porninnd de la un fond la limita dintre armonie si 
dizarmonia din viata personala, implicarea oamenilor in plan social aduce 
discontinuitate in ceea ce s-a inceput anterior si initierea unora lasate in 
parasire in decembrie 2008. Revenirea ostentativa la luna decembrie 2008, 
pe de o parte, ascunde greseli si lipsa de initiativa in actiunile de acum, iar 
pe de alta parte duce la indeplinirea unei dorinte stranii: razbunarea. 

Este destul de greu de localizat intr-un astfel de context social o 
dorinta atat de limitata si egoista, in sensul ca aceasta are mai mult un 
caracter personal, individual si poate fi destul de greu repelata pe 
configuratia acestei zile. Este insa trecuta la acest capitol pentru ca efectele 
sunt mai mult vizibile in plan social. 

Pentru cei cu functie si demnitate, 16 ianuarie aduce cadere prin 
surpare din interior, eliberare de sarcini, sanciune pe linie profesionala, 
reglarea unor conturi intre grupuri cu interese obscure.  

Pentru ca legatura dintre viata personala si cea sociala este foarte 
mare, 16 ianuarie ar trebui sa aduca impliniri si finalitate unor planuri mai 
vechi, ea va aduce, in cele mai multe din cazuri, esec sau teama de esec, 
sanctiune sau teama de sactiune, un moment de constientizare a unor 
situatii complicate de erori de judecata, decizie sau fapte incorecte. 

17 ianuarie aduce complicatiile zilei de 16 ianuarie la nivelul 
finalitatii. In prima jumatate a zilei cu cuadratura pe care Luna o face cu 
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Marte este o grea lovitura acordata gandirii si initiativei. In 17 ianuarie 
descoperim ca, de fapt, nu solutia era mobilul actiunilor din ziua 
anterioara, ci o noua serie de asocieri, o noua perspectiva, o noua 
deschidere.  

Pentru ca avem de-a face cu o asociere intre o vibratie ce inspira 
volubilitate, comunicare, relationare si una ce aduce restrictie si complicatii 
pe ideea de selectie, spirit practic, materialism, interes pecuniar, intre 
caldura si raceala, intre optimis si pesimis, tot ceea ce va aduce fata in fata 
doi oameni se va centra pe ideea de competitie, de dominare, de reusita, de 
succes personal in raport cu insuccesul altuia. Reactiile si suferinta 
celorlalti va fi in indicator al succesului personal si, prin acesta stare 
psihica, toate actiunile pe care le vor initia vor fi incarcate de un egoism 
evident. 

In plan social prima jumatate a zilei nu aduce nimic vizibil, totul 
actionandu-se pe ascuns, departe de ochiul curios al opiniei publice, 
departe de specualtii. Se face o selectie negativa, se ascund fapte pentru ca 
se urmareste incheierea unei etape. Daca fapta este pe frecventa lui Marte 
in Capricorn, puternic si selectiv, rece, caustic, dar practic, imaginea si 
mesajul se vor situa pe frecventa Lunii din Balanta, inspirand 
superficialitate, jovialitate, sensibilitate, neputinta de a opune rezistenta, 
obsesia impartialitatii, dezinteres. 

In a doua jumatate a zilei, cand actiunile diminetii vor fi vizibile, Luna 
va ridica doua trigoane cu Chiron si respectiv cu Neptun, aducand un fals 
sentiment de stabilitate, o distorsiune, informatii eronate, rupte din 
context, tendentioase, obsesive ce scot in evidenta gandirea eronata a celor 
implicati, ascunderea adevarului. 

17 ianuarie este o zi trista tocmai pentru ca pe parcursul ei se vor 
petrece evenimente de care ne vom aminti peste doua saptamani, cand 
Luna va trece peste Nodul Nord si cand ceea ce acum este prezent si atunci 
trecut, va aduce lumina un adevar partial, va scoate din amintire si din 
intuneric, prin opozitia cu NS, adevaruri ascunse intentionat. 

Sa notam, asadar, intr-un colt al agendei ziua de 17 ianuarie cu o 
sageata spre stanga, semn al revenirii. 

In 18 ianuarie visul american se spulbera, revenind cu picioarele pe 
pamant si nu vom mai fi asa indulgenti la acele demersuri din care am fost 
exclusi. Aceasta zi este o zi a revenirii, a revansei, a renasterii intai afective, 
apoi sociale. 

Impartita, de aceasta data pe prioriti, nu pe sectoare sociale, 18 
ianuarie dezbina si controleaza, reuneste si sporeste puterea, aducand intai 
motivatii si apoi mijloace de a actiona. 

Este, asadar, un moment de agitatie, de haos. In 18 ianuarie sunt prea 
multe solicitari, prea multe vizite, prea multe discutii, totul este la nivelul 
lui “prea mult” si daca pana la ora 15,00 vom incerca sa impunem faptelor 
un control venit din experienta a ceea ce stim ca ni s-a mai intamplat, 
rememorarea unor intamplari asemanatoare in trecut (ceea ce stim despre 
oamenii cu care lucram), dupa aceasta ora se instaurea oboseala. Vom da 
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vina pe cei din jur pentru ca nu vom fi in stare sa acceptam propria 
instabilitate. Nu gandim limpede, dar nici nu putem sa acceptam solutiile 
mai bune impuse de ceilalti. Cuvintele pe care le auzim, le intelegem gresit 
si ne impotrivim curentului dintr-o intunecime a mintii, dintr-o ratacire. 
Din aceasta nesincronizare nu poate iesi nimic bun si nu poate duce la nici 
o solutie.  

Acum stiind ca este o zi a riscului venit dintr-o gandire defectuoasa, 
putem sa ne impunem un autocontrol nu prin comparatie, ci prin empatie. 
Empatia este ceea ce ii va salva pe oameni de la greseli lamentabile de la 
erori de judecata, de la actiuni antisociale, fata de care sa nu aiba nici cel 
mai mic regret. 

18 ianuarie este o zi karmica, o zi in care tristetea din trecut se aduna 
in jurul nostru ca intr-o formatiune invizibila ochiului personal, dar 
evidenta celorlati si care ne cere sa reeditam trecutul. 

Spre seara, Mercur, mergand inapoi, impotriva curentului, se 
intalneste cu jovialul si saltaretul Jupiter in Varsator si aduce inca o 
picatura de exploziv la tot contextul social agitat si incert. 

Aceasta conjunctie nu va linisti si nici nu va tempera, nu va centra 
gandirea, asa cum se intampla atunci cand Mercur este direct si nici nu va 
mobiliza pentru a initia demersuri pozitive, echilibrate. Ea va aduce egoism, 
lipsa de perspectiva, haos, gesturi excentrice de parasire sau declaratii de 
amor spuse in centrul orasului, la o portavoce.  

Este prima conjunctie Mercur-Jupiter, cu Jupiter in Varsator. In 31 
decembrie cand a avut loc ultima conjunctie a celor doua, ambele treceau 
prin Capricorn. Punctarea uniunii intre expansiune si comunicare, intr-un 
moment de maxima sensibilitate a lui Mercur, intr-un moment de deruta, 
de deriva pe un camp minat, este semn rau. El nu poate aduce decat alegeri 
gresite impuse de o gandire haotica, exclusiv emotionala si sprijinita pe 
traume.  

Empatia este, asadar, solutia care aduce trasaturile pozitive ale 
Varsatorului la un nivel perceptibil, la nivelul concretului, iar celui care o 
abordeaza lumina ochilor intr-o mare de orbi. 

19 ianuarie debuteaza cu intrarea lui Junon pe Varsator, semn ca 
relatiilor le va lipsi, pentru o buna perioada spiritul practic, abordandu-se 
acest sector al vietii cu retinere sau indiferenta. Momentul de ingress al 
acestui asteroid aduce Luna pe ascendentul momentului si Pluton, in 
conjunctie stransa cu Lilith, drept guvernator al temei. Daca, in astrologia 
natala, despre Junon se spune, prin insasi denumirea de “Asteroidul 
casatoriei”, ca spectrul ei de actiune tine de relatiile conjungale, de 
compatibilitata cu un partener si de stabilirea conditiilor de relationale 
intr-un cuplu,  acum se stie ca valentele sale depasesc acest cadru al vietii 
personale si al convenientelor sociale, oferind trasaturi si orientari noi. 
Junon patroneaza relatiile in general, asocierile ce se confintesc printr-o 
mutualitate sentiment-ratiune, oferindu-le oamenilor placere de a lucra 
impreuna sau necesitatea de a trai in grup. 
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Prin urmare, modificarea principalului mod de actiune adus de 
trecerea sa in alta zodie, aduce schimbari de orientare, noi principii de 
asociere, valente noi relatiilor care sunt deja stabilite. 

Legendele sun ca, pe vremuri, in China fetele care se nasteau in anul 
Tigrului si in special cele care se nasteam in anii Tigrului de metal sau de 
foc erau ucise pentru ca, se spunea, ramaneau nemaritate. Aceasta 
nativitate le aduceau fetelor o acuta nevoie de independenta, nesupunerea 
fata de nicio autoritate masculina, cultivarera egalitatii intre sexe, ceea ce 
era nepotrivit de aborat intr-o societate dominata de reguli ce impuneau 
femeilor alte standarde.  

Pe Varsator (Tigrul ca echivalet in zodiacul chinezesc), Junon capata 
o calitate proasta, iar orientarile sale sunt, de asemenea, negative. 
Varsatorul nefiind un semn de asociere, ci de independenta, libertate de 
expresie si inovatie, trecerea lui Junon in acest sector aduce o manifestare 
lipsita de limite, bariere, perdea sau bun simt in asocierile care exista deja. 
Tot ce implica relationare are acum o acuta nevoie de respiro. Avand un 
ascendent in Balanta, in momentului trecerii dintr-o zodie in alta, Junon nu 
va putea sa controleze mania si resentimentul, dorinta de razbunare, 
ambitia de a arata celui cu care are o asociere, indiferent ca este stabilizata 
cu un document oficial sau nu, ca se poate descurca singura, ca poate reusi 
fara ajutor, aducand dizarmonie. 

In contextul in care Venus in Pesti are nevoie de consolare si 
intelegere, pentru a realiza un schimb afectiv absolut necesar 
preintampinarii crizelor de personalitate, disconfortul afectiv sau 
tensiunea, Mercur este retrograd, chiar in Varsator, iar Marte aduce vietii 
alte prioritati, privite mai mult prin ambitie, ratiune, gandire si mai putin 
prin dorinte sau senzualitate, abordarea relationala pe care o aduce Junon, 
odata cu trecerea ei in Varsator, devine o problema spinoasa pana la 1 
aprilie 2009, cand va trece in Pesti. 

Intoarcerea la resentimentele trecutului, la un vechi mod de 
comportare, pentru a oferi ofranda orgoliului, pe ideea “ii arat eu cine 
sunt”, “ii demonstrez eu ca pot si fara” etc, etc., va afecta acea parte care, in 
ultimele 2 luni, s-a dovedit a fi cea mai sensibila, cea mai nevralgica. Acel 
element nevralgic al vietii personale sau sociale va putea fi identificat de 
fiecare in parte relativ uor, pentru ca acolo se va simti cel mai mult nevoie 
de corectitudine, intelegere, caldura. 

Intrarea lui Junon in Varsator nu aduce despartire, ci tulburari 
interioare, angoasa unei asocieri care amplifica frustrarea si nemultumirea, 
barfa, desconsiderarea, spalarea rufelor murdare in public si, in cel mai 
nefericit caz, separari temporare. Pe casa I a acestui ingress, Luna face o 
cuadratura la nodurile sale, aducand dimineata zilei de 19 ianuarie pe lista 
neagra a zilelor acestei luni. Intreaga zi se va derula sub impulsul acestui 
aspect, aducand neintelegere, comunicare disparata, intreruperea 
comunicari, accident prin preluarea unor sarcini straine, dar si reusita intr-
un demers negativ, succes prin minciuna, defaimare, manipulare. 
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Minciunile in 19 ianuarie sunt crezute, acceptate si pot aduce schimbari 
pozitive de situatii. 

In mod cu totul si cu totul neasteptat, seara, dupa o zi incarcata de 
atat de multe ambitii si schimbari de situatie, dupa atat de multe acuze si 
compromisuri, dupa atat de multe minciuni cu care se avanseaza pe scara 
ierarhica si se ocoleste normalitatea, va aduce in centrul atentiei 
rafinamentul si gratie, gandirea intuitiva, tonul cald, iubirea. 

Acest aspect nu este insa la fel pentru toata lumea. Daca succesul din 
prima parte a zilei s-a sprijinit pe o minciuna, pe o intriga menita sa 
promoveze valorile personale in detrimentul altei persoane, seara zilei de 19 
ianuarie vine cu remuscari si indoieli, cu interiorizarea efectului faptelor 
din cursul zilei, chiar cu un efect rapid de revers karmic a lor. Daca 
limitarile de ordin relational, desconsiderarea, neincrederea celorlalti, 
minciuna au adus prejudicii in prima parte a zilei, spre seara schimbarea 
registrului vine prin detasare, intelegere si plasarea emotiilor intr-o alta 
gama. Expresivitatea, linistea, gandirea echilibrata ii va indrepta pe acesti 
oameni sa-si gaseasca echilibrul in idei marete, in valori morale si in 
superioritate. Unii vor fi inspiat, alti lingusitor, unii vor citit poezii cu voce 
tare pentru a construi un moment poetic doar pentu ei insisi, altii isi vor 
suna prietenii si ii vor incuraja cum nu au facut-o niciodata. Aproape ca nu 
le va veni sa creada urechilor cand se aud! 

Dualitate acestei zile este doar un mic semn din ceea ce poate aduce 
Junon in Varsator, cat de puternic si direct ii poate mobiliza pe oameni, 
oferindu-le noi perspective, nu neaparat mai bune, ci doar inedite, straine 
modului lor obisnuti de comportare. 

20 ianuarie nu vine cu o noua greutate, asa cum s-ar credere, prin 
trecerea Soarelui in Varsator, ci vine cu un nou elan, cu noi aspiratii si 
motivatii, cu o energie noua, vine su solutii care se potrivesc vibratiilor 
impuse de planetele din aceasta zodie. Mesajul zilei de 20 ianuarie este 
unul bun si destul de puternic si dinamic, prin trecerea Soarelui in Varsator 
pe separatia trigonului Luna-Uranus. Ne putem astepta, chiar de 
dimineata, la o revigorare organica, la o stare de bine, un nou tonus si o 
noua dorinta de a actiona. Energia revine la cote optime si, astazi, suntem 
pe punctul sa participam la un eveniment foarte important pentru viata 
personala. 

Momentul important de destin pe care il aduce aceasta zi vine din 
conjunctiile succesive pe care Soarele si Mercur retrograd le realizeaza cu 
Junon pe Varsator, aducand genialitate, straniul destinului, misterul vietii, 
atat de aproape de starea de intelegere incat, pentru un scurta perioada de 
timp se poate reproduce intregul fir al vietii, chiar imagistic, nu doar 
intuitiv si se poate anticipa directia spre care ne duce ceea ce ni s-a 
intamplat. 

La capitolul evenimente ziua aduce intamplari disparate, conflict 
intre dorinta si actiune, intre ceea ce ne-ar placea sa facem si ceea ce 
suntem obligati, planuri schimbate, reordonarea prioritatilor. De aceasta 
data, trecerea Soarelui pe semnul sau de exil, trebuie privita ca o alianta cu 
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Junon, ca un exemplu de putere de expresie, nevoie de libertatea si aceste 
trasaturi incadrate in sextilul Luna-Saturn retrograd in Fecioara, aduce 
planuri de revolta, gandire impotriva grupului, demers impotriva 
curentului, ambitie, activitate in secret pentru reducerea puterii de 
influenta a unui grup. Caracterul straniu al acestui aspect aduce o mare 
greutatea celui care interpreteaza, pentru ca el indica gandurile noptii, 
insomnii periculoase, meditatii negative in plina noapte sau, in unele 
cazuri, practici de magie neagra abordate cu mare eficienta inainte de 
rasaritul soarelui pentru a perverti lumina si, prin asta, intelegerea si 
sentimentul.  

Ziua de 20 ianuarie contine 11 evenimente astrale, ce converg spre 
momentul de destin indicat de conjunctiile indicate. Nu se poate spune ca 
valorile tin doar de viata privata in mod singular, dar nici de cea sociala in 
mod exclusiv, ci de relatia stransa care exista intre motivele pentru care 
unii oameni isi aleg sa traiasca o anumita viata si insertia lor sociala, data 
de puterea de reusita si valoarea destinului. 

Spre seara, Luna va trece in Sagetator si nu va reduce ambitia, ci o va 
redirectiona spre perioada in care Soarele a trecut prin Sagetator (22 
noiembrie  - 22 decembrie 2008) si cand a agresat acest semn promovand 
trasaturile negative sub impulsul Lunii negre care tranzita, pe final, acest 
semn. 

Desi luna ridica 3 sextile cu Soarele, Junon si Mercur, oboseala si 
angoasele trecutului vor tulbura seara de 20 ianuarie incitand la gesturi 
necugetate.  

In 20 ianuarie trebuie sa ne gandim la predestinare, nu asocind-o cu 
fatalitatea, ci cu respectul pe care il avem fata de niste procese pe care le 
utilizam. Karma nu este in slujba dorintei, iar pozitivitatea ei nu este data 
numai de indeplinirea dorintelor, ci prin tot ceea ce duce la dezvoltarea 
vietii. Lipsurile, durerea, despartirile, boala, abandonul, tristetea sau 
singuratatea sunt elemente care contin in ele secretele multumirii, fericirii 
si linistii pentru ca, atunci cand vine vorba de destin, totul se rezuma la 
alegere. 

Noi alegem ce viata traim, noi alegem ce ne amintim din ceea ce am 
trait si cui permitem sa convietuiasca impreuna cu noi, pentru ca viata este 
ceea ce traiesti, nu ceea ce crezi ca traiesti! 

21 ianuarie, la fel ca ziua anterioara, aduce un element noua pe 
scena tensiunilor astrale: intrarea lui Mercur in Capricorn. Numai ce ne-am 
obisnuit cu neconventionalul, cu absenta barierelor, cu senzatia ca putem 
face orice si ca limitarile impuse de un context economic dificil pot fi 
ignorate, Mercur se intoarce la grijile materiale, la lipsa banilor, la grija lor. 
Revenirea la momentul 1 ianuarie, la noaptea dintre ani, la tensiunea si 
agresiunea acelei nopti, acum, cand Vernus absoarbe cu mare usurinta grija 
si fricile din mediu, cand cauta intai sa ierte si apoi se gandeste daca are ce, 
pe cine sau daca este cea mai buna alegere, aduce noi serii de complicatii. 

Partea buna a acestei noi serii consta in revenirea la o ipostaza despre 
care s-a crezut ca a ramas doar o amintire, cat si asupra noului context in 
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care aceasta revenire se desfasoara, pentru ca ofera mai multa stabilitate, o 
doza de certitudine perceptibila si speranta ca revenirea inseamna 
experienta, nu doar suferinta. 

Ca eveniment intoarcerea lui Mercur in zodia Capricorn aduce un nou 
suflu organelor de control, celor cu putere de decizie, reclamantiilor, 
verificarilor de rutina. Se cer rapoarte, dari de seama, explicatii, verificarii 
ale inventarului, recalculari, reindexari. Aspectul duce scaderea de valorilor 
atat in ceea ce priveste produsele care se cumpara si se vand, dar si a valorii 
morale, determinandu-i pe oameni sa recurga la gesturi dificil de inteles, 
agresive. 

Trecerea lui Mercur in Capricorn, aduce un ascendent in Varsator ce 
plaseaza aceasta planeta in casa XII. Partea cea mai complicata si dificila a 
acestei ipostaze, ce este urmarita de astrologi pentru a intelege practic ce 
are de facut Mercur in Capricorn, aduce un Uranus ca guvernator al temei. 
Patronajul acestui malefic asupra fragilului Mercur din Capricorn, plaseaza 
aceasta planeta sub directa influenta a opozitiei Uranus-Saturn.  

Intrand in Capricorn, pana la 1 februarie cand revine la mersul direct, 
Mercur are rolul de spion, de informator, de colector de informatii, in 
vederea descinderii intr-o actiune sociala puternica ce va actiona asupra 
unei structuri sociale, organizate, grup de persoane, natiune sau grup de 
natiuni, cu scopul de a indatora, pagubi, strica. 

Verificarile, controlul, darile de seama, analiza si supervizarea 
abordate, ca urmare a unor intamplari ce au avut loc in a doua jumatate a 
lunii decembrie, ascund adevaratele intentii. Opozitia Saturn-Uranus, cu un 
nou maxim pe 5 februarie, cu Saturn retrograd, ii afectaza pe cei tineri 
(femeile in special) care sunt de curand implicati in noi relatii profesionale, 
care si-au schimbat serviciu sau care si-l schimba in perioada asta, prin 
impunerea unui alt ritm, mult mai intens decat cel din 2008, cand sub 
impulsul opozitiei indicate s-a declansat actuala criza economica. 

Implicatiile acestei zile vor fi majore, iar efectele pe care le vor 
produce devin la randul lor cauze pentru alte serie de evenimente ce se 
prevede a se desfasura dupa momentul 5 februarie 2009, cand cei doi 
malefici se opun pentru a doua oara pe axa Fecioara-Pesti. 

In absenta unei opozitii atat de malefice, cum este cea dintre Saturn si 
Uranus, revenirea lui Mercur in Capricorn, ar fi indicat o serie de 
evenimente neprevazute, menite sa strice o imagine, dar sa construiasca 
alta, sa plateasca o datorie, sa onoreze o promiziune sau pur si simplu 
intoarcerea acasa a celor plecati la mare distanta. Integrarea acestor 
predispozitii normale in contextul agresiv pe care il traim, deci intr-un 
context anormal, rastoarna orice urma de bine si perverteste orice actiune, 
supunandu-o unui Saturn obsedat de economie, rezerva, eficienta, 
stabilitate, siguranta. In situatia in care prin Uranus nimic nu este sigur, iar 
el acum se opune lui Saturn ce aduce prin trecerea lui pe Fecioara cele 
indicate mai sus, intrarea lui Mercur in Capricorn, guvernat de Saturn, pe 
un ascendent al momentului in Varsator, guvernat de Uranus, ne plaseaza 
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viata la hotarul dintre siguranta si nesiguranta, acumulare si distrugere, 
liniste si stres, izolare si aglomerare. 

In acest raport de forte, sextilul pe care Luna in face cu NN, aduce 
luciditate, intelegere, fara a putea schimba in vreun fel evenimentele. Este 
ca si cum am alege intre doua produse cu acelasi pret situate in magazine 
diferite. 

22 ianuarie aduce Luna, pe de o parte, in cuadratura Saturn si 
Uranus, iar pe de alta parte in cuadratura cu Venus din Pesti. Daca relatia 
cu societatea, cu colegii de serviciu sau vecinii se afla sub dorinta de 
schimbare, de a submina o persoana ce detine o autoritate prin varsta sau 
functie, sub stress, in viata personala momentul 22 ianuarie aduce nevoie 
de intelegere, teama de siguratate, complexe de inferioritate. Cu cat vor fi 
mai duri si mai greu de suportat in relatiile profesionale, cu atat mai mult 
vor avea nevoie de afectivitate si intelegere in viata personala. In 22 
ianuarie este nevoie de adaptare, supravietuire, ajustarea 
comportamentului fata de nevoile grupului. 

Spre seara, cand Luna trece in decanul al treilea, guvernat de Soare, si 
cand va ridica un sextil cu Neptun, comunicarea pe teme legate de 
spiritualitate, esoterism, filozofie, mister, paranormal, stiinte de granita, 
paramedicina, confera un sentiment de intelegere asupra vietii si confera 
incredere. 

In aceasta zi, un aspect puternic, vizibil si in zilele anterioare – 
sextilul Marte-Uranus, aduce argumente reale, corecte, bune, adevarate, 
benefice intr-un context social incapabil sa le valorifice. Daca pana in acest 
moment vibratiile acestui aspect au fost prea putin vizibile, din 22 ianuarie 
si pana la revenirea lui Mercur la mersul direct in 1 februarie, mesajele si 
solutiile impuse de acest sextil vor aduce un pic de racoare in fiebinteala 
lipsurilor cu care ne confruntam. 

Realizadu-se mai spre seara, acest aspect va face din noapte de 22 
spre 23 ianuarie un sfetnic bun, un prilej de regandire a situatiei sociale 
prin care trecem, un mijloc de a delibera. 

Ziua de 22 ianuarie, din caza acestui sextil poate aduce un inceput 
bun. Este adevarat ca ne va veni foarte greu, daca nu chiar imposibil, sa 
integram ceea ce poate el aduce, sa promovam valorile bune pe care le 
predispune, dar fondul benefic va exista. 

23 ianuarie aduce primul efect al sextilului pe care l-a realizat 
Marte cu Uranus la grad perfect in seara zilei de 22 ianuarie. Daca Venus va 
intra in conjunctie cu Uranus, producand actiuni cu final iremediabil, 
intarind sau distrugand digurile de protectie pe care ni le construit in jurul 
nostru, trecerea Lunii in Capricorn, dupa 9:17, va declansa o serie de 
evenimente in lant, ce nu li se va putea opri desfasurarea. Acestea i se 
datoreaza nu numai vibratiei, inca active, a sextilului cu Uranus sau 
conjunctiei Venus-Uranus, ci si conjunctiilor Luna-Pluton si Luna-Lilith, 
ceea ce confera zilei de 23 ianuarie sansa de a deveni cea mai neagra si 
imposibila zi a lunii ianuarie. Ceea ce s-a incercat de o luna de zile incoace, 
cand Lilith anticipa actiuni specifice zodie Capricorn, legat de jocul de-a 
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puterea, manipularea prin sporirea lipsurilor, acum vor putea fi puse in 
aplicare. 

Pornind de la un substrat real, impus de o nedreptate, o lipsa de 
atentie, un mijloc de denigrare a unui om, o fapta gresit indreptata 
impotriva cuiva, indiferent ca este o persoana lipsita de imagine sociala sau 
ca e vorba despre un grup, prin trecerea Lunii peste cei doi malefici din 
Capricorn gandirea si emotiile de grup se vor zdruncina si oamenii se vor 
uni in grupari care sa protesteze, adoptand un comportament categoric si 
impulsiv.  Zidurile de protectie cu care se inconjurau oamenii pana nu 
demult, prin apropierea Lunii de Uranus pica unul dupa altul si traiesc cu 
frica descoperirilor negative, daca e vorba de greseli ale trecutului rascolite 
acum de Mercur retrograd in Capricorn, sau cu perspectiva unui viitor 
sumbru.  

Aspectul impulsiv este dat si de trigonul in crestere a lui Marte cu 
Saturn, care da forta negativa liderilor, putere de a castiga faima pe seama 
unor situatii pe care, cu cateva zile in urma (17, 20 ianuarie), le-au 
provocat. 

Viata personala se zdruncina din temelii, prin atentarea la incredere, 
sinceritate. Se vor pune in discutie bunurile in comun, ajutorul pe care cei 
din cuplu si l-au acordat unul altuia, sprijinul social de care au beneficiat 
acestia din partea unei a treia persoane, imposibil de cuantificat in conditii 
normale. 

Find in exil, Luna va pune toate aceasta tensiune pe umerii altuia. 
Prin urmare, in tot ceea ce se intampla cel care va acuza nu se va considera 
nicio clipa vinovat si nu va fi in stare sa vada eroarea din ecuatia vietii sale. 

Daca 23 ianuarie aduce explozia careia nu i se poate cuantifica 
amploarea si nici durata, o revolta haotica lipsita de sens, in 24 ianuarie 
ele sunt puse pe hartie, sunt prezentate intr-un mod stiintific, aproape de 
infatisarea lor reala, pentru a se putea extrage din tot ceea ce se intampla o 
solutie. 

In 24 ianuarie, Luna nu trece prin niciun aspect major la grad perfect, 
in schimb Soarele va intra in conjunctie cu Jupiter, Marte in trigon cu 
Saturn, iar Venus in opozitie cu Saturn si sextil cu Marte. 

Daca Jupiter aduce, prin conjunctia cu Soarele, spirit intreprinzator si 
curaj, dorinta de a construi un loc, de a recladi o idee, de a reface ceea ce s-a 
stricat in ultimele doua luni, opozitia lui Venus cu Saturn aduce 
nesiguranta si lipsa de intiativa, repliere si tendinta de a trai in izolare. 
Daca prin trigonul cu Saturn, Marte incurajeaza acele structuri si demersuri 
care confera stabilitate, alegerea celei mai bune variante din ceea ce se 
ofera, prin sextilul cu Venus, el va incerca sa-i ajute pe oameni sa ajunga la 
un compromis intre lipsuri si retinere, intre putin si motivul suferintei, 
intre intelegerea contextului si sansa de a obtine imbunatatirea ei prin 
revolta. 

Chiar daca toate aceste planete isi unesc fortele in aceasta zi, 24 
ianuarie nu este o zi a efectelor, a cauzelor, a marilor evenimente, ci o zi a 
solutiilor. Se va actiona pe mai multe planuri, dar niciunul nu va putea sa 
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aduca solutii intr-un context atat de dur si agresiv, cum este cel dat de 
opozitia Saturn-Uranus pe axa Fecioara-Pesti. Va fi o zi a luptei cu 
prejudecatile, cu obsesiile, o zi a luptei intre convingeri. Ori cuvantul se 
poate rastalmacit si, in loc de se alega varianta buna, pacifista, nonviolenta, 
se alege cea mai rigida si mai dificila, pentru ca va avea foarte multe 
implicatii si contine un spectru foarte larg de actiune. Cu Mercur si Saturn 
in receptie mutuala, dar amandoua in mers retrograd, tot ce tine de 
administratie, sistem bancar, fisc, organizatii guvernamentale, cabinete, 
demersuri juridice sau mijloace de consolidare economica sau 
administrativa a unei tari vor fi puternic afectate. 

Iata solutia, vom spune! Din neferice, nu va putea fi aplicata si ne 
vom vedea in situatia in care, asemenea lui Adam din pictura lui 
Michelangelo de pe Capella Sixtina, catre care Dumnezeu intinde mana fara 
a-l putea atinge. 

Asemanarea cu motivul Crearii lui Adam, redat de Michelangelo, 
poate amplifica neincrederea si aduce tensiunii, existente de cateva luni din 
cauza opozitiei indicate, o putere de actiune deosebit de mare. Daca vom 
cauta sa ne izolam in sentimente, ele vor fi lovite de nesiguranta, prin 
opozitie cu Saturn, si frustrare, pentru ca exista dorinta (sextil cu Marte), 
dar nu exista context (opozitie Saturn-Uranus, receptie mutuala negativa 
Saturn retrograd – Mercur retrograd). Daca vom cauta sa fim rationali 
aceleasi aspecte ne vor speria cu realitatea solutiei, cu caracterul ei benefic, 
dar, deopotriva, dezamagi, pentru ca nu exista contextul social potrivit si 
nici oamenii dispusi sa o aplice. Daca vom dori sa ne axam doar pe 
activitatea sociala, ne vom lovi de tensiunea pe care ceilalti vor incerca sa 
ne-o aplice si noi, vom raspunde, apeland la aceleasi metode. Daca vom 
cauta sa iertam, adoptand exemplul crestinului exemplar, vom vedea cu 
durere cum zidurile de aparare pe care le-am ridicat cu mare greutate in jur 
se vor surpa. 

Oricum vom actiona, vom constata ca binele care exista este un lux al 
vietii, o risipa a destinului si nu vom putea sa ne resemnam. 

24 ianuarie nu este nici pe departe scena unor dispute, ci teatrul unde 
mai multe piese sunt jucate in acelasi timp. 

Finalul perioadei analizate, va face din 25 ianuarie o zi a vitezei, a 
rapiditatii, a actiunilor facute in graba si, evident, a efectelor imediate 
reiesite de aici. Daca pana dimineata Luna deja ridica 4 aspecte (2 sextile cu 
Uranus si Venus, un trigon cu Saturn si o conjunctie cu Marte) vom incepe 
ziua cu programul incarcat in subconstient. Asadar ne trezim cu fixatii pe 
un anumit demers, pe care obligatoriu trebuie sa-l abordam si pe care nu-l 
putem amana, ca ni se cere o datorie pentru care aveam alt termen sau ca ni 
se refuza cu insistenta un avantaj si vom trai intreaga zi cu neputinta de a 
schimba ceva, ca niste spectatori ai propriei vieti. 

Spre seara Luna va intra in Varsator pregatind eclipsa din 26 ianuarie 
si, evident, Luna noua din Varsator ce va avea loc in aceeasi zi. 

In tot acest haos, oamenii vorbesc si pentru ca vorbesc prea mult si 
prea usor, vom putea afla informatii pretioase, secrete profesionale, pareri 
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foarte importante prin consistenta lor si legatura puternica pe care o au cu 
evenimentele reale la care fac referire. 

(Mon) 26- 1-2009  2:47    Moon (Aqu) Con (Aqu) Juno 
(Mon) 26- 1-2009  6:35    Moon (Aqu) Con (Aqu) Jupiter 
(Mon) 26- 1-2009  9:55     Sun (Aqu) Con (Aqu) Moon (New Moon) 
(Mon) 26- 1-2009 16:06    Moon (Aqu) Con [Aqu] Node 
(Tue) 27- 1-2009  1:30 Mercury [Cap] Sex (Pis) Venus 
(Tue) 27- 1-2009  8:11 Mercury [Cap] Con (Cap) Mars 
(Tue) 27- 1-2009 12:56    Moon (Aqu) Con (Aqu) Chiron 
(Tue) 27- 1-2009 19:12    Moon (Aqu) Con (Aqu) Neptune 
(Wed) 28- 1-2009  8:11    Moon (Aqu) --> Pisces 
(Wed) 28- 1-2009 12:27    Moon (Pis) Sex (Cap) Pluto 
(Wed) 28- 1-2009 13:34    Moon (Pis) Sex (Cap) Lilith 
(Thu) 29- 1-2009  8:01     Sun (Aqu) Con [Aqu] Node 
(Thu) 29- 1-2009 23:14    Moon (Pis) Con (Pis) Uranus 
(Fri) 30- 1-2009  0:30    Moon (Pis) Opp [Vir] Saturn 
(Fri) 30- 1-2009  2:33    Moon (Pis) Sex [Cap] Mercury 
(Fri) 30- 1-2009  9:40    Moon (Pis) Sex (Cap) Mars 
(Fri) 30- 1-2009 11:23    Moon (Pis) Con (Pis) Venus 
(Fri) 30- 1-2009 17:24    Moon (Pis) --> Aries 
(Fri) 30- 1-2009 21:37    Moon (Ari) Squ (Cap) Pluto 
(Fri) 30- 1-2009 23:03    Moon (Ari) Squ (Cap) Lilith 
(Sat) 31- 1-2009  2:41    Moon (Ari) Sex (Aqu) Juno 
(Sat) 31- 1-2009  4:33    Moon (Ari) Sex (Aqu) Jupiter 
(Sat) 31- 1-2009 10:45    Moon (Ari) Sex [Aqu] Node 
(Sat) 31- 1-2009 15:15     Sun (Aqu) Sex (Ari) Moon 
 
26 ianuarie vine, in aspectul de aplicatie a opozitie Saturn-Uranus 

de pe axa Fecioara–Pesti, cu 5 evenimente principale ale caror momente de 
maxim se consuma acum.  

Cum putin dupa inceperea zilei de 26 ianuarie, Luna ca intra in 
conjunctie cu Junon pe Varsator, prima conjunctie a Lunii cu acest asteroid 
de cand din 19 ianuarie 2009  a intrat in segmentul acestei zodii, pentru ca 
la doar cateva ore dupa, aproape de ivirea zorilor, sa intre in conjunctie cu 
Marele Benefic, de asemenea prima conjunctie de cand Jupiter, din 5 
ianuarie 2009, a intrat pe acest semn. Pana la Luna noua in Varsator de la 
ora 9:55 evenimentele ne asalteaza, planurile sunt date peste cap si vom 
dori in ultimul moment sa rezolvam ceea ce fie am amanat tot anul 2008, 
fie nu am reusit sa finalizam in ultima luna. 

Desi pare o finalizare pripita eclipsa de Soare ce intervine cu 
momentul de maxim la doar 3 minute de momentul de Luna noua, aduce 
prea multa energie ca actiunile sa nu fie eficiente. 

Luna fiind in Varsator si Venus in Pesti, in 26 ianuarie avem de 
parcurs prima contradictie interioara legate de conflictul intre dorinta si 
actiune, intre energie si disponibilitate. Legatura dintre cele doua semne 
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duale, intre puterea de a spune adevarul (Luna in Varsator) si teama de a 
nu ranita, leza, agasa (Venus in Pesti) va reiesi o atitudine interesanta, de 
intelege, de profunzime, de experimentare. Se intampla ca aceasta relatie sa 
se desfasoare in preajma Lunii noi, a conjunctiei Lunii cu Soarele, dar si a 
conjunctiri Lunii cu Sensul Vietii pe aceeasi zodie, semn de intelegere, 
aprofundare si reusita. 

Eclipsa de Soare din 26 ianaurie 2009 este una stranie. Prin 
eclipsarea Soarelui de catre Luna, nu apare, asa cum suntem obisnuiti in 
momentul de Luna noua, o fuziune a energiilor solare cu cel lunare, ci o 
schimbare de rol, in care puterea grupului, emotiile, fortele subconstiente, 
vointa poporului, glasul natiunii sa se auda, acum, foarte departe. 

La nivel personal, un Marte in Capricorn pe asa XI aduce, prin 
conjunctie cu Mercur, in aplicatie, si trigonul cu Saturn, in separatie, un 
transfer de pe vointa de grup, demers social, pe viata personala, reusind 
intr-un timp scurt sa aflam mai multe despre contextul in care traim si sa 
beneficiem de efectele pe care le-am produs actionand in societate in 
perioada decembrie 2008 – ianuarie 2009. Relatia Lunii cu Marte, in 
contextul vietii particulare aduce o perceptie stranie asupra timpului, un 
interesant joc de rol, oferirea sprijinului neconditionat unei persoane aflate 
intr-o situati dificila. Termenul de protectie, are in 26 ianuarie conotatii 
interesante pentru ca nuami gandul de a ajuta, a sprijini, a oferi un suport 
de orice natura unui apropiat declanseaza un val de evenimente ce nu mai 
poate fi oprit. Acest val de evenimente, in aparenta, este declansat de Luna, 
el fiind efectul trecerii lui Jupiter prin Varsator si, acum, pare sa aduca 
primul ecoul la nivel social al demersurilor motivate de dorintale sau 
necesitatile personale. 

Ajutand in 26 ianuarie inseamna a ne afirma, a ne prezenta 
cunostintele si priceperea, fata de persoane ale caror pareri sunt solide, 
puternice si vor deveni esentiale in urmatorul ciclu lunar, ce incepe in 26 
ianurie 2009 si se finalizeaza 25 februarie 2009. 

La nivel social relatia Marte-Mercur-Saturn este diferita de cea din 
sectorul personal al vietii. Daca acasa sotii, fratii, rudele sau colegii 
relationeaza intr-un mod cald si prietenesc, in societatea comportamentul 
lor se schimba, devin aspri, selectivi, gandind prea mult exprimarea unui 
sentiment, eventual amanandu-l si provocand blocaje in intelege si 
comunicare. Efectele unor actiuni trecute se vor impleti cu cele pe care le 
provocam acum prin relansare, rediscutare, renegociere, redeschidere a 
unor subiecte despre care s-a crezut ca au fost incheiate. Lupta pentru 
putere si influenta are acum o imagine buna, obscura si o putere la fel de 
mare pe baza careia este de motivat demersul. 

Din aceasta cauza pot numi ziua de 26 ianuarie drept o lovitura de 
teatru, o explozie de adevar amestecat printre argumente penibile si 
implicat in demersuri false, lipsite de consistenta, pentru ca, pana la finalul 
acestui interval pe care il analizam (sfarsitul lunii ianuarie 2009) sa vedem 
si sa intelegem ce s-a dorit de fapt sa se spuna sau sa se faca in 26 ianuarie. 
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Pentru ca avem o Luna in Varsator ce aduce luciditate, dar, in 
aspectul ei bun, o directioneaza doar spre viata privata, suspiciunea va fi o 
stare de spirit, iar ironia  o conditie a exprimarii inteligente. 

In a doua parte a zilei Luna va intra in conjunctie cu NN aducand 
pentru cateva ore trezirea din betia puterii si a doritei de a influenta. 

Prin urmare, 26 ianuarie nu este o zi trista, dar nici vesela, ci mai 
curand una dinamica. Vom avea atat de multe motivatii si atat de multe 
aspiratii pe care corpul, mintea, sufletul sau anturajul nu le va putea 
sustine. Sa nu uitam ca Varsatorul nu este un ctitor, ci un catalizator, cel 
care vine cu solutia fara sa stim daca, pentru ca o detine, il face, prin asta, si 
lucid de valoarea sa socio-culturala, umanitara sau politica.  

Daca ne asteptam sa vedem ziua de 26 ianuarie o zi plina de 
invataminte si solutii miraculoase, doar pentru ca este implicata puternic 
Luna in Varsator, s-ar putea sa traim o mare dezamagire. Varsatorul fara 
un substrat viu, valabil si puternic vine cu  distrugere, chiar in masa, cu o 
eroare minuscula, dar esentiala, intr-un sir de calcule care anuleaza 
proiectul si face ca aparatul sa nu mai functioneze. 

Insist asupra ideii ca mesajul acestei zile este legat de calitatea 
morala, umana, intelectuala sau culturala pe care am aratat-o in ultimele 
doua luni. 

In aspectul sau cel mai bun, 26 ianuarie este o zi a adevarului si a 
descoperirilor, insa doar pentru cei care se detaseaza atat de mult de ceea 
ce ii magnetizeaza si ii implica, incat pot deveni martori, chiar asupra 
propriei vieti. Pentru acestia dintre noi, 26 ianuarie este o zi a revelatiilor, a 
descoperirii puterii de a actiona si a motivatiei de a merge mai departe. 
Asta implica renuntarea in totalitate la actiunile din aceasta lume si 
ancorarea sufletului in ceea ce stim sau avem impresia ca stim despre ceea 
ce este dincolo de noi. 

Ultima parte a tranzitului Lunii prin Varsator, din 27 ianuarie, nu 
mai aduce nicidecum placerea de a evada intr-un univers spiritual, pur si 
detasat de dificultatile vietii de muritor, ci, de asemenea duplicitar, pe de o 
parte constientizarea efectelor demersurilor abordate in 26 ianuarie, iar pe 
de alta parte resemnarea in fata esecurilor si implicarea celor din jur, ca 
parti colaterale, la acest efect. 

Daca vom fi tristi, ii vom face si pe cei din jur tristi, daca vom fi 
bucurosi vom dori ca toata lumea sa rada impreuna cu noi, in felul acesta 
finalizand ultima etapa a incercatului tranzit al Lunii prin Varsator din 
aceasta perioada. Azi, in 27 ianuarie, vom intelege ca am deschis o usa pe 
care nu o vom mai putea inchide si ca ceea ce am facut in 26 ianuarie a 
produs schimbari iremediabile. In verva acumularii de rezultate, goana 
dupa senzatonal va fi evidenta si va aduce tulburari interioare si 
dezorientare. 

Sextilul lui Mercur cu Venus, inainte ca acesta sa intre in conjunctie 
cu Marte, este semn ca, de fapt, Saturn este cel care dicteaza din umbra 
trasaturile celor trei planete. Mercur, aflat acum in mers retrograd, va 
vedea in Saturn retrograd, pe semnul pe care il guverneaza, un intelept care 
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intelege trecutul, nu ca este puternic detasa de el. Relatia acestora duce la 
frustrarea, resentiment, agresiune verbala impotriva unui apropiat, in 
special o femeie, refuzul unei oportunitati, a unei relatii sau a unei solutii 
pe motiv ca vine de la cine nu trebuie. 

Se poate ca unele persoane nascute in Varsator, Capricorn, Fecioara 
sau cu un ascendent in semn de foc sa fie familiarizate cu acest mod de 
comportare, sa-l aiba implementat in tema si sa-l gestioneze mult mai bine 
decat ceilalti. In acest caz diferenta se va face prin motivatiile pe care le vor 
aduce cei familiarizati, dar in niciun caz prin actiunea in sine. 
Retrogradarea celor doua planete acum in aspect confera nu doar nostalgia 
a ceea ce nu putem obtine niciodata, dar si un plans interior, o durere 
sufleteasca ce poate aduce refuzul la limita extrema. Cei care se simt 
sensibili, care au frecvent stari de tristete, apatie sau care se simt des 
deprimati, vor percepe ziua de 27 ianuarie cu mare greutate. 

Spre deosebire de 26 ianuarie, in ziua de 27 ianuarie nu vom putea 
aborda cu la fel de multa eficienta nonactiune, nu vom mai putea fi martorii 
vietii pe care o traim, pentru ca vom avea de infruntat tristetile si frustrarile 
trecutului.  

Cei care au un instinct de aparare foarte dezvoltat, vor incerca sa 
combata tristetea si apatie prin intalniri cu prietenii, iesi in natura, la 
plimbare sau, la un alt nivel, iesiri din cadru, fapte ce indica o comportare 
atipica, extravaganta. Nu este rea aceasta abordare, pentru ca ea nu va 
putea fi scapata de sub control, dar nici nu va combate tristetea. 

Pentru a se afla in conjunctie cu Chiron, vindecatorul, si apoi cu 
Neptun, iluzia, Luna ne va face sa intelegem de unde ne vine durerea. Din 
nefericire, acest aspect nu indica si posibilitatea de a avea in jur un asistent, 
o persoana care sa ne sfatuiasca, pe cineva care sa inteleaga mai bine decat 
noi prin ce trecem si nici noi, la randul nostru, nu putem deveni confesori 
obiectivi in problemele altora. Aspectul indica retragerea in singuratate, 
necesitatea replierii, a intoarcerii la ceea ce este abandonat in suflet, a ceea 
ce nu am experimentat, nu am trait din teama, boala, refuz, lipsa de 
intelegere sau intrasigenta. 

Nu ne putem asteptat nici la seara zilei de 27 ianuarie sa ne ofere mai 
multa liniste pentru ca o conjunctie a Lunii cu Neptun, in acest context, nu 
poate aduce consolare, ci tendinta de a reveni la acelasi mod de refuz al 
propriei fiinte, al propriului ideal, al implinirii, dorintelor, muncii sau chiar 
vietii, in situatia in care toata ziua am criticat si am acuzat chiar acest mod 
de comportare. 

In perioada fara directie, toata noapte dinspre 28 ianuarie Luna ne 
aduce pe de o parte insomnie, din teama de somn sau refuzul acestuia ca si 
cum somnul ar fi un fel de moarte, iar pe de alta parte retragerea in 
substante stimulatoare, alcool, ce pot atenua pe moment durerea si 
neimplinirea. 

28 ianuarie este o zi a experinetei. Chiar de dimineata, odata cu 
lumina soarelui, ne revine in suflet speranta, dorinta de a trai viata asa cum 
am trait-o pana acum si refuzul limitelor impuse de purificare, tratament, 
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ajustare la un comportament moral. De la 8:11, cand Luna va trece in Pesti, 
pana in a doua parte a zilei de 30 ianuarie 2009, amintirea zilei de 27 
ianuarie se va mentine vie, cu toata greutatea si durerea ei. 

Deloc intamplator, ingresul Lunii in Pesti, aduce un ascendent al 
momentului in Varsator, unde il avem de cativa ani in tranzit pe Neptun. 
Conforma acestei teme, Luna se va situa, impreuna cu Neptun, 
guvernatorul semnului si Uranus guvernatorul temei, in emisfera nordica a 
horoscopului, aducand trairilor interioare si nevoilor personale o mai multa 
importanta, ce va comporta, in urmatoarele doua zile, o evolutie stranie. 

Se va incerca in 28 ianuarie sa se impuna un model, un sablon si, prin 
asta intentia de transfera greutatea raspunderii pe umeri altora. Cu un 
Neptun puternic in acest context astral si cu Saturn retrograd manevrand 
din umbra efectele zilei de 27 ianuarie, solutile ce vin in aceasta zi sunt 
gresite, construite pe o eroare de judecata, calcul sau pur si simpli aplicate 
intr-o perioada de timp gresita. 

In viata personala acest aspect aduce refuzul caminului, disconfort, 
defectiuni in casa, stricaciuni atat ale unor instrumente sau aparate, dar si 
ale unor sentimente ce intaresc increderea. Supararea, nervii, cearta, 
disputa, vor vi traite la mare intensitate. Prea multe cuvinte grele, prea 
multe critici si prea multe reguli care sa ingradeasca relatia vor face din 
ziua de 28 ianuarie o zi a experientei negative. Uneori este nevoie de o 
astfel de experienta pentru ca, in viitor, cand planetele ne vor oferi sansa de 
a ne purifica structura emotionala si emotionala de impuritati sa abordam 
aceasta ipostaza cu mai multa raspundere. 

28 ianuarie este o zi care ne impovareaza de propriile greseli si ne vin 
efectele pe care le-am produs nu actionand intr-o directie, ci mentinand o 
atitudine. Lauda si critica din aceasta zi vor veni dintr-o doza destul de 
pronuntata de sinceritate. Pentru ca Luna va face doua sextile, unul cu 
Pluton si altul cu Lilith, ne va interesa destul de putin ceea ce simte cel de 
langa noi si ne va preocupa mai mult cat de bine suntem observati, care este 
impactul atitudinii, cunostintelor sau puterii de decizie abordate. 

Pentru ca ne vom confrunta cu o doza destul de mare de egoism, in 28 
ianuarie nu vom putea vedea ca, de fapt, destinul ne ofera din nou sansa de 
a intelege care sunt atitudinile gresite pe care le intretine. Aceasta 
constientizare nu va veni in 28 ianuarie pentru ca ea este rezevata zilei 
urmatoare. 

29 ianuarie contine doua evenimente astrale care, la fel ca si ziua 
precedenta, acorda o importanta deosebita legaturii care exista acum intre 
semnele Varsator si Pesti.  Chiar de dimineata (8:01), cu acelasi ascendent 
in Varsator, Soarele realizeaza o conjunctie la grad perfect cu Sensul vietii, 
intreaga zi fiind, asadar, sub impulsul acestui aspect. 

Chiar daca acesta este cel mai important eveniment al zilei, si pana 
seara, cand Luna va face o conjunctie la grad perfect cu Uranus, nu se mai 
produc alte evenimente astrale, conjunctia Soarelui cu NN este edifiatoare 
intr-o serie de evenimente ce vor actiona mai mult in sfera personala. 
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In acest moment pe cer avem nu mai putin de 5 conjunctii cu 
tolerante ce merg pana la 3 grade, iar conjunctie Soare-NN, fiind conjunctie 
cu gradul cel mai mic, devine vedeta acestei zile si a intregii perioade, pana 
la finalul lunii. 

Prevestind, in general, aspecte pozitive, conjunctia Soarelui cu Sensul 
vietii aduce puterea de a schimba destinul, de a impune acestuia o noua 
directie in conformitate cu dorintele si aspiratiile personale. Este semn de 
vointa, de aspiratie de impulsionare, de realizare. Atunci cand 
personalitatea se intalneste cu o asa oportunitate, cu un asemenea aspect ea 
este incurajata sa se exprime, sa puna in aplicare aspectele cele mai bune 
ale vietii sale, sa lucreze pentru a-si promova propria imagine si pentru a 
reusi sa faca din “personal” un model. 

In contextul in care Pluton este in conjunctie cu Lilith, Mercur cu 
Marte, Jupiter cu Junon, Neptun cu Chiron, aspiratiile si motivatiile de care 
dispunem acum devin tulbure, ocupand mai mult sectorul emotional, decat 
cel al gandirii. Agresiunile devin prin aceste conjunctii nu motive de revolta 
sau de a atrage atentia spre un element esential al vieiti social, ci o 
modaliate personala de a abora purificarea, desprinderea de impuritatile 
morale intr-un context social ce obliga omul sa-si ignore calitate umana. 

Gandind situatia conjunctie Soare-NN prin acest cadru, nu putem sa 
nu atragem atentia asupra sinceritati, asupra corectitudinii in stabilirea 
planurilor de viitor, in remuneratii, recompense sau atribuirea unor sarcini 
profesioanle, in accederea spre o functie, un statut sau in a solutiona unei 
probleme de ordin social. 

Nu trebuie sa ne pacalim, pentru ca aspectul nu va putea sa 
echilibreze balanta si nici sa aduca emotia in gandire, pentru a o sublima. 
In felul acesta vom trai o zi de 29 ianuarie ca pe una in care ne vom asuma 
mari raspunderi, dar, fara sa intelegem de ce, vom reusi sa dezamagim 
foarte tare. Daca  in ceea ce priveste dezamagirea este trecuta in plan 
secundar, rasunderile pe care ni le vom lua vor impune un mod de gandire 
gresit, unul ce va accentua conflictul intre gand si emotie, intre dorinta de 
actiune. 

29 ianuarie aduce, asadar, eroare de judecata intr-un context social 
tulbur si agresiv. Multe se vor schimba prin aceasta conjunctie, dar foarte 
putine dintre acestea vor fi bune. 

In 30 ianuarie 2009, Luna, cat se mai afla in Pesti se opune lui 
Saturn, ridica doua sextile cu Mercur si respectiv Marte si, aproape de 
mijlocul zilei, intra in conjunctie cu Venus. In aparenta simple conjuncturi 
astrale, relatiile Lunii cu toate aceste planete, pe final de Pesti, aduce si un 
altfel de final. 

Opunandu-se lui Saturn, chiar din timpul noptii, Luna reuseste sa 
transmita o stare de receptivitate ce poate fi, initial, perceputa sub forma 
unei acitivitati nocturne intense, a unor visuri cu mesaje premonitorii, a 
unor trairi ample ce duc inevitabil spre trecut. Avand inca un puternic 
mesaj volitiv, prin conjunctia Soare-NN, inca activa, dar, in realitate, 
afladu-se sub impulsul conjunctiei cu orbul cel mai mic (Pluton-Lilith), 



2009 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime!  
 

34                                                                                         © Gheorghi ță Coşer, 2009 

apelul la trecut va fi unul de natura sociala. Planurile din timpul noptii vor 
fi urgent puse in aplicare in cursul zilei, cautandu-se prin relationale sa se 
indeplineasca toate astea. 

Faptele, pe care acest context astrale le predispune, vin sa intareasca 
ideea ca traim intr-o societate bolnava dupa senzational, in care se face o 
grava confuzie intre exprimare personala si tupeu. Aspectele nu duc la 
distrugere de imagine si nici la atacuri directe, ci la pierderi colaterale 
impuse de ambitia bolnava a unor semidocti de a se impune in fata 
celorlalti cu atat mai mult cu cat vor sti mai putine lucruri. 

Pentru cei care doresc o recunoastere a meritelor proprii prima 
jumatate a zile aduce cosmarul de a vedea cum persoanele incompetente 
sunt avansate, cum reusita lor poate sfida cu eleganta cele mai solide reguli 
morale si de conduita socio-profesionala. Ideea de gratiere, de anularea a 
greselilor se va aplica selectiv si se vrea din aceasta sa se inteleaga ca pentru 
toti exista aceeasi lege. 

Promovarea nonvalorilor face din 30 ianuarie 2009 cea mai 
interesanta zi a lunii. 

Nici dupa ora 17:24, cand Luna va trece in Berbec, solutiile nu par sa 
poata fi aplicate. Forfota sociala, agitatia pe evenimentele ce au avut loc in 
prima jumaate a zilei vor avea un efect de halou asupra succesului cu care 
semidoctii au sfidat familia, prietenii, grupul de apartenenta, societate. 

Spre seara, Luna va implini ziua cu doua cuadraturi, una cu Pluton si 
cealalta cu Lilith, aducand celor dezamagiti deziluzia ca, pe viitor, toate vor 
fi asa cum a fost in aceasta zi. 

Relatiile pe care le realizeaza Luna prin trecerea dintr-un semn de 
apa intr-unul de foc, prin aspectele pe care le realizeaza cu 5 planete si 
Lilith, nu poate indica decat o degringolada a valorilor, o desprindere de 
moralitate si o dezamagire. 

Ziua este insa capabila de mai multe efecte negative decat am incercat 
sa includ in aceste cateva cuvinte. Daca in jurul orei 11,00, conjunctia Luna-
Venus in Pesti va aduce, pentru o scurta perioada de timp, incredere in 
valorile personale, in moralitate, in emotii, dupa ora 13,00 situatia revine 
brusc la contextul impus de conjunctia Pluton-Lilith, in calitate de 
conjunctie cu orbul cel mai mic. 

Daca suntem obligati in 30 ianuarie sa facem dovada priceperii 
noastre printr-un examen, concurs, prezentare, interviu, audienta etc., si 
putem alege o ora, sa alegem intervalul 10.30-13,00, cand conjunctia Luna-
Venus atenueaza din caracterul malefic al conjunctiei Pluton-Lilith 
aducator de intrigi si agresivitate. 

Ultima zi a lunii, 31 ianaurie, adunce 4 sextile pe care Luna le face 
cu Junon, Jupiter, NN si Soarele ce sunt situate in prima jumatate a zodiei 
Varsator. 

Aflata in Berbec, Luna aduce sentiemente impulsive, aprige, orientate 
impotriva timpului, menite sa sanctioneze ceea ce s-a realizat in ziua de 30 
ianuarie. 
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Din acest punct de vedere, 31 ianuarie este o zi buna, puternica si 
incarcata de o valoare speciala. Este o zi care va consuma multa energie si 
va aduce efortul personal la limita maxima in directia in care se 
intentioneaza, dar acesta va fi controlat, selectiv si puternic. Nu a fost 
nevoie sa dam o replica puternica celor care au cultvat valorile negative in 
zilele anterioare, dar acum, la final de luna, putem sa facem asta, pentru ca 
dispunem de forta necesara. 

Prin urmare, ziua de 31 ianuarie este o zi a revansei, a puterii, a 
rasturnarilor de situatie pe baza unor planuri facute din timp si abordate 
acum. 

Caracterul benefic al acestei zile se regaseste si in viata privata, care 
va beneficia acum de momente de liniste, impacare si conciliere, de 
intoarcere la planurile mai vechi de petrecere a timpului impreuna sau de a 
realiza o plimbare, o vacanta scurta asa cum a se discutase anterior. Semnul 
calatoriilor este privit in acest context astral ca un element de solutie impus 
de stresul de a pierde, distruge, imbolnavi. Chiar calatoriile mentale, 
energetice sau spirituale sunt incluse in acest aspect. 

In aspectul sau cel mai dificil, ziua aduce lipsa de control chiar in 
efortul de a merge spre impacare, reconciliere sau armonie. Se poate 
interpreta gresit o vorba buna, un gest de incurajare sau chiar 
disponibilitatea spre impacare.  

Sa folosim asadar ziua de 31 ianuarie nu pentru a ne impune, din nou, 
vointa asupra celorlati, de aceasta dat pentru a ne impaca, doar pentru ca, 
dintr-odata, considem ca acum este momentul oportun, ci pentru a trai pe 
calea de mijloc, a echilibrului pentru a reusi sa construim un sentiment 
stabil si, in felul acesta, sa ne pregatim pentru zilele ce vor urma, cand 
apropierea opozitie Saturn-Uranus de momentul maxim, cu Saturn in mers 
retrograd, este iminenta. 
 
 

FEBRUARIE 2009 
 
 
 

Deosebit de importanta, perioada 1-4 februarie aduce testari dure, 
directe si ale caror urmari vor modela personalitatea individului dupa 
schimbarile punctuale si de fond pe care le vom parcurge pana in 2011-
2012. Pentru aceasta perioada de durere exista un analgezic, dar il vom 
primi dupa ce va trece, cand vom mai avea ce face cu el. Mercur va reveni la 
mersul direct si ceea ce a fost blocat pe segmentul comunicare, intelect, 
deplasare se va revarsa in urmatoarele 4 zile intr-o abundenta greu de 
gestionat. Daca pana acum am gresit pentru ca nu am spus ceea ce am 
simtit sau gandit, acum  vom spune totul, dar intr-un context nepotrivit. 

1 februarie va parea o zi linistita. Insa, nu trebuie sa ne lasam 
pacaliti ca linistea din prima zi a lunii februarie va impune intregii luni 
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nivelul si trasaturile sale. Atunci cand trece prin Berbec, Luna aduce 
sentimentelor o efervescenta aparte. Ii face pe oameni sa uite de tact, 
masura, armonie si le ofera, prin motivatii practice, gust pentru aventura, 
bogatie de evenimente, confruntari, schimbari doar de dragul miscari, 
activitatii, dinamismului. Daca pe aceasta pozitie copiii nu pot sta locului, 
se misca peste tot, sunt hiperkinetici, au energie si trebuie sa si-o comsume, 
adultii se simt mai curand revitalizati, impulsionati sa faca gesturi 
complimate ce vor strica sau vor aduce leziuni relatiilor, bruscandu-le 
printr-un gest imediat. 

Asa cum se poate vedea, motivatia si elementul de baza al actiunii, 
gandirii si sentimentului in 1 februarie nu prea avantajeaza.  Ceea ce aduce 
masura si liniste este, chiar de dimineata, sextilul Lunii cu Chiron ce va 
deveni un etalon in alegerea planului de lucru, metodelor, mijloacelor de 
actiune si, mai ales, in alegerea motivatiei intrinseca pe care o vom adopta. 

Daca aceste elemente, pana in jurul orei 9,00, vor fi percepute mai 
mult la nivel intuitiv, dupa aceasta ora ele ne vor veni in intampinare si ne 
vom delecta cu siguranta si increderea pe care ne-o ofera o gandirea 
limpede si corecta. La putin timp dupa ce a revenit la mersul direct, Mercur 
va ridica o cuadratura cu Luna care isi va indrepta duritatea spre interior. 
Este ca un dus rece, ca un moment de luciditate, ca o slipire de iluminare in 
care simpla retrospectiva a ultimei perioade, in special ianuarie 2009, sa fie 
perceputa cu o mare claritate. De la aceasta ora si pana la urmatorul aspect 
pe care Luna il ridica pe cerul acestei zile, sentimentele o vor lua inainte si 
parerea de rau va fi indicatorul ca vibratia planetara lucreaza. Este minunat 
ca in acest interval sa lasam sentimentul sa lucreze sub impulsul vibratiei 
astrale si daca simtim nevoia sa ne cerem iertare de la un apropiat, daca 
dorim sa ne lasam in voia sentimentul de asociere, de protectie, de a 
combate ignoranta, lipsa de scrupule sau indiferenta sa, sa o facem cu 
seninatate si afectiune. 

Mijlocul zilei, aduce, prin sextilul Lunii cu Neptun, o distorsiune in 
acest gen de exprimare, in sensul ca prea multa traire duce spre 
sentimentalism, daca ea nu este sublimata in gandire. Sinceritatea si 
eficienta maxima a acestei porti de lumina va fi, asadar, pana la 12.32. 

Ulterior acestui moment, in dupa amiaza zilei de 1 februarie ne vom 
delecta visand cu ochii deschizi, idealizand orice si cultivand sentimentul de 
bine. Pentru unii binele se poate traduce prin dezordine, agitatie, 
indiciplina, pentru altii prin introspectie, intalniri cu prietenii, activitati 
intelectuale. Alegerea tipului de activitate in acest interval ne va defini, in 
sensul ca va putea sa indice stadiul pe care il detine, nu cel pe care ni-l 
atribuim. 

Acum, o observare detasata a inclinatiilor si pornirilor va duce spre 
autocunoastere si va ajuta in corectare personala, acolo unde este necesara. 
Apropierea Lunii de punctul in care va ridica o cuadratura cu Marte, in 
situatia in care abia s-a desprins de un sextil poetic, modulat de Neptun, 
aduce procese mentale complexe ce merg toate spre intelegere. Marte in 
exaltare, asa cum este acum, realizeaza ultima cuadratura a tranzitului sau 
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prin Capricorn si ultimul aspect pe care il va face pana la intrarea in 
Varsator din 4 februarie. Acum, Marte va pune in mesajul sau tot ceea ce 
considera ca mai are de adaugat la informatia pe care a oferit-o prin trazitul 
sau prin Capricorn, iar oamenii, conformandu-se, vor dori si ei sa adauge 
elemente noi vietii, complicand astfel relatiile sociale, pana la limita 
conflictului direct. 

Cuadratura pe care Luna o face cu Marte este insa un element straniu 
si inedit pe cerul zilei de 1 februarie pentru ca aduce, pana la miezul noptii o 
dubla perioada fara directie, in sensul ca atat in tranzitul lui Marte prin 
Capricorn, cat si al Lunii prin Berbec, cuadratura celor doua este ultimul 
aspect major. Asadar, dupa momentul 20:07, pana pe 2 februarie la ora 
0:07 ambele planete vor fi in perioada fara directie, Luna fiind si in 
domiciliul lui Marte. 

Conotatiile aceste coincidente stranii aduce predispozitii mai mult la 
nivelul vieii interioare. Chiar este indicat ca sfera preocuparilor sa fie 
limitata, in seara acestei zile, la viata privat, pentru ca interactiunile 
accelereaza reglarea karmica, confruntarile, disputele pentru clarificarea 
neintelegerilor sau disputele pe ideea de extindere, expansiune, acumulare, 
dominare, cucerire. 

Stranietatea acestui aspect survine si prin elementul de continuitate-
discontinuitate, prin care, pe de o parte se accentueaza necesitatea de a 
reduce activitatea la cateva interactiuni absolut necesare, iar pe de alta 
parte, se impulsioneaza spre implicarea in viata sociala in acelor probleme 
care au lezat direct si implicit viata personala in luna ianuarie 2008. 

Nu este momentul sa ne bucuram ca destinul ne ofera acum o 
revansa, ci, dimpotriva, sa privit cu smerenie si intelegere aceste 
oportunitati si, dupa ce le vom identifica si intelege, sa le temperam. A 
raspunde la violenta cu violenta, la agresivitate cu agresivitate, la 
indiferenta cu nepasare nu este semnul stagnarii, ci a involutiei. 

Dublarea perioadei fara directie in ultimele ore ale serii este deosebit 
de importante. Ea va impresiona gandirea si vointa si, daca nu vom intelege 
ca nonactiunea, iertarea si smerenia sunt abordarile necesare, ne vom 
implica in demersuri pe care nu le vom putea finaliza. 

Daca la nivel personal ziua aduce efort si disponibilitate, incerceri pe 
alegerea modului corect de actiune, la nivel social ziua indica linistea de 
dinaintea furtunii. Sa nu uitam ca fiecare zi ne apropie si mai mult de 
tensiunea maxima a celei de-a doua opozitii Saturn-Uranus pe axa 
Fecioara-Pesti, ce va avea momentul maxim in 5 februarie. 

Din 2 februarie si pana in 4 febraurie vom avea de parcur 3 etapa 
ale unui important test de maturitate.  

2 februarie nu va fi marcata, asa cum se vede la prima vedere, de 
trecerea Lunii prin exaltare (Taur), ci de tracerea planetei Venus pe gradul 
anaretic din Pesti. Din nou avem de-a face cu un aspect de dublare a 
trasaturile de emancipare a unei atitudini sau de schimbare a declaratiilor 
ce au fost facute la finalul lunii ianuarie. Relatia dintre doua planete 
feminine aflat acum in exaltare va capata, prin gradul anaretic la care se 
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afla Venus, conotatii speciala. Venus a intrat in Pesti in 3 ianuarie 2009 si, 
atunci cand parcurgea gradul anaretic din Varsator, Luna trecea si ea pe 
acelasi grad, dar in Pesti, anticipand o seri de tulburari de natura 
emotionala, de nemultumiri, reveniri asupra greselilor din trecut din 
intentia de a transfera raspunderea sau de a solutiona fara competenta 
necesare probleme de natura sociala. Acum, cand Venus trece pe gradul 
anaretic din Pesti, adica pe acolo pe unde trecea Luna cu o luna in urma, 
cand parasea Varsatorul, Luna isi face pe oameni sa-si schimbe declaratiile, 
sa fie duplicitari, sa se descopere, sa se dea de gol, sa-si arate adevaratele 
intentii si, implicit, nivelul de cunostinte si priceperea. 

Duplicitatea acestei zile aduce tristete si prea multa graba in 
evenimente esentiale. 2 februarie aduce asadar solutii, finalizari, incheierea 
unei etape de o luna, dar o incheiere lipsita de finalitate, consistenta sau 
eficienta. Multi se vor uita in urma si in afara de angoasa, stres, minciuna, 
efort lipsit de judecata nu vor vedea altceva. Pe buna dreptate acesta va fi 
rezumatul perioadei anterioare, dar nu se va spune nimic despre asta. Pe 
motivul “incheiem o perioada si deschidem alta” greselile trecutului sunt 
acum transferate viitorului, iar solutiile abandonate. 

Daca la nivel personal, experimentarea intelegerii si iertarii, a 
compasiunii si devotamentului, aduce momentului de final si sansa de a  
mentine o relatie, asociere, o prietenie, o casatorie, in plan social ziua de 2 
februarie se rupe tacerea si se vor spune adevaruri cu repercusiuni majore 
in societate. 

Daca, de dimineata, Luna va ridica doua trigoane cu Lilith si respectiv 
Pluton din Capricorn intristand sau inveninand sufletele celor care 
oscileaza intre a alege o viata plina de lipsuri, dar sigura pe capitolul 
sentimente sau o renuntarea la viata privata pentru succesul social. 

Evenimentele pe care le provoaca aceste aspecte tin de gandurile si 
dorintele personale, de alegerea celui mai eficient mijloc de reusita si 
asociere pe interes nu afinitate. 

Cuadraturile pe care Luna le va face incepand cu ora 10:42 cu Junon 
si continuand cu cele realizate cu Jupiter (11:42) si respectiv NN (16,27) vin 
si sustine aceasta ideea, oferind un cadru dificil de gestionat pentru un om 
obisnuit. 

Relatiile astrale acum aduc succes celor care inteleg mecanismele 
complicate ale vietii, celor care nu s-au multumit niciodata cu o pozitie 
modesta in societate sau in familie, nu au acceptat jumatati de masura, ci 
au dorit ca implicarea lor sa fie totala.  

Relatia celor doua planete aflate acum in exaltare va afecta mai mult 
sfera emotiilor, a perspectivei, a dorintei de actiune. Marte, aflat si el pe 
final de exaltare (Capricorn) nu intervine in relatia Lunii cu Venus, ci duce 
replierea, interiorizarea si indreptarea dorintelor spre un sector restrictiv.  

Daca toata luna ianuarie 2009, planetele s-au intrecut in dinamism si 
actiune, acum, ne vedem epuizati, secatuiti de efortul anterior si inclinati 
mai mult spre a ne retrage din actiunile care au cerut efort. 
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Alegerile pe care le facem acum, pe cuadraturile Lunii cu NN si 
Jupiter, indica, prin oboseala accentuata, prin refuzul si abandonarea 
preocuparilor trecute, incapacitatea de a continua o preocupare prin 
dozarea efortului.  Testul zilei de 2 februarie este un test de maturitate si el 
se va continua si in 3 si 4 februarie, insa in alt mod. 

3 februarie va aduce a doua etapa a testului de maturitate la care 
vom fi suspusi. Inainte de rasaritul Soarelui, dupa ce se va consuma primul 
patrar, Venus va intra in Berbec aducand primele semne ale unui conflict ce 
va fi perfectat de a doua opozitie a lui Saturn cu Uranus, din 5 februarie 
2009. Trecand de pe semn de exaltare, pe semn de exil, bucuria si 
efervescenta unei vietii intime, incantarea ca in viata personala nu avem 
parte de tulburarile pe care le comporta viata sociala, se vor spulbera. 
Trecerea lui Venus pe Berbec, cu un ascendent al momentuui in Capricorn 
si Marte pe finalul aceleiasi zodii, aduce efervescenta sentimentelor in 
manifestarea lor negativa, agresiva. 

Oamenii devin brusc nemultumiti, uita de intelegerile anterioare, de 
promisiuni, de pacifism, de aliante, de prietenii sau moralitate si se intorc 
impotriva celor care i-au ajutata cel mai mult. Daca primul test de 
maturitate este legat de vointa de a doza efortul pentru a aduce continuitate 
planurilor, de a intelege ca viata de familie nu este o piedica in elevarea 
sociala, al doilea test de maturitate este legat de puritatea sentimentelor. 

Din acest punct de vedere ziua de 3 februarie este o zi cumplita, 
pentru ca incepe prin a dezamagi si sfarseste prin a declara razboi binelui si 
confortului. 

Ceea ce se intampla, in realitate, este exacerbarea, prin relatia lui 
Venus in exil cu Marte anaretic pe Capricorn, a unor neintelegeri pe fondul 
frustrarilor impuse de lipsa comunicarii sau comunicarii deficitare 
predispuse de mersul retrograd al lui Mercur. Trebui sa tinem cont ca acum 
avem un Marte inca in exaltare, dar folosit negativ si un Venus in exil 
incapabil sa intelegea care este implicarea sentimentului intr-un 
mediu/context ostil, adica vom vedea cum se aprinde focul pasiunii, dar nu 
vom putea nici sa-l intelegem si nici sa-l controlam. Efectul este atat de dur 
tocmai pentru ca loveste in punctul maxim al sensibilitatii personale, in 
elementul cel mai fragil care in 1 si 2 februarie a fost centrul preocuparilor 
personale. 

Chiar daca in mijlocul zilei Luna va face doua trigoane cu Saturn si 
Chiron, incercand sa introduca in ecuatie un mediator, efectul este supus 
din start esecului. Viata sociala va fi cea mai afectata, pentru ca pe cerul 
acestei zile conjunctia Jupiter-Junon are orbul cel mai mic, deci va fi 
punctul de maxima concentrare a evenimentelor. Vom fi spectatori ai unui 
teatru special, cu efecte remarcabile in plan social, menit sa distruga 
destine si sa compormita echilibrul la nivel macro. 

Ziua de 3 februarie este, asa cum se poate observa din dispunerea 
planetelor, o zi neagra in calendarul anului 2009. 

 Inca din primele ore ale zilei de 4 februarie, Luna impreuna cu 
Marte si Saturn cu Uranus in opozitie, participa la formarea unei 
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configuratii numita zmeu, cu Saturn planeta focar, aducand calitatile 
creatoare si dinamismul pana la limita actiunii, fara sa o atinga. 

Fara a avea suportul unei Luni in semn de pamant, pentru a da 
configurantiei indicate continuitate si stabilitate si sa permita, prin 
intermediul altor planete, ca evenimntele sa aiba finalitate prin actiune, 4 
februarie este o zi esecurilor traite cu luciditate. Acest al treilea test de 
maturitate este cel mai dur si mai puternic dintre toate. El va aduce 
oamenilor o ambianta placuta, o disponibilitate spre comunicare, o 
usurinta in a-si exprima ideile si o usurinta in a transpune in cuvinte 
sentimente exprimate greu in trecut. Din nefericire, toate acestea nu vor 
avea niciun efect real. Discutiile vor fi sterile, iar amintirea lor va disparea 
ca si cum nu s-a intamplat nimic. 

Daca pana in acest stadiu duritate contextului astral este o poveste 
frumoasa, atunci cand ne implicam in planuri cu substrat social lucrurile se 
schimba si esecul venit din lipsa de consistenta devine nu o ipostaza in 
multimele esecuri de care ne amintit, ci un eveniment istoric. 

Gandire este franata de usurinta de vorbi, aspectul practic al 
exprimarii de tentatia minciunii si a disimularii, iar intre acestea nu va 
exista decat un sentiment de insatisfactie. 

Aflata in Gemeni, la inceputul tranzitului sau, Luna va face trigon cu 
planetele din Varsator si va aduce iresponsabilitate deciziilor si dezinteres 
fata de tragic. In 4 februarire ne va lipsi total simtul ridicolului si vom gafa. 

Legatura stranie care exista intre zilele 2, 3 si 4 februarie ne indica 
perioada pe care o analizam ca pe una extrem de important in a invata 
lectia supravietuirii, a intelegerii vietii si a contextului in care ea se 
desfasoara. Este evident ca nu traim degeaba, dar acum vom intelege care 
este miza, cum ne implicam in viata sciala si care sunt conditionarile pentru 
care suntem chemati la masa tratativelor. In mod cu totul si cu totul sigur, 
vor exista puncte ale tratativelor la care vom pierde si pentru a ne mentine 
va trebuie sa depunem efort suplimentar. 

Ceea ce este straniu vine din ordinea nefireasca sub care se vor 
desfasura acestea. Daca ar fi normal ca intai destinul sa ne arate ca nu 
putem face si apoi sa ne spuna ca nu suntem in stare sa ne dozam efortul 
pentru a reusi, in acest caz lucrurile se petrec invers. De vina este aici 
Varsatorul prin care Soarele, in exil, il tranziteaza. In exil, Soarele nu poate 
incalzi, ci va arde cu atat mai mult cu cat te departezi de sfera sa de 
influenta. Stranietate aspectului ne va rascoli viata si ne va face sa gresim 
din lipsa de viziune. 

Este insa greu sa ai viziune asupra lucrurilor inainte ca ele sa se 
petreaca, dar atentionati ne vom stradui sa ne luam viata in serios si sa 
cautam sa-i integram pe toti oamenii care ne apara in campul vizual, afectiv 
sau in sfera gandurilor pentru a-i considera in sfera noastra de influenta. 
Ceea ce vom exclude va fi ars de un soare orbit de lipsa de perspectiva. 

In acest context urmatoarea zi, 5 februarie, aduce o opozitie pe semne 
de limitare fizica si spirituala, a doua planete care aduc limitare, 
constragere, de o parte, si libertate, de cealalta. Rezultatele acestor trei zile 
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de testare se vor lasa asteptate. Ele vor veni cand Soarele se va apropia de 
Uranus (13 martie 2009) si cand, dincolo de intelegere, intuitia ne va trasa 
noi directii. 

Acum este insa perioada unui examen important al vietii. Este indicat 
si chiar trebuie sa-l privim asa, pentru a invata, si din teste, sa ne respectam 
viata, indiferent cat de dura ni se arata uneori. 

Viata este ceea ce traiesti, nu ceea ce crezi ca traiesti! 
 
Nu ziua de 5 februarie, in mod sigular, este cea care aduce relatiilor 

sociale si implicarea grupurilor de interese intr-o confruntare, ci intreaga 
perioada din acest moment si pana pe 17 mai cand Saturn va reveni la 
mersul sau direct. 

5 februarie declanseaza un element deosebit de interesant in 
astrologie pe care il putem numi “trigon ipotetic”. Chiar de dimineata Luna 
va ridica un trigon cu Soarele si va aduce un elen specila semnelor de aer 
Gemeni si Varsator, creand din punctul de trigon cu cele doua (la 16 grade 
Balanta) un punct sensibil, o bresa, o deschidere spre o energie astrala 
speciala si benefica. In esoterism cifra 16 este in legatura cu adevarul si 
gratia, cu frumusetea in valentele sale maxime, cu puterea de a exprima 
ceea ce inspiratia aduce aproape de constient, ceea ce spiritele naturii, 
entitatile evoluate spiritual sau chiar divinitatea ii transmite fiintei 
muritoare la un moment dat. Fiind in legatura cu frumusetea, adevarul si 
binele divin, cifra 16 si implicit gradul 16 Balanta va aduce, prin ziua de 5 
februarie, 3 directii spre care se vor indrepta predispozitile astrale ale 
analizei, echivalente celor 3 trasaturi definitorii pe care le contine. 

Trigonul ipotetic pe care il luam acum in calcul devine posibil prin 
implicarea majora a opozitiei Saturn-Uranus, a doua din seria celor 3 cate 
se vor produce pe axa Fecioara-Pesti, dar si a conjunctiei pe care Jupiter o 
va face cu Junon, ambele pe Varsator. Relatia ampla pe care o au acum 
planetele grele, puterea speciala pe care o lanseaza acum Varsatorul prin 
macajele puternice, agresive, intense pe care le contine,  impune ca 
trasatura psihologica un apel la conciliere, la echilibru, la reglarea faptelor 
din trecut prin apelul la un element neutru valentelor implicate in aspect. 
Acesta devine punctul situat la 120 grade de planetele aflate in trigon care 
se realizeaza in aplicatia aspectelor ce implica planetele grele.  

Este adevarat ca Balanta implicata in acest context, pe de o parte va 
anticipa trecerea lui Saturn in 2010 peste gradul 16, iar pe de alta parte va 
motiva, prin pozitia guverntorului sau, nevoile esentiale le marii mase, 
principalii beneficiari ai conjuncturii. 

Cu Venus in Berbec (exil) in continuarea intr-o relatie de sextil cu 
Marte pe Varsator, motivul confruntarii nu este nicidecum trecut cu 
vederea. Se va face, din nou, apel la trecut insa nu oricum, ci prin mijloace 
ce implica administratia sau chiar justitia pentru a stabiliza solutiile impuse 
in noiembrie 2008 si ianuarie 2009, cand Saturn si Uranus au ridicat prima 
opozitie si, respectiv, cand Jupiter si-a inceput tranzitul sau prin Varsator. 
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La nivel personal contextul primei jumatati a zilei de 5 februarie 
aduce inclinatii spre activitati casnice, spre repararea, corectarea sau 
adjudecarea greselilor trecutului. Daca intai acest proces se realizeaza in 
minte, ca o retraire a durerii trecutului si apoi ca o constientizarea ca, 
acum,  beneficiind de un nou context social, sa putem repara. Exista multa 
initiativa in acest sector, atat de multa incat fara un interlocutor care sa 
ofere feedback intensitatea trairilor, gesturilor sau intentiilor poate fi 
distructiva. Daca initial motivatia este perfect valabila si ea va implica 
solutii ce pot fi abordate, fara un feedback, un sprijin, un personaj neutru, 
un martor, un confesor, un ajutor exterior tot ceea ce se incepe se risipeste 
producand mai multa suferinta si aducand mai multe lipsuri. De accea 
avertimentul se indreapta cu precadere spre acest sector unde un gest 
minor facut fara asistenta sau sprijin aduce esec si pierderi esentiale. 

La nivel social relatia lui Saturn cu Uranus pe o axa a experientelor 
sociale, a incercatei ere pe care o traim aduce intentia de a reconfigura si 
reordona prioritatile, de a schimba planurile cu perspectiva si de a 
reconfigura lumea. Acestea vor fi facute prin depasirea barierelor, detasarea 
de balast, de ceea ce bloca intelegerea, experimentarea si nu permitea 
valorilor sa iasa la lumina. Sa nu uitam sa mesajul principal pe care il aduce 
anul acesta Balanta este cel al renasterii. Daca in prima jumatate a anului 
valorile acestui semn nu vor fi percepute, in a doua jumatate a anului 
calitatile impuse de acest semn sau chiar nativi din Balanta cu abilitate 
speciale de intelegere si de transpunere in context a unor elemente noi, 
practice, de perspectiva, vor preschimba si reconfigura imaginea sociala, 
lumea. Aspectul afecteaza tot ceea ce implica tehnica moderna, tot ceea ce 
foloseste tehnica moderna, de la simple emisiuni tv, la tehnica de ascultare, 
interceptare sau spionare sau chiar aparate folosite pentru zbor intra sau 
interplanetar. 

Ca de multe ori in ultima perioada vor fi oameni care se vor simti 
nedreptatiti, care vor pierde bani, pozitii importante sau valoroase 
informatii, altii care vor fi privati de un obicei gresit cu care isi otraveau 
viata si isi alimentau sperantele desarte. Acesta face parte din procesul 
amplu de reconfigrare a gandiri colective, de preschimbare a lumii prin 
deposedare, eliminare, renuntare, abandonare. 

Incercarile impuse de opozita Saturn-Uranus merg insa mai departe. 
Sunt vizate credinta, religia, cultului personalitatii sau dependentei de un 
model, lider ce manifesta o carisma reala sau construita, accesul la 
informatii secrete legate de evolutia rasei uamne care sunt stocate in locuri 
inaccesibile geografic sau ideologic. Prin urmare valorile personale sunt 
atent seletate si impuse unui filtru sever. 

“Fericiti cei saraci cu duhul...” este sintagma pe care opozitia Saturn-
Uranus pe axa Fecioara-Pesti o sustine. Intreaga luna ianuarie 2009, 
alaturi de ultimul trimestru al anului 2008 au excelat la capitolul 
avertismente pe care cei vitregiti de soarta acum, le-au ignorat atunci. 

Relatia Luna-Soare in contextul macro impus de ziua de 5 februarie 
este eliberator de tensiune. Daca urmarim relatia Soarelui cu Luna in toate 
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cele 3 momente de maxim ale opozitiei Saturn-Uranus din 2008-2009, 
vom vedea ca, prin zodiile ocupate de cele doua luminarii, avem sextil in 
crestere in 4 noiembrie 2008, sextil in scadere in 15 septembrie 2009 si 
acum, in 5 februarie 2009, trigon in crestere. Daca in celelalte doua cazuri, 
mesajul lor, in contextul indicat de reconfigurarile opozitiei, este unul de 
natura ideologica, aducand solutii greu sau imposibil de aplicat si de aici o 
agitatie sociala ce a consumat resurse fara vreo finalitate, acum, prin relatia 
de trigon, se trece la fapte. 

Pentru ca il avem implicat in aspect pe Saturn retrograd, apelul la 
faptele trecutului va fi direct, punctual si bine argumentat.  

Judecand dupa ampla criza mondiala, a carei aparitie a fost sau nu 
declansata dupa cum se spune, invatarea lectiilor de viata prin opozitia 
Saturn-Uranus este destul de complicata si in loc sa aduca putere slabeste 
autoritatea si intelegere si incita faptele antisociale. 

Nu cred ca am invatat ceva din istorie, poate si pentru ca multe din 
fapetele istorice sunt denaturate sau mistificate, fiind prezentate cu erori de 
intelegere si integrare. Nu cred ca opozitia Saturn-Uranus va putea sa ii 
bucure pe oameni ca deposedarile pe care le traim sunt semne exterioare 
ale necesitatii unei modificari interioare. Atasamentele trecutului sunt 
acum atacate si cei care se simteau siguri pe pozitile lor, pe averile si 
acumularile lor, va trebui sa o ia de la capat. 

Trigonul Lunii cu Soarele va aduce din nou si doua cuadraturi cu 
Saturn si Uranus, iar spre seara doua trigoane cu Chiron si Neptun. 

Ziua de 5 februarie este, asadar, inceputul unei perioade de 3 luni de 
restrictii si reconfigurari sociale importante. Initiativa o va avea sectorul cel 
mai slab cotata, persoana cea mai putin pregatita sau la care ne-am astepta 
cel mai putin sa actioneze, iar efectele vor fi puternice, dureroase, 
aducatoare de paguba, restrictie si suferinta. 

Judecand dupa faptul ca in evolutia spirituala eliminarea 
atasamentelor se face cu suferinta, deci suferinta fiind necesara, abordarea 
in acest fel a schimbarilor de natura sociala va pregati umanitatea pentru 
accederea la glorioasa era a Varsatorului. 

Acum, tot din Varsator ne vine acest mesaj si prin el multe se vor 
schimba. 

In 6 februarie, chiar de dimineata, Luna va trece in domiciliu, 
aducand primele semne ale resemnarii, ale replierii, ale intelegerii empatice 
a contextului social in care vor fi obligati sa ne duce zilele.  

Daca la nivel personal aceste emotii vor fi constructive si acolo unde 
vor fi sublimate ele vor aduce motivatii puternice si solutii solide ce vor 
lipezi situatiile neclare in care ne desfasuram activitatea, la nivel social 
cudratuara pe care Venus o va face cu Pluton pe semn cardinale va aduce 
prima serie de actiuni predispuse de contextul astral agresiv al zilei de 5 
februarie. 

“Gata, m-am hotarat, de azi inainte...” vom spune si ne vom indrepta 
intreaga atentie spre a ne indeplini acest ideal. Observand ca planetele 
implicate in acest aspecte duc prin guvernatorii lor la zodia Varsator si la 
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opozitia Saturn-Uranus este lesne de inteles ca trasaturile sale vor aduce 
pierderi prin explozii, reactii temperamentale, distrugeri in masa, declaratii 
tendentioase, descoperiri infioratoare. 

La putin timp dupa aceea, Luna se va opune si ea lui Pluto si va 
construi un creu in T pe semn cardinale, aducand teama la rang de regula 
principala. Daca de dimineata linistea era un obiectiv important, 
evenimentele ce se vor desfasura cu rapiditate pana la pranz vor rasturna 
intreaga stare si o va trimite in exil. Ne vom teme de colegul de serviciu, de 
prieten, de parinte, de oameniii de pe strada, de lipsa banilor, a timpului 
sau de pierderea unei oportunitati si intreag teama se va transforma intr-o 
agresivitate ce va evolua foarte rapid. 

Tot ceea ce se poate intampla rau in 6 februarie se va intampla pana 
la pranz, insa nu este deloc putin lucru pentru ca implicand si Luna neagra 
in aspect multe din cele rele se vor intampla fara ca persoana vizata sa fie 
de fata.  

Sa privim cu maturitate ziua de 6 februarie, care va fi mult mai grea 
decat cea de 5 februarie si va contine fapte, efecte, actiuni mult mai vizibile 
decat urmatoarea zi. 

7 februarie nu este o zi simpla si nici atat de usor de inteles cum va 
parea de dimineata. Cu Luna in Rac in trigon cu Uranus si sextil cu Saturn, 
iar spre seara construind, prin opozitia cu Mercur, un dreptunghi mistic, va 
aduce aceasta zi pe liste celor mai stranii zile ale lunii februarie. 

La nivel interior va exista o dorinta de retragere, de repliere ce ii va 
impulsiona pe oameni sa ascunda lucruri, ganduri, sentimente sa se tina la 
distanta de privirile insistente ale semenilor sau sa refuze socializarea. 

De dimineata aceasta zi va parea a fi o zi dedicata regenerari, 
reasezarii gandurilor, reinventarierii, a revenirii la preocupari mai vechi, a 
retrairii unor situatii placute, personale ce vor aduce o nota de prospetime 
sufletului. 

 Implicand doua planete personale in semne cardinale viata personala 
este cea care aduce satisfactie si tot ea duce la declansarea unor esecuri. 
Renuntarea la implicarea in social pentru a hrani sufletului duce la 
pierderea unei sanse, a unei oportunitati. Mintea insa nu va putea judeca 
obiectiv si pe unii, din egocentrism, nu-i va interesa ce gandesc ceilalti 
despre asta, preferand bucuriile personale si facand totul pentru a si le 
cultiva. 

In contextul general, bucuria personala este un mijloc de a deschide 
Cutia Pandorei si doar cei instruiti in folosirea energiei pot depasi acest 
moment fara pierderi esentiale. 

Cultivarea intuitiei, departarea de senzorial, de senzatia de bine din 
punct de vedere senzorial si cautarea binelui spiritual, implica intai 
adoptarea unei atitudini de supunere, smerenie fata de propriul destin, fata 
de conditionarile si incercarile sale. Daca adoptam o atitudine corecta, 
atentia se va trezi si in prezenta atentiei faptele si gesturile pe care aceste 
vibratii astrale le vor predispune prin dreptunghiul mistic vor fi canalizate 
corect. 
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Prin atentie, in 7 februaie nici un efort nu este prea mare si nicio fapta 
nu consuma energie, ci toate duc la dezvoltare personala. 

 
In 8 februarie, la ora 6:43, Luna intra in Leu, realizand, pana in 

dimineata zilei de 10 februarie, opozitii la plantele din Varsator. Momentul 
in care Luna intra Leu, situatie in care Soarele se afla in Varsator, aduce in 
centrul atentiei sentimente puternice, vulcanice, intense, sustinute de o 
exprimare pasionala, efervescenta. Pe aceste sentimente relatiile tind spre o 
valoarea maxima, adica se intensifica in crescendo, inlocuind ratiunea si 
aducand erori de judecata sau fapte gresite. 

Din 8 februarie si pana in dimineata zilei de 1 ianuarie, cand timp 
Luna va sta in Leu senzatia de disconfort va fi sustinuta de prea multa 
energie, de neastampar, de un dinamism ce ne va afecta toate demersurile 
pe care le vom face. Se va reveni la dispute, la intriga si la invidii  sustinand 
un context bolnavicios in care oamenii nu se mai suporta unii pe ceilalti si, 
atunci cand sunt obligati sa convietuiasca, isi vor reprosa greseli ale 
trecutului. 

Daca pana la 11:23 tonusul inceputului de zi va fi marcat de o usoara 
dezorientare, opozitia Lunii cu Marte, la ora indicata, aduce prima explozie. 
Cearta va porni de la bani, valori materiale, remuneratii, cereri 
nesolutionate, favoruri desconsiderate, chiar pacaleala, frauda, furt. 
Indiferent ca ne vom certa cu noi insine sau va exista o a doua persoana 
care sa ne dea replica, disputa va avea aceeasi intensitate. 

Oamenii se tem de saracie, de lipsuri, de putin, de amagire, de lipsa 
iubiri si de neputinta de a intelege ce vrea sa insemne acest putin din viata 
lor. Cand Luna este pe Leu dorintele scapa de sub control, iar nevoia de 
atentie devine o prioritate. Tot ceea ce vom faca pana in dimineata zilei de 
10 februarie va fi centrat pe nevoia de atentie, pe nemultumirea de a nu 
primi atat cat cerem sau, cel putin, cand oferim. 

In acest context al Lunii in semnul regal al Leului, opozitia cu Marte 
aduce tanguire, plansete, prefacatori, minciuni exprimate cu patos si 
teatralitate. Pentru ca gandirea este puternic impregnata cu amintirea unor 
evenimente marcante ale trecutului, apelul fata de acestea si, pe alocuri, 
denaturarea adevarului pentru obtinerea unui avantaj personal, va tenta 
atat de tare incat va deveni singurul mijloc de a trasmite o informatie, de a 
stabili conditiile de colaborare sau de a discuta. 

Daca la pranz trigonul pe care Luna din Leu il va face cu Venus din 
Berbec va aduce femeilor putere de influenta, usurinta de a se impune prin 
forta, gandire sau prin tonalitatea vocii, in a doua parte a zilei chiar si ele 
vor fi atinse de melancolia si frica de viitor. 

Daca in acest moment trecutul ne-a hranit cu puterea sa, acum teama 
de viitor, perspectiva unui viitor nesigur va pune stapanire pe noi si ne va 
catapulta spre un paradox: negarea lipsurilor. “Era mai bine cand nu 
aveam...”,  “Era mai bine cand nu aveam grija X, la ce-mi foloseste 
acum?” vom spune. Opozitia dintre Luna si Capul Dragonului este o revolta 
tacuta a trecutului, un fel de “Eh, s-a facut dreptate...” in care fiecare va fi 
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parte integranta in acest mecanism. Indiferent ca vom fi cei care vor spune 
aceste replici sau cei despre care se va sune asta, opozitia indicata indica o 
opozitie intre ceea ce suntem acum si ceea ce vor fi. 

Prea prinsi in treburile cotidiene, in gandurile zilnice nu vom observa 
ca si acesta este un avertisment astral, ca si aceasta durere indica un organ 
bolnav si ca indeplinirea unei dorinte, care ne face sa traim acum un 
paradox, nu este altceva decat un calmant trecator, nu leacul. 

9 februarie aduce la 16:48 faza maxima a opozitiei Lunii cu Soarele 
si, cu doar 10 minute inainte, se va produce o eclipsa de Luna. Nu datorita 
Lunii pline, ci datorita eclipsei ziua de 9 februarie va fi  zi neobisnuita, ce va 
aduce nefirescul la rang de regula. 

Pentru ca Luna a fost in ziua de 8 februarie personajul principal, 
acum, intrand in eclipsa, valentele ei vor fi usor diminuate, aducand 
ratiunii si personalitatii mai multa putere de actiune. Gesturile vor fi asadar 
necugetate, impulsive, stranii, extravagante, nefiresti si impulsive.  

Situatia este cu atat mai evidenta cu cat ascendentul momentului de 
eclipsa se plaseaza in zodia Leu. Situata intr-o casa unghiular, Luna pare sa 
intrevina in aspect cu trasaturi pozitive, cu putere de exprimare si abilitatea 
de a initia planuri noi, corecte. Semnul unui inceput este deosebit de 
straniu, pentru  ca, prin opozitia Lunii cu Chiron si plasarea Soarelui in 
Varsator, ea aduce la lumina un conflict deschis sau initiaza, intr-un alt 
context, un conflict. Aspectul este dificil pentru ca in contextul interceptarii 
axei Taur-Scorpion de casele X-IV se retrictioneaza valorile sociale 
esentiale, patrimoniul, putand aparea dispute pe teme legate de impartire 
geografica, locatii, avere, valori nationale. 

Semnul liderului este din capul locului pus la grea incercare, in 
primul rand prin plasarea guvernatorului casei X (Marte) in casa VI, a 
limitarii si supunerii, a subalternului si a muncii lipsite de satisfactii, alaturi 
de Jupiter guvernatorului casei V, a liderului carismatic, ce impune 
grupului proriile valori. 

Asadar eclipsa de Luna din 9 febraurie nu face altceva decat sa 
anticipeze conjunctia lui Jupiter cu NN din 11 februarie, la putin timp dupa 
ce Luna, care acum este in opozitie cu NN, se va desparti de conjuctia cu 
Saturn. 

Prin urmare, nu poate fi vorba decat de o perioada intensa de analize 
gresite, de pierdere de autoritate, de schimbare a conditiilor prin care se 
conduce o firma, un grup sau chiar un stat. In conditiile de diminuare a 
autoritatii, prin aspectele indicate si legaturile care se construiesc intre 
aspectele din 9 cu cel din 11 februarie, in situatia in care Luna (poporul) 
devine un mesager complicat care determina si suporta efecte, ne putem 
astepta la decizii gresite care ne vor afecta iremediabil. 

Daca am tot discutat trasaturile negative ale lui Jupiter in Varsator, 
despre usurinta cu care strica si bucuria cu care viseaza cu ochii deschizi, 
acum in intervalul 9-11 februarie avem ocazia sa traim asta la modul 
concret. 
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Daca la nivel social aspectul aduce liderilor erorile vietii lor, in viata 
privata aceste aspecte aduc alegeri gresite ale anturajului, ale clarificarii 
unor probleme, cuvinte grele spuse in momente de maxima sensibilitate si 
pornirea unor demersuri de schimbare a statutului profesional, fara vreun 
rezoltata pozitiv. 

Daca sugestia, ajutorul, sprijinul sau confruntarea simpla si directa 
ne-a facut sa credem ca acestea sunt singurele evenimente ale zilei, trebuie, 
pentru ca suntem avertizati de astre, sa ne asteptam ca din umbra 
evenimentele sa ia o alta turnura. Desprinsa din pozitia Lunii negre si a lui 
Pluton in V, trebuie sa luam in seamna aceste avertisment, pentru ca 
tensiune ii va afecta pe toti cei care, la un moment dat sunt obligati sa 
decida, sa hotarasca, de aleage intre doua sau mai multe produse.  

Privarea de emotii, prin eclipsarea Lunii este un fel de misoginism 
astral, in care va fi vanat tot ceea ce implica emotie, sensibilitate, 
romantism sau caldura sufleteasca. Aceste stari vor fi inlocuite cu 
generozitatea, grandoare, aroganta, impulsiviatea, ratiune, fara a se putea 
in vreun fel pune bazele  a ceva stabil. Nici conjunctia Soarelui cu Chiron si 
nici a lui Junon cu NN, nu pot schimba ceea ce se produce prin eclipsarea 
Lunii. Prin urmare, ziua de 9 februarie este un fel de vanatoare de 
vrajitoare, in care, din nou, lipsa de comunicare va fi evidenta. 

10 februarie, aduce chiar de dimineata trecerea Lunii intr-un semn 
mobil de pamant, Fecioara, pregatindu-se conjunctia iminenta cu Saturn, 
ce va avea loc in a doua parte a tranzitului sau, in 11 februarie ora 17:42. 

10 februarie aduce insa efectul intarziat al conjunctiei Soarelui cu 
Chiron, ce va fi ca o scrisoare ce ajunge la destinatie cu o intarziere de un 
an. Cu Luna abia intrata in Fecioara, si cu doua trigoane pe care le va face 
cu Pluton si Lilith, ne vom permite sa privim ziua de marti cu ganduri de 
relaxare si sa savuram beneficiile conjunctie Soare-Chiron, de care nu am 
avut timp sa ne ocupa in ziua anterioara. 

Cand Soarele se afla in conjunctie cu Chiron, personalitatea va deveni 
una dura, selectiva si ii va incita pe oameni spre a trai in locuri retrase, sa 
gandeasca prin prisma apartenentei la un grup, sa se gandeasca la faptul ca 
sunt speciali atat prin elemente pozitive cat si prin cele negative. Acest 
aspect aduce inclinatie spre studiu, dar si pentru miscare, relaxare, 
regenerare, fie prin odihna, fie prin abordarea unor tehnici alternative de 
vindecare si armonizare. 

In separatie aceste trasaturi vin peste oameni si ei vor afla ca, de fapt, 
esentialul s-a petrecut, fara ca ei sa stie, cu o zi in urma. Acum nu se pune 
in discutie intarzierea ca valoarea temporala, ci ca succesiune de 
evenimente. Energia astrala va interveni asupra vitezei de lucru, asupra 
intensitatii cu care oamenii raspund la stimulii astrali, pe rapiditatea cu 
care isi vor integra in viata lor elementele esential conforme cu destinul lor. 

Prin urmare, ziua de 10 febraurie este zi de indatorare fizica sau 
spirituala, in care cei cu datorii fizice mari vor fi tentati sa le reinnoiasca, 
prin mentinerea atitudinii care a dus la indatorare, iar cei sunt implicati 
intr-o cercetare spirituala simt nevoia unei debarasari de elemente 
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emotionale sau constructii mentale care franeaza ascensiunea spirituala, 
fara insa sa obtina vreun rezultata pozitiv. Si-ntr-un caz, si-n-celalalt, se va 
consuma prea multa energie si efectul general va fi acela de a ne 
supraincarca, de a suplimenta povara cu altele, la fel de grele. 

Ceea ce perturba si devine regula de baza este relatia lui Mercur, cu 
Saturn si Uranus, ca planeta mediatoare opozitie celor doua malefici. 
Pentru ca Luna se apropie de iminenta conjunctie cu Saturn, incheind 
perioade 9-11 februarie, de distrugere a unui viitor bun prin hotarari 
proaste incarcate de un evident caracter antisocial, apelul la trecut este 
unul patimas. Doar vom spune ca ne preocupa viitorul si stabilitate 
acestuia, dar in realitate noi vom fi dominati de presiunea unui trecut cu 
care nu ne-am incheiat inca socotelile. 

Daca vom rezista tentatiei de a nu impune in orice propria ordine, 
vom reusi sa nu tulbura ceea ce nu putem controla si vom reusi sa trecem 
peste o zi in care tentatia greselii este dulce si parfumata. 

11 februarie aduce implinire si finalitate. Daca prima jumatate a 
zilei va semana cu ceea ce s-a intamplat in 10 februarie, in a doua parte a 
zilei schimbarile de natura astrala vom aduce, intai prin conjunctia Lunii cu 
Saturn si apoi prin opozitia acesteia cu Uranus, nesiguranta la cotele reale 
ale vietii cotidiene. Efectele, vocile, recomandarile si reprosurile vin din 
toate partile, de pretutindeni, toata lumea are ceva de spus, de completat, 
de adaugat de simplificat sau de inlaturat si asta pentru ca oamenii nu se 
mai simt, in 11 febraurie, conditionati de destin. 

Vom avea de parcus o zi in care ne putem usor pierde cu firea si cand 
perceptia noastra asupra lumii se va schimba foarte tare. Nimic din ceea ce 
era stabil acum nu mai este, iar oportunitatile acum nu mai sunt 
indepartate de o gandire rezevata si practica si, prin noua atitudine, totul sa 
para posibil. Unii nu vom lua in seama nesiguranta, tristetea, lipsurile, nici 
durerea nu va fi un impediment si vor dori sa-si puna in aplicare visurile pe 
care, pana acum, destinul le-a constrans atat de tare. 

Pentru ca acest entuziasm vine pe doua aspecte negative date de 
trecerea Lunii prin fereastra opozitie Saturn-Uranus si, a doua, prin 
trecerea lui Jupiter prin fereastra Axei Dragonului, 11 februarie este o zi in 
care ne vom pierde capul si ne vom face planuri ireale, lipsite de simt 
practic. Este adevarat ca tot ceea ce vine din ceea ce s-a intamplat in 
ultimele zile va parea atat de real, incat chiar vom considera ca trebuie sa 
ne indreptam toata atentia noastra in acea directie. Va fi insa o mutare 
gresita, pentru ca tot ceea ce vine acum din trecut nu se va supune niciunor 
reguli, iar viata noastra, in ansamblu, acum in contextul macro la care se 
raporteaza are nevoie sa inteleaga regulile dupa care functioneaza pentru a 
le modifica. Ceea ce ne vine acum din trecutul apropiat nu ne vine spre a 
intelege, ci spre a actiona, iar actiunea este gresita.  

Prin urmare sa ne straduim sa facem din 11 februarie o zi a luciditatii, 
a puterii de a intelege si ierta, o zi in care sa privin ceea ce ne vine din trecut 
pentru a intelege cand am semanant vand, de culegem acum furtuna. 
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12 febraurie aduce primul moment de luciditate dupa eclipsa de 
Luna din 9 februarie. Luna se opune lui Venus, cu Soarele in Varsator, si 
reuseste sa construiasca impreuna cu Pluton si Lilith un careu in T pe 
semne cardinale. 

Intelegerea pe care o aduce ziua de 12 februarie este una puternica si 
reala. Faptele zilei vor fi dure si ne vom lovi din nou de raceala celor din jur 
si de intrasigenta. Ne vom molipsi in 12 februarie de aceste sentimente si le 
vom amplifica. La ora 14:40, cand Soarele va intra in conjunctie cu Neptun, 
pe un ascendnet in Rac, Lilith din casa VI aduce relatii agresive pe linie 
profeisonale, conflict profesionale, chiar pierderea locului de munca, 
informatii rapide care schimba ordinea de fapt a lucrurilor si impune o 
relatie proasta cu strainatatea. 

Cu adevarata dificila aceasta conjunctie, izolata pe cerul astral al zilei 
de 12 febraurie, aduce, in viata sociala, o inghetare a relatiilor cu statul, 
intre state si construirea unei iluzii frumoase, ce ar fi putut sa devina 
realitate intr-un alt context, intr-o alta epoca, dar nu acum. 

Prea multe vorbe si prea putin adevar va face din aceasta zi un 
inceput trist si penibil.  

 
 
(Fri) 13- 2-2009  0:27    Moon (Lib) Opp (Ari) Venus 
(Fri) 13- 2-2009  2:52    Moon (Lib) Tri [Aqu] Node 
(Fri) 13- 2-2009  3:28    Moon (Lib) Tri (Aqu) Jupiter 
(Fri) 13- 2-2009  6:01    Moon (Lib) Tri (Aqu) Juno 
(Sat) 14- 2-2009  1:55    Moon (Lib) Tri (Aqu) Chiron 
(Sat) 14- 2-2009  6:40    Moon (Lib) Tri (Aqu) Neptune 
(Sat) 14- 2-2009  9:50     Sun (Aqu) Tri (Lib) Moon 
(Sat) 14- 2-2009 17:46    Moon (Lib) Squ (Cap) Mercury 
(Sat) 14- 2-2009 17:50    Moon (Lib) --> Scorpio 
(Sat) 14- 2-2009 18:38 Mercury (Cap) --> Aquarius 
(Sat) 14- 2-2009 22:52    Moon (Sco) Sex (Cap) Pluto 
(Sat) 14- 2-2009 23:17   Venus (Ari) Sex [Aqu] Node 
(Sun) 15- 2-2009  2:43    Moon (Sco) Sex (Cap) Lilith 
(Sun) 15- 2-2009  9:24    Moon (Sco) Squ (Aqu) Mars 
(Sun) 15- 2-2009 10:03    Moon (Sco) Squ [Aqu] Node 
(Sun) 15- 2-2009 11:58    Moon (Sco) Squ (Aqu) Jupiter 
(Sun) 15- 2-2009 15:36    Moon (Sco) Squ (Aqu) Juno 
(Sun) 15- 2-2009 19:14    Mars (Aqu) Con [Aqu] Node 
(Mon) 16- 2-2009  8:05    Moon (Sco) Sex [Vir] Saturn 
(Mon) 16- 2-2009 10:33    Moon (Sco) Tri (Pis) Uranus 
(Mon) 16- 2-2009 11:18    Moon (Sco) Squ (Aqu) Chiron 
(Mon) 16- 2-2009 16:11    Moon (Sco) Squ (Aqu) Neptune 
 
 

 In 13 februarie Luna va face o pozitie cu Venus din Berbec si trigoane 
la planetele situate in partea a doua a zodie Varsator, facand din aceasta zi 
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un mijloc de a etala cele mai penibile si mincinoase scuze pentru ceea ce s-a 
intamplat in ultimele doua zile (11 si 12 februarie) si pentru care cei care au 
gresit nu au scuze reale. 
 Pentru ca toate aspectele se produc pana la rasaritul Soarelui intreaga 
zi va fi sub semnul unui amurg straniu, a unor aspecte aflate intr-o stare de 
adormire, de somnolenta. Vointa va fi diminuata, iar intelegerea de 
asemenea, pregatind terenul aspectelor care vor veni in zilele ce urmeaza. 

13 februarie va fi o piatra de hotar, o delimitare intre doua perioade, ce 
poate deveni, la fel de bine, un mijloc de a strica echilibrul castigat cu mare 
greutate in ultima vreme. Tensiunea zilei de 2 februarie data de trigonale 
neintelese pe care Luna le realizeaza cu planetele din prina parte a zodiei 
Varsator, se poate transforma acum in cearta, disputa, eliberare de o 
tensiune, dar intr-un mod lipsit de discernamant si fara a alege persoana 
potrivita. 

Daca vom judeca, vom judeca gresit, daca vom alege sa indreptam 
lucrurile, le vom strica si mai tare si in loc sa incepem o perioada buna, 
distrugem putina liniste pe care o avem si ducem mai departe tensiunea pe 
care au predispus-o planetele in intervalul anterior. Cu alte cuvinte, vom 
semana vant si, cel mai tarziu in 15 februarie vom culege furtuna. 

Opozitia Lunii cu Venus, acum, ii dezavantajeaza pe cei mici, pe cei 
tineri, cei care parcurg etapele incipiente ale unui demers social, cei care 
sunt pe punctul de a-si reface viata sau de a o incepe. Acest aspect malefic 
este de fapt un sfat bun pe care Luna i-l da lui Venus, adica sensibilitatea, 
placerii. Sextilul, acum la un orb mic, pe care Venus il va implini la grad 
perfect in 14 februarie, cand Luna va fi in cadere, este semn de avertisment, 
de sfat bun venit din partea unei femei sau indreptata spre femei, de 
indreptare a comportamentului celor mici, de reparare a unei greseli fata de 
cineva de o varsta mai mica. 

Motivul acestor actiuni este unul material, poate chiar un interes legat 
de bani, valori materiale, functie sau atentie, insa mijlocul prin care se 
indeplineste aceste context astral este unul bun si corect. 

Ascultati-i pe cei mai mari, acum, si ganditi-va la cei mici cu intelegere 
si maturitate. 

14 februarie aduce, chiar de dimineata, aspecte bune. Pana spre 
seara, cand Luna se grabeste sa treaca in Scorpion (cadere), Luna isi va 
finaliza aspectele pozitive cu planetele din Varsator, aducand dorinta si 
initiativa la limita dintre absurd si banal, adica in acel sector al curiozitatii 
lipsite de concret sau gandire. Pana la intrarea Lunii in Scorpion, la 16:50 
valorile umane, gandirea abstracta, profunzimea emotiilor, vor convietui cu 
telenovelele, pokerul sau barfa mica alaturi de prieteni. Tot ceea ce este 
neprogramat aduce satisfactie si incanta, oferind un sentement de libertate 
placut, diafan. 

Spre seara ne vom da seama ca ziua a trecut fara sa facem nimic 
important, ca lipsa unui plan a dus la pierderea timpului, la risipa. 

14 februarie aduce, asadar, risipa si antoinvinuire, placeri nerefuzate si 
rusinea ca ne-am putut pierde capul in felul acesta. 
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Pentru ca aproape de miezul noptii Venus face un sextil la grad perfect 
cu Sensul Vietii din Varsator, greselile, la care facem apel, nu sunt erori ale 
vietii, ci elemente arhetipale pe care le vom cultiva tot anul 2009 prin 
intermediul afectivitatii. Asadar, 14 februarie devine, anul acesta, un etalon 
in a identifica directii esentiale pe care le vom explora anul acesta.   

Sextilul Lunii cu Pluton, va bruia dezordinea zilei de 13 februarie ce va 
fi reflectate si in 14 februare, insa, de aceasta data, cu o evidenta nota 
dramatica, incisiva, rationala, argumentativa. Una vom gandi si alta vom 
spune si la fel se va intampla si cu relatia sentiment-actiune. 

Intrarea lui Mercur in Varsator, nu va aduce in 14 februarie prea multe 
beneficii, ele fiind vizibile incepand cu 15 februarie, cand Luna din Scorpion 
va ridica cuadraturi la o parte dintre plantele din Varsator. 

Pe aceste fond 15 februarie pare sa aduca tensiunea si angoasa la 
limite nebanuite. Nu este timp, nu sunt bani, nu exista sinceritate si, prin 
asta, nici prieteni, nu exista nimic placut in viata si tot ceea ce vine spre noi 
este perceput cu greutate si durere. Sub impulsul acestor sentimente 
gesturile oamenilor vor fi extrem de variante si, in cele mai multe cazuri, 
distructive 

Relatiile pe care Luna le va face cu planetele din Varsator vor aduce in 
final argumente in favoarea dezamagirilor, a lipsei de initiativa, a faptului 
ca viata va fi in permanenta grea. 15 februarie va fi, pentru foarte multi 
dintre noi, o duminica neagra in calendarul acestui an, cu atat mai mult cu 
cat aceste cuadraturi se vor realiza pe conjunctia Marte-NN. Ziua ne va 
spune ca nu ne putem desprinde de trecut, ca durerea ce vine de acolo 
poate fi insuportabila si ca motivele bucuriei sunt fine ironii pe care zeii le 
arunca asupra oamenilor. 

Un fenomen ciudat se poate produce in aceasta zi: acela al karmei 
imediate. Pentru ca de dimineata Luna ridica o cuadratura cu Marte, iar 
spre seara Marte se uneste cu Sensul vietii, descoperim ca aceasta zi este o 
zi deosebit de buna pentru a intentiona un succes material sau spirtual prin 
construirea unor forme gand conforme cu statutul, vibratia si potentialul 
propriu. 

Cei care lucreaza cu energia, care sunt angrenati intr-o cercetarea 
spirituala pot folosit vibratia cumulata Luna-Marte-NN pentru purificare, 
pentru eliberarea de tensiuni karmice si pentru a face inca un pas, mare de 
aceasta data, spre descoperirea luminii interioare. 

Omul obisnuit va vedea in aceasta zi boala si durere, deznadejde, 
penitenta si va considera ca Dumnezeu il pedepseste. Aceasta perceptie 
apare prin relatia stranie pe care Marte o construieste cu Luna si Nodurile 
sale. 

Daca 13 febraurie a fost o zi de delimitare, de demarcatie a doua 
perioade, chiar a doua tipuri de orientari, si, in finalul acestei, am ales care 
ne va fi drumul, acum vom lua contact cu acea karma care ne-a determinat 
in 13 februarie sa alegem. Ceea ce vom gandi va avea efect imediat, ca si 
cum am trai pentru o zi intr-un glob de sticla si pentru o scurta perioada de 
timp putem precepe cu intensitate ecoul propriilor vibratii. 
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(Mon) 16- 2-2009  7:05    Moon (Sco) Sex [Vir] Saturn 
(Mon) 16- 2-2009  9:33    Moon (Sco) Tri (Pis) Uranus 
(Mon) 16- 2-2009 10:18    Moon (Sco) Squ (Aqu) Chiron 
(Mon) 16- 2-2009 15:11    Moon (Sco) Squ (Aqu) Neptune 
(Mon) 16- 2-2009 23:37     Sun (Aqu) Squ (Sco) Moon (Half Moon) 
(Tue) 17- 2-2009  2:53    Moon (Sco) --> Sagittarius 
(Tue) 17- 2-2009  6:46   Venus (Ari) Sex (Aqu) Jupiter 
(Tue) 17- 2-2009  8:36    Moon (Sag) Sex (Aqu) Mercury 
(Tue) 17- 2-2009 18:26    Mars (Aqu) Con (Aqu) Jupiter 
(Tue) 17- 2-2009 19:44    Moon (Sag) Sex [Aqu] Node 
(Tue) 17- 2-2009 23:12    Moon (Sag) Sex (Aqu) Jupiter 
(Tue) 17- 2-2009 23:26    Moon (Sag) Sex (Aqu) Mars 
(Tue) 17- 2-2009 23:40    Moon (Sag) Tri (Ari) Venus 
(Wed) 18- 2-2009  3:59    Moon (Sag) Sex (Aqu) Juno 
(Wed) 18- 2-2009 11:30   Venus (Ari) Sex (Aqu) Mars 
(Wed) 18- 2-2009 14:45     Sun (Aqu) --> Pisces 
(Wed) 18- 2-2009 18:39    Moon (Sag) Squ [Vir] Saturn 
(Wed) 18- 2-2009 21:51    Moon (Sag) Squ (Pis) Uranus 
(Wed) 18- 2-2009 22:43    Moon (Sag) Sex (Aqu) Chiron 
(Thu) 19- 2-2009  3:35    Moon (Sag) Sex (Aqu) Neptune 
(Thu) 19- 2-2009 15:25    Moon (Sag) --> Capricorn 
(Thu) 19- 2-2009 17:43     Sun (Pis) Sex (Cap) Moon 
(Thu) 19- 2-2009 21:05    Moon (Cap) Con (Cap) Pluto 
(Fri) 20- 2-2009  2:08    Moon (Cap) Con (Cap) Lilith 
(Fri) 20- 2-2009 15:20    Moon (Cap) Squ (Ari) Venus 
(Sat) 21- 2-2009  7:11    Moon (Cap) Tri [Vir] Saturn 
(Sat) 21- 2-2009 10:03     Sun (Pis) Sex (Cap) Pluto 
(Sat) 21- 2-2009 11:00    Moon (Cap) Sex (Pis) Uranus 
(Sat) 21- 2-2009 18:40 Mercury (Aqu) Con [Aqu] Node 
(Sun) 22- 2-2009  4:06    Moon (Cap) --> Aquarius 
(Sun) 22- 2-2009 20:21    Moon (Aqu) Con [Aqu] Node 
(Sun) 22- 2-2009 23:33    Moon (Aqu) Con (Aqu) Mercury 
(Mon) 23- 2-2009  2:37    Moon (Aqu) Con (Aqu) Jupiter 
(Mon) 23- 2-2009  5:47    Moon (Aqu) Sex (Ari) Venus 
(Mon) 23- 2-2009  8:48    Moon (Aqu) Con (Aqu) Mars 
(Mon) 23- 2-2009  9:17    Moon (Aqu) Con (Aqu) Juno 
(Mon) 23- 2-2009 23:48    Moon (Aqu) Con (Aqu) Chiron 
(Tue) 24- 2-2009  0:42    Mars (Aqu) Con (Aqu) Juno 
(Tue) 24- 2-2009  4:07    Moon (Aqu) Con (Aqu) Neptune 
(Tue) 24- 2-2009  7:31     Sun (Pis) Sex (Cap) Lilith 
(Tue) 24- 2-2009  8:52 Mercury (Aqu) Con (Aqu) Jupiter 
(Tue) 24- 2-2009 14:59    Moon (Aqu) --> Pisces 
(Tue) 24- 2-2009 20:32    Moon (Pis) Sex (Cap) Pluto 
(Wed) 25- 2-2009  2:08    Moon (Pis) Sex (Cap) Lilith 
(Wed) 25- 2-2009  3:34     Sun (Pis) Con (Pis) Moon (New Moon) 
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(Thu) 26- 2-2009  2:58 Mercury (Aqu) Sex (Ari) Venus 
(Thu) 26- 2-2009  3:25    Moon (Pis) Opp [Vir] Saturn 
(Thu) 26- 2-2009  8:09    Moon (Pis) Con (Pis) Uranus 
(Thu) 26- 2-2009 23:23    Moon (Pis) --> Aries 
(Fri) 27- 2-2009  4:48    Moon (Ari) Squ (Cap) Pluto 
(Fri) 27- 2-2009 10:33    Moon (Ari) Squ (Cap) Lilith 
(Fri) 27- 2-2009 13:53    Moon (Ari) Sex [Aqu] Node 
(Fri) 27- 2-2009 22:03    Moon (Ari) Sex (Aqu) Jupiter 
(Sat) 28- 2-2009  0:35 Mercury (Aqu) Con (Aqu) Juno 
(Sat) 28- 2-2009  1:56    Moon (Ari) Con (Ari) Venus 
(Sat) 28- 2-2009  5:53    Moon (Ari) Sex (Aqu) Juno 
(Sat) 28- 2-2009  6:20    Moon (Ari) Sex (Aqu) Mercury 
(Sat) 28- 2-2009  8:48    Moon (Ari) Sex (Aqu) Mars 
(Sat) 28- 2-2009 16:09    Moon (Ari) Sex (Aqu) Chiron 
(Sat) 28- 2-2009 19:51    Moon (Ari) Sex (Aqu) Neptune 
 
 
 

 Dupa intensitatea adusa de 15 februarie, in care predispozitiile astrale 
au venit mai mult sa indice efectul de bumerang al karme si mai putin 
continuitatea unor procese initiate anterior, in 16 februarie, Luna, prin 
sextilul cu Saturn si apoi prin trigonul cu Uranus incearca sa reconstruiasca 
siguranta de sine pe care oamenii o aveau inainte de intervalul 13-15 
februarie. Ceea ce se intentioneaza acum va fi artificial si rigid, sustinut pe 
teama de schimbare si regretul a cele ce s-au intamplat. 
 Sextilul pe care Luna il va ridica impreuna cu Saturn este ca o trezire la 
realitate. In acorduri temperate si limpezi, dimineata zilei de 16 februarie 
va fi centrata pe faptele trecutului si incarcata de ganduri personale, iesiri 
din ritm, momente de detasarea si interiorizare si de aici neatentie, greseli 
de natura comportamentala. Chiar daca Luna este in Scorpion, greutatea pe 
care o va resimti acum este una centrata pe probleme nu pe putere, deci 
atentia va fi diminuata. 

Unii oameni isi vor trai problemele cu intensitate si chiar patetic, fara 
sa realizeze ca acum apelul la trecut devine, prin realatia Luna-Saturn, la fel 
ca si in zilele trecute, de factura karmica. Relatia Luna-Saturn este, in 
astrologia initiatica, o relatie metafizica, ale carei trasaturi il ajuta pe om sa 
perceapta corect realitatea in ansamblu, nu doar cea care se afla in campul 
perceptiei imediate. Prin aceasta relatie caldura este una chimica, arzatoare 
ce vine din autoconsum, din autodevorare, iar linistea din restrictii si 
limitari, din plasarea in campul perceptiei a unor barieri de natura 
ideologica sau afectiva. 

Intreaga zi va fi controlata de aceste bariere si ele vor aduce oamenilor 
frica si durere, neintelegeri si obsesia echilibrului prin impunerea in mod 
artificial a convenientelor inaintea afectivitatii. 

Siguranta de sine pe care vom reusi sa o instauram se va sprijini pe 
aceste retrictii, reguli, programe, conoane, sentimente sau clarificari 
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conjuncturale, ce pot deveni, prin implicare lui Chiron din acelasi incercat 
semn al Varsatorului, reguli de viata. O hotarare se va lua in aceasta zi si ea 
nu va fi gresita, dar nu va fi nici buna, ci va indica nivelul pe care il avem si 
orientarea.  

Daca vom percepe cu obiectivitate ceea ce fierbe in interior, cum se vor 
aseza gandurile si care ne vor fi reactiile, vom putea intelege ce anume 
facem din cunoastere si ce anume vom face din instinct. Daca prin relatia 
Luna-Saturn cunoasterea va fi tonica si ea se va adresa nu doar propriei 
persone, ci si grupului, natiunii sau chiar rasei umane, instinctul il duce pe 
om catre saracie mentala, afectiva si materiala si il pune in situatia de a face 
greseli lamentabile. 

Aproape de miezul noptii, dupa ce toata seara Luna ne-a soptit la 
ureche ca tot ceea ce gandim si facem poate fi gresit, dupa ce cuadratura pe 
care aceasta o face cu Neptun ne duce spre defulare si risipa, Soarele intra 
in faza de Ultim Patrar punand la indoiala rezultatele bune pe care le-am 
adunat cu mare greutate peste zi. Chiar daca suntem in fereastra sextilului 
Venus-Jupiter, ce va avea momentul maxim in 17 februarie, acum 
sentimentele vor fi tulburate de ganduri ce au au putut fi luate in calcul pe 
parcursul zilei. 

Asadar, sa lasam zilei de 16 februarie ceea ce este al ei si sa nu ducem 
cu noi, in somn, evenimentele sale. “Sa nu lasati sa vada noapte peste 
mania voastra” (proverb evreiesc). 

Trecerea Lunii in Sagetator chiar din noaptea spre 17 februarie, 
schimba registrul astral si aduce o selectie a sentimentelor, a gandurilor, 
dar si a preocuparilor. Daca intreaga zi de 16 a fost centrata pe fapte 
recurente, ganduri si sentimente ce nu au putut fi lasate in uitare, acum 
sentimentele vor fi altele, chiar bune si constructive. 

Daca jovialitate, prin aceasta pozitie, este elementul definitoriu, pentru 
faptul ca la trecerea sa prin acest semn nu va avea de infruntat nicio 
cuadratura si nicio opozitie este semn de liniste periculoasa, de anulare a 
rezultatelor castigate cu greutate in zilele trecute si repetarea cu aceeasi 
intensitate a greselilor ce trebuiau corectate anterior. 

Se va trece cu vederea un repros, o atitudine negative, o rautate, o 
sanctiune aplicata unui angajat, dar si eliberarea de sarcini ce apasau mult 
asupra constiintei. De dragul veseliei si a vremurilor bune, lectiile de viata, 
cele care se acumuleaza cu durere si tensiune, cele care solicita sufletul si 
corpul si care pun la treaba mintea si sentimentul, vor lua o mica vacanta. 

Chiar de dimineata, Venus se va exprima la cote foarte inalte aducand 
prin sextilul cu celalalt benefic, Jupiter, evenimente mari, schimbari 
pozitive, lumina in cazuri obscure si solutii date in absenta resentimentelor 
si a egoismului. Daca in Berbec, Venus aduce sentimentelor o efervescenta 
stranie, dusa aproape de limita la care ele nu mai pot fi controlate, in relatia 
cu Jupiter pe un semn masculin acesti doi benefici isi vor exercita influenta 
mai mult pe sectorul social. Daca Varsatorul a predispus multe evenimente 
si influenta lui Jupiter, acum, nu se poate detasa de ceea ce semnul pe care 
il traverseaza a predispus de o luna incoace, Venus, prin relatiile sociale noi 
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pe care le indica, va initia o serie de demersuri benefice, aducandu-i pe 
oameni in postura de cei mai buni prieteni, chiar daca in seara zilei 
anterioare isi imparteau pumni si palme pe dupa colturi. 

Foarte greu ne vom putea da seama ca acum veselia si efervescenta ce 
pluteste si ii cuprinde pe toti nu este asa de benefica pe cat ni se infatiseaza, 
dar noi, pentru ca studiem astrologia, stim, datorita conjunctiei Marte-
Jupiter din Varsator, ca initiatorii demersurilor din prima parte a zilei de 17 
februarie nu fac asta de dragul unei stari interioare de relaxare si bonomie, 
ci se sprijina pe motivatii personale, pe ambitii personale mult mai mari 
decat cele pe care le-am vazut in prima jumatate a lunii februarie. 

Sextilele pe care Luna le ridica la planetele din Varsator, dar mai ales 
cel cu NN, aduce sansa unei remedieri, a unor reparari si, in felul acesta, 
poate duce la repararea unor greseli ale trecutului ce au fost facute din 
egoism, invidie, indifereta, rautate, avaritie. 

Daca intreaga zi este dedicata exuberantei si a bucuriei, a placerilor si a 
defularilor, spre seara mintea revine la starea ei initiala, iar luciditatea ne 
cuprinde din nou. Facand o retrospectiva a aceasta zile ni se va parea ca 
una dedicata lui Diosysos (zeul extaxului) care ii ajuta pe oameni sa se 
simta buni si calzi, prietenosi si dezinhibati, pentru a se asemana, pentru o 
scurta perioada de timp, cu zeii. 

Din punctul de vedere al motivatiei, va exista o legatura intre ziua de 15 
febraurie, supusa dorintei de reusita, a puteri de influenta si a preschimbari 
karmice, insa la un alt nivel. Daca in 13 interiorizarea, suferinta si efortul au 
fost instrumentele cu care s-a actionat asupra destinului, in 17 februarie, 
interactiunea si destinderea, relatiile interumane, comunicarea si 
impartasirea sentimentelor vor fi mijloacele prin care se va cunoaste o alta 
latura a karmei. 

Ziua de 17 februaire va fi deci o zi inedita prin caracterul ei 
deconectant, bun, ce va fi peceputa ca o adiere a zefirului intr-o zi arida de 
vara. Nu este insa o zi etalon si nici nu trebuie privita ca atare, ci una in 
care, daca lasam orgoliul sub perna si zambim, asa cum toata lumea va face, 
vom beneficia de putin noroc. 

18 februarie, aduce din nou caderea in infern. Daca Sextilul lui 
Venus cu Jupiter a anulat lagaturile sociale si toti oamenii se simteau 
prieteni, fara limite impuse de rang, statut, clasa sociala sau varsta, acum 
vom reveni la convingerea ca diferentele sunt necesare. 

Elementul negativ, dar si cel mai dureros pe care il va aduce ziua de 18 
februarie este cel legat de constientizare. Revenirea la realitate va fi dura si 
va fi traita in acelasi context social ca si cel indicat de evenimentele zilei 
anterioare, cu aceleasi personaje, dar, de aceasta data, fara ajutorul lui 
Dionysos. Oamenii se trezesc din reverie si vor face din nou apel la 
conveniente sau statut. 

Pe acest fond sextilul Venus-Marte va fi perceput pe de o parte ca o 
mare greutate, ca atunci cand iti place de cine nu trebuie, de cine nu te vede 
sau de cine nu poate, iar pe de alta parte ca o segregare a celor mai stabile 
sentimente in ceea ce privesc relatiile sociale. 
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In a doua parte a zilei, Luna va ridica doua cuadraturi cu Saturn si 
Uranus, aflate inca in opozitei, la putin timp dupa ce Soarele va trece in 
Pesti. Trecerea Soarelui in Pesti aduce acestei opozitii un element inedit, 
acela de expectativa, de urmarire a unui demers, procedeu despre care nu 
se stie concret nimic, ci doar se intuieste, ce deduce sau se presupune. Din 
acest punct de vedere ziua de 18 februarie poate fi declarata o zi a indoielii, 
a disconfortului, a lipsei de intimitate, chiar a spionajului. Careul in T mobil 
pe care Luna il va ridica  impreuna cu Saturn si Uranus in pozitie, acum, 
cand Soarele este in Pesti, va finali ceea ce Soarele anaretic pe Varsator a 
adus zilei de 17 februarie si va indica, in linii mari, care este baza pe care 
incercam acum sa ne construim un teritoriu. 

Intrarea Soarelui in Pesti, va schimba doar instrumentele de lucru nu 
si motivatia, pentru ca se trece de pe Uranus in Pesti ca guvernator al 
Varsatorului, la Neptun in Varsator sa guvernator al Pestilor. Aceasta 
receptie mutuala impune Soarelui o legatura speciala cu cele doua zodii, iar 
acum, Luna, in Sagetator (guvernat de Jupiter aflat acum tot in Varsator) 
va aduce in centrul atentiei ziua de 17 februarie, cu nebuniile ei, cu 
destinderea si inovatiile pe care le-am adus relatiilor. Asadar, acum faptele 
zilei anterioare vor fi privite deformat, ca printr-un glob de cristal. Daca la 
nivel interior acest complex de forte aduce o noua trezire la realitate, un 
dus rece, la nivel social el se va solda cu piederi de imagine prin declaratii, 
destainuiri, surprinderea adevarului, greseli sau gesturi eronate. 

Pentru ca vibratiile sunt orientate mai mult spre interior, tot ceea ce se 
va vedea in plan social va fi efectul unor contractii interioare, a unor dureri 
si neimpliniri personale. Se va minti mult, din placere, iar gestul acesta va fi 
diferit de intentiei, la fel cum va fi cuvantul diferit de sentiment. 

Pe Sagetator, Luna va avea o teama teribila de durere si limitari, de 
defaimare si desconsiderare in public si va indica, de fapt, ca atentia 
noastra va fi indreptata chiar in aceasta directie. Cuvintele vor avea o mare 
greutate si de aceea tot ceea ce este declarat in postura de acuzator sau 
aparator, de martor sau de spectator, de persoana implicata intr-un conflict 
direct sau de consilier, trebuie imbracat in diplomatie si tact. 

Zambetul fals pe care il poate aduce Luna in Sagetator se poate 
transforma brusc in grimasa si prietenul care fost ajutat sa rasplateasca 
sprijinul cu injurii si gesturi agresive.  

In acelasi cadru se va desfasura si ziua de 19 februarie, pana la 15:25 
cand Luna va trece in Capricorn. 

Ultimul aspect major pe care Luna il va face va fi cel de la ora 3:35 cu 
Neptun, ceea ce inseamna ca pana la 15:25 cand va trece in semnul urmator 
va fi in perioada fara directie. Din nou, se va face apel la cuvinte, dar in mod 
fals. Relatia Lunii cu Jupiter din postura aceasta va fi una foarte proasta. 
Tot ce tine de dreptate va fi lezat, tot ceea ce trebuie sa fie corect va fi 
incorect, iar dreptatea va fi de partea celor care nu o merita. 

Daca ne gandim la perspectiva karmica a relatiei Sagetator-Fecoara, si 
a raportului de forte pe care Luna si Saturn il realizeaza, ne vom intoarce la 
inceputul lunii februarie, cand Saturn si Uranus se opuneau pentru a doua 
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ora si la 4 noiembrie 2008 cand cele doua planete s-au opus pentru prima 
data. Acum, nu se va face nici bilantul si nici nu se va trage o concluzie a 
ceea ce a insemnat aceste doua momente astrale inedite, ci se va trai intens 
si dureros lipsa de intelege a ceea ce s-a intampla atunci, lipsa de finalitate 
a unor demersuri si se va face un plan ca pana la urmatoarea opozitie a 
celor doi maleficia din 15 septembrie 2009 sa se puna in aplicare o solutie. 

Caracterul secret al actiunilor predispuse de aceste conjuncturi astrale 
ne vorbesc acum de planuri facute impotriva individului, a omului de rand, 
a moralitatii, a dreptatii. Leziunile sociale pe care un individul si grupul sau 
de aparteneneta le vor genera vor putea fi citite in septembrie cand Soarele 
va trece prin Fecioara. 

Trecerea Lunii pe Capricorn va aduce, la fel ca in prima parte a zilei, 
inclinatia spre secrete, ascunderea adevarului, implicarea in activitati opuse 
felului de a fi, gesturi mincinoase. 

Din aceasta cauza, vom vedea ziua de 19 decembrie ca pe o zi trista, in 
care, abia in doua parte a sa, vom gasi resursele necesare pentru a actiona. 
Ne va lipsi intelegerea, simtul realitatii si mai mult decat atat ne va lipsi 
empatia. Cand trece prin Capricorn, Luna ii departeaza pe oameni de la 
sentimente si ii face sa uite ca relationarea nu inseamna numai schimb de 
cuvinte, ci si de sentimente. 

Conjunctia Lunii cu Pluton, realizata seara tarziu, va confirma asta 
printr-o descoperire, indiferent ca este vorba despre un sfat, o replica   
dintr-o carte sau o intelegere aparuta brusc din retrospectiva unei 
intamplari.  

MARTIE 2009 
 
 
(Sun)  1- 3-2009  5:33    Moon (Ari) --> Taurus 
(Sun)  1- 3-2009 10:50    Moon (Tau) Tri (Cap) Pluto 
(Sun)  1- 3-2009 16:45    Moon (Tau) Tri (Cap) Lilith 
(Sun)  1- 3-2009 19:19    Moon (Tau) Squ [Aqu] Node 
(Mon)  2- 3-2009  1:53     Sun (Pis) Sex (Tau) Moon 
(Mon)  2- 3-2009  4:18    Moon (Tau) Squ (Aqu) Jupiter 
(Mon)  2- 3-2009  5:05 Mercury (Aqu) Con (Aqu) Mars 
(Mon)  2- 3-2009 12:41    Moon (Tau) Squ (Aqu) Juno 
(Mon)  2- 3-2009 14:43    Moon (Tau) Tri [Vir] Saturn 
(Mon)  2- 3-2009 17:01    Moon (Tau) Squ (Aqu) Mars 
(Mon)  2- 3-2009 17:41    Moon (Tau) Squ (Aqu) Mercury 
(Mon)  2- 3-2009 20:10    Moon (Tau) Sex (Pis) Uranus 
(Mon)  2- 3-2009 21:14    Moon (Tau) Squ (Aqu) Chiron 
(Tue)  3- 3-2009  0:41    Moon (Tau) Squ (Aqu) Neptune 
(Tue)  3- 3-2009  9:58    Moon (Tau) --> Gemini 
(Tue)  3- 3-2009 23:11    Moon (Gem) Tri [Aqu] Node 
(Wed)  4- 3-2009  4:08 Mercury (Aqu) Con (Aqu) Chiron 
(Wed)  4- 3-2009  8:58    Moon (Gem) Tri (Aqu) Jupiter 
(Wed)  4- 3-2009  9:45     Sun (Pis) Squ (Gem) Moon (Half Moon) 
(Wed)  4- 3-2009 12:16    Moon (Gem) Sex (Ari) Venus 
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(Wed)  4- 3-2009 17:52    Moon (Gem) Tri (Aqu) Juno 
(Wed)  4- 3-2009 18:00    Moon (Gem) Squ [Vir] Saturn 
(Wed)  4- 3-2009 23:33    Moon (Gem) Tri (Aqu) Mars 
(Wed)  4- 3-2009 23:49    Moon (Gem) Squ (Pis) Uranus 
(Thu)  5- 3-2009  0:55    Moon (Gem) Tri (Aqu) Chiron 
(Thu)  5- 3-2009  3:17    Moon (Gem) Tri (Aqu) Mercury 
(Thu)  5- 3-2009  4:10    Moon (Gem) Tri (Aqu) Neptune 
(Thu)  5- 3-2009 11:39 Mercury (Aqu) Con (Aqu) Neptune 
(Thu)  5- 3-2009 13:06    Moon (Gem) --> Cancer 
(Thu)  5- 3-2009 18:16    Moon (Can) Opp (Cap) Pluto 
(Fri)  6- 3-2009  0:36    Moon (Can) Opp (Cap) Lilith 
(Fri)  6- 3-2009  2:26    Mars (Aqu) Con (Aqu) Chiron 
(Fri)  6- 3-2009 15:05    Moon (Can) Squ [Ari] Venus 
(Fri)  6- 3-2009 16:14     Sun (Pis) Tri (Can) Moon 
(Fri)  6- 3-2009 19:16   Venus [Ari] S/R 
(Fri)  6- 3-2009 20:15    Moon (Can) Sex [Vir] Saturn 
(Sat)  7- 3-2009  2:28    Moon (Can) Tri (Pis) Uranus 
(Sat)  7- 3-2009 15:24    Moon (Can) --> Leo 
(Sun)  8- 3-2009  3:51    Moon (Leo) Opp [Aqu] Node 
(Sun)  8- 3-2009 14:50    Mars (Aqu) Con (Aqu) Neptune 
(Sun)  8- 3-2009 15:19    Moon (Leo) Opp (Aqu) Jupiter 
(Sun)  8- 3-2009 17:04    Moon (Leo) Tri [Ari] Venus 
(Sun)  8- 3-2009 20:55 Mercury (Aqu) --> Pisces 
(Sun)  8- 3-2009 21:52     Sun (Pis) Opp [Vir] Saturn 
(Mon)  9- 3-2009  1:32    Moon (Leo) Opp (Aqu) Juno 
(Mon)  9- 3-2009  5:56    Moon (Leo) Opp (Aqu) Chiron 
(Mon)  9- 3-2009  8:55    Moon (Leo) Opp (Aqu) Neptune 
(Mon)  9- 3-2009  9:55    Moon (Leo) Opp (Aqu) Mars 
(Mon)  9- 3-2009 17:33    Moon (Leo) --> Virgo 
(Mon)  9- 3-2009 20:10    Moon (Vir) Opp (Pis) Mercury 
(Mon)  9- 3-2009 22:49    Moon (Vir) Tri (Cap) Pluto 
(Tue) 10- 3-2009  5:51    Moon (Vir) Tri (Cap) Lilith 
(Tue) 10- 3-2009 19:37 Mercury (Pis) Sex (Cap) Pluto 
(Wed) 11- 3-2009  0:26    Moon (Vir) Con [Vir] Saturn 
(Wed) 11- 3-2009  4:37     Sun (Pis) Opp (Vir) Moon (Full Moon) 
(Wed) 11- 3-2009  7:47    Moon (Vir) Opp (Pis) Uranus 
(Wed) 11- 3-2009 14:34   Venus [Ari] Sex (Aqu) Jupiter 
(Wed) 11- 3-2009 20:45    Moon (Vir) --> Libra 
(Thu) 12- 3-2009  2:15    Moon (Lib) Squ (Cap) Pluto 
(Thu) 12- 3-2009  9:25    Moon (Lib) Tri [Aqu] Node 
(Thu) 12- 3-2009  9:56    Moon (Lib) Squ (Cap) Lilith 
(Thu) 12- 3-2009 22:35    Moon (Lib) Opp [Ari] Venus 
(Thu) 12- 3-2009 23:40    Moon (Lib) Tri (Aqu) Jupiter 
(Fri) 13- 3-2009  3:27     Sun (Pis) Con (Pis) Uranus 
(Fri) 13- 3-2009 12:19    Moon (Lib) Tri (Aqu) Juno 
(Fri) 13- 3-2009 13:13 Mercury (Pis) Sex (Cap) Lilith 
(Fri) 13- 3-2009 14:14    Moon (Lib) Tri (Aqu) Chiron 
(Fri) 13- 3-2009 17:13    Moon (Lib) Tri (Aqu) Neptune 
(Sat) 14- 3-2009  0:39    Moon (Lib) Tri (Aqu) Mars 
(Sat) 14- 3-2009  2:22    Moon (Lib) --> Scorpio 
(Sat) 14- 3-2009  8:14    Moon (Sco) Sex (Cap) Pluto 
(Sat) 14- 3-2009 15:34    Moon (Sco) Squ [Aqu] Node 
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(Sat) 14- 3-2009 16:49    Moon (Sco) Sex (Cap) Lilith 
(Sat) 14- 3-2009 20:45    Moon (Sco) Tri (Pis) Mercury 
(Sun) 15- 3-2009  5:20    Mars (Aqu) --> Pisces 
(Sun) 15- 3-2009  7:52    Moon (Sco) Squ (Aqu) Jupiter 
(Sun) 15- 3-2009 11:52    Moon (Sco) Sex [Vir] Saturn 
(Sun) 15- 3-2009 21:17    Moon (Sco) Tri (Pis) Uranus 
(Sun) 15- 3-2009 22:21    Moon (Sco) Squ (Aqu) Juno 
(Sun) 15- 3-2009 22:44    Moon (Sco) Squ (Aqu) Chiron 
(Mon) 16- 3-2009  1:47    Moon (Sco) Squ (Aqu) Neptune 
(Mon) 16- 3-2009  2:42     Sun (Pis) Tri (Sco) Moon 
(Mon) 16- 3-2009 11:21    Moon (Sco) --> Sagittarius 
(Mon) 16- 3-2009 11:48  Chiron (Aqu) Con (Aqu) Juno 
(Mon) 16- 3-2009 13:24    Moon (Sag) Squ (Pis) Mars 
(Tue) 17- 3-2009  1:07    Moon (Sag) Sex [Aqu] Node 
(Tue) 17- 3-2009 13:12    Moon (Sag) Tri [Ari] Venus 
(Tue) 17- 3-2009 16:38    Moon (Sag) Squ (Pis) Mercury 
(Tue) 17- 3-2009 19:37    Moon (Sag) Sex (Aqu) Jupiter 
(Tue) 17- 3-2009 22:24    Moon (Sag) Squ [Vir] Saturn 
(Wed) 18- 3-2009  8:57    Moon (Sag) Squ (Pis) Uranus 
(Wed) 18- 3-2009 10:30    Moon (Sag) Sex (Aqu) Chiron 
(Wed) 18- 3-2009 11:56    Moon (Sag) Sex (Aqu) Juno 
(Wed) 18- 3-2009 13:31    Moon (Sag) Sex (Aqu) Neptune 
(Wed) 18- 3-2009 19:47     Sun (Pis) Squ (Sag) Moon (Half Moon) 
(Wed) 18- 3-2009 23:18    Moon (Sag) --> Capricorn 
(Thu) 19- 3-2009  5:41    Moon (Cap) Sex (Pis) Mars 
(Thu) 19- 3-2009  5:51    Moon (Cap) Con (Cap) Pluto 
(Thu) 19- 3-2009  5:59 Mercury (Pis) Opp [Vir] Saturn 
(Thu) 19- 3-2009  8:14    Mars (Pis) Sex (Cap) Pluto 
(Thu) 19- 3-2009 16:14    Moon (Cap) Con (Cap) Lilith 
(Thu) 19- 3-2009 23:31    Moon (Cap) Squ [Ari] Venus 
(Fri) 20- 3-2009 10:47    Moon (Cap) Tri [Vir] Saturn 
(Fri) 20- 3-2009 12:56 Neptune (Aqu) Con (Aqu) Juno 
(Fri) 20- 3-2009 13:43     Sun (Pis) --> Aries (Vernal Equinox) 
(Fri) 20- 3-2009 16:13    Moon (Cap) Sex (Pis) Mercury 
(Fri) 20- 3-2009 22:05    Moon (Cap) Sex (Pis) Uranus 
(Sat) 21- 3-2009 12:06    Moon (Cap) --> Aquarius 
(Sat) 21- 3-2009 14:08     Sun (Ari) Sex (Aqu) Moon 
(Sun) 22- 3-2009  1:34    Moon (Aqu) Con [Aqu] Node 
(Sun) 22- 3-2009  7:01 Mercury (Pis) Con (Pis) Uranus 
(Sun) 22- 3-2009  9:18    Moon (Aqu) Sex [Ari] Venus 
(Sun) 22- 3-2009 22:32    Moon (Aqu) Con (Aqu) Jupiter 
(Mon) 23- 3-2009 11:32    Moon (Aqu) Con (Aqu) Chiron 
(Mon) 23- 3-2009 14:08    Moon (Aqu) Con (Aqu) Neptune 
(Mon) 23- 3-2009 16:28    Moon (Aqu) Con (Aqu) Juno 
(Mon) 23- 3-2009 20:35     Sun (Ari) Squ (Cap) Pluto 
(Mon) 23- 3-2009 23:07    Moon (Aqu) --> Pisces 
(Tue) 24- 3-2009  5:22    Moon (Pis) Sex (Cap) Pluto 
(Tue) 24- 3-2009 13:02    Moon (Pis) Con (Pis) Mars 
(Tue) 24- 3-2009 16:02    Moon (Pis) Sex (Cap) Lilith 
(Wed) 25- 3-2009  4:28   Venus [Ari] Squ (Cap) Lilith 
(Wed) 25- 3-2009  7:24    Moon (Pis) Opp [Vir] Saturn 
(Wed) 25- 3-2009 18:52    Moon (Pis) Con (Pis) Uranus 
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(Wed) 25- 3-2009 21:55 Mercury (Pis) --> Aries 
(Thu) 26- 3-2009  7:02    Moon (Pis) --> Aries 
(Thu) 26- 3-2009  8:36    Moon (Ari) Con (Ari) Mercury 
(Thu) 26- 3-2009 12:57    Moon (Ari) Squ (Cap) Pluto 
(Thu) 26- 3-2009 18:05     Sun (Ari) Con (Ari) Moon (New Moon) 
(Thu) 26- 3-2009 18:42    Moon (Ari) Sex [Aqu] Node 
(Thu) 26- 3-2009 21:14    Moon (Ari) Con [Ari] Venus 
(Thu) 26- 3-2009 21:23    Mars (Pis) Sex (Cap) Lilith 
(Thu) 26- 3-2009 23:29    Moon (Ari) Squ (Cap) Lilith 
(Fri) 27- 3-2009  2:03     Sun (Ari) Sex [Aqu] Node 
(Fri) 27- 3-2009 14:15 Mercury (Ari) Squ (Cap) Pluto 
(Fri) 27- 3-2009 15:37    Moon (Ari) Sex (Aqu) Jupiter 
(Fri) 27- 3-2009 21:23     Sun (Ari) Con [Ari] Venus 
(Sat) 28- 3-2009  3:09    Moon (Ari) Sex (Aqu) Chiron 
(Sat) 28- 3-2009  5:16    Moon (Ari) Sex (Aqu) Neptune 
(Sat) 28- 3-2009 10:31    Moon (Ari) Sex (Aqu) Juno 
(Sat) 28- 3-2009 13:08    Moon (Ari) --> Taurus 
(Sat) 28- 3-2009 18:50    Moon (Tau) Tri (Cap) Pluto  
(Sun) 29- 3-2009  0:09    Moon (Tau) Squ [Aqu] Node 
(Sun) 29- 3-2009  4:24 Mercury (Ari) Sex [Aqu] Node 
(Sun) 29- 3-2009  5:22    Moon (Tau) Tri (Cap) Lilith 
(Sun) 29- 3-2009  5:31 Mercury (Ari) Con [Ari] Venus 
(Sun) 29- 3-2009  8:10    Moon (Tau) Sex (Pis) Mars 
(Sun) 29- 3-2009  9:30   Venus [Ari] Sex [Aqu] Node 
(Sun) 29- 3-2009 18:03    Moon (Tau) Tri [Vir] Saturn 
(Sun) 29- 3-2009 21:17    Moon (Tau) Squ (Aqu) Jupiter 
(Mon) 30- 3-2009  4:47     Sun (Ari) Squ (Cap) Lilith 
(Mon) 30- 3-2009  5:38    Moon (Tau) Sex (Pis) Uranus 
(Mon) 30- 3-2009  7:01    Moon (Tau) Squ (Aqu) Chiron 
(Mon) 30- 3-2009  9:00    Moon (Tau) Squ (Aqu) Neptune 
(Mon) 30- 3-2009 15:34    Moon (Tau) Squ (Aqu) Juno 
(Mon) 30- 3-2009 16:35    Moon (Tau) --> Gemini 
(Mon) 30- 3-2009 18:44 Mercury (Ari) Squ (Cap) Lilith 
(Tue) 31- 3-2009  1:37    Moon (Gem) Sex [Ari] Venus 
(Tue) 31- 3-2009  3:12    Moon (Gem) Tri [Aqu] Node 
(Tue) 31- 3-2009  6:29     Sun (Ari) Con (Ari) Mercury 
(Tue) 31- 3-2009 10:49     Sun (Ari) Sex (Gem) Moon 
(Tue) 31- 3-2009 11:12    Moon (Gem) Sex (Ari) Mercury 
(Tue) 31- 3-2009 14:18    Moon (Gem) Squ (Pis) Mars 
(Tue) 31- 3-2009 20:50    Moon (Gem) Squ [Vir] Saturn 
 

 
1 martie 
Luna martie isi incepe periplul astrologic cu intrarea Lunii in Taur 

(exaltare), cu putin timp inainte de rasarit.  Trecerea Lunii pe acest semn, 
acum, cand Soarele este inca in Pesti, aduce energia spre valoarea de 
echilibrul, de compatibilitate, iar gandurilor o derulare fireasca, blanda, 
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serioasa, cumpatata si puternica. Daca in Pesti, Soarelui ii lipseste puterea 
si vigoarea, avand tendinta de a simti si gandi totul, fara a putea sa decida 
asupra sa pentru ca este pur si simplu doborat de ceea ce simte sau 
gandeste, in relatia cu Luna in exaltare demersurile si implicatiile vor 
capata conotatii sociale importante. Ziua de 1 martie devine astfel o zi in 
care reusim sa spunem lucrurilor pe nume, sa ne face planuri de viitor, sa 
gandim clar si limpede, sa rezolvam ceea ce durerea ne-a oprit in trecut. 

Daca dimineata va si sub semnul planurilor strategice, a energiei, a 
increderii si sperantei ca putem sa actionam in directia in care simtim ca se 
scufunda vasul, dupa 10:50 cand se va implini trigonul Luna-Pluton, 
vremurilor in care lipsea energia li se va pune capat la fel si dorintelor 
arzatoare sau pasiunilor pe care se sprijineau motivatiile trecutului.  

Momentul 10:50 ii separa pe oameni in doua tabere pentru 
aproximativ 8 ore, pana cand Luna va ridica o cuadratura cu NN, la 19:19. 
Momentul SPLIT din aceasta zi delimiteaza binele de raul, intentiile bune 
de cele rele si, evident, personajele care isi vor lua in serios rolurile. Doi soti 
aflati in conflict in 1 martie vor avea peste zi preocupari diferite si isi vor 
face planuri ca vor dormi in camere diferite, ceea ce nu se va intampla. 
Amploarea pornirilor este atat de mare incat orice actiune pare categorica 
si, de asemenea, orice final pare iremediabil. 

Totul va incepe de la o situatie banala in care cineva se implica acolo 
unde nu-i este locul, intr-o activitate pe care nu o stapaneste, stricand 
linistea, obiectul, mutand canalul de pe stiti pe Acasa sau printr-o vizita 
neanuntata care va strica toata linistea unei zile de duminica. 

Martisoarele si urarile cele mai bine primite si cele mai placute vin 
pana la 10:50 sau dupa 19:19. 

Prin urmare, 1 martie aduce intentii bune, pe o durata scurta, putere si 
initiativa, dar prin trigoanele Lunii cu Pluton (10:50) si Lilith (16:45) 
desfasurarea zilei va avea momente diferite de cele sub care incepe, altfel 
decat ne programasem sau de cat ne asteptasem. 

 
 
2 martie 
Trecerea Lunii prin Taur aduce deci cuadraturi la planetele din 

Varsator, sextile la cele din Pesti si trigon la Saturn din Fecioara. Desi in 
aceasta zi Mercur intra in conjunctie cu Marte (5:05), nu acesta este marele 
eveniment al zile de 2 martie, din punctul de vedere al conexiunilor astrale, 
ci legatura care se realizeaza intre sextilul Soare-Luna (cu Soarele in Pesti, 
Luna in Taur) si sextilul Luna-Uranus, ce impun un maraton de 19 ore de 
complicatii si schimbari neobisnuite de situatii. 

Conjunctia Mercur-Marte pe fundalul intervalului indicat aduce o 
mare contradictie: aceea intre intentie si dorinta. Daca in Varsator, Mercur 
are intentia de a dezbate, cauta, gandi si elabora teorii, de a cauta 
raspunsuri in locurile cele mai nepotrivite, in a rascoli toata lumea pentru a 
pune bazele unei idei, Marte in acelasi semn aduce asocieri neobisnuite, 
ganduri de revolta impotriva rutinei zilnice, a traditionalului. Fuziunea 
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acestor doua elemente aduce contradictie, nu explozie, dispersie, nu 
distrugere. 

Pe acest fond al disputei intre idee si actiune, legatura intre intelegere, 
dorinta de conciliere, de stabilire a unor noi reguli de convietuire, asociere, 
lucru sau esantionare, complica relatiile intre oameni si-i pune pe acestia sa 
se ascunda unii de alti, sa se evite, sa se urmareasca sa se spioneze si, atunci 
cand se surprind unii pe altii intr-o astfel de ipostaza sa rada unii la altii ca 
si cum nu faceau altceva decat un joc incent al copilariei. 

Pana la trigonul pe care Luna il va ridica cu Saturn retrograd din 
Fecioara, cand apelul la trecut ne duce cu gandul ca prietenii vechi, 
obiectele achizitionate cu ceva timp in urma sau planurile de demult, 
abandonate din diverse motive, sunt acum mai importante decat altele si, 
deci, cei mai buni prieteni. 

Spre seara Luna va ridic o cuadratura cu cele doua planete in sextil 
(acum in seaparatie) la 17:01 cu Marte si respectiv 17:41 cu Mercur, 
aducand la lumina inutilitatea preocuparilor de peste zi. 

2 martie poate fi, din acest punct de vedere, o zi extrem de inutila, in 
care conflictul dintre intentiei si dorinta sa-i faca pe unii sa se abandoneze 
inactivitatii, sa leneveasca in pat, dandu-se obositi sau bolnavi, sa invoce o 
durere acuta de cap in timp ce vor devora programele TV sau vor dormi. 

Cuadratura Lunii cu Chiron din seara zilei de 2 martie aduce un 
moment de neatentie. Acesta va fi mai evident in relationare, indiferent ca 
aceasta se realizeaza prin intalniri directe sau la telefon. Diferentele dintre 
cei care peste zi au fost activi si cei care au cautat sa evadeze intr-un alt plan 
va fi foarte evidenta. Pentru ca in Varsator, Chiron nu tine cont de metoda, 
ci doar de finalitatea ei, bolnavul inchipui este acum descoperit si toata 
odihna de peste zi se va transforma, acum, intr-un stress teribil. 

Asadar, ziua de 2 martie nu este deloc o zi usoara pentru ca nu aduce 
actiuni usoare si nici nu permite o izolare eficienta, ci aduce, asa cum 
indicam initial, o contradictie intre dorinta si actiune intr-un maraton de 19 
ore. 

 
 
 
3 martie 
In 3 martie pe cerul astral descoperim doar 3 aspecte importante: 

cuadratura Lunii cu Neptun (0:41), intrarea sa in Gemeni (9:58) si trigonul 
cu NN realizat cu putin inainte de miezul nopti (23:11). De asemenea, 
Mercur este in aplicatia conjunctiei cu Chiron si va diminua din trasaturile 
negative ale zilei, neatingandu-se de fapt de predispozitiile negative pe care 
le primesc cei care au avut o luna februarie plina de intrigi si minciuni, de 
gesturi rautacioase indreptate fata de un asociat, coleg de serviciu, membru 
al familiei, prieten. 

Din Gemeni, Luna va avea o relatia buna cu planetele din Varsator, in 
sensul ca va aduce usurinta in comunicare, exprimare simpla, fara blocaje, 
inhibitii sau complexe, dar nu va putea sa dea un sens profund mesajului 
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complex predispus de aglomerarea planetelor din Varsator. Asadar, chiar 
daca ne mai limpezim putin la minte, chiar daca ne revine tonusul si chiar 
daca viata nu pare sa ne mai sperie cu lipsurile sau greutatile sale, nu vom 
putea usor sa integram in propriul destin minunatele daruri pe care 
universul ni le ofera acum. 

Pe Gemeni, Luna il determina pe om sa se implice in multe activitati pe 
care nu le vor putea finaliza, sa aiba senzatii subtile speciale, deja vu, 
intuitii remarcabile si, prin acestea, sa poata atrage usor atentia celor din 
jurul sau asupra unei deschideri subtile speciale, dar fara nicio finalitate. 
Cei care lucreaza cu energia, care sunt implicati intr-un proces de cercetare 
spirituala pot avea o zi de 3 martie plina de incertitudini, de senzatii ce vin 
in cascada, de intuitii ce vor bulversa intelegerea si care se vor situa la polul 
opus experientelor de pana acum. Cea mai buna solutie este sa punem 
aceasta zi in fata oglinzii pe care experientele si trecutul ne-a construit-o si 
sa nu cedam tentatiei pe care superficialitatea ne-o lanseaza acum. 

Noapte spre 4 martie va fi in sfetnic bun, ajutandu-i pe oameni sa 
aleaga dincolo de senzatii sau bucurii efemere, dincolo de intelegeri 
superficiale sau conveniente, dincolo de puterea falsa pe care o da mania, 
rautatea, gandul de razbunare sau aversiune. 

 
Zilele de 4 si 5 martie trebuie sa fie zile de conservare, de intelegere si 

observare. Daca in 4 martie intelegem care ne este energia de baza, cum 
relationam si care sunt elementele de care ne folosim cel mai mult pentru a 
ne atinge scopul, in 6 martie acestea vor avea tendinta de a se consuma in 
exterior. Ni se ofera in aceste doua zile prilejul de a intelege daca suntem 
urmasii lui Prometeu si daca stim sa recunoastem un foc exterior de unul 
interior. 

 
4 martie 
Cand Mercur se afla in conjunctie cu Chiron si, in seaparatia acestui 

aspect, Luna ridica un trigon cu Jupiter se construieste de fapt un trigon 
special intre Luna si Mercur, Chiron, Jupiter, ce aduce in centrul atentiei o 
legatura special intre semnele Gemeni si Varsator, intre gafele si greselile 
zilei de 3 martie si planurile, realizarile si strategiile unei zile cu adevarat 
speciale, cum este cea de 4 martie.  

Aspectul inedit al acestei zile va fi dat insa de tandemul liniste-conflict, 
armonie-dizamonie, interiorizare-exteriorizare intr-un mod cat se poate de 
intens si amplu. 

Peste acestea se suprapune Primul Patrar, ce aduce in centrul atentie 
primele probleme de constiinta indicate de faptele din ultimele 7 zile.  

Daca in relatiile ce ne confera siguranta, gesturile pe care le vom face 
vor fi in mare parte gresite, lezand binele acolo unde este el mai puternic, in 
relatiile de care nu suntem siguri vom da dovada de tact si viclenie, de 
masura sau rezerva in asa fel incat 4 martie ne poate pacali, de aceasta data, 
si ne va spune ca sosit momentul sa ne facem prieteni noi. 
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Nu trebuie sa uitam ca, in aspectul pozitiv, avem Varsatorul implicat si 
acesta aduce evenimentelor eroarea de a repeta o greseala, ca in trecut, iar 
in aspect negativ avem axa Fecioara-Pesti, aducatoare de frici si temeri, de 
greutati venite din ambitii nemasurate sau suprarealism.  

Lupta dintre bine si rau este una neobisnuita si, la fel ca in multe zile 
din acest an, trebuie sa nu luam ca decisiv nimic din ceea ce ne apare a fi 
asa. Iluzia are uneori si chipuri urate, nu doar frumoase, si tentatia 
uratului, a invidiei, a desconsiderarii sau a lipsei de responsabilitate poate 
fi la fel de mare ca si tentatia indicata de placeri sau prosperitatii. 

 
5 martie 
Daca ziua de 4 aduce pe cerul lunii martie un ghivezi de trasaturi si 

aspecte, ajutandu-l pe om sa creada ca orice limita poate fi doborata, dar in 
realitate convingandu-l sa-si puna alte bariere, 5 martie vine o noua iluzie: 
iluzia cunoasterii. 

Azi oamenii se vor crede atotstiutori, intelegatori si inclinati sa dea 
sfaturi dupa cum le este educatia si moralitatea. Daca pana la pranz 
gandurile corecte si solutiile vor fi sustinute de idei novatoare, indraznete, 
inspirate, dupa momentul 13:03 cand Luna va trece in Rac tonul optimist si 
vesel, promitator, lipsit de suferinte si incordare dispare. 

Ulterior acestuia, sentimentul va deveni o prioritate si tot ceea ce pana 
acum a fost idee, devine traire.  

Cei care pana la intrarea Lunii in Rac s-au sustinut prea mult pe idee, 
le-au lipsit empatia si nu i-a interesat in ce consta suferinta celorlalti, in a 
doua parte a zilei de 5 martie vor cauta sa cerseasca intelegere, atentie, 
poate chiar mila, sa impresioneze cu greutatea lor sufleteasca. 

Spre seara, Luna va ridica o opozitie cu Pluton din Capricorn cand 
intreaga poezie devine meditatie negative, pesimista, aducand ganduri 
sinistre de separare si distrugere. 

5 martie aduce greutatea judecatii, din ambele parti. Numanui nu-i va 
placea sa fie evaluat, nici macar criticat. O simpla observatie va atrage o 
reactie negativa pentru ca spre seara aceasta sa atinga cote alarmante. 

In aceasta zi cunoasterea nu este cunoastere, ci experimentare. Acum 
ceea ce experimentarea ne aduce in atentie va face referire exclusiv asupra 
propriei persoane. Cand oferim un sfat trebuie, acum, sa ne gandim ca 
efectul va fi unul negativ. Nu este indicat ca acum sa luam in sens personal; 
vantul nu este vinovat ca adie peste o rana deschisa, dar intelege cand 
oamenii cu rani fug de el. 

 
6 martie 
Aceasta zi va fi incarcata de simtul raspunderii, de o neobisnita risipa a 

sentimentelor si, din aceasta cauza, putem, prin implicarea in plan social cu 
aceasta inclinatie, sa deschidem mai multe usi negre pe care sa nu stim cum 
sa le inchidem. Daca din tristete trecem in defulare si daca din insingurare 
trecem in asocieri cu persoane de joasa factura care gandesc si actioneaza 
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impotriva noastra, nu va fi deloc o surpriza cand ne vom trezi invadati de 
amintiri complesitoare, greu de controlat, imposibil de alungat. 

Dupa opozitia Lunii cu Lilith de la miezul noptii, cand gandurile de 
teama si repliere ne invadeaza, conjunctia lui Marte cu Chiron ne spune ca 
tot ceea ce trebuie sa platim ni se intampla acum. Din acest moment si pana 
la ora 15:05 cand Luna va ridica o cuadratura cu Venus aducandu-le in 
sfarsit oamenilor un motiv clar, limpede si elocvent ce ii va ajuta sa 
inteleaga de ce aceasta prima parte a zilei li s-a parut atat de grea si 
apasatoare. 

Pana la acest moment lipsa de verticalitate, intelegere va face casa 
buna cu teama de oameni, grijile inutile, curiozitatea de a sti ce face vecinul 
in timp ce in propria casa domneste dezordinea. 

Pe acest fond, consonanta zilelor de 4 si 5 martie creeaza acum adanci 
resentimente, ce ni se vor parea cu atat mai dureroase cu cat ne gandim mai 
mult la ele. 

Din 6 martie si pana pe 17 aprilie, Venus va intra intr-un mers 
retrograd, cu un ascendent al momentului pe ultimul grad din Fecioara. 
Saturn, de asemenea retrograd, pe aceasta tema va lua parte cu o duritate 
demna de un scenariu de film la divulgarea unor secrete personale sau la 
ascunderea adevaratelor sentimente fata de o persoana apropiata care 
asteapta un raspuns, un semn sau o invitatie. Inchidem un sertar plin cu 
emotii si deschidem unul gol in care, din teama de oameni sau dezinteres 
fata de acestia atragem impuritati mentale si afective pe care, spre finalul 
acestei perioade de retrogradare, vom considera ca sunt normale. 

Daca ar fi sa alegem un cuvant pentru aceasta ciudata atitudine acela 
ar fi inversiunea. Se inverseaza normalitate, ordinea lucrurilor si nu numai 
ca ne vom apropia de ceea ce dispretuiam mai mult, dar vom fi apreciati de 
cei pe care i-am umilit sau lovit cu duritate. 

Spre seara sextilul Lunii cu Saturn ne va aduce in centrul atentiei 
principalele probleme ce se vor situa pe frecventa retrogradari lui Venus. 

Daca legatura cu ultimele doua zile face din 6 martie o zi a durerii, 
intrarea lui Venus in mers retrograd ne pune diagnosticul de inversiune si 
ne deschide larg usile spre o biblioteca imensa de simptome din care nu 
vom sti ce sa alegem. Daca in ceea ce priveste realitatea segregarea impusa 
de Venus va fi clara, conjunctia lui Marte cu Chiron ne va spune ca se va 
face dreptate, ca omul cel mai neinsemnat dintr-un anumit context va 
divulga un adevar esential. 

 
7 martie 
Prima jumatate a zilei va fi sub semnul inconsistentei si a apatiei. Tot 

ceea ce vrem sa facem, pana la 15:24 cand Luna va trece in Leu, se va sprijin 
pe faptele ultimelor trei zile. 

Intrata in Leu, Luna ii face pe aomeni sa se simta importanta prin 
asocierea lor cu lucruri mari, prin integrarea lor in structuri care sa ne 
confre o bna imagne fara sa mai fie nevoie sa demonstreze ceva. La 
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capitolul evenimente tot ceea ce se poate intampla este efectul a ceea ce sa 
inceput anterior.  

Prin urmare 7 martie aduce lene, dar ea nu va fi nicicum chemata pe 
nume ci i se va spune: oboseala, plictiseeala, dezamagire, nedumerire, 
neintelegere, respingere. Pentru ca trasaturile conjunctiei Marte-Chiron 
inca mai sunt active, iar mesajul Lunii in Rac este activ jumatate de zi, va 
persiatat pe tot parcursul zilei o senzatie neobisnuita de anticipare a unei 
situatii plasata in viito si a carei manifestare nu este decat probabila. 
Acestei i se adauga o evidenta senzatie de deja vu la tot ceea ce ne iese in 
cale. Lupta dintre ceea ce apasa sufletul si a fost evident in zilele anterioare 
si ceea ce intuim ca ne va aduce destinul va fi una dura si puternica, iar 
intreag noatsra preocupare a acestei zile este sa oscilam intre aceste doua 
valori. 

 
8 martie 
Cu mult diferita fata de cea anterioara, ziua de 8 martie nu este o zi de 

sarbatoare. Deoarece conjunctia Lunii cu Nodul sau de Sud si conjunctia cu 
Neptun nu poate aduce valori perene si nici stabilitate, nu-i poate incuraja 
pe oameni sa aplice metodele cele mai bune si mai eficente pentru a reusi, 
conjunctia lui Marte cu Neptun aduce defularea la cote periculoase. Nu 
sunt schimbate regulile si nici nu sunt combatute, ci sunt indreptate 
impotriva propriei persoare, a propriului corp. 

Asadar, 8 martie aduce placeri periculoase, fapte necugetate incarcate 
de un evident factor de risc, iar trigonul pe care Luna il va face cu Venus nu 
va avea calitatea de aspect bun, ci dimpotriva, pacalind prin tentatii frumos 
ambalate si prezentate intr-un mod foarte frumos, dincolo de care nu vom 
vedea nimic nou, decat aceleasi probleme, insa traite la o alta intensitate. 

Tot azi, spre seara, dupa ce toata ziua a rememorat ce a avut el de 
pierdut in ultimele luni, Luna trece in Pesti, gandindu-se ca viata nu-i poate 
oferi nicio bucurie sau ca bucuriile sale nu vor avea intensitate decat prin 
diminuarea tensiunii sau a greutatii sufletesti.  

Si pentru ca nu este de ajuns, Soarele ridica o opozitie cu Saturn, 
singura din acest an aducand preschimbari de natura organizatorica, 
abandonarea planurilor vechi, vizibila, declarate si acordarea intregii atentii 
unora care surprind prin inedit si dezordine, care nu par deloc a fi scoase de 
la arhiva, ci gandite ad-hoc. 

Ziua de 8 martie are ceva greu si complicat pentru fiecare, chiar daca 
pe parcursul ei nu vom apuca sa vedem un rezultat imediat. Ceea ce se 
discuta in secret, dincolo de contactul direct, devine prin conjuncturile 
astrale ale acestei zile parghii de distrugere a reputatiei, de pierdere a unei 
functii, de preschimbare a unui plan intr-o strategie al carui final nu este de 
a construi, ci de a distruge.  

Prin urmare, 8 martie nu este o zi de sarbatoare, ci un prilej de a aduna 
oameni cu aceleasi intentii la masa tratativelor, de a-i uni pe cei care 
gandesc si actioneaza la fel, de a pedepsi o greseala pe care vadit intentionat 
am ascuns-o. 
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Recomandarea pe care o pot face in fata unei asemenea desfasurari de 
forte este aceea de a ne apleca asupra aspectelor bune ale vieii, cu riscul de 
a distruge iluzia unei zile de sarbatoare, pentru ca se poate tempera 
intensitatea vibratilor negative, insa numai prin folosirea lui “iarta-ma”. 
Daca de dimineata ne vom face o lista cu cei fata de care am gresit putem, 
intr-o stare de liniste, detasare si sinceritate fata de sine, sa le trimitem 
iertarea noastra pentru ca aceasta sa se intoarca incarcata cu ecoul a ceea 
acum gandim. Lucrand cu aceste intrumente, ne aparam de lovituri 
nevazute ale destinului, ale greselilor pe care le-am ascuns in trecut si pe 
care, probabil, multe dintre ele, nu le-am intentionat. 

 
9 martie 
Luna din Leu ridica opozitii la planetele din Varsator, aducand prin 

intensitatea magnetismului ce se construieste pe aceasta axa, primele efecte 
ale descinderilor de forte din ziua anterioara. Pentru ca intensitatea 
actiunilor pe care le predispune Luna este una foarte mare, chiar din 
primele ore ale diminetii se instaleaza o oboseala careia nu i se gaseste o 
explicatie. 

La fel ca si in ziua de 8 martie, gandul ca se intampla dincolo de 
observatia directa tot felul de situatii de care nu vom stii prea curand aduce 
o usoara tensiune, incordare pe care o numim, de aceasta data, 
neincredere, suspiciune, rezerva. In realitate, ea nu trebuie numita altfel 
decat frica. Ne va fi frica sa vorbim deschis, sa spunem lucrurilor pe nume, 
sa ne aratam sentimentele, sa abordam evenimentele zilei cu sinceritate si 
deschidere. Cei care sunt obisnuiti cu minciuna, cu atitudinea duplicitara 
vor vedea in 9 martie o zi deosebita, plina de reusite, de realizari si succese, 
o zi in care nevazutul i-a convins ca aceste calitati negative sunt necesare. 

Daca 8 martei a fost tulburatoare prin contactul cu un necunoscut 
negativ, cu deschiderea unor porti spre o vibratie negativa, 9 martie 
incearca sa ne convinga de prezenta lor. Nu este bine nici sa abordam frica, 
nici sa ne ascundem in minciuna si prefacatorii, nici sa fugim din calea 
acestora, ci sa privim cu detasare ceea ce ni se intampla si sa radem de 
situatiile care ne provoaca suferinta, de penibil, de minciuni sau atitudinile 
patetice ale celor care vor sa-i convinga pe ceilalti ca si ei traiesc cu 
intensitate viata. 

9 martie este o zi in care a rade de prostie inseamna a avea acces la 
singurul medicament eficient impotriva durerilor pe care acum astrele le 
trimit oamenilor. 

 
10 martie 
10 martie este o zi a amintirilor, indiferent sub ce forma vor fi ele acum 

aduse in centrul atentiei. Cu pasi mici si siguri, Luna, abia intrata in 
Fecioara, reuseste sa dea inteligentei comportamentale o importanta foarte 
mare. Relationarea, contactele, avansurile si flirturile sunt importante, dar 
ele nu vin intamplator si sunt reeditarea, la un alt nivel, a sentimentelor si 
demersurilor pe care le-am mai abordat cel putin o data in trecut. 
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Daca prin trigonul cu Lilith, Luna vine in ecuatie cu sentiment, 
intensitate si efervescenta, sextilului pe care Mercur il ridica impreuna cu 
Pluton aduce evenimentelor motiv si explicatie, justificare dincolo de 
ratiune si pornire nestavilitata de a trece, de aceasta data, dincolo de 
barierele care aduceau suferinta, pierdere, izolare sau neintelegere. 

Cu toate ca profunzimea trasaturilor acestei zile este mare, cu toate ca 
amploarea evenimentelor pe care le predispun este de asemenea una foarte 
mare, gama actiunilor nu depaseste cadrul vietii personale, a contextului in 
care ne ducem existenta, nu doboara limite, chiar daca asa vom simti ca se 
intampla, ci reaseaza prioritatile pentru a reda linistea, increderea si 
bucuriile pe care l-am lasat in trecut legate de situatii si evenimente pe care 
fie nu le-am inteles, fie le-am abandonat pentru ca le-am inteles, dar nu am 
avut curajul sa le traim. 

 
11 martie 
Chiar daca este Luna plina si ar trebui ca gandurile si trairile suspuse 

influentei ei directe sa devine extrem de intense si prin asta distructive, 
periculoase, sextilul pe care Luna il ridica impreuna cu Jupiter aduce 
motivatie, lumina, integere, disponibilitate pentru fapte mari, pentru 
actiuni intense si pentru realizari pe masura. 

Daca imediat dupa miezul noptii, Luna trece prin conjunctia cu Saturn 
si inainte de rasaritul Soarelui va implini faza de Luna plina, opozitia ei cu 
Uranus de dimineata (7:47) va aduce pana la sextilul Venus-Jupiter de la 
14:34 dinamism si initiativa, nevoie de miscare, explozie de activitate, 
nevoie de relationare, de schimb de informatii si energie cu cei din jur. 

Cei mai avantajati sunt cei care practica meserii unde necesita efort 
fizic pentru ca se vor simpti plini de energie, de forta, vor avea randament si 
ideii noi pentru a-si organiza munca. 

Ziua este insa periculoasa pentru cei care lucreaza cu energia si care azi 
vor aborda alte tehnici decat cele de purificare. Gandul are in 11 martie o 
forta deosebit de mare, dar el trebuie sa devina canal, releu, mijloc de a 
transmite, transfera o valoarea, o informatie sau o energie intre doua sau 
mai multe locatii. Cei care se vor lasa pacaliti de energia intensa ce i 
invadeaza si nu o vor folosi pentru a le curata structurile subtile, ci pentru a 
initia un demers subtil sau pentru a-si indeplini scopuri mobilizate de 
intenti mai vechi, vor simti esecul inainte ca ziua sa se termine. 

Asa cum se poate observa, exista o legatura subtila intre aceasta zi si 
ziua de 8 martie si ea va fi vizibila nu doar in plan energetic, ci si faptic prin 
apelul la situatii ce s-au intamplat atunci si care acum revin in centrul 
atentiei beneficiind de surplusul de energie dat de Luna plina pentru a trece 
intr-o noua faza, o noua etapa a desfasurarii lor. 

 
12 martie 
Cu Luna in Balanta oamenii vor avea de infruntat o alta serie de 

conditionari si limitari si din aceasta cauza vor avea impresia sa bucuria si 
puterea de care au benficiat in 11 martie, pe Luna plina, acum i-a parasit si, 
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ca de multe ori pana acum, vor crede ca omniprezenta este tristetea si 
teama de schimbarile sociale negative, nu succesul din zilele anterioare. 

In luna martie trecerea Lunii prin Balanta, in mod surprinzator aduce 
schimbari de factura sociala. Exilul planetei Venus in Berbec si 
cuadratuarile pe care le va ridica cu Lilith si Pluton in aceasta zi aduce 
incercari majore pe stabilitatea social, pe relatiile profesionale, de 
parteneriat, asocierile de orice factura. 

Gandind dupa trigoanele pe care Luna le ridica impreuna cu Sensul 
Vietii din Varsator, dar si cu Jupiter, motivul schimbarilor sociale va fi unul 
bun, strategic, corect si benefic in contextul in care este argumentat, dar nu 
in contextul in care marea masa de oameni isi duce existenta. 

Prin urmare, 12 martie provoaca schimbari in varful piramidei in asa 
fel incat baza va trebuie sa suporte un nou val de modificari si vibratii, de 
oscilari si variatii intre doua puncte extreme. N-ar fi prima data cand la 
nivel inalt se fac experimente, cand cei care conduc abordeaza aceasta 
ipostaza cu atitudiena scolarului care incearca impreuna cu profesorul 
modern sa redescopere teoreme prin experimentare. Gandind in contextul 
ingust al mentalitatii acestora o eroare mica de judecata poate fi incadrata 
in categoria celor acceptate, dar nu vom sti ce sa ne facem cu efectele la 
nivel global provocate de erorile celor care au chiulit de la scoala. 

Aspectul nu va avantaja Romania, ca tara Varsator, lezandu-i relatii de 
parteneriat pe care le are deja sau aducand o eroare notabila in relatiile pe 
care doreste sa le construiasca. Eroare umana, vom spune, gafa sau esec, 
termeni judecati gresit intr-un context diplomatic dificil, complicat. 
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13 martie 
13 martei este o zi a retructurarii, a schimbrilor de situatie, a renuntarii 

si a modificarii conditiei. In aceatsa zi Soarele intra in conjunctie cu Uranus 
la gradul 22 si la acelasi grad se afla si Junon din Varsator, iar la mijlocul 
zilei se alatura si Luna, aducand lui Pluton, cel care guverneaza acest grad, 
o putere de exprimare si un dinamism pe o directie nepotrivita lui. 

Fiind implicat Uranus, intr-un mod atat de amplu si dinamic, nu se 
poate stabili daca este o zi proasta sau o zi buna. Putem sti dinainte ca va fi 
o zi care va afecta relatiile, asocierile, parteneriatele si ca demersurile 
sociale pe care le realizam in aceasta zi, fie ca sunt tratative duse la nivel 
inalt sau o intalnire cu prietenii vor avea de parcurs un disconfort. 

Poate de prea multe ori in ultima vreme am facut apel la trecut, la 
modul in care el ne invadeaza si, mai ales, la modalitatea prin care vrea sa 
ne purifice de dorinte periculoase sau de obiceiuri gresite. Acum, prin 
aceasta trecerea la gradul 22, apelul la trecut va veni din profunzimile 
fiintei, din preocuparile si placerile cele mai ascunse. Acestea ne vor 
coordona cuvintele si emotiile, acestea vor impulsiona gesturile si tot ele ne 
vor spune despre noi mai multe decat am putea-o noi face in alt mod.  

Daca Soarele aduce in astrologie principiul personal, valorile Eu-lui, 
dar si caldura si autodevorarea in pasiuni si idealuri personale, apropierea 
de Uranus, acum, cu Mercur in sextil cu Lilith, nu aduce explozie de 
bunatate, nici depasirea limitelor inteligentei medii si nici abordarea 
destinului cu indrazneala si curaj, ci apropierea de cele mai ascunse 
unghere ale vietii. Din aceasta cauza putem numi ziua de 13 martie ca fiind 
o zi in care ne putem vedea latura ascunsa, intunecata a sufletului. 

Nu vom beneficia de obiectivitate, nici de intelegere, ci de emotie, de 
prea multa emotie, pe care nestiind sa o directionam spre punctul de 
echilibru o vom aborda ca pe o hrana si, prin asta, vom gresi. 

Dupa 13:30 cand Luna va trece la gradul 23, guvernat de Mercur, vom 
simti un elan si mai puternic in a aprofunda nemultumirile, durerile, 
neimplinirile si esecurile de care ne-am amintit in prima parte a zilei.  

Vom avea insa capacitatea sa vedem greselile altora, sa le intelegem 
atat in context, cat si la nviel global si sa fim capabil sa ne spunem parerea 
cu obiectivitate si intelegere. La randul nostru vom beneficia de acelasi 
tratament din partea celor din jur, insa nu vom aprecia aceste pareri, decat 
a doua ziua, pe 14 martie, cand Luna din Scorpion va face un sextil cu 
guvernatorul semnului si un esec, o nemultumire ne va trezi. 

Acum insa totul pare intr-o curgere libera si daca ar fi sa ni se intample 
ceva bun, bucuria va fi umbrita de oboseala, un coleg zgomotos, o greseala 
ce nu poate fi trecuta cu vederea, descoperirea unor neadevaruri. 

Daca Uranus aduce neprevazutul in orice actiune se implica, depasind 
orice limita, putem sa ne asteptam de la 13 martie sa fie o zi puternica, 
dinamica in care sa descoperim tot felul de lucruri bizare, neimportante 
acum, dar care ne vor afecta modul de a gandi, de a ne raporta, ca de 
exemplu sa descoperim ca de fapt omul nu a ajuns niciodata pe Luna si sa 
traim prin asta o mare dezamagire. 
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14 martie 
Trecerea Lunii in Scorpion, dupa ce aceasta realizeaza un trigon cu 

Marte, aduce caderii sale o nota pozitiva si o motivatie solida in a o lua de la 
capat. Ziua nu predispune inceputuri noi, ci nevoia de a incepe, de a porni 
un demers, de a concepe, crea, de a deschide noi porti va fi perceputa mai 
mult la nivel de traire si va indica necesitatea interiorizarii a indreptarii 
ateniei spre suflet, sentiment, emotie, pentru a continua ceea ce este deja 
inceput. 

Cuadratura Lunii cu NN cu momentul maxim al aspectului la 15:34, 
ofera insa o alta perspectiva a implicatii sociale. Ratiune va primi lovituri 
puternice in aceasta zi si tocmai de aceea orice implicare intr-o relatie de 
parteneriat, orice solutionare urgenta, orice pas spre o relansare sau o  
negociere, o discutie cu intentia de a deschide o noua colaborare este 
compromisa, pentru ca persoanelelor implicate li se distrage atentia. De la 
sextilul cu Pluton, in doua semne de ratiune si respeciv a gandirii (sextil 
Luna-Pluton la 8:14), pana la cuadratura Lunii la nodurile sale, aduce 
separatia primului si aplicatia celui de al doilea aspect, deci nevoi pe care 
nu le mai putem sustine cu gandul, vorba sau fapta, implicari in situatii 
care ne depasesc, aspiratii improprii contextului social sau chiar implicarea 
in demersuri pe care nu le mai putem finaliza. 

Aceasta contradictie este buna pentru viata de familie, pentru relatiile 
de cuplu, in special pentru acele cupluri care trec prin momente complicate 
ale relatiei lor si care doresc sa ajunga la o intelegere, sa se impace sau sa 
finalizez in vreun fel conflictul. 

In a doua parte a zilei, dupa 16:49, cand Luna va ridica un sextil cu 
Lilith si seara un trigon cu Mercur, amintirea intregii zile se va lega de ziua 
de ieri cand Mercur si cu Lilith a scos in evidenta latura ascunsa a 
personalitatii. Acum vom continua ceea ce s-a inceput de ieri si multi dintre 
noi vor proceda ca in 13 martie, adica vor apela la adjuvante, substante care 
stimuleaza sau calmeaza, tablete, preocupari care defuleaza cele mai 
ascunse dorinte. 

Cei care isi fac planuri de weekend trebuie sa aiba in vedere ca ziua de 
sambata va fi furtunoasa, aducand fie prea multa energie si motivatii 
stranii, fie prea putina energie si de aici lipsa de comunicare, initiativa, 
miscare. Plasarea intregii zile sub influenta trigonului Luna-Marte ii va da 
lui Marte anaretic in Varsator o initiativa negativa, o stranie dorinta de 
excentricitate si ii va face pe oameni sa se opuna doar de dragul de a se 
opune si sa se implice in activitati doar de dragul de a face ceva. 

Cu ziua de 14 martie se va incheia insa si periplul lui Marte in Varsator 
si, cu trecerea sa in Persti din 15 martie, ora 5:20, va aduce constiinta 
faptelor din ultimele zile. Acum vom parcurge ultima explozie de 
excentricitate, de indrazneala si tupeu, de aroganta si chiar dominare prin 
forta pe care Marte in Varsator a predispus-o in ultima vreme. 

 
15 martie 
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Trecerea lui Marte in Pesti aduce o scadere a puterii de influenta, o 
diminuare a pornirilor de a cuceri lumea, de a impresiona, atrage atentia 
sau de a distruge ceea ce nu este de inteles. Trecerea lui Marte in Pesti 
indica faptul ca oameni nu vor mai putea sa-si coordoneze viata dupa 
vointa propriei, dupa alegerile proprii, dupa regulile pe care si le-au facut 
singuri, ci dupa ceea ce li se spune din exterior. Este deci un semn de 
conditionare, de distribuire a efectelor produse de faptelor anterioare, de 
sanctiune si lipsuri. 

Greutatea pe care o va aduce Marte in Pesti va fi afectiva si deopotriva 
materiala, grijile pentru insatisfactiile oferite de o viata de cuplu complicata 
vor face casa buna cu lipsurile materiale impuse de o societate afectate de 
recesiune. Pe acest fond, se poate intrevedea o calitate ce, in mod 
surprinzator, in tranzitul sau prin Varsator Marte nu a oferit-o: luciditatea. 

De la sextilul pe care Marte il face cu octava sa superioara, Pluton, dar 
si prin beneficiile indirecte pe care le obtine din relatia pe care Luna in 
Scorpion o are cu Pluton, guvernatorul acestui semn, intelegem ca vom da 
dovada de o luciditate rece, poate chiar sinistru de rece, fara sa avem 
puterea sa schimbam sensul evenimenelor majore pe care acest tranzit, 
pana pe 22 aprilie, ni-l confera. 

Cu Marte in Pesti cuadraturile pe care Luna din Scorpion le face la 
plantele din Varsator, indica acum, in prima zi de Pesti a lui Marte, semn de 
colectare de informatii. Din inertie dinamismul lui Marte nu se risipeste 
imediat si va mentine activa inca o zi curiozitatea si interesul pentru valori, 
criterii, informatii. In aceasta zi se va vorbi mult, se va barfi, comenta, 
critica, discuta despre orice si oricine, fara vreun rost. 

Viata se schimba chiar de azi si spre seara, cand Luna va ridica un 
trigon cu Uranus indreptand sentimentele spre siguranta si incredera, spre 
comunicare si disponibilitate, vom realiza ca vremurile sunt altele, ca in 
ultima perioada ne-am consumat timpul incercand sa ignoram principalele 
probleme si ca, in realitate, cu totii imbatranim si nu avem multe valori 
importante pe care sa le lasam in urma noastra. Aceasta stare nu este nici 
melancolie si nici nostalgia a ceea ce am crezut ca reprezentam pentru 
societate, grup, familie, prieteni, ci un moment de luciditate de care ar 
trebuie sa tinem cont. 

Asadar, ziua de 15 martie intregeste tabloul schimbarilor pe care le 
parcurgem in ultima vreme si aduce un nou registru atat in relatiile 
personale cat si in cele sociale. Daca pana acum ne-am jucat cu gandurile, 
sentimentele, cu recomandarile, sfaturile sau criticile, cu hotararile pe care 
le-am luat in numele altora, cu Marte in Pesti a venit momentul sa ne 
asumam responsabilitatea deciziilor anterioare. Daca pana acum am 
consumat, acum va trebui sa economisim sau sa producem cu efort si 
nemultumire, cu durere si suferinta pentru a repara ceea ce am stricat. 

 
16 martie 
Daca zilele de Scorpion au adus gandirea si sentimentul spre 

profunzimi pe care nu le-am abordat niciodata, incitand curiozitatea atat de 
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mult incat la urmatorul tranzit al Lunii prin Scorpion (cand Marte va fi inca 
in Pesti) sa le abordam din nou, ziua de 16 martie este o zi a modelarii 
interioare. 

Nu se poate spune clar si raspicat ca este o zi a spiritualitatii sau a 
religiozitatii, ca acum omul isi indreapta gandul spre Dumnezeu sau spre 
fortele ascunse ale naturii, ci cu siguranta in astfel de momente omul va 
cauta sa se apropie de valorile sale cele mai importante. 

Daca rasaritul Soarelui vine peste trigonul Soare-Luna, intelegem ca 
inclinatia spre valentele ascunse ale vietii, spre valorile subtile ale naturii 
vor da zilei un tonus aparte si un suflu special. Soarele din Pesti si Luna din 
Scorpion aduce o inclinate spre studiu, spre observatie, spre experimentare, 
sau spre a studia comportamentul celor din jur. Adevarul acum va spori, iar 
minciuna va fi descoperita. 

Ingresul Lunii in Sagetator aduce un ascendent in Rac, ceea confera 
momentului de trecut o stabilitate nemaintalnita anul acesta. Prin urmare, 
ziua de 16 martie este o zi de jurnal, in care se scrie istoria, in care ni se va 
intampla sa vedem dincolo de aparenta lucrurilor. 

Neajunsul pe care ni-l ofera aspectele de dupa momentul de ingress 
este acela al intunecarii cu emotii refulate, cu aversiune in fata adevarului 
dureros, cu nemultumire in fata conditiei obisnuite de trai.  

Acum ni se ofera privilegiul de a privi viata cu detasare si cele mai mici 
intelegeri, daca sunt hranite de detasare si observatie, pot duce la intelegeri 
magice, la perceptii gradioase ce vor aduce prin semnul Pestilor hrana 
sufletului si lumina spirituala. 

De partea cealalta vor exista oameni care vor refuza sa accepte ceea ce 
aceasta zi le va arata si se vor arata indignati, prea revoltati de dezordinea 
ce domneste in jur. A ne apleca asupa unui astfel de suflet pentru a-i linisti 
indoiala si nemultumirea inseamna a aduce constiinta la linia pozitiva a 
conjunctiei Chiron-Junon, care face gandul sa fie universal si care ii ajuta 
pe oameni sa vorbeasca aceeasi limba – cea a sufletului. 

Cei care nu vor avea norocul ca aiba in jurul lor un suflet echilibrat, vor 
percepe aceasta zi cu o mare greutate, cu durerea sufletului ratacit si cu 
angoasa ca viata i-a dat numai motive de suferinta si nemultumire. 

Iadul si raiul sunt aici, in universul nostru perceptibil, in alegerile pe 
care le facem, in rezonanta care ne alimenteaza vibratiile. Putem in 16 
martie sa ne demonstram ca putem face ca viata sa ne fie altfel. 
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17 martie 
Inca o zi de retrospectiva, insa una cu mai mult elan si cu mai mult 

optimism decat am avut parte in ultima vreme. Sextilul pe care il face Luna 
cu NN, si implicit trigonul cu NS, are un efect tonic asupra oamenilor, 
ajutandu-i sa faca o selectie importanta a prioritatile. Cu o Luna in 
Sagetator, problemele majore vor fi evitate cu pricepere, iar solutiile vor fi 
explicate cu o mare putere de convingere. Desi in Sagetator Luna devine 
prea apropiata de forma si prea departata de continut, de aceasta data, prin 
unghiurile speciale aplicate Nodurilor Lunare, dar si prin trigonul cu Venus 
retrograd, valorile trecutului se poleiesc acum frumos si chiar daca am iesit 
terfeliti dintr-o confruntare, ne ridicam pe varful cel mai inalt sau la 
tribuna si cu un entuziasm aproape teatral ne amintim numai ceea ce a fost 
buna din ceea ce ni s-a intamplat. 

Un alt element care intareste calitatea de retrospectiva a acestei zile 
este data de succesiunea cuadratura Luna-Mercur – cuadratura Luna-
Saturn si chiar la jumatate intervalului sextilul Luna Jupiter. Daca prin 
cuadratura Lunii cu Mercur gandurile se ravasesc si ele vor cauta sa-si 
justifice dezordinea prin conditiile dificile de trai, prin opozitia din partea 
grupului, a societatii, a sefului sau familie, cuadratura Lunii cu cel care o 
ajuta sa le construiasca oamenilor un simt corect asupra realitatii, aflat 
acum in mers retrograd, inverseaza lucrurile care ori mergem inapoi, ori 
stam pe loc. 

17 martie este zi a durerilor sufletesti care incep, de altfel din 16 martie, 
de cand Luna trece pe Sagetator si ii obliga pe oameni sa cheltuiasca mai 
mult decat au, sa daruiasca si ceea ce nu au, sa-si treaca peste nevoile 
personale pentru a salva alte nevoie, de asemenea personale, acum de 
actualitate. Nu va fi nevoie sa zambim, dar o vom face prea mult, nici sa 
vorbim elegant si intr-o maniera aleasa, dar o vom face cu exces de zel. 

Motivul acestui teatru gratuit este nevoia de succes, nevoia de atentie. 
De partea cealalta, nevoia de succes si atentie cumulata cu apelul la 

trecut, nu chiar de demult, cu cateva luni in urma cand Lilith a tranzitat 
Sagetatorul, acum, cand Luna in sextil cu Jupiter mediaza cele doua inedite 
cuadraturi, pot surveni schimbari politice lipsit de eficienta, doar pe 
criteriul puterii si avand in spate o singura motivatie: plata unor polite mai 
vechi. 

Acest circ nu se va termina in 17 martie, ci se va desfasura si in 18 
martie, dar cu alte mijloace. 

 
18 martie 
De dimineata ni se va parea ca ziua de 18 martie va semana cu cea 

anterioara. O acuta nesiguranta se va strecura in planurile pe care dorim sa 
le facem si conflictul de motive ne va face sa alegem solutiile cele mai 
proaste. 

Careul in T pe semne mobile pe care Luna il ridica acum din Sagetator, 
aduce conflict de motive, divergente de opinie si chiar dispute. Pentru ca in 
aceasta zi intervine sextilul cu Chiron, dispus sa intre in jocurile de culise 
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impuse de motive si sa ofere perspectiva unei alte frumoase iluzii: noi 
asocieri. 

Cei pe care i-am ignorat acum ni se par dintr-odata oameni seriosi si 
importanti. Le vedem calitatile si suntem interesati de compania lor. La 
nivel social acum se intrevad noi asocieri, noi parteneri de afaceri. Este insa 
aceeasi Marie cu alta palarie, acelasi mod complicat de derulare a etapelor, 
insa intre alti parteneri si, din nefericire, cam cu aceleasi rezultate. 

Aspectele pe care oamenii le vor intelege si integra gresit fac referire la 
viata spirituala, la cultivarea valorilor interioare si mai putin la a cauta 
recunoastere sociale si a face orice pentru a o obtine. 

Ultimul Patrar al Lunii este un motiv in plus sa ne aplecam asupra 
sufletului, chiar daca impulsul, find vorba de o cuadratura intre luminarii, 
este sa negam, sa ne indoim, sa refuzam sau sa respingem tot ceea ce viata 
ne scoate in cale. 

Acest tranzit al Lunii prin Sagetator, incheiat cu aceasta zi, a adus 
Soarelui o tensiune deosebit de mare. Ranile pe care le facem sau care ne 
sunt facute in 17 si 18 martie nu se uita usor, pentru ca sunt rani ale 
sufletului. Cu dorinte orientate gresit pe un asemenea fond, nu este cazul sa 
ne asteptam la schimbari pozitive in plan social. Se vor schimba intre ei 
oameni de aceeasi factura sau se vor folosi alte cuvinte pentru a se spune 
acelasi lucru. 

 
19 martie 
Ne apropiem de finalul zodiei Pesti si de momentul in care, in ultima zi 

a zodiei, ca in ultimele clipe de viata ale unui om, se realizeaza o 
rememorare a celor mai imporante ipostaze ale intervalului, dupa care 
Soarele va parasi acest semn si va renaste in semnul urmator. La ultimul 
sau grad din Pesti, Soarele incheie nu doar o zodie, ci un intreg periplu prin 
zodiac, aducand cu trecerea sa in Berbec la echinoctiul de primavara un nou 
interval, un nou an, o alta imagine a naturii si a vietii. 

Anul acesta, gradul anaretic al Soarelui in Pesti va fi mult mai bland 
decat a fost in anii anteriori. 

Daca prima parte a zilei este centrata pe sextilul pe care Luna il face cu 
Marte, in timp ce se apropie vertiginos de Pluton, ca la cateva ore diferenta 
Marte, la randul sau, sa ridice un sextil cu octava sa superioara, Pluton, iar 
Mercur sa se opuna lui Saturn retrograd, intelegem ca tensiunea data de 
intelegerea corecta a vietii, de o legatura a faptelor trecute cu efectele din 
prezent, de alegere a celei mai bune solutii pentru o optimizare maxima a  
actiunilor, vor aduce oamenilor probleme de constiinta, indoiala si 
dezamagire. 

Viata, brusc, se complica, iar agitatia si incordarea este doar un 
indicator ca valul schimbarii ne atinge acum cand suntem cel mai putin 
pregatiti sa-l infruntam. 

Pe acest fond se trece pe gradul anaretic al Soarelui, intarind teama si 
aducand argument actiunilor duplicitare, retragerii, fricii, agresivitatii sau 
deposedarii. 
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19 martie este o zi plina de evenimente, de tensiune si aversiune fata de 
stabilitate si intelegere. Daca prin opozitia Marte-Saturn tot ce tine de 
comunicare este afectat, indiferent ca este cea legata de factorul uman sau 
de tehnologie, la fel cum prin sextilul lui Marte cu Pluton vom fi incapabili 
sa abordam solutiile pe care le dam, fie pentru ca dispunem de o energie 
redusa, fie ca energia are o alta destinatie. 

Fiind vorba de Pesti, cei care lucreaza cu energia, care sunt 
familiarizati cu tehnicile de vindecarea sau de control a gandurilor si 
emotilor, au posibilitate sa aleaga intre doua destinatii complet diferite, 
intre a se lasa in voia vointei comune sau a-si schimbe directia pe baza unui 
ideal personal. 

Daca in primul caz, Saturn este cel care coordoneaza miscarile si aduce 
din culisele istoriei adevarul la lumina, in al doilea caz Pluton din Capricorn 
il va speria pe cel care vrea sa faca fata la toate greutatile de unul singur si il 
va convinge ca este cea mai proasta alegere. 

In realitate, Pluton este cel care ofera cea mai buna solutie, el este cel 
care in cunostinta de cauza detine solutia tuturor problemelor. 

Adica, experienta personala, cea construita prin contact direct cu 
informatia, nu prin terti, cea care a permis acumularea prin efort, munca, 
cea care a presupus alegeri dificile, suferinta si durere, este cea care ne 
ofera acum raspunsul cel mai potrivit. 

Varietatea de actiune predispuse de aceste planete este una foarte mare 
si ar fi impropriu sa incercam sa ne indreptam atentia asupra lor. Aspectul 
duplicitar va pune in Balanta experientele personale prin modul in care le-
am acumulat. Confruntarea cu adevarul va fi directa si tocmai de aceea ne 
va lua prin surprindere pentru ca Luminarii sunt in semne feminine si 
viteza de reactie nu va fi un elemente pe care sa ne putem baza. Cea mai 
mare greseala pe care am putea-o face este sa refuzam sa ne folosim vointa. 
Asa cum in vibratia plutoniana mai persista inca tensiuni aduse de Lilith, 
pe care acum ni le amintim sub forma unor resentimente, umilinte sau 
jigniri intelese si depasite, tot asa in vibratia satuniana persista inca 
tensiunea nascuta din opozitia cu Uranus, care modifica tot ceea ce 
inseamna stabilitate si care aduce noutate fara neaparat ca aceasta sa indice 
si calitate. 

Asa dupa cum vedem, elementul de ghidare, directie, orientare, 
coordonare din cele doua tabere, dat de Uranus in sectorul social si de 
Lilith in cel personal, se sustine pe motive care nu prea au de-a face cu 
multumirea, fericirea, implinirea si nici cu stabilitatea sau siguranta. Prin 
urmare, momentul de rascruce va fi unul de alegere, si mai putin unul 
important prin actiunea in care se consuma. 

Asadar, priviti drept in fata, cu fruntea sus si nu lasati ziua de 19 martie 
sa va prinda in valul social al gandurilor si emotiilor negative. Separati-va 
de ele pentru a descoperi adevarul despre propria viata, despre contextul in 
care ea se desfasoara, despre cei din jur, despre alegeri si despre cum se vor 
desfasura ele in viitor. 
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20 martie 
Pana la 13:43 cand Soarele va trece in Berbec, inca mai avem de 

parcurs o parte din predispozitiile zilei anterioare, inca vom avea de facut 
alegeri dificile care sa ne duca spre maturitate sau superificialitate, spre 
stabilitate sau instabilitate. Dupa cuadratura pe care Luna o face in ultima 
parte a zilei anterioare, primul aspect pe care aceasta il face in 20 martie 
este trigonul cu Saturn, ceea ce o transforma in planeta mediatoare 
opozitiei Saturn-Uranus. 

Aspectul este in mai mare parte pozitiv, dar nu in totalitate, pentru ca 
el se va sprijini pe alegerile din ziua anterioara. Pentru ca Luna sa poata 
aduce solutii bune, sa ne aduca stabilitate in ganduri si putere de a rezista 
in conditii grele, de a ne bucura cu simplitatea si putinul, in 19 martie 
trebuie sa fi ales varianta pentru viata personala, varianta plutoniana, in 
care cunoasterea personala prin introspectie sa fie un instrument de lucru, 
nu un subiect de discutie la o cafea. 

In acest caz, Luna in Capricorn aduce selectie abordata in raport cu 
anturajul, prin intermediul acestuia, prin alegeri din multiple domenii, de 
la ce haina sa fie aleasa pentru intanirile cu prietenii sau ce emisiune tv sa 
fie urmarita la un moment dat, pana la alegeri decisive in viata, legat de 
intarirea sau slabirea relatiilor de cuplu, casatorie, despartire, renuntarea la 
un demers social, studii, colaborari sau acordarea sprijinului unei persoane 
aflate in impas. 

De partea cealalta, Luna spulbera iluziile sociale si dupa un rapid 
moment de constientizare va aduce la modul practic schimbari in cascada. 
Pornind de la o impresie proasta pe care o puteam face unei persoane 
importante si pana la orientarea unei discutii spre o panta agresiva, de la 
alegerea unui obiect din magazin care se dovedeste a fi defect, pana la 
hotararea in privinta unei destinatii psihosociale, educationale sau pur si 
simplu a unei de vacanta, toate au o eroare de derulare si un moment de 
stop prin care cel in cauza ar putea sa inteleaga si sa vada ca se departeaza 
de ceea ce sufletul sau acum pe acest cer astral doreste sa-i spuna. 

Pentru ca in aspect avem implicata o conjunctie intre Junon si Neptun, 
niciunul dintre drumurile abordate nu le vom alege in siguratate. Fie ca 
avem cu disperate nevoie de cineva langa noi si atunci coboram garda si 
suntem atenti la ton si cuvinte, fie ca alegerile ne duc spre aglomerari, spre 
grupuri cu multi membri sau pur si simplu intr-o postura care implica 
contact cu multe persoane. 

La 13:43 trasarile gradului anaretic nu doar al zodiei Pesti, cat a 
intregului an astrologic, incheiat acum, se risipesc intr-o tema cu un 
ascendent la momentului de ingress la 6 grade Leu, in care Soarele, ca 
guvernator al temei se plaseaza pe casa a IX-a a intelegerii, a spiritualitatii, 
a deschiderii fata de experientele inaintasilor, fata de cunoasterea prin 
contact si schimb de informatii, prin gratie, inspiratie. 

Trecerea Soarelui in Berbec aduce noului an astrologic mai putin 
entuziasm decat ne-am asteptat sa primim de la Leu, semnul domiciliului 
sau. Avem doi malefici in puncte cheie pentru natiune, casele II si V, Saturn 
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si respectiv Pluton, in care Saturn este inca retrograd si o Luna neagra in 
casa muncii si a sanatatii. Asadar caldura Soarelui este una bolnavicioasa, 
careia ii vor rezista cei cu un puternic echilibru interior. 

Daca de la inceputul anului am tot insistat pe necesitatea echilibrului, a 
alegerii corecte pentru a reusi sa facem fata situatiilor neprevazute, iata 
acum a sosit momentul sa vedem daca am ales bine sau nu. 

Incepand cu 20 martie si cu trecerea Soarelui in Berbec, focul interior 
se amplifica, dorintele vor lua o directie diferita fata de ceea ce a fost pana 
in acest moment si vom simti pe propria piele ceea ce spune proverbul 
“Cum iti asterni, asa dormi!”. 

Daca atentionarile si tabloul pe care l-am descris a fost prea dur si nu a 
fost luat in seama doar din acest motiv, focul interior trezit acum de 
trecerea soarelui in exaltare cu un ascendent in domiciliu, dar cu doi 
malefici in case sensibile ale natiunii ii vor face pe oameni sa-si piarda 
controlul in situatiile cand stiu ce trebuie facut, cand sunt lucizi si cand pot 
integra in social solutiile. Conflictul dintre viata personala corect incadrata 
in raport cu aspiratiile si valentele sufletesti si cea sociala, cu toate 
demersurile si actiunile pe care trebuie sa le facem, este atat de mare incat 
cei mai multi vor bate in retragere. Retragerea, in tema indicata, inseamna 
casa XII, boala, privare de libertate, abondon, suferinta, singuratate. 

Asadar, renuntarea, in contextul acestui an astrologic, este in realitate 
infrangere. Apropierea de casa XII se face acum prin secatuire de energie, 
prin epuizare, conflict, refuz al sinceritatii sau realitatii. 

Ne asteapta un an dificil, in care segregarea valorilor va fi o prioritate 
si o necesitate deopotriva, in care orice lipsa de control va avea un ecou 
imediat. 

Ultimele zile ale Pestilor au, in acest context, un rol foarte important. 
Daca pe tot parcursul anului sau in ultimele trei luni am actionat sub 
impulsul valului, a energiei sociale careia nu i-am putut opune rezistenta, in 
ultimele zile din Pesti am avut ocazia sa aratam ca putem face diferenta, ca 
putem actiona corect si, chiar daca am gresit, luciditatea nu ne-a parasit si 
putem alege directia corecta, ca greselile anterioare au avut alt motiv decat 
lipsa de intelegere sau cunoastere. 

Cei care au arata in 18 si 19 martie ca se poate face diferenta si au gasit 
resursele necesare sa acorde sufletului personal ragaz pentru a-si continua 
rostul pe care il are aici in lumea fizica, vor vedea in focul subtil al soarelui 
si in conditionarile de peste an doar o alta greutate a vietii pe care o pot 
intelege si integra acolo unde ii este locul, nu sfarsitul lumii. 

Cine are in jurul lui un om atat de echilibrat, care stie sa aleaga pentru 
fiinta sa pluridimensionara, nu pentru dorintele de moment, sa-i cinsteasca 
prezenta si sa-i multumeasca destinului ca are inca o sansa de a intelege 
practic si empatic ca viata este ceea ce traieste. 

 
21 martie 
Primul rasarit de soare cu Soarele in Berbec ar trebui sa aduca in 

sufletul oamenilor cea mai puternica si dinamica dimineata de anul acesta. 
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Daca Luna ar fi ocupat un semn masculin, dinamic, atunci expresivitatea 
soarelui ar fi explodat intr-o abundenta de vitalitate cu un evident iz 
romantic si dorinta de aventura. 

Anul acesta, cu Luna in semn de pamant, ca si anul trecut de altfel, 
primul rasarit al soarelui din acest nou an astrologic nu va trezi simturile 
organice, ci pe cele subtile, nu va incita spre dinamism organic si efort fizic, 
ci va aduce un dinamism emotional deosebit de puternic asupra caruia va 
trebui sa ne indreptam intrega noastra atentie. 

Nu va fi nimic nou, nu se vor deshide canale ale mintii si nici inspiratia 
nu va fi instrumentul principal cu care vom lucra, ci va fi mai mult o 
hranire a corpului emotional, a mintii, atat de mult incat putem deveni 
creativi, expresivi si convingatori fara sa resimtim vreun efort. 

Hm, dar trebuie sa nu uitam ca universul nu face niciodata risipa si 
daca ceva se intampla acum, atunci se intampla pentru ca exista un motiv. 

Motivul este unul de recompensa din partea unor sustinatori aflati in 
subtil, care prin devotamentul sau interesul lor cauta compania oamenilor 
si ii indruma. 

La fel ca in multe dintre cazuri, acum se amplifica acest tip de energie, 
insa pe rezonanta generala impusa de propriul sistem de valori. Durerile si 
loviturile in aceasta zi sunt semne ca se persista intr-o greseala, iar 
multumirile si armonia ce pluteste in jur, de asemenea, semne ale unor 
alegeri bune asupra carora am lucrar in ultima vreme. 

Din nou se poate vorbi despre semn, atentionari, din nou putem deveni 
constienti de convietuirea alaturi de alte entitati, invizibile ochiului fizic, cu 
care suntem in permanenta in rezonanta prin vibratiile pe care le emanam. 

Pentru 21 martie se obisnuieste o expresie folosita de mistici: “se 
deschid cerurile”. 

La mijlocul zilei, cu Soarele culminant, Luna trece in Varsator, cu 
Racul la ascendent. Nici ca se putea o combinatie mai potrivita pentru ca 
misticii sa se umple de incantare si speranta. Daca in esoterism Varsatorul 
aduce oamenilor apa cunoasterii, Racul reprezinta o deschidere spre 
universuri paralele, un intrument al nasterilor subtilor, al contactului cu 
necunoscutul. Si pentru a se intari acest mesaj, la doar doua ore diferenta, 
Luna va intra in armonie cu Soarele prin ridicarea unul sextil intre doua 
semne masculine, dinamice si deschizatoare de drumuri. 

Cu toate aceste semne minunatate, 21 martie nu este decat o zi a 
rezonantei. Nu este meritul nostru ca se deschid cerurile, ca plutesc printre 
oameni energii diafamen sau terifiante si nu sta in puterea noastra sa 
judecam cine va alege lumina si cine intunericul. Sta in puterea noastra sa 
stim ce se intampla aici, sa intelegem ca vibratiile naturii sunt intotdeauna 
pline de surprize. Nu se intampla nimic pentru a domina formele de viata 
din lumea fizica si nu se intentioneaza sa se distruga sau sa se creeze ceva. 
Este doar o sarbatoare, una in care, in casa noastra spirituala, ne vin 
oaspetii pe care propriile vibratii subtile i-au invitat. 
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22 martie 
Dupa conjunctia Lunii cu NN de la miezul noptii, la putin timp dupa 

rasaritul Soarelui, Mercur intra in conjunctie cu octava sa superioara, 
Uranus, dand zilei o lumina speciala si aducand vointa la un nivel foarte 
inalt. 

22 martie este, asadar, o zi a vointei superioare, a gandurilor 
inaltatoare, a puterii de concentrare si a mobilitatii interioare cum pana 
acum, de la inceputul anului, nu am avut parte.  

Daca prima parte a zilei, prin sextilul Lunii cu Venus, se plaseaza pe 
vibratiile intelegerii si a comunicarii, a doua partea, sustinuta de echilibrul 
atins in prima parte, ii ajuta pe oameni sa-si faca planuri corecte de viitor, 
sa aiba viziune, sa obtine succes prin activitati publice si recunoastere prin 
prezentarea rezultatelor muncii lor. 

Spectrul inedit al zilei de 22 martie si, in general, al zilelor de Varsator, 
cu Soarele in Berbec, este acela al libertatii speciale, pe care vibratia astrala 
ne-o va permite. Se va porni de la o libertate interioara abordata ca mod de  
intelegere, ordonare a ideilor, a dorintelor sau a creativitatii si se va merge 
pana la a stabili contacte inedite cu oameni situati pe trepte diferite ale 
societati, prin doborarea unor bariere si prin reluarea unor relatii lasate in 
parasite dintr-o eroare. 

Ziua este una dificila pentru cei care sufera de tulburari ale circulatiei 
perferice, de afectiuni ale inimii sau ale sistemului limbatic. Acum atat 
psihic, energetic, dar si organic tot ceea ce este periferic, ceea ce am dorit sa 
fie plasat spre marginile fiintei noastre este solicitat. 

 
23 martie 
In 23 martie, de la 11:32 pana la 16:28, Luna va trece prin 3 conjunctii 

cu Chiron, Neptun si respectiv Junon, aflate pe ultimul decan al 
Varsatorului. Vom avea parte in aceasta zi de prea multe energie si, prin 
plasarea acestor conjunctii sub influenta directa a lui Venus, in calitate de 
guvernator al decanului al treilea din Varsator, de prea multa impulsivitate.  

Ne va atrage atentia tot ceea ce are statut de conflict si tot ceea ce este 
lipsit total sau partial de intelegere. Din aceasta cauza reactiile vor fi bune, 
daca se vor sprijini pe experienta zilei anterioare, cand Luna a avut o relatie 
armonioasa cu Venus (sextil) sau negative, daca gandim oportunist, daca 
separam intamplarea, ideea sau cuvantul din context. 

Va fi o zi grea, cu tensiune si incordare, in care planurile noi, cele 
impuse de o noua saptamana, nu vor avea prea mult loc de desfasurare 
pentru ca din punct de vedere emotional oameni nu se pot debarasa de 
trecut. Greutatea vine si de la cuadratura Soarelui cu Pluton care se traduce 
prin lupta dintre lumina si intuneric, dar dusa la nivel interior, printr-o 
disputa pe mai multe planuri a trecutului, traditionalului, conventionalului 
cu elementul novator, cu ineditul sau cu perspectiva impusa de intrezarirea 
unei noi ordini a lucrurilor. 

Pentru cei care si-au consumat ziua de 22 martie in cultivarea unei 
atitudini negative, in mentinerea unui conflict sau in consturirea unui 
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demers negativ pe ascuns, impotriva unui apropiat, 22 martie le aduce 
reversul si ii trimite spre penitenta. Pentru acestia greutatea se poate 
traduce prin ghinion, obstructiuni, defectiuni ale obiectelor usuale, casnice, 
masina, telefonul sau chiar crearea unei impresii proaste fata de un 
superior. 

23 martie este o zi speciala, dar nu in sensul bun, de aceea trebuie sa 
ne rezervam dreptul de a nu rezona cu trasaturile negative care acum ne 
inunda. 

 
24 martie 
Trecuta deja in Pesti, din ultimele minute ale zilei de 22 martie, Luna 

va ridica in aceasta zi o conjunctie cu Marte si doua sextile cu Lilith si 
Pluton.  

Nu trebuie sa ne gandim ca odata ce ziua de ieri vor trece si trasaturile 
negative pe care le-a predispus. Inca ne aflam sub incidenta cuadraturii 
Soarelui cu Pluton si putem indica momentul 13:03, cand Luna se afla in 
conjunctie cu Marte (octava inferioara a lui Pluton) momentul culminant al 
influentei cumulate data de Luna si deopotriva Soare si Pluton. 

Din fericire nimic din ceea ce ni se va intampla azi nu este nou. Fie 
intreaga zi se desfasura dupa un plan strict, facut cu cel putin o zi inainte, 
fie tot ceea ce ni se intamla si nu am programat sau anticipat este un efect 
direct si implicit al unor efecte ale trecutului. 

Relatia Lunii cu Pluton si Lilith devine una dificila prin caracterul ei 
regulator. In mod cu totul si cu totul straniu, relatia Lunii cu Lilith devine 
una de parteneriat. Pe fundalul unui plan negativ, demagogic, tendentios 
doua parti se unesc pentru a lovi inca odata in a treia. Acest element de 
plan are si el secretele sale si tot cei care iau parte la el vor avea intentii ce 
contravin motivatiei asocierii. 

Multe dintre cele pe care le-am crezut uitate se impletesc azi, multe 
dintre cele supuse esecului vin astazi si renasca avand un miez negativ, 
agresiv, dar capabil de schimbari spectaculoase de situatie. 

Fiind implicata Lilih, aflata inca in relatie de conjunctie cu Pluton si 
aducand din trecut cenusa evenimentelor care ne-au consumat si chinuit 
zilele, putem indica ultimele 3 luni ale anului 2008 ca fiind sursa a ceea ce 
ni se va intampla in 24 martie 2009.  

Vom trai ziua de 24 martie ca si cum jucam intr-un film de actiune, dar 
din perspectiva spectatorului, nu a actorului sau regizorului. 

 
25 martie 
In 25 martie vom vedea sau intelege ce a insemnat de fapt ziua 

anterioara. Nu vom face retrospective speciale, ci prin ceea ce ni se va 
intampla vom intelege care a fost rolul acesteia in viata noastra, de ce 
oamenii pe care i-am intalnit s-au comportat atat de neobisnuit, de ce ni s-a 
parut ca traim de parca jucam intr-un film de actiune si care au fost de fapt 
sursele demersurilor in care am fost implicati. 
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Inainte de rasarit, Venus, prin cuadratura cu Lilith, in doua semne 
cardinale aduce, alaturi de opozitia Lunii cu Saturn, conjunctia ei cu 
Uranus si parcurgerea ultimului grad al zodiei Pesti de catre Mercur, 
indoiala, teama si respigere. Desi Venus si Lilith ridica acest aspect de pe 
semne cardinale si ar fi trebuit ca initiativa, dinamismul si dorinta de 
actiune sa nu ne fie straine, corpul nu ne va mai asculta, medicamentele nu-
si vor mai face efectul, iar oboseala se va instaura din ce in ce mai mult. 

Senzatia de plin, de saturatie ne va domina intreaga zi pentru ca acum 
vedem ce duce cu noi din trecut, ce nu lasam in urma, ce am ales, din ceea 
ce ni s-a intamplat, sa retraim. 

Trecerea Lunii peste opozita Saturn-Uranus, cu Soarele in Berbec, nu 
este de bun augur pentru gandirea de grup. Acest aspect astral aduce 
revolta si intoleranta, agresiune in grup si implicare in social cu intentia de 
a opri desfasurarea unui proces, de a distruge, de a sanctiona o hotarare 
gresita. 

Daca la ultima trecere a Lunii peste aceasta opozitie (26 februarie), 
Mercur se afla in sextil cu Venus, acum Venus, cand Luna trece din nou 
peste opozitia Saturn-Uranus, produce schimbari de ordin social in starea 
de fapt a lucrurilor, iar planurile pe care ni le-am facut nu ne vor aduce 
decat frunstrare si indoiala. Daca anterior am privit viitorul cu entuziasm si 
incredere, acum, pentru ca avem o experienta negativa la care ne raportam, 
vedem viitorul in tonuri negative, trist, chiar sinistru. 

Realitatea pe care o vom percepe in ziua de 25 martie este una dura si 
cu cat o vom gandi mai mult, cu atat ne va intrista mai mult. 

Spre seara Mercur va parasi zodia Pesti si va intra in Berbec, pe care il 
va tranzita foarte repede (pe 9 aprilie va trece in Taur) si care, pe fondul 
acestei dezamagiri, a esecului perioadei 26 februarie – 25 martie, va 
predispune la hotarari pripite, va aduce angoasa si teama de esec si 
deopotriva agresivitate si lipsa de control. 

Intelepciunea este insa cel mai eficient instrument cu care poate fi 
combatuta aceasta predispozitie. Conjunctura astrala nu anunta ca vin 
vremuri grele, ci le va complica pe cele care sunt deja in asa fel incat 
promisiunea sa para indeplinita doar prin schimbarea ordinii, nu prin 
efectele pe care le produce aceasta schimbare. 

 
 26 martie 
La cateva minute de la rasaritul Soarelui, Luna intra in Berbec si ar 

trebuie sa aduca initiativa si pionieratul la cotele cele mai inalte. Lupta 
dintre lumina si intuneric, dintre binele si rau dintre intentii declarate si 
cele ascunse, dar si intre tabere situate pe pozitii diferite in ceea ce priveste 
sinceritatea, face din prima parte a zilei un ghiveci in care intra cine vrea si 
iese cine poate. 

Daca ar fi sa atribuim un termen zilei de 26 martie atunci acesta ar fi: 
Big Bang. Cu trecerea Lunii in Berbec se construieste un stelium in Berbec, 
aspect deosebit de puternic ce concentreaza si amplifica prin efectul 
cumulat al planetelor trasaturile zodiei. Astfel Mercur si Venus, alaturi de 
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luminarii vor zgudui din temelii o structura, un gand, o relatie sau o actiune 
sociala printr-un gest exploziv, neanuntat si care va avea efecte negativ 
asupra oamenilor. 

Dupa Luna noua din Berbec, cu ascendentul in primele grade din 
Balanta, steliumul se fragmenteaza, plasandu-l pe Mercur in casa VI si 
celelalte 3 planetele in VII. Prin urmare, aspectul va afecta relatiile sociale, 
domeniul muncii, cel medical, dar si, la nivel personal, relatiile de rudeni. 

Se stie ca, dintre toate conjunctiile Luna-Soare de peste an cele mai 
importante sunt cele care se produc in semne cardinale (Berbec, Rac, 
Balanta si Capricorn), dar dintre acestea cea mai importanta este cea din 
Berbec.  Prost moment si-au ales Soarel si Luna sa construiasca aceasta faza 
acum, pentru ca Venus, in calitate de guvernator al temei de ingres, merge 
retrograd (aspect negativ) si devin o planeta importanta in tema pentru ca 
participa la steliumul indicat mai sus si ridica o cuadratura cu Pluton si un 
sextil cu NN. 

Obsesia trecutul, atat de evidenta in ultimele luni, atat de pregnanta in 
gandurile si actiunile noastre, acum este sublimata in atitudini negative ce 
vizeaza sfidarea sa, anularea unor promisiuni sau chiar desconsiderarea a 
ceea ce a fost bun. Se rup prietenii sa reinvie conflicte despre care s-a crezut 
ca au disparut si ne reapare in viata un element care ne-a bulversat intreg 
anul 2008. Acesta este elementul inedit, noutatea, explozia de neprevazut 
pe care steliumul din Berbec ni-l aduce acum. 

Pana la Luna noua din Rac (22 iunie 2009) lupsa pentru o functie, 
pentru putere, pentru a domina o sfera de influenta, dar si pentru a capta 
atentia unui forum superior, pentru a convinge are ca motivatie principala 
ideea de subminare, de pedeapsa, de acumulare vicioasa sau ascunderea 
greselilor de alegere sau decizie. Pana la acea data intregul spectru social se 
va deplasa de la valori personale, patromoniu, obiceiuri casnice, ganduri 
exploatate in singuratete, intimitate sau intr-un grup restrans, ascuns 
privilor curioase, spre tehnici subtile de manipulare prin care sunt 
incurajate spre asociere parti incompatibile. Asocierea lor are un singur 
scop: crearea colapsului din momentul scindarii. 

Pe aceasta Luna noua se fac planuri de control si dominare a sferelor 
de influenta. Indiferent la cel nivel apar acestea, gandul ca prin functia sau 
relatiile sale un om poate schimba o relatie deja stabilita intr-una construita 
pentru avantajul personal va tenta foarte tare. 

Asadar, vom trai o Luna noua istorica, dar despre care vom afla peste 
luni sau chiar ani de zile ce s-a hotarat acum, ce a pornit din acest moment 
si cat de multe am fi putut schimba daca am fi identificat acum cateva 
elemenete din acel lant pentru a opri explozia, Big bang –ul. 

26 martie este o zi in care nu trebuie sa uitam ca suntem muritori si sa 
lasam ca ordinea lucrurilor sa fie ghidata de legile naturii nu de intentiile 
noastre limitate. De exemplu, putem locuim in preajma unei ape  fara sa 
devenim proprietarul ei si fara sa ne face planuri de a o transforma intr-o 
baza de agrement. Nu traim aici pentru ca ne apartine lumea, ci suntem 
parte integranta din acest sistem complex. A alege sa ne insusim ceea ce nu 
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ne apartine inseamna, in mistica astrologica, un alt gen de asociere, o alta 
legatura ce va spune karmei, prin predispozitile generale ale Lunii noi din 
26 martie, ca am ales ceea ce este cel mai nepotrivit destinului, ca am fost 
in stare sa facem, la nivel personal, asocieri incompatibile, care se vor 
supune, la un alt nivel, unui forum superior, ce va profita de momentul in 
care vom fi deposedati de ceea ce ne-am insusit, pe ideea “pentru orice 
peste, exista un peste mai mare”. 

 
27 martie 
Cu toate ca exista multe motive de ingrijoare, sextilul Soarelui cu NN si 

implicit trigonul sau cu NS aduce succes si realizare. Abia trecut in Berbec, 
Mercur va ridica astazi o cuadratura cu Pluton, iar in spatele sau are un 
sextil pe care Marte l-a realizat, in momentul sau maxim, cu Lilith, in seara 
zilei de 26 martie si care acum se afla in seaparatie. Se ascund fapte, se 
ascunde adevarul, se spun minciuni, se fac declaratii tendentioase si prin 
asta se va instaura o falsa stare de bine, care initial va fi perceputa ca o stare 
de bine. 

Pentru cei lucizi binele acesta se va spulbera intr-o clipa pentru ca 
apropierea Soarelui de Venus retrograd, cere mult simt practic, concret si 
foloseste indoiala si suspiciune ca instrumente de lucru. Cei lucizi nu vor 
pierde timpul, vom trece rapid la actiune pentru ca vor avea tot ziua 
senzatia ca timpul trece impotriva lor si ca nimic esential nu se intampla in 
viata lor. Gandind asa, vor incerca sa faca lucruri esentiale si vor avea parte 
de adevar prin observatii directe si descoperiri spectaculoase. 

De partea cealalta cei care se vor lasa in voia bucuriilor superficiale vor 
sfarsi in dinconfort si neimplinire, in frunstrare sau neimplinire. Placerea, 
bucuria, jovialitatea, incantarea, jocul, distractia sunt elemente ce ne vor 
atrage atentia, ne vor umple intreaga zi si ne va oferi momente de incantare 
si satisfactie. In aceste preocupari vom avea impresia ca ceva bun pluteste 
in jurul nostru la care nu aveam inca acces si ca de fapt aceste momente de 
destindere si relaxare sunt singurele impliniri ale vietii. Si aceastea, ca 
multe altele ce apar peste zi, sunt iluzii ce vor fi spulberate in momentul in 
care se alege actiune. 

Cei care lasa in 27 martie viata sa vina spre ei, care nu doresc sa decida 
asupra a ceea ce au de facut sau care prefera sa-si umple timp decat de se 
implice in actiuni esentiale, se vor invalui in aceasa fumoasa iluzia. 

Daca revenirea la realitate nu se va produce pana cel mult in mijlocul 
zilei, atunci ea va fi amanata pana pe 29 martie cand Luna va face o 
cuadratura cu Nodurile Lunare si Mercur o conjunctie cu Venus. 

 
28 martie 
Indiferent de modul in care am actionat in 27 martie, dimineata zilei 

de 28 martie este una dedicata gandurilor si actiunilor intelectuale pe 
frecventa a ceea ce am ales sa face in ziua anterioara. Fie ca savuram 
bucuriile sau ne minunam de ceea ce am descoperit si facut in 27 martie, 
pana la 10:31, cand Luna face un sextil cu Junon, acestea ne vor ocupa 
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intregul spectru al preocuparilor. De la aceasta ora si pana la 13:08 Luna va 
fi in perioada fara directie, cand nimic din ceea ce am dori sa facem nu iese 
asa cum trebuie si cand orice semn din exterior ne recomanda sa renuntam 
la actiune si sa dedicam acest interval vietii interioare, relaxarii. 

Trecerea Lunii in Taur (exaltare) schimba brusc registrul si pana spre 
seara suntem tentati sa facem ceea ce de regula nu faceam, sa ne implicam 
in actiuni neobisnuite modului si felului de a fi si sa obtinem prin asta o 
mare satisfactie. Dupa ce a adus oamenilor atat de multa valvataie, emotii 
la cotele cele ma inalte, discutii aprinse sau defulari intense, in Taur, Lunii 
ii vine mintea la cap. Se gandeste la ceea ce a consumat, la cat mai are in 
visterie si ce ar trebuie sa faca pentru a-si spori averea.  

Averea Lunii in Taur, acum, este una eminamente emotionala. Relatiile 
vor fi prioritatea ei principala acum si acumularile ei vor viza acest sector al 
vietii. De aceea va reusi, in putin timp pe care il are in 28 martie, sa 
complice viata celor cu tulburari de comportament si sa le confere mai 
multa incertitudine decat a reusit sa-i implice in tot felul de conflicte 
sociale, de munca sau personale in timpul tranzitului Lunii prin Berbec. 
Acum orice disfunctie de natura emotionala prinde viata, devine vie si o 
vom arata tuturor. Pentru ca aveam un trigon cu Pluton, multe vor fi legate 
de nevoia de stabilitate materiala, de nevoia de a sprijini fericirea personala 
pe avere, acumulari, obiecte de pret, dar si pe un comportament de natura 
sexuala. Scandalul poate sa se produca in 28 martie, dar ceea ce se 
intampla acum poate produce scandal in 29 martie. 

 
29 martie 
Asa cum se anticipa din 27 martie, acum se produce o revenire la 

realitate. O evaporare a valului iluziei care ne-a intunecat mintea si ne-a 
facut sa credem ca viata este frumoasa si ca ea se reduce la cateva bucurii ce 
ne-au fost date sa le traim acum cateva zile. Cuadratura Lunii la Nodurile 
sale aduce in primul rand conflict de interese, apoi discutii aprinse, 
interminabile pe ideea de proprietate, avere, interese diferite pentru un 
teritoriu comun. Fiecare vine in discutie, dispute sau in conflict cu o idee 
nou, una mai buna decat alta ceea ce da contextului o nota interesanta, 
elevata, cu aparenta de disputa fair play. In realitate, gesturile sunt 
controlate de egoism si invidie si ca de fapt argumentele doar par obiective, 
ele fiind construite in asa fel incat sa incurce adversarul si sa-l invinga. 

Trezirea la realitate este acum dura pentru ca are un suport real, unul 
ce nu a fost cunoscut la timpul potrivit. Atunci vom auzi in jur voci care vor 
spune “Ti-am spus eu ca nu e bine, nu m-ai ascultat”, “Ti-am spus eu sa faci 
ca mine si nu ai vrut”. Astea sunt vocile celor care au depasit aceast etapa in 
27 martie si care si-au sprijinit actiunile si luciditatea pe experiente 
importante ce le-au acumulat cand Luna trecea prin Pesti (23-25 martie).  

De asemenea, directile vor merge pe doua fronturi si pentru cei cu 
doua zile de luciditate la activ, sextilul Venus-NN le va aduce maturitate si 
noroc, sansa prin intermediul tehnicilor moderne, contacte care le vor spori 
increderea si siguranta, iar celorlalti le vor aduce in cale oameni ce doresc 
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sa le ofere un sprijin, ce manifesta fata de ei intentii bune, iar ei nu sunt in 
stare sa vada asta. 

Indiferent ce am ales sa facem, indiferent care vor fi implicatiile sociale 
ale faptelor noastre trecute sau prezente, este bine ca acum sa acordam 
atentie fiecarui lucru pe care viata ni-l scoate in cale. Tot ceea ce ni se 
intampla azi este important, tot ceea ce ni se fatiseaza este corect, din 
perspectiva vietii personale. 

 
30 martie 
Aflata in ultimul decan al zodie Taur, Luna va face cuadraturi la 

planetele din Varsator si sextile la Uranus din Pesti. Intr-o epoca a 
schimabrilor haotice, a modificarilor de strucura si mentalitate facute de 
plictiseala sau de dragul de a mai schimba ceva, cu constiinta celui care nu 
se gandeste deloc la consecitele globale ale faptelor sale, ci doar la propriul 
bine, este absolut corect si echitabil ca prin aceasta cuadratura, acum sa 
obtinem de fapt un efect bun in plan social, atat cat sa ne tinem departe de 
autodistrugere acumularile persoanle, emotiile, realizarile, functia sau 
statutul. Aceasta dubla negatie devine calitate si, prin sextilul pe care Luna 
il va face cu Uranus el va putea sa aiba ecou social. 

Elementul negativ al acestui context astral este dat de Saturn in calitate 
de guvernator al decanului al III-lea care va interveni din umbra in 
demesurile sociale realizat in 30 martie si va aduce usoare complicatii 
venite din prea multa patima, aversiune sau respingere. Se va intampla ca, 
absolut neprogramat, cineva sa-l personifice pe Saturn si sa se erijeze drept 
lider al unui grup care prin declaratiile sale, in mare parte neadevarate, sa 
obtine avantaj pentru sine, dar dezavantaj pentru grup. 

Chiar daca putem sa vorbim despre un esec pentru grup, reusita va 
venit din faptul ca va fi lansat un mesaj. 

Asadar, ziua de 30 martie este o zi a mesajului subliminal. Demersurile 
si implicarile sociale incepute in aceasta zi nu vor avea o finalitate buna, 
pentru ca de unde nu te astepti va aparea cel putin o persoana care sub 
pretextul ajutorului dezinteresat va folosi acest prilej pentru a se pune in 
valoare. 

In a doua parte a zilei, cuvintele vor durea foarte mult pentru vor avea 
o incarcatura speciala, una negativa, trista, lipsita de seriozitate sau de 
consistenta si vor isca, acolo unde exista deja o situatie conflictuala, noi 
dispute. 

Cuadratura lui Mercur cu Lilith, la aproximativ 2 ore de la intrarea 
Lunii in Gemeni da, din nefericire, amploarea declaratiilor, destainuirilor. 
Prea multe cuvinte pentru o singura seara, prea multa presiune pe un 
singur subiect si, dintr-odata, prea toata lumea se pricepe la politica, 
astrologia sau fotbal. Fiind ca Luna se cam pierde cu firea intr-un semn atat 
de instabil cum este cel al Gemenilor, secretele, emotiile nedestainuite, 
afacerile si intelegerile facute in secret, vor fi spuse acum fara rezerva si se 
va face din viata personala subiect de dezbatere publica. 
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31 martie 
Finalul lunii martie aduce, chiar de dimineata o conjunctie Soare-

Mercur in cazimi si la cateva ore dupa aceea un sextil Luna-Soare, cu Luna 
Gemeni. 

Cu mult diferita fata de ziua anterioara, 31 martie este o zi a esentelor, 
a cautarilor, a intrebarilor si a raspunsurilor simple, geniale. Din nefericire, 
geniul nu este o conditie usor de inteles pentru omul obisnuit si de aceea tot 
ceea ce uimeste intai prin simplitate si universalitate va enerva apoi pe 
motiv ca nu rezolva probelme acute ale vietii cotidiene. Adica, ar putea 
spune, nu are importanta s-a descoperit un leac miraculos impotriva 
cancerul de colon, ma enerveaza ca nu-mi mareste salariu, ca-mi pierd 
sporul de stabilitate si ca niciodata nu am si eu un loc in parcare. 

Aceste extravaganta vor risipi de aceasta data aspectul bun pe care 
Luna il face cu Sensul Vietii si arata intregii lumi superficialitatea gandirii 
omului din zilele noastre, mai mult decat au facut-o faptele sale din ziua 
precedenta. 

Pentru cei care lucreaza cu energia sau care sunt angrenati intr-o 
cercetare spirituala, conjunctia Soare-Mercur este semn bun pentru 
evolutie spirituala pentru ca in Berbec aceasta fuziune aduce accesul la 
energiile primordiale si il ajuta pe om sa-si dezvolte gandirea abstracta, cel 
mai important instrument de intelegere a evolutiei spirituale. 

Asadar, 31 martie este o zi de putere, de acces la informatie prin 
lumina sau intuneric, de mobilizare interioara si descoperire a adevaratei 
identitati fara ca aceasta dezvelire de sine sa lase vreo urma in constiinta. 
Fie ca e vorba de evolutie spirituala sau sociala, faptele care sunt facute azi 
sunt uitate usor, nu din rea-vointa, ci din superficialitate sau indiferenta. 
 

APRILIE 2009 
 
 
(Miercuri)  1- 4-2009  0:59    Moon (Gem) Tri (Aqu) Jupiter 
(Miercuri)  1- 4-2009  2:21    Juno (Aqu) --> Pisces 
(Miercuri)  1- 4-2009  8:47    Moon (Gem) Squ (Pis) Uranus 
(Miercuri)  1- 4-2009 10:10    Moon (Gem) Tri (Aqu) Chiron 
(Miercuri)  1- 4-2009 12:02    Moon (Gem) Tri (Aqu) Neptune 
(Miercuri)  1- 4-2009 19:30    Moon (Gem) --> Cancer 
(Miercuri)  1- 4-2009 20:00    Moon (Can) Tri (Pis) Juno 
(Joi)  2- 4-2009  1:05    Moon (Can) Opp (Cap) Pluto 
(Joi)  2- 4-2009  2:28    Moon (Can) Squ [Ari] Venus 
(Joi)  2- 4-2009 12:15    Moon (Can) Opp (Cap) Lilith 
(Joi)  2- 4-2009 17:33     Sun (Ari) Squ (Can) Moon (Half Moon) 
(Joi)  2- 4-2009 20:12    Moon (Can) Tri (Pis) Mars 
(Joi)  2- 4-2009 22:45    Moon (Can) Squ (Ari) Mercury 
(Joi)  2- 4-2009 23:31    Moon (Can) Sex [Vir] Saturn 
(Vineri)  3- 4-2009 11:58    Moon (Can) Tri (Pis) Uranus 
(Vineri)  3- 4-2009 13:22   Venus [Ari] Squ (Cap) Pluto 
(Vineri)  3- 4-2009 22:32    Moon (Can) --> Leo 
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(Sambata)  4- 4-2009  3:38    Moon (Leo) Tri [Ari] Venus 
(Sambata)  4- 4-2009  8:49    Moon (Leo) Opp [Aqu] Node 
(Sambata)  4- 4-2009 17:58 Mercury (Ari) Sex (Aqu) Jupiter 
(Sambata)  4- 4-2009 20:34   Pluto [Cap] S/R 
(Duminica)  5- 4-2009  0:37     Sun (Ari) Tri (Leo) Moon 
(Duminica)  5- 4-2009  3:54    Mars (Pis) Opp [Vir] Saturn 
(Duminica)  5- 4-2009  8:35    Moon (Leo) Opp (Aqu) Jupiter 
(Duminica)  5- 4-2009 10:54    Moon (Leo) Tri (Ari) Mercury 
(Duminica)  5- 4-2009 16:55    Moon (Leo) Opp (Aqu) Chiron 
(Duminica)  5- 4-2009 18:38    Moon (Leo) Opp (Aqu) Neptune 
(Luni)  6- 4-2009  2:01    Moon (Leo) --> Virgo 
(Luni)  6- 4-2009  5:39    Moon (Vir) Opp (Pis) Juno 
(Luni)  6- 4-2009  7:43    Moon (Vir) Tri [Cap] Pluto 
(Luni)  6- 4-2009 19:56    Moon (Vir) Tri (Cap) Lilith 
(Marti)  7- 4-2009  4:22 Mercury (Ari) Sex (Aqu) Chiron 
(Marti)  7- 4-2009  6:10    Moon (Vir) Con [Vir] Saturn 
(Marti)  7- 4-2009  9:26    Moon (Vir) Opp (Pis) Mars 
(Marti)  7- 4-2009 15:37 Mercury (Ari) Sex (Aqu) Neptune 
(Marti)  7- 4-2009 19:51    Moon (Vir) Opp (Pis) Uranus 
(Miercuri)  8- 4-2009  6:21    Moon (Vir) --> Libra 
(Miercuri)  8- 4-2009  8:15    Moon (Lib) Opp [Ari] Venus 
(Miercuri)  8- 4-2009 12:12    Moon (Lib) Squ [Cap] Pluto 
(Miercuri)  8- 4-2009 16:38    Moon (Lib) Tri [Aqu] Node 
(Joi)  9- 4-2009  1:11    Moon (Lib) Squ (Cap) Lilith 
(Joi)  9- 4-2009  3:47   Pluto [Cap] Sex (Pis) Juno 
(Joi)  9- 4-2009 17:21 Mercury (Ari) --> Taurus 
(Joi)  9- 4-2009 17:55     Sun (Ari) Opp (Lib) Moon (Full Moon) 
(Joi)  9- 4-2009 19:20    Moon (Lib) Tri (Aqu) Jupiter 
(Vineri) 10- 4-2009  3:07    Moon (Lib) Tri (Aqu) Chiron 
(Vineri) 10- 4-2009  4:44    Moon (Lib) Tri (Aqu) Neptune 
(Vineri) 10- 4-2009 12:22    Moon (Lib) --> Scorpio 
(Vineri) 10- 4-2009 15:50    Moon (Sco) Opp (Tau) Mercury 
(Vineri) 10- 4-2009 16:42     Sun (Ari) Sex (Aqu) Jupiter 
(Vineri) 10- 4-2009 18:27    Moon (Sco) Sex [Cap] Pluto 
(Vineri) 10- 4-2009 19:42    Moon (Sco) Tri (Pis) Juno 
(Vineri) 10- 4-2009 22:52    Moon (Sco) Squ [Aqu] Node 
(Sambata) 11- 4-2009  8:31    Moon (Sco) Sex (Cap) Lilith 
(Sambata) 11- 4-2009  8:52 Mercury (Tau) Tri [Cap] Pluto 
(Sambata) 11- 4-2009 15:46   Venus [Ari] --> Pisces 
(Sambata) 11- 4-2009 18:07    Moon (Sco) Sex [Vir] Saturn 
(Sambata) 11- 4-2009 22:47 Mercury (Tau) Sex (Pis) Juno 
(Duminica) 12- 4-2009  3:50    Moon (Sco) Squ (Aqu) Jupiter 
(Duminica) 12- 4-2009  5:20    Moon (Sco) Tri (Pis) Mars 
(Duminica) 12- 4-2009  9:59    Moon (Sco) Tri (Pis) Uranus 
(Duminica) 12- 4-2009 11:29    Moon (Sco) Squ (Aqu) Chiron 
(Duminica) 12- 4-2009 13:04    Moon (Sco) Squ (Aqu) Neptune 
(Duminica) 12- 4-2009 13:10 Mercury (Tau) Squ [Aqu] Node 
(Duminica) 12- 4-2009 20:28    Moon (Sco) Tri [Pis] Venus 
(Duminica) 12- 4-2009 21:00    Moon (Sco) --> Sagittarius 
(Luni) 13- 4-2009  6:39    Moon (Sag) Squ (Pis) Juno 
(Luni) 13- 4-2009  7:48    Moon (Sag) Sex [Aqu] Node 
(Marti) 14- 4-2009  4:03    Moon (Sag) Squ [Vir] Saturn 
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(Marti) 14- 4-2009 15:20    Moon (Sag) Sex (Aqu) Jupiter 
(Marti) 14- 4-2009 20:10    Moon (Sag) Squ (Pis) Mars 
(Marti) 14- 4-2009 21:12    Moon (Sag) Squ (Pis) Uranus 
(Marti) 14- 4-2009 22:19     Sun (Ari) Tri (Sag) Moon 
(Marti) 14- 4-2009 22:44    Moon (Sag) Sex (Aqu) Chiron 
(Miercuri) 15- 4-2009  0:18    Moon (Sag) Sex (Aqu) Neptune 
(Miercuri) 15- 4-2009  3:33     Sun (Ari) Sex (Aqu) Chiron 
(Miercuri) 15- 4-2009  7:07    Moon (Sag) Squ [Pis] Venus 
(Miercuri) 15- 4-2009  8:27    Moon (Sag) --> Capricorn 
(Miercuri) 15- 4-2009 12:59    Mars (Pis) Con (Pis) Uranus 
(Miercuri) 15- 4-2009 15:03    Moon (Cap) Con [Cap] Pluto 
(Miercuri) 15- 4-2009 15:13 Mercury (Tau) Tri (Cap) Lilith 
(Miercuri) 15- 4-2009 20:35    Moon (Cap) Sex (Pis) Juno 
(Miercuri) 15- 4-2009 22:54     Sun (Ari) Sex (Aqu) Neptune 
(Joi) 16- 4-2009  7:32    Moon (Cap) Con (Cap) Lilith 
(Joi) 16- 4-2009 10:12    Moon (Cap) Tri (Tau) Mercury 
(Joi) 16- 4-2009 16:16    Moon (Cap) Tri [Vir] Saturn 
(Vineri) 17- 4-2009 10:14    Moon (Cap) Sex (Pis) Uranus 
(Vineri) 17- 4-2009 13:13    Moon (Cap) Sex (Pis) Mars 
(Vineri) 17- 4-2009 16:36     Sun (Ari) Squ (Cap) Moon (Half Moon) 
(Vineri) 17- 4-2009 19:41    Moon (Cap) Sex <Pis> Venus 
(Vineri) 17- 4-2009 21:18    Moon (Cap) --> Aquarius 
(Vineri) 17- 4-2009 22:24   Venus <Pis> S/D 
(Sambata) 18- 4-2009  3:51 Mercury (Tau) Tri [Vir] Saturn 
(Sambata) 18- 4-2009  7:59    Moon (Aqu) Con [Aqu] Node 
(Duminica) 19- 4-2009  8:24    Moon (Aqu) Squ (Tau) Mercury 
(Duminica) 19- 4-2009 17:52    Moon (Aqu) Con (Aqu) Jupiter 
(Duminica) 19- 4-2009 23:56    Moon (Aqu) Con (Aqu) Chiron 
(Luni) 20- 4-2009  1:15    Moon (Aqu) Con (Aqu) Neptune 
(Luni) 20- 4-2009  1:44     Sun (Ari) --> Taurus 
(Luni) 20- 4-2009  8:54    Moon (Aqu) --> Pisces 
(Luni) 20- 4-2009  9:31     Sun (Tau) Sex (Pis) Moon 
(Luni) 20- 4-2009 15:09    Moon (Pis) Sex [Cap] Pluto 
(Marti) 21- 4-2009  0:24    Moon (Pis) Con (Pis) Juno 
(Marti) 21- 4-2009  7:47    Moon (Pis) Sex (Cap) Lilith 
(Marti) 21- 4-2009 14:23    Moon (Pis) Opp [Vir] Saturn 
(Miercuri) 22- 4-2009  1:24    Moon (Pis) Sex (Tau) Mercury 
(Miercuri) 22- 4-2009  2:18   Venus (Pis) Con (Pis) Mars 
(Miercuri) 22- 4-2009  7:38    Moon (Pis) Con (Pis) Uranus 
(Miercuri) 22- 4-2009 16:28    Moon (Pis) Con (Pis) Venus 
(Miercuri) 22- 4-2009 16:44    Mars (Pis) --> Aries 
(Miercuri) 22- 4-2009 17:08    Moon (Pis) --> Aries 
(Miercuri) 22- 4-2009 17:10    Moon (Ari) Con (Ari) Mars 
(Miercuri) 22- 4-2009 22:56    Moon (Ari) Squ [Cap] Pluto 
(Joi) 23- 4-2009  2:12    Moon (Ari) Sex [Aqu] Node 
(Joi) 23- 4-2009  3:52 Mercury (Tau) Squ (Aqu) Jupiter 
(Joi) 23- 4-2009  8:43     Sun (Tau) Tri [Cap] Pluto 
(Joi) 23- 4-2009 14:56    Moon (Ari) Squ (Cap) Lilith 
(Vineri) 24- 4-2009  9:45    Moon (Ari) Sex (Aqu) Jupiter 
(Vineri) 24- 4-2009 10:18   Venus (Pis) --> Aries 
(Vineri) 24- 4-2009 14:10    Moon (Ari) Sex (Aqu) Chiron 
(Vineri) 24- 4-2009 15:11    Moon (Ari) Sex (Aqu) Neptune 
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(Vineri) 24- 4-2009 21:45    Moon (Ari) --> Taurus 
(Vineri) 24- 4-2009 22:37 Mercury (Tau) Sex (Pis) Uranus 
(Sambata) 25- 4-2009  2:56     Sun (Tau) Squ [Aqu] Node 
(Sambata) 25- 4-2009  3:12    Moon (Tau) Tri [Cap] Pluto 
(Sambata) 25- 4-2009  6:07    Moon (Tau) Squ [Aqu] Node 
(Sambata) 25- 4-2009  6:22     Sun (Tau) Con (Tau) Moon (New Moon) 
(Sambata) 25- 4-2009 14:15 Mercury (Tau) Squ (Aqu) Chiron 
(Sambata) 25- 4-2009 14:30    Moon (Tau) Sex (Pis) Juno 
(Sambata) 25- 4-2009 18:48    Moon (Tau) Tri (Cap) Lilith 
(Sambata) 25- 4-2009 23:34    Moon (Tau) Tri [Vir] Saturn 
(Duminica) 26- 4-2009  3:53 Mercury (Tau) Squ (Aqu) Neptune 
(Duminica) 26- 4-2009 12:55    Moon (Tau) Squ (Aqu) Jupiter 
(Duminica) 26- 4-2009 15:43    Moon (Tau) Sex (Pis) Uranus 
(Duminica) 26- 4-2009 16:48    Moon (Tau) Squ (Aqu) Chiron 
(Duminica) 26- 4-2009 17:43    Moon (Tau) Squ (Aqu) Neptune 
(Duminica) 26- 4-2009 18:41    Moon (Tau) Con (Tau) Mercury 
(Duminica) 26- 4-2009 19:13    Mars (Ari) Squ [Cap] Pluto 
(Luni) 27- 4-2009  0:01    Moon (Tau) --> Gemini 
(Luni) 27- 4-2009  1:15    Moon (Gem) Sex (Ari) Venus 
(Luni) 27- 4-2009  5:51    Moon (Gem) Sex (Ari) Mars 
(Luni) 27- 4-2009  7:59    Moon (Gem) Tri [Aqu] Node 
(Luni) 27- 4-2009 17:45    Moon (Gem) Squ (Pis) Juno 
(Marti) 28- 4-2009  1:11    Moon (Gem) Squ [Vir] Saturn 
(Marti) 28- 4-2009 15:00    Moon (Gem) Tri (Aqu) Jupiter 
(Marti) 28- 4-2009 17:28    Moon (Gem) Squ (Pis) Uranus 
(Marti) 28- 4-2009 18:31    Moon (Gem) Tri (Aqu) Chiron 
(Marti) 28- 4-2009 19:22    Moon (Gem) Tri (Aqu) Neptune 
(Marti) 28- 4-2009 19:30    Mars (Ari) Sex [Aqu] Node 
(Miercuri) 29- 4-2009  1:37    Moon (Gem) --> Cancer 
(Miercuri) 29- 4-2009  4:06    Moon (Can) Squ (Ari) Venus 
(Miercuri) 29- 4-2009  6:51    Moon (Can) Opp [Cap] Pluto 
(Miercuri) 29- 4-2009 10:16    Moon (Can) Squ (Ari) Mars 
(Miercuri) 29- 4-2009 17:15     Sun (Tau) Sex (Can) Moon 
(Miercuri) 29- 4-2009 20:52    Moon (Can) Tri (Pis) Juno 
(Miercuri) 29- 4-2009 23:08    Moon (Can) Opp (Cap) Lilith 
(Joi) 30- 4-2009  2:54    Moon (Can) Sex [Vir] Saturn 
(Joi) 30- 4-2009 19:44    Moon (Can) Tri (Pis) Uranus 

 
1 aprilie 
Cu Luna in Gemeni, ziua de 1 aprilie se poate incadra in traditia dezvoltata 

de-a lungul timpului cum ca 1 aprilie este o zi a pacalelii. Nu se poate spune ca 
este o zi a minciunilor spuse, ci o zi a minciunilor descoperite. Chiar din timpul 
noptii, Junon va trece in Pesti, unde va sta pana pe 21 iunie 2009 si va aduce o 
greutate in asociere, o altfel de judecata aplicata relatiilor de cuplu si celor de 
parteneriat, inclinatie spre solitudine sau abandon a unor tipuri de relatiei 
mentinute artificial. 

In 1 aprilie, impactul cu Junon in Pesti nu ne aduce inca trezirea la lumina, 
nici curajul de a spune ceea ce gandim, ci indrazneala de a ne crede superiori. In 
Pesti, Junon simte un disconfort si va exercita asupra oamenilor o oarecare 
neliniste venita dintr-un sentiment de neapartenenta. Junon in Pesti cumulat cu 
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pozitia in Gemeni a  Lunii, pana la 19:30, putem declara ziua de 1 aprilie ca un fel 
de rasu-plansu in care tragicomedia sa fie elementul predominant. 

Find in Gemeni, Luna va face cuadratura cu Uranus si doua trigoane cu 
Chiron si Neptun. Prin urmare, nu trebuie sa privim intreaga zi doar prin firele 
de tristete pe care Junon abia intrata in Pesti le va aduce oamenilor, ci sa 
intelegem ca efectul cumulat dat de valentele lui Junon si cele ale Lunii, cu 
aspectele pe care aceasta le face, aduce ziua de 1 aprilie in randul celor de viata, 
de lectie, de intelegere. 

Putem sa fim si martori, dar si implicati in activitati, putem sa facem din ea 
o zi dinamica, dar, la fel de bine, putem sa refuzam orice dinamism, orice 
activitate si sa ne retragem intr-un spatiu obscur sa depanam amintiri sau sa ne 
gandim la ce fel ni se va infatisa viitorul, pana la sfarsitul anului. 

Trecerea Lunii in domiciliu, de la 19:30, aduce o schimbare de viziune, de 
intelegere. Totul va capata o nota melancolica si ca daca toata ziua ne-am 
petrecut-o in agitatie si efort, in indoieli si suferinte, acum a venit momentul sa le 
cautam acestora rostul si valoarea pentru care ne-au captat intreaga atentie. 
Chiar de la intrarea in semn, Luna va ridica un trigon cu Junon, semn de bun 
venit in zodie, semn de lamurire si iluminare, de intelegere a suferintei, a 
limitarilor sau a necesitatii restructurari relatiilor. 

La nivel social ziua aduce, din nou, o noua serie de actiuni, cu un spectru 
larg si cu o evidenta trasatura de restructurare. Pana le 21 iunie 2009, cand 
Junon va trece in Berbec si cand ii va ajuta pe oameni sa inteleaga ca libertatea 
inseamna si initiativa, toti se vor plange ca relatiile lor se deplaseaza spre o zona 
trista si ca nu-i mai consoleaza nici ideea ca, pana la urma, nu exista fericire pe 
acest pamant, ci doar un ghiveci de stari in care multumirea adusa de lucrurile 
simple pare sa fie elementul esential pe care il cautam toata viata si nu putem sa-l 
vedem pentru ca ne este prea aproape. 

2 aprilie 
Domiciliul Lunii (Luna in Rac) este greu de inteles pentru oameni si, dintre 

cei care il inteleg, putini stiu sa-i foloseasca valentele. Cei mai multi privesc 
melancolia ca o penitenta, iar interiorizarea ca o premiza absolut esentiala adusa 
singuratatii. Solitudinea, prin Luna in Rac, este una tonica si ea aduce oamenilor 
in primul rand regenerare, pentru a le permite ca pasul inapoi sa fie o veritabila 
detenta in fata unei actiuni iminente. 

Aflata acum in domiciliu, Luna, prin cuadratura cu Venus de dinainte 
rasaritului, le va face viata un calvar. Le va complica relatii, le va scoate in cale 
doar oameni mincinosi, profitori, lipsiti de caracter si apoi le va amplifica, prin  
opozitia cu Lilith si careul cu Soarele, chiar aceasta energie a deziluziei si 
dezamagirii. 

Din nou spun ca este o incercare a vietii, insa nu una construita special din 
conjuncturi astrale, ci una data de curentul sociale al transformarilor pe care le 
traim, ca o rafala de vant care ne ravaseste haine si ne arunca din mana hartiile. 

Femeile vor fi mai afectate decat barbatii. 
Spre seara, Luna va face o cuadratura cu Mercur si un sextil cu Saturn, 

devenind planeta mediatoare a opozitia Saturn-Uranus. Multi se vor trezi acum la 
realitate si se vor intreba “Oare ce-a fost in capul meu panq acum?”. Nimeni nu 
va sti ce a fost in capul lor, nici chiar ei. Important este ca prin mediere, Luna va 
ajusta intensitatea suferintei, a singuratatii sau a agresiuni morale venita din 
partea societatii in asa fel incat omul sa le poate intelege. 
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3 aprilie 
Aflata in a doua parte a zodiei Rac, Luna isi va implini calitatea sa de planeta 

mediatoare a opozitiei Saturn-Uranus prin ridicarea unui trigon cu Uranus din 
Pesti. Azi se va face prima data o lucida analiza a relatiilor, a vietii, a averii, a 
locului pe care il acupam in familie, la serviciu, in societate. Trigonul acesta al 
Lunii va ridica din profunzimile fiintei cea mai importanta problema a relatiilor. 
Daca pana cum multitudinea situatiilor ne-a infatisat o multitudine de reactii de 
o coloratura aparte, acum vom avea de infruntat o singura problema, cea mai 
mare, cea mai importanta care, in cele mai multe din cazuri, nu poate fi rezolvata 
intr-o singura zi. 

Asadar, putem considera ziua de 3 aprilie ca o zi a intelegerii si 
constientizari, iar pentru unii si ca pe o zi a finalitatii. 

Pe acest fond, Venus va ridica o cuadratura cu Pluton aducand o bulversare 
a sistemului endocrin, a metabolismului. Pentru cei cu afectiuni ale sistemului 
osos, ale capului sau ale circulatiei venoase, ziua de 3 aprilie va fi una dificila. 
Medicamentele nu-si vor mai face efectul si vor recurge la suplimentarea dozei, 
ceea ce va fi gresit. Cuadratura lui Venus cu Pluton se va alinia aspectului 
cumulat data de trigonul Lunii cu Uranus si al tranzitului lui Junon in Pesti, 
aducand in simptomatologie reactii mai vechi, despre care sa crezut ca au 
disparut. 

Fiind vineri si pentru unii inceput de week end, sa ne gandim mai mult la 
sanatate decat de greutati, mai mult la liniste si la afectiune fata de ceea ce 
reprezentam noi, decat la ceea ce ne doare si ne ataca. 

Putem sa facem din 3 aprilie o zi a intelegerii fata de propriile probleme, fata 
de durerile fizice sau sufletesti care vin acum peste noi pentru ca avem sansa sa 
intelegem care este cea mai importanta problema din rezolvarea careia ne putem 
usura povara sufletului. 

 
4 aprilie 
Aflata in Leu, Luna va ridica in aceasta zi un trigon cu Venus retrograd si va 

trece peste Nodul sau de Sud. In a doua parte a zilei, Mercur va ridica un sextil cu 
Jupiter, iar spre seara Pluton va intra in mers retrograd.  

Aceste evenimente nu par sa fie legate intre ele, tocmai de aceea timpul cand 
survin in desfasurarea zilei imparte acest interval in doua sectoare distincte. 
Prima parte va insufla oamenilor emotie si sensibilitate, inclinatie spre 
conversatie si tendinta de a apropiere de acei oameni care conteaza, care au 
pentru sensul acordat vietii o importanta aparte. Dimineata va fi inclinata spre 
rafinament, eleganta in exprimare, in alegerea vestimentatiei si in gandire. 

Relatia luminariilor acum aduce trasaturilor pozitive ale lui Venus, rafinand 
intensitatea si efervescenta care sta sa erupa, dand impulsurilor un rost pozitiv si 
clar, unul calm obtinut prin sublimarea dorintelor, a reactiilor temperamentale.  

Intamplarile diminetii de 4 aprilie sunt asadar bune, corecte si acolo unde 
sunt negative sunt efectul unei configuratii particulare impuse de horoscopul 
personal. 

In contextul echilibrului intre ratiune si simtire, trecerea Lunii peste NS este 
cu efect karmic, dar de aceasta data unul bun. Daca in ultima vreme, din trecut 
ne-au venit doar greseli, conflicte si dureri, carora nu le-am putut face fata in 
totalitate, care au lasat rani adanci in suflet, acum relatia cu intamplarile lasat in 
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trecut, cu amintirile, cu situatiile de demult si efectele lor este una echilibrata, 
inteligibila. Este asadar un moment in care oamenii isi arata unii altora 
recunostinta, cand se repara greseli ale trecutului, dar de aceasta data pe cale 
amiabila, prin intelegere si echilibru. Puterea pe care o degaja Luna in Leu, in 
relatie de foc cu Soarele, este una creatoare de valori. 

De asemenea, tot in 4 aprilie, tot in prima jumatate a zilei, datorita trecerii 
Lunii peste Nodul sau de Sud se pot descoperi secrete ascunse, valori sau chiar 
obiecte importante pentru un grup. 

In a doua partea zilei sextilul lui Mercur cu Jupiter retrograd scoate in 
evidenta primul aspect duplicitar al zilei de 4 aprilie, aducand o energie pozitiva 
(sextilul) intr-o cantitate prea mare (Mercur in Berbec, Jupiter in Varsator) fara a 
dispune de vreun element care sa confera control sau echilibru. 

Din prea mult bine, putem distruge o relatie sau chiar un obiect, sa 
preschimbam sau sa inlocuim valori si obiecte gandindu-ne ca acum ne putem 
permite. Aceasta abundenta va provoca insa suferinta, chiar prin natura ei. 

Intrarea lui Pluton in mers retrograd aduce aceasta zi in fata unui forum 
superior. Fie ca este unul personal, de grup sau un forum impus de o structura 
sociala, rezultatul este unul de analiza, de stop, de repaus a unei actiuni pe care 
ne-am obisnuit sa o abordam de la inceputul anului incoace. 

Daca in mers direct Pluton se joaca de-a martorul, aparand si disparand 
peste tot, impunandu-se ca un element situat dincolo de conditionari si care se 
aliniaza unor standarde straine cunoasterii directe, traditionale, atunci cand este 
retrograd el il intoarce pe om intoarce pe urmele pe care le-a lasat, descoperindu-
si atasamentul care i-au agresat psihicul sau conditionarile sociale care i-au 
imbolnavit corpul. 

Atunci cand Pluton este retrograd oamenii nu se mai pot ascunde in spatele 
actiunilor lor si nu pot parea profunzi in fata celorlalti, atunci cand isi ascund 
incultura sau lipsa de comunicare. Pluton va merge retrograd pana 11 septembrie 
2009 si in acest interval vom aveam de reganditi si de infruntata faptele 
personale pe care le-am realizat din 9 septembrie 2008 pana in aceasta zi. Din 
nou ne von confrunta cu trecerea de la o perioada la alta, ca si cum suntem 
obligati sa ne schimbam standardul pentru ca, in trecut, la o betie, nu am stiut sa 
formulam fata de pestisorul de aur trei dorinte constructive pentru evolutia 
noastra. 

 
5 aprilie 
Trigonul dintre luminarii este primul aspect pe care il intalneste Pluton in 

retrogradarea sa. Chiar din aceasta zi apare prima confuzie intre valorile cultivate 
in perioada 9 septembrie 2008 – 4 aprilie 2009 (Pluton direct), in special cea din 
27 noiembrie 2008, pana in 4 aprilie 2009, cand Pluton a fost in Capricorn. 

Confuzia va veni din relationare, din abordarea interactiunilor cu un 
apropiat, cu o ruda mai invarsta, cu o persoana cu care aveam de ceva vreme o 
relatie importanta pe linie personala sau profesionala. Daca zodia Leu, pentru 
Capricorn, este, in astrologia evolutiva, trecutul, iar Berbecul singurul element 
care poate zdruncina rigiditatea unui semn capabil sa se sustina pe sine in orice 
conditii (Capricornul), intelegem ca elementul dezamagire va fi pregnant in 
aceasta zi, ca el va surveni azi din ceea ce se va intampla peste zi, si atunci Soarele 
din Berbec va fi raspunzator de asta, sau din ceea ce s-a intamplat in trecut, in 
ultimele 3 luni, si atunci actiunile indicate vor fi pe vibratia Lunii din Leu. 
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Oamenii se dezamagesc unii pe altii si, fara sa se intentioneze in mod direct, 
isi sustrag sprijinul fizic, material sau afectiv, dedandu-se la fapte contrare 
conditiilor ce s-au impus, inca de la inceputul, asocierii. Nu vom fi in stare sa ne 
controlam nici mandria, nici dorinta de a epata, impresiona sau soca, nici nevoia 
de a mentine o imagine in centrul atentiei, de a cersi atentia prin diverse 
modalitati, de a ne situa la o inaltime pe care ne-am atribuit-o si despre care 
aflam acum ca nu a fost reala. 

Ceea ce aduce ziua de 5 aprilie nu este nici trezire la realitate si nici 
intelegere, ci o ispasire, o dezvoltare in alte sectoare ale vietii ce se realizeaza cu 
un sacrificiu. 

Ceea ce aduce trigonul Luna-Soare este intr-o alta acceptiune un element de 
evolutie, incercare, ce il ajuta pe initiat sa acceada la un nivel superior, sa-si 
abordeze viata dintr-un alt unghi pe care nu l-a mai abordat. Daca in trecut 
destinul i-a oferit ocazia si nu a dorit, atunci interventia karmei va fi acum 
impulsiva, acuzativa, iar daca destinul ii infatiseaza elemente noi interventia va fi 
acum o provocare, fiind centrat pe necunoastere, curiozitate, nevoie de a depasi 
limite, nu pe refuz. 

Opozitia Marte-Saturn are insa o mai mare importanta sociala decat 
personala, aducand tulburari ale gandirii de grup, socuri aplicate unor structuri 
ale statului si motive de ingrijorare pentru imagine unei natiuni in fata alteia. 

Inceput in 27 martie, cu o toleranta a unghiului de 8 grade, aspectul se 
desfasoara pana in 15 aprilie si pana pe 17 mai 2009, cand Saturn va intra in mers 
direct se va interpune in limita influentei globale data de retrogradrea lui Saturn, 
adica va selecta din trecut doar ceea ce duce la conflit direct.  

Motivul pentru care acum opozitie Marte-Saturn este aducatoare de 
modificari de structura, de distrugere a unei imagini, este conjunctia iminenta a 
lui Marte cu Uranus pe fondul opozitie celor doua malefici (Saturn si Uranus), 
vedete ale perioadei dificile pe care o traversam.  

Pe oa sa configuratie astrala, nu ne hazardam deloc daca ne gandim la 
razboi, la confruntari agresive de opinie, la tulburari sociale cu scopul de a 
inlatura delimitarile geografice, de a reconfigura lumea si zonele de influenta. 

Trigoanele pe care Luna din Leu, le face acum cu planetele din Berbec, sunt 
in aparenta aspecte bune, pentru ca pe fondul general impus de opozitia celor 2 
malefici, la grad perfect azi, aduce initiativa intr-un demers negativ, curaj intr-o 
operatie agresiva si nepasare in fata unei dezordini sociale. 

In rest, ziua este aducatoare de ghinion si orice element nou, inopinat, care 
pare solutia miraculoasa a unei probleme complicate, solutie pe care nu am avut 
curajul sa o abordam, este de fapt motivul sau mijlocul dezintegrarii, a pierderii 
de imagine prin implicarea in actiuni gresite. 

Ideal ar fi sa nu ne implicam in 5 aprilie in nicio actiune, sa refuzam 
comunicarea de orice fel, sa ne izolam intr-un loc retras unde sa nu ne facem 
planuri de viitor si sa nu dam curs gandurile cu privire la demersuri sociale pe 
care ar trebuie sa le facem acum.  

5 aprilie este o zi complicata, in care multe vor fi date peste cap si in care 
nimic din ceea ce se intampla nu este cum pare a fi la prima vedere. Unii dintre 
noi se vor gandi ca au obosit gandindu-se ca in fiecare zi se incepe ceva rau 
despre care nu se stie cand se va termina. Uitandu-ne pe cerul zilei de 5 aprilie 
chiar ne vom intrista pentru ca ne-am dori ca lucrurile sa nu indice finalitatea pe 
care o dau planetele azi. Dorintele noastre insa nu ne mai pot ajuta, pentru ca ne-
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am dorit atat de mult si atat de distructiv, incat acum nu mai ne ajuta nici sa ne 
dorim sa nu ne mai dorim nimic. Acum infruntam realitatea! 

 
6 aprilie 
Daca unii se vor teme de ziua de 5 aprilie, de planurile pe care si le vor face 

din umbra cei puternici, de demersurile sociale care vor porni din aceasta zi, altii 
vor vedea in aceste ape tulburi, semnul unei schimbari sociale esentiale.  
Spiritualitatea si moralitatea vor fi lasate in urma si multe dintre acele valori care 
duceau spre un taram miric, sunt lasate in urma pentru a da importanta unei frici 
colective menita sa scoata la lumina ceea ce ascunde de fapt societatea pe care am 
construit-o. 

Trecuta in Fecioara, Luna se opune lui Junon, aducand, chiar de dimineata, 
neincredere in oamenii, asociati, in valorile care confera echilibru si stabilitate. 
Daca pentru unii, banii sau un serviciu stabil inseamna tot echilibrul de care au 
nevoie, pentru altii familia, iubirea impartasita sau relatia cu Divinitatea sunt 
singurele elemente importante ale vietii. Toate acestea sunt lovite de opozitia 
Luna-Junon. Pentru ca aceasta opozitie se construieste in aplicatia trigonului pe 
care Luna il face cu Pluton, cu momentul maxim la 7:43, in tot ceea ce vom trai 
vom avea argumente, iar indoielilor li se vor atribui sensuri veridice, critice, reale. 
Vom suferi de prea multa realitate, ne va durea lipsa de atentie sau dezinteresul 
celor din jur, agasarea sau singuratatea, lipsa unui obiect dorit sau a unei 
persoane pe care am dori-o in prejma. 

Pentru ca parcurgem inca o perioada cu Soarele in Berbec, trigoanele pe care 
Luna le face cu Pluton si apoi cu Lilith vor fi percepute ca o continua provocare, 
ca un crescendo pe linia pe care au inceput-o de dimineata. Nicio fapta care apare 
azi nu este definitiva, ea avand in mod absolut sigur o continuare fie in partea a 
doua a zilei, intre cele doua trigoane (7:43-19:56) fie in zilele urmatoare, pana la 
trecerea Soarelui in Taur (20 aprilie). 

6 aprilie este din aceasta cauza o zi incarcata de responsabilitate, de stresul 
ca o problema nu va veni niciodata singura si ca peste tot ne-a urmarit ghinionul. 
A dedica aceasta zi atentiei, a accepta ca verticalitatea este cea mai importanta 
realizare a unui om si a vedea totul ca pe o necestate este un mare castig si ne va 
ajutasa facem gesturile cele ma bune intr-un context grav, periculos. 

 
7 aprilie 
7 aprilie este o zi a concesintelor. Pentru ca Mercur ridica un sextil inainte 

de rasarit cu Chiron, gandul este cel care va coordona toata ziua. Multi nu vor 
realiza ca in 7 aprilie gandul are reactie imediata, nu vor realiza ca ei isi fac rau 
singuri si vor considera ca tot ceea ce li se intampla este efectul actiunilor din 
ultimele 3 zile.  

Aspectele pe care le face Mercur din Berbec cu Chiron si apoi cu Neptun, se 
produc in aplicatia conjunctiei Chiron-Neptun, care nu se va implini la grad 
perfect anul acesta, situatie ce va genera o tensiune imensa pe gandire de grup, 
necesitatea unei schimbari si va declansa mecanisme menite sa aduca la lumina 
situatii vechi, neelucidate. 

In tot aceste mecanism ziua de 7 aprilie este o zi deosebit de importanta, este 
o zi in care se hotarasc destine, se judeca ideile liderilor si ideologiile grupurilor, 
se pune la cale o schisma, o separare care nu va mai aparea, pentru ca tot ce se 
planuieste nu va atinge finalitate decat in februarie 2010, cand cele doua planete 
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vor intra in sfarsit in conjunctie aducand ideea de vindecare, conciliere, echilibru, 
sfarsit al suferntei, in punctul final planurilor realizate in tot acest an. 

Daca sextilele lui Mercur cu cele doua planete care se apropie, dar nu se 
intalnesc, sunt atat de importante este de la sine inteles ca toate canalele de 
comunicatie sunt dispuse sa ofere informatii despre lideri si gruparile lor, despre 
cercetari facuta pana acum in secret, despre organizatii secrete, despre demersuri 
in gandire situate dincolo de scena politicului sau senzationalului. Acum, cand 
Luna este in Fecioara si trece, chiar de dimineata, printr-o conjunctie cu Saturn, 
iar Soarele trece prin Berbec, semnul de evolutie al Racului (Luna), dupa cum 
spune astrologia evolutiva, se hotarasc destine si se deschid caile cele mai rapide 
pentru a finaliza ceea ce este inceput deja. 

Contradictia dintre ceea ce se va realiza rapid si ceea ce va avea finalitate in 
februarie 2010 tine de jocul vietii, de necunoastere, de opozitia Lunii cu Uranus. 
Nimeni nu va sti care sunt criteriile care duc la reusita. Totul va fi un risc, totul va 
incerca gandirea de grup si puterea personala a invidului incat va trece de la 
incredere la disperare cu o rapiditate speciala. 

Pentru omul obisnuit care nu-si traieste viata trecand dintr-un partid intr-
altul sau care nu se preocupa daca aliantele politice sunt respectate, ziua de 7 
aprilie este o zi a durerii fata de un membru al familiei. Nu se poate anticipa 
precis in ce consta durerea; poate fi provocata de un cuvant dur sau de o nepasare 
sau va veni din grija pentru o nevoie. El isi va aminti de aceasta zi, pentru ca 
acum, fata de el, s-a simtit intelept, a implinit o asteptare de-a sa si care acum a 
inteles ce-l doare si ce este bolnav in viata sa. 

 
8 aprilie 
Chiar daca Luna va trece in Balanta, elementele esentiale ale vietii nu par sa 

se schimbe prea mult. Modificarile sunt doar de nuanta, de convenieinte. Vom 
putea sa vorbim mai usor si nu ne vom mai simti sufletul greu, insa problemele 
vor fi percepute la aceeasi intensitate. 

Daca exista actiuni care au inceput in 7 aprilie si se vor continua in 8 aprilie 
atunci sa ne asteptam ca, strict in acestea, sa dam dovada de un spirit critic 
exagerat, sa ne vina greu sa suportam unii oameni in preajma sau daca ii 
suportam sa le criticam comportamntul sau sa le bulversam planurile de viitor. 

8 aprilie nu este o zi a ideilor, chiar daca inclinatia spre conversatie va fi una 
evidenta, ci este o zi a deschiderii. Fiind o zi in care Luna va face un trigon cu NN 
si sextil cu NS putem sa o consideram o zi a sfaturilor venite fie pe cale verbala, 
prin cuvinte, recomandari, observatii, fie pe cale nonverbala, prin atitudini, 
gesturi facute direct sau indirect. 

Din cauza cuadraturii cu Pluton si a opozitiei cu Venus, Luna va construi pe 
cer un careu in T cardinal, cu Pluton focar, si un punct reflex in Rac. Daca ne 
gandim la concecintele impuse chiar din 7 aprilie de zodia Berbec, privita ca 
finalitate a zodiei Rac, punctul reflex al configuratiei din 8 aprilie, pe fondul 
sextilului cu NS si al trigonului cu NN, un element de mare insemnatate, 
intelegm ca este vorba despre un element de rascolire a trecutului, de lezare a 
personalitatii, a celui mai puternic. Aceasta detronare ce survine se va declansa in 
prima jumatate a zilei si ea va face parte dintr-un proces amplu de modificare a 
centrelor de influenta vizibile pe intreg tranzitul Soarelui prin Berbec. 

Ne vom intreba: este 8 aprili o zi de destin? Nu, este o zi a deschiderilor, a  
consecintelor venite din aceasta deschidere. Unii oameni se vor deschide fata de 
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nivele improprii, fara ca multi din jurul lor sa stie. De aceea exista zile ca 8 
aprilie, sa aflam ce au ales oamenii, nu din punct de vedere politic, ci in general 
ce tip de viata au ales sa traiasca si ce intentii au avut. 

 
9 aprilie 
Dimineata zilei de 9 aprilie va incepe cu o mare tensiune. Ne vin in minte tot 

felul de situatii, care mai de care mai neobisnuite de care uitasem si carora le vom 
acorda mai multa importanta decat trebuie. Cu Luna in Balanta, ridicand o 
cuadratura cu Lilith din Capricorn la putin timp dupa miezul noptii, gandurile 
care ne inunda somnul sunt ganduri negative, incarcate de agresivitate sau 
tristete, ganduri care ii determina pe oameni sa recurga la gesturi mai putin 
corecte. Acest aspect aduce evenimente chiar din cursul noptii, si nu numai celor 
care sufera frecvent de insomnii. Fie ca se apuca sa dea telefoane in miez de 
noapte pentru a reprosa, fie ca ii impinge pe oameni sa iasa in strada si sa recurga 
la gesturi imprudente de gresiune impotriva unui apropiat sau asupra propriei 
persoane. 

Sextilul pe care Pluton il va ridica cu Junon, in semn de interiorizare si 
efervescenta sufleteasca va alimenta cu motivatii aspectul negativ pe care il ridica 
Luna cu Lilith. Pana spre dimineata, din aceasta cauza, se pot intampla tot felul 
de lucruri necurate, tot felul de interventii nu doar in subtil pe cale magica, 
deosebit de eficiente, dar si din punct de vedere social. 

Cei care nu se vor lasa tulburati de o asa predispozitie si isi vor petrece 
noapte dormind, vor remarca intensitatea distructiva a acestei influente chiar de 
dimineata. Pe acest fond indecis, agresiv si revoltator va incepe ziua de 9 aprilie si 
va avea aceasta intensitate pana la 17:21 cand Mercur va intra in Taur.  

Finalul de Berbec al lui Mercur, va concentra tot ceea ce a insemnat 
precipitarea planurilor, dand evenimentelor o noua intesitate. Mercur anaretic nu 
va schimba nimic din ordinea lucrurilor, din planurile care au fost facute si 
aplicate in ultimele 3 saptamani, dar va interveni in aceasta zi cu o noua 
intensitate. Va fi ca o eruptie de rautate, de agresivitate, de intoleranta, de 
indiferenta care nu va schimba succesiunea evenimentelor, dar le va motiva sau 
le va intensifica. 

Trecut in Taur, Mercur poate aduce cumpatare si spirit practic, ritm lent in 
desfasurare, o schimbare a tacticii din atac in defensiva, din distrugere in 
mentinere, in convietuire periculoasa. Anul acesta Mercur in Taur va aduce 
aliante stranii, compromisuri lipsite de logica sau asocieri pe criteriul 
discrepantei, nu a similitudinii. Cu Mercur in Taur, acum se ameste uleiul cu apa, 
de combina ideluri incompatibile si se linistesc tensiuni sociale carora li se 
prevedea un final subru. Aceasta trecere a lui Mercur dintr-un semn agresiv, ce 
aduce gafe si precipitare, intr-unul cumpatat si materialist, va schimba viziunea 
asupra vietii, asupra traiului zilnic, asupra strictelor necesitati. Oamenii se vor 
trezi ca dintr-o vraja si se vor retrage spre ceea ce este esential pentru viata lor. 

Pentru ca ingresul lui Mercur in Taur se produce in fereastra Lunii pline, 
ziua de 9 aprilie aduce o segregare a motivelor. Retragerea masiva din curentul 
agresiv care antreneaza masele, aduce descoperirea elementelor instigatoare, a 
factorului care a perturbat echilibrul social, a acelor virusuri care se hranesc cu 
nemultumirile oamenilor pentru a-si construi un ideal. 

Cu Mercur in Taur, se retrag apele si pestii, care faceau acele ape sa fie 
periculoase, raman pe tarm, cu sanse minime de supravietuire. Aceasta vibratie 
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astrala ii va afecta mai mult pe lideri, pe sefi, pe cei care au raspundere sociala 
importanta si de ale carori decizii depind multi oameni, cei care se erijeaza in 
purtatori ai mesajelor de revigorare nationala. Trigonul Lunii cu Jupiter din seara 
zilei de 9 aprilie confirma asta. 

Prin urmare, sa ne pregatim sa vedem in 9 aprilie ceea ce unii numesc 
adevar, dar trebuie sa fim convinsi ca adevarul pe care il vom vedea ar putea sa 
dezamageasca, sa nu fie deloc asa cum ne asteptam sau sa ne ucida. 

 
10 aprilie 
Valul schimbarii adus de ziua de 9 aprilie ne poate aparea in 10 aprilie ca 

fiind in totalitate bun. Pornind de la trigonale pe care Luna le face pe final de 
Balanta cu planetele din Varsator si pana la trecerea Lunii in Scorpion (cadere), 
cu un ascendent in Rac, deci cu Luna guvernator al temei, motivele de 
interactiune, contactele, planurile de viitor sau pur si simplu intalnirile pe care la 
avem spontan sau programat par incarcate de un puternic simt al 
responsabilitatii. Daca ne uitam in jur spunem: “I-a venit mintea la cap!”, “Si-a 
revenit!”, iar cand ne indreptam atentia spre propria persoana, gandim ca in 
sfarsit calitatile pe care le detine sunt observate si apreciate de altii. Daca 
adaugam acestor sextilele, pe care Luna si Soarele le realizeaza cu Pluton si 
respectiv Jupiter, vom gandi ca relatiile benefice cu autoritatile, cu sefii, 
responsabilii de departament, liderii sunt bune pentru ca vor intra pe un fagas 
normal si ca de acum incolo asa va fi. 

Totul este o mare si nefericita iluzie. Ziua de 10 aprilie este asadar o zi a 
prefacatoriei, a minciunii, a teatrului de prost gust, a gesturilor patetice si a 
capcanelor afective. “Daca toate sunt atat de bune, de unde atata negativism?” ne 
vom intreba. Daca Luna este un element cheie in 10 aprilie, atat prin aspectele pe 
care le ridica din Balanta, dar si prin cele pe care le face din Scorpion, dupa ora 
12:22, opozitia cu Mercur pe o axa a posesivitatii, a puterii de a avea, simti si 
acumula, adica o tensiune venita din “nu am ce-mi trebuie”, “nu-mi ajunge”, 
bucuriile muzicii sociale venita din zambete calde ale unor sefi sau lideri, dupa ce 
in 9 aprilie li s-au zguduit puternic pozitile, ideile si chiar scaunele, schimbarea 
destinului, a prioritatile sau macar a stilului de viata, a confortului este o iluzie 
miscatoare. 

 Zambiti daca vi se zambeste, daruiti daca vi se va darui, ajutati daca veti fi 
ajutati, dar nu puneti prea multa baza pe ceea ce se va intampla in 10 aprilie. 
Sextilul pe care Soarele il va ridica in punctul maxim la 16:42 isi va risipi 
intensitatea in evenimente tulbure sau lipsite de consistenta, in favoruri 
superficiale privite ca pe o plata a unei datorii sau ca un ajutor ca indatoreaza.  

Pentru cei care lucreaza cu energia 10 aprilie este o zi a iluziei, in care maya, 
tonalul, se dezlantuie in varietati structurale si in intensitati nebanuite. Cei 
puternici pot intelege acum ce se afla dincolo de destinul lor si cat de necesare 
sunt faptele in care se consuma secunda cu secunda. 

 
11 aprilie 
Daca ne-am lasat pacaliti de 10 aprilie, 11 aprilie va aduce un dus rece ce va 

veni intai ca o incertitudine, ca o tesiune pe o concluzie, premonitie, deja vu, 
presentiment, ca apoi, in a doua parte a zilei ceea ce simtim, gandim sau 
anticipam sa devina realitate. 
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Aflata in Scorpion, Luna va ascunde sentimentele si le va supune interesului 
de a avea, dobandi sau acumula, de a detine controlul sau de a domina. Cand in 
aceasta ipostaza ea ridica un sextil cu Lilith, gandurile sale devin puternice si 
motivatiile lipsite de caldura, compasiune sau intelegere. Pe acest fond Mercur va 
ridica un trigon cu Pluton, care de putin timp se afla in mers retrograd, aducand 
resentimente si nevoia de a repara trecutul. Impulsul Lunii in sextil cu Lilith de a 
domina, ca baza a necesitatii de a repara trecutul, de a reconfigura cu bune 
intentii schema de convietuire, aduce o descoperire, o deconspirare. Oamenii se 
dau de gol. Ne descoperim unii altora minciunile, ne vedem intentiile pe care le-
am ascuns unii fata de altii si ne incearca un sentiment de culpabilitate, de parere 
de rau. 

La 15:46, Venus, aflata in mers retrogad, va trece pe gradul anaretic din 
Pesti, intensificand confuzia si aducand teama de singuratate la limita ridicolului. 
Aceasta pozitie este semn de reeditare a unor fobii, de retraire a unor traume, de 
reintalnire cu destinul, cu pacatele tineretilor, cu esecurile trecutului sau cu 
marile dureri pe care am refuzat sa le rezolvam. 

Asa cum este de inteles, ceea ce este logic si clar, va ramane asa, insa 
elementelor carora li se cauta acum un raspuns, acelor elemente carora li se 
atribuie o incarcatura emotionala, li se vor vedea subtratul anost pe care sunt 
plasate. Elementele de logica a vietii nu vor mai face casa buna cu convietuire, 
gandurile de despatire, cu necesitatea de a construi un viitor separat. 

Asadar, 11 aprilie este o zi care consuma foarte multe resurse pentru ca nu va 
sti sa-l invete pe om sa-si inteleaga dorinta de putere, intensitatea la care doreste 
sa domine, sa controleze, sa supuna si nici nu-i arata ce dorinta ii motiveaza 
astfel de alegeri.  Este o zi care va spori si mai mult confuzia, o zi de indoiala si 
teama, de teama de a infrunta neputinta asa cum se arata ea acum.  

 
12 aprilie 
Ultima zi de Scorpion (Luna in Scorpion) va intensifica, de aceasta data la 

nivelul vietii personale, a relatiei cu propria fiinta, trasaturile pe care le-am 
descoperit in 11 aprilie. Aceasta zi va fi una de mare intensitate emotionala, de 
explorare interioara si de cautare a unor certitudini sincere in relatia cu sine. 

Cuadratura lui Mercur cu Nodurile lunare este semnul ca raspunsurile pe 
care le vom primi sunt fie incarcate de o nota tragica, de suferinta, fie vor fi 
adevarate motivatii pentru a ne impotrivi destinului. Acest aspect aduce pe 
temele marilor initiati momente de indoiala, de deznadejde, de tristete, de 
disparare. Pe un semn ponderat la exterior, dar efervescent la interior, incapabil 
sa impartaseasca ceea ce simte primar si personal, Mercur, pe Taur, spune 
Nodurilor lunare de pe o axa a afectivitatii, a sentimentelor constructive, ca 
poeziile frumoase se spun seara la lumina focului din vatra pentru a linisti un 
sentiment, nu pentru a inlocui hrana.  

Acum descoperim ca exista un element cu care nu te nasti si acesta este 
credinta. Acum descoperim care este diferenta intre a-ti acorda credibilitate  si a 
crede, intre a-ti dedica viata unei misiuni si a fi misiunea insasi. Cuadratura lui 
Mercur in Taur este o lovitura puternica pe care materia o da spiritului, gandirea 
materialista, cercetarii spirituale, argumentelor stiintifice, celor esoterice. Cel 
care trece printr-un asemenea aspect uita ca aceste doua elemente sunt separate 
si ca, daca in privinta altora va sti sa separe elementele spirituale de cele 
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materiale, va sti sa spuna ce-i bine si cei rau, unde se intaleste spiritul cu materia, 
in cazul sau nu va putea. 

12 aprilie va fi asadar o zi a indoielii, a neputintei de a-si spune siesi “cred in 
tine” si convingerii ca tot ceea ce a trait si experimentat ar putea sa nu fie real. Cu 
atat mai mult cu cat Venus anaretic din Pesti, acum si retrograd, ii va spune 
fiecarui om “toti cei din jurul meu vor trece pe aici, pe unde sunt eu”. 

Prin acest aspect se va actiona asupra constiintei, asupra perceptiei lumii, 
asupra convingerilor, in sensul ca nu se va modifica baza de date nici elementele 
cu care se percepe, ci il va priva pe om de acea flacara interiora (credinta) care 
trebuie sa-l consume pentru a se descoperi pe sine cum nu stie ca este. 

Loviti in credinta, privati de ea sau mimand-o, oamenii sunt capabili de 
gesturi incredibile. 
 

MAI 2009 
 
 
Vineri  1- 5-2009  1:29 Mercury (Tau) --> Gemini 
Vineri  1- 5-2009  3:55    Moon (Can) --> Leo 
Vineri  1- 5-2009  4:01    Moon (Leo) Sex (Gem) Mercury 
Vineri  1- 5-2009  8:00    Moon (Leo) Tri (Ari) Venus 
Vineri  1- 5-2009 11:44    Moon (Leo) Opp [Aqu] Node 
Vineri  1- 5-2009 15:43    Moon (Leo) Tri (Ari) Mars 
Vineri  1- 5-2009 23:44     Sun (Tau) Squ (Leo) Moon (Half Moon) 

Sambata  2- 5-2009 20:10   Venus (Ari) Squ [Cap] Pluto 
Sambata  2- 5-2009 21:24    Moon (Leo) Opp (Aqu) Jupiter 
Duminica  3- 5-2009  0:20    Moon (Leo) Opp (Aqu) Chiron 
Duminica  3- 5-2009  1:08    Moon (Leo) Opp (Aqu) Neptune 
Duminica  3- 5-2009  7:36    Moon (Leo) --> Virgo 
Duminica  3- 5-2009  7:46     Sun (Tau) Sex (Pis) Juno 
Duminica  3- 5-2009  9:28    Moon (Vir) Squ (Gem) Mercury 
Duminica  3- 5-2009 13:01    Moon (Vir) Tri [Cap] Pluto 
Duminica  3- 5-2009 18:40     Sun (Tau) Tri (Cap) Lilith 

Luni  4- 5-2009  6:57    Moon (Vir) Opp (Pis) Juno 
Luni  4- 5-2009  7:11    Moon (Vir) Tri (Cap) Lilith 
Luni  4- 5-2009  8:02     Sun (Tau) Tri (Vir) Moon 
Luni  4- 5-2009 10:07    Moon (Vir) Con [Vir] Saturn 
Luni  4- 5-2009 17:51    Juno (Pis) Sex (Cap) Lilith 
Marti  5- 5-2009  4:30    Moon (Vir) Opp (Pis) Uranus 
Marti  5- 5-2009  7:54   Venus (Ari) Sex [Aqu] Node 
Marti  5- 5-2009 12:33     Sun (Tau) Tri [Vir] Saturn 
Marti  5- 5-2009 12:51    Moon (Vir) --> Libra 
Marti  5- 5-2009 15:46    Moon (Lib) Tri (Gem) Mercury 
Marti  5- 5-2009 18:22    Moon (Lib) Squ [Cap] Pluto 
Marti  5- 5-2009 20:43    Moon (Lib) Tri [Aqu] Node 
Marti  5- 5-2009 21:19    Moon (Lib) Opp (Ari) Venus 

Miercuri 6- 5-2009  7:54    Moon (Lib) Opp (Ari) Mars 
Miercuri 6- 5-2009 13:36    Moon (Lib) Squ (Cap) Lilith 
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Joi  7- 5-2009  8:00 Mercury [Gem] S/R 
Joi  7- 5-2009  9:55    Moon (Lib) Tri (Aqu) Jupiter 
Joi  7- 5-2009 12:16    Moon (Lib) Tri (Aqu) Chiron 
Joi  7- 5-2009 13:00    Moon (Lib) Tri (Aqu) Neptune 
Joi  7- 5-2009 19:47    Moon (Lib) --> Scorpio 
Vineri  8- 5-2009  1:26    Moon (Sco) Sex [Cap] Pluto 
Vineri  8- 5-2009  3:42    Moon (Sco) Squ [Aqu] Node 
Vineri  8- 5-2009 17:49  Saturn [Vir] Opp (Pis) Juno 
Vineri  8- 5-2009 21:56    Moon (Sco) Sex (Cap) Lilith 
Vineri  8- 5-2009 23:57    Moon (Sco) Sex [Vir] Saturn 
Sambata  9- 5-2009  0:09    Moon (Sco) Tri (Pis) Juno 
Sambata  9- 5-2009  7:01     Sun (Tau) Opp (Sco) Moon (Full Moon) 
Sambata  9- 5-2009 19:03    Moon (Sco) Squ (Aqu) Jupiter 
Sambata  9- 5-2009 20:12    Moon (Sco) Tri (Pis) Uranus 
Sambata  9- 5-2009 21:05    Moon (Sco) Squ (Aqu) Chiron 
Sambata  9- 5-2009 21:48    Moon (Sco) Squ (Aqu) Neptune 

Duminica 10- 5-2009  4:49    Moon (Sco) --> Sagittarius 
Duminica 10- 5-2009  7:29    Moon (Sag) Opp [Gem] Mercury 
Duminica 10- 5-2009 12:48    Moon (Sag) Sex [Aqu] Node 
Duminica 10- 5-2009 19:50    Moon (Sag) Tri (Ari) Venus 
Luni 11- 5-2009  1:38    Mars (Ari) Squ (Cap) Lilith 
Luni 11- 5-2009  8:58    Moon (Sag) Tri (Ari) Mars 
Luni 11- 5-2009 10:05    Moon (Sag) Squ [Vir] Saturn 
Luni 11- 5-2009 12:13    Moon (Sag) Squ (Pis) Juno 
Marti 12- 5-2009  6:32    Moon (Sag) Sex (Aqu) Jupiter 
Marti 12- 5-2009  7:23    Moon (Sag) Squ (Pis) Uranus 
Marti 12- 5-2009  8:13    Moon (Sag) Sex (Aqu) Chiron 
Marti 12- 5-2009  8:55    Moon (Sag) Sex (Aqu) Neptune 
Marti 12- 5-2009 16:08    Moon (Sag) --> Capricorn 
Marti 12- 5-2009 22:04    Moon (Cap) Con [Cap] Pluto 

Miercuri 13- 5-2009 11:20    Moon (Cap) Squ (Ari) Venus 
Miercuri 13- 5-2009 21:23    Moon (Cap) Con (Cap) Lilith 
Miercuri 13- 5-2009 22:20    Moon (Cap) Tri [Vir] Saturn 
Joi 14- 5-2009  1:24    Moon (Cap) Squ (Ari) Mars 
Joi 14- 5-2009  2:32    Moon (Cap) Sex (Pis) Juno 
Joi 14- 5-2009  2:52 Mercury [Gem] --> Taurus – intra in Taur 
retrograd 
Joi 14- 5-2009 16:34     Sun (Tau) Tri (Cap) Moon 
Joi 14- 5-2009 20:20    Moon (Cap) Sex (Pis) Uranus 
Vineri 15- 5-2009  3:58    Moon (Cap) Tri [Tau] Mercury 
Vineri 15- 5-2009  5:01    Moon (Cap) --> Aquarius 
Vineri 15- 5-2009 12:49    Moon (Aqu) Con [Aqu] Node 
Sambata 16- 5-2009  4:16    Moon (Aqu) Sex (Ari) Venus 
Sambata 16- 5-2009 11:45     Sun (Tau) Squ (Aqu) Jupiter 
Sambata 16- 5-2009 16:08     Sun (Tau) Sex (Pis) Uranus 
Sambata 16- 5-2009 18:24    Moon (Aqu) Sex (Ari) Mars 
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Duminica 17- 5-2009  0:29     Sun (Tau) Squ (Aqu) Chiron 
Duminica 17- 5-2009  5:06  Saturn (Vir) S/D 
Duminica 17- 5-2009  8:05     Sun (Tau) Squ (Aqu) Neptune 
Duminica 17- 5-2009  8:46    Moon (Aqu) Con (Aqu) Jupiter 
Duminica 17- 5-2009  9:39    Moon (Aqu) Con (Aqu) Chiron 
Duminica 17- 5-2009 10:14    Moon (Aqu) Con (Aqu) Neptune 
Duminica 17- 5-2009 10:25     Sun (Tau) Squ (Aqu) Moon (Half Moon) 
Duminica 17- 5-2009 13:39    Moon (Aqu) Squ [Tau] Mercury 
Duminica 17- 5-2009 17:16    Moon (Aqu) --> Pisces 
Duminica 17- 5-2009 22:52    Moon (Pis) Sex [Cap] Pluto 
Duminica 17- 5-2009 23:20  Saturn (Vir) Tri (Cap) Lilith 

Luni 18- 5-2009 13:01     Sun (Tau) Con [Tau] Mercury 
Luni 18- 5-2009 22:12    Moon (Pis) Opp (Vir) Saturn 
Luni 18- 5-2009 22:24    Moon (Pis) Sex (Cap) Lilith 
Marti 19- 5-2009  5:45    Moon (Pis) Con (Pis) Juno 
Marti 19- 5-2009 18:55    Moon (Pis) Con (Pis) Uranus 
Marti 19- 5-2009 20:38    Moon (Pis) Sex [Tau] Mercury 
Miercuri 20- 5-2009  0:42     Sun (Tau) Sex (Pis) Moon 
Miercuri 20- 5-2009  2:29    Moon (Pis) --> Aries 
Miercuri 20- 5-2009  7:38    Moon (Ari) Squ [Cap] Pluto 
Miercuri 20- 5-2009  9:04    Moon (Ari) Sex [Aqu] Node 
Miercuri 20- 5-2009 12:21 Mercury [Tau] Squ (Aqu) Neptune 
Miercuri 20- 5-2009 23:59 Mercury [Tau] Squ (Aqu) Chiron 

Joi 21- 5-2009  0:25   Venus (Ari) Squ (Cap) Lilith 
Joi 21- 5-2009  0:50     Sun (Tau) --> Gemini 
Joi 21- 5-2009  6:03    Moon (Ari) Squ (Cap) Lilith 
Joi 21- 5-2009  6:22    Moon (Ari) Con (Ari) Venus 
Joi 21- 5-2009  6:44 Mercury [Tau] Squ (Aqu) Jupiter 
Joi 21- 5-2009  9:45 Mercury [Tau] Sex (Pis) Uranus 
Joi 21- 5-2009 18:21    Moon (Ari) Con (Ari) Mars 

Vineri 22- 5-2009  0:56    Moon (Ari) Sex (Aqu) Jupiter 
Vineri 22- 5-2009  1:07    Moon (Ari) Sex (Aqu) Chiron 
Vineri 22- 5-2009  1:35    Moon (Ari) Sex (Aqu) Neptune 
Vineri 22- 5-2009  7:39    Moon (Ari) --> Taurus 
Vineri 22- 5-2009 12:21    Moon (Tau) Tri [Cap] Pluto 
Vineri 22- 5-2009 13:34    Moon (Tau) Squ [Aqu] Node 

Sambata 23- 5-2009  8:49    Moon (Tau) Tri (Vir) Saturn 
Sambata 23- 5-2009  9:46    Moon (Tau) Tri (Cap) Lilith 
Sambata 23- 5-2009 17:18 Jupiter (Aqu) Con (Aqu) Chiron 
Sambata 23- 5-2009 18:02    Moon (Tau) Sex (Pis) Juno 
Duminica 24- 5-2009  0:46    Moon (Tau) Con [Tau] Mercury 
Duminica 24- 5-2009  3:05    Moon (Tau) Sex (Pis) Uranus 
Duminica 24- 5-2009  3:22    Moon (Tau) Squ (Aqu) Chiron 
Duminica 24- 5-2009  3:25    Moon (Tau) Squ (Aqu) Jupiter 
Duminica 24- 5-2009  3:48    Moon (Tau) Squ (Aqu) Neptune 
Duminica 24- 5-2009  9:33    Moon (Tau) --> Gemini 
Duminica 24- 5-2009 12:53     Sun (Gem) Tri [Aqu] Node 
Duminica 24- 5-2009 15:01    Moon (Gem) Tri [Aqu] Node 
Duminica 24- 5-2009 15:10     Sun (Gem) Con (Gem) Moon (New 
Moon) 
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Luni 25- 5-2009  9:46    Moon (Gem) Squ (Vir) Saturn 
Luni 25- 5-2009 16:32    Moon (Gem) Sex (Ari) Venus 
Luni 25- 5-2009 19:53    Moon (Gem) Squ (Pis) Juno 
Marti 26- 5-2009  2:50    Moon (Gem) Sex (Ari) Mars 
Marti 26- 5-2009  3:40    Moon (Gem) Squ (Pis) Uranus 
Marti 26- 5-2009  3:52    Moon (Gem) Tri (Aqu) Chiron 
Marti 26- 5-2009  4:07    Moon (Gem) Tri (Aqu) Jupiter 
Marti 26- 5-2009  4:17    Moon (Gem) Tri (Aqu) Neptune 
Marti 26- 5-2009  9:57    Moon (Gem) --> Cancer 
Marti 26- 5-2009 14:15    Moon (Can) Opp [Cap] Pluto 
Marti 26- 5-2009 23:31    Mars (Ari) Sex (Aqu) Chiron 

Miercuri 27- 5-2009  6:19    Mars (Ari) Sex (Aqu) Jupiter 
Miercuri 27- 5-2009  7:36    Mars (Ari) Sex (Aqu) Neptune 
Miercuri 27- 5-2009 10:12    Moon (Can) Sex (Vir) Saturn 
Miercuri 27- 5-2009 11:46    Moon (Can) Opp (Cap) Lilith 
Miercuri 27- 5-2009 20:02    Moon (Can) Squ (Ari) Venus 
Miercuri 27- 5-2009 21:34    Moon (Can) Tri (Pis) Juno 
Miercuri 27- 5-2009 23:07 Jupiter (Aqu) Con (Aqu) Neptune 
Miercuri 27- 5-2009 23:37    Moon (Can) Sex [Tau] Mercury 

Joi 28- 5-2009  4:24    Moon (Can) Tri (Pis) Uranus 
Joi 28- 5-2009  6:05    Moon (Can) Squ (Ari) Mars 
Joi 28- 5-2009 10:44    Moon (Can) --> Leo 
Joi 28- 5-2009 15:56    Moon (Leo) Opp [Aqu] Node 
Joi 28- 5-2009 23:23     Sun (Gem) Sex (Leo) Moon 
Vineri 29- 5-2009  7:29 Neptune [Aqu] S/R 
Sambata 30- 5-2009  1:08    Moon (Leo) Squ [Tau] Mercury 
Sambata 30- 5-2009  1:21    Moon (Leo) Tri (Ari) Venus 
Sambata 30- 5-2009  6:48    Moon (Leo) Opp [Aqu] Chiron 
Sambata 30- 5-2009  7:13    Moon (Leo) Opp [Aqu] Neptune 
Sambata 30- 5-2009  7:27    Moon (Leo) Opp (Aqu) Jupiter 
Sambata 30- 5-2009 11:17    Moon (Leo) Tri (Ari) Mars 
Sambata 30- 5-2009 11:38 Mercury [Tau] Sex (Pis) Juno 
Sambata 30- 5-2009 13:17    Moon (Leo) --> Virgo 
Sambata 30- 5-2009 14:11  Chiron [Aqu] S/R 
Sambata 30- 5-2009 17:44    Moon (Vir) Tri [Cap] Pluto 

Duminica 31- 5-2009  4:21 Mercury (Tau) S/D 
Duminica 31- 5-2009  6:22     Sun (Gem) Squ (Vir) Moon (Half Moon) 
Duminica 31- 5-2009 15:37    Moon (Vir) Con (Vir) Saturn 
Duminica 31- 5-2009 18:00    Moon (Vir) Tri (Cap) Lilith 

 
Vineri 1 mai 
Chiar din timpul noptii, Mercur intra in domiciliu. Parasind rezervatul si 

densul semn al Taurului, Mercur va aduce oamenilor elan si initiativa, curaj in 
exprimare, inclinatii spre discursuri interminabile, nevoia de a spune, declara, 
scrie, fara a aivea un mesaj special de trasmis.  

Tranzitul lui Mercur in Gemeni va fi unul epuizant, instabil, oscilant, 
aducator de tristete si dezamagire, prin preocupari casnice sau pentru camin, 
pentru familie, in detrimentul unei actiuni sociale importante. Tranzitul prin 
Gemeni va dura pana pe 3 iulie avand si o perioada de retrogradare in intervalul 
7-31 mai, cu o revenire a lui Mercur in Taur in 14 mai. 
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In mod cu totul si cu totul staniu, mesajul lui Mercur in Gemeni, anul acesta, 
este unul emotional, ceea ce il va face prea atasat de  familie, domiciliu, traditie, 
apartenenta la un grup. Efervescenta si dinamisul sau vor fi percepute in acest 
sector si ele vor depinde de aspectul sub razele caruia a aparut: trigonul Luna-
Uranus din 30 aprilie 2009. 

Daca Mercur in tema ingressului sau in domiciliu anunta intoarcerea fiului 
ratacitor acasa, evocand mentalitatea invinsului si aducand in centrul opiniei 
publice ideea de a mai pastra ceea ce avem si sa nu ravnim la mai mult, energia 
care aduce motivatie aspectului vine cu o vibratie contrara.  

Judecannd trecerea lui Mercur in domiciliu prin trasaturile esentiale ale zilei 
de 30 aprilie, intelegem ca anul acesta vom vedea un Mercur incoltit si doborat 
de propriile neputinte si din aceasta cauza oamenii vor actiona haotic, fiind 
obsedati de ceea ce au obtinut in ultima luna, cu Mercur in Taur, nemaiputandu-
se deschide progresului, evolutiei, schimbarilor de optica, ci traind cu obsesia de 
a administra ceea ce au acumulat pentru a nu pierde. Mercur in Gemeni anul 
acesta este semn de neputinta, de indolenta, de refractare si de supraapreciere. 

Daca la nivel personala a chivernisi averea, a cheltui ponderat si a reesalona 
cheltuielile pentru o mai buna administrare este semn de maturitate si 
cumpatare, la nivel de grup, stat, natiune, chiverniseala va fi indiciul unei scaderi 
a nivelului de trai si a puterii de cumparare. 

Nu va suferi banul si nici cel care lucreaza cu aceasta valoare, ci va suferi cel 
care va dori sa investeasca, cel care va dori inmultirea banului pentru ca se va lovi 
de o mentalitate excesiv de conservatoare, ce arunca imprejur idei avangardiste 
pe care nu le va aplica niciodata. 

Implicand relatia Luna-Uranus in acest context, se va realiza pe tema 
indicata o legatura negativa de tipul VII-II, adica “nu ma intereseaza de altul 
(VII), eu sa o duc bine (II)” ceea ce poate aduce o mare dezamagire maselor care 
inca mai asteapta mariri de salarii sau alte revendicari. 

Din nefericire aspectul va deveni destul de puternic si destul de inert in 
acelasi timp, reusind sa construiasca un paradox social pe care nu vom reusi sa-l 
uitam usor. Exista impuls, energie, disponibilitate si motivatie, dar asistam la un 
fel de paralizie sociala, adica se va interveni cu alte mijloace, se va vorbi mult si 
nu se va actiona. Nuantarea acestui tranzit va fi abordata pe tot cuprinsul sau si, 
acolo unde va fi necesar, voi reveni asupra temeie de ingress pentru a intelege 
mesajul planetelor.  

In rest, ziua, cu Luna in Leu, va aduce primul impuls de neputinta, de 
lasitate, de teama de risipa, de recalculare. Fiind in Leu, Luna va trece peste NS si 
va aduce evenimente penibile la drum, poate chiar hazlii, modificari de directie, 
schimbari de situatie toate motivate de ezitare sau teama de aventura. 

Spre seara, Primul Patrar va aduce remuscari si intrigi, dispute pe teme de 
teritoriu care ne poate lasa pentru cateva zile fara prieteni. 

 
Sambata 2 mai 
Dupa inceputul furtunos al acestei Luni, ziua de 2 mai contine doar 2 

evenimente astrale care vor spori confuzia si nemultumirea. 
Chiar daca sunt zile libere pentru cei mai multi dintre angajati, ele nu vor fi 

percepute ca zile de sarbatoare. Multi vor sesiza ca pluteste ceva in aer, ca exista 
un element lipsa care sa intregeasca bucuria si multi vor pune pe seama 
neajunsurilor sau a nemultumirilor.  
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Cuadratura lui Venus din Berbec cu Pluton din Capricorn, aduce tensiuni si 
dispute matrimoniale, incurajarea discriminarilor pe criterii de etnie sau 
obiceiuri, dispute pe motive greu de formulat si care tin mai mult de instinct, 
decat de gandire logica sau ratiune. 

Ziua de sambata este o zi in care se poate folosi negativ senzualitatea. 
Pornind de la acest aspect motivul nemultumirilor si neimplinirilor poate avea 
astazi un substrat sexual. Apropiindu-se de Saturn, dar fiind in alt semn, Luna 
nutreste sentimente confuze. Cauta un sfatuitor, dar stie ca nu va asculta de el, 
cauta un sprijin intr-un apropiat, dar stie ca-l va trada sau vinde. 

Aceasta este starea generala pe care ziua de 2 mai o poate aduce si cea mai 
potrivita atitudine pe o influenta atat de intima este iertarea. Cel care va inlocui 
nemultumirea, agresivitatea, indolenta, nemultumirea cu iertarea se va situa 
dincolo de aceste influenta negative si va beneficia de caldura si superioritatea pe 
care o degaja Luna in tranzitul ei prin Leu. 

 
Duminica, 3 mai 
In aceasta zi, spre seara, se implineste trigonul Soare-Lilith, ceea ce 

transforma intervalul pana la 18:40, cand acestea intra in faza maxima a 
aspectului, intr-unul menit sa complice viata si sa-l convinga pe om ca toate 
schimbarile care vin acum spre el au menirea de a-i distruge linistea, de a face sa 
piarda agoniseala de o viata.  

Trecand in Fecioara, Luna muta centrul de atentie de pe siguranta de sine, 
de pe mijloacele care confereau crestere personala si incredere, pe ezitare, teama, 
obsesii, teama de a nu finaliza ceea ce se cere acum, toate acestea centrate pe 
tandemul teama de actiune – ambitie – perfectiune. 

Dupa o noapte agitata, intreaga zi ni se va parea ca o incercare a vietii. Cei 
mai multi dintre oameni nu vor observa ca de fapt complicatiile ce survin pe 
separatiile opozitiilor pe care Luna le-a realizat cu Chiron si Neptun din Varsator, 
aduc vietii incercarile care o fac mai puternica si omului mijloace de intelegere a 
propriilor sale limitari. Faptul ca nu este intamplator ceea ce ni se intampla, 
poate fi relativ usor de inteles, insa integrarea lor va fi o incercare importanta. 

Valul evenimentelor ne va indrepta spre planul social, spre activitati in grup, 
spre intalniri, iesiri in spatiu deschis, intr-un cadru organizat sau intr-un mediu 
aglomerat, insa fara a pregati mintea pentru o astfel de actiune, ceea ce va da 
cuadraturii Luna-Mercur mai multa putere decat ar trebuie. Astfel ca in 
intervalul 9:30 – 13:00 vom da dovada de mai mult spirit critic decat trebuie, ii 
vom judeca pe cei din jurul nostru nu obiectiv, ci pe baza fricilor noastre, 
exprimand mai mult propriile angoase, decat o judecata echidistanta a greselilor 
altora. 

Ziua este agitata, cu un mare clocot interior, ce aduce omului o intalnire 
stranie cu propriile sale probleme. Multi nu vor fi nici acum constienti ca au 
astfel de probleme si vor insista pe faptul ca viata lor este complicata de 
incompetenta celor din jur. Destinul este insa de alta parere. 

La nivel social incepand din aceatsa zi se contureaza o modificare de forta, 
de interese ce vor fi directionate spre a leza o asociere, o alianta, o intelegere. 
Zmeul care se creeaza intre Soare-Saturn-Lilith si Junon va indica drept 
principala problema opozitia Saturn-Junon si drept solutie triunghiul minor 
Soare-Junon-Lilith. Prin urmare, vechile asociere, intelegerile corecte ce au fost 
facute candva, planurile ce au inceput sa fie realizate din vara lui 2008, cand 
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Saturn in mers directe peste punctul la care se afla acum, si pana la finalul anului 
2008, sunt acum reeditate, se discuta despre ele, iar cei care le pun acum in 
discutie nu au tocmai intentiile cele mai bune. 

Tendinta de deconspirare, activa de cateva zile incoace prin relatia pozitiva a 
Soarelui cu Saturn retrograd, va face casa buna cu intoleranta si obsesia dreptatii, 
cu necesitatea de a schimba acum ceva in graba, de a modifica o structura sau o 
hotarare luata deja. Tendinta distructiva a lui Junon in Varsator va leza liderii 
deja consacrati care vor pierde in imagine pentru ca vor avea de infruntat 
dihotomia data de obiectivitate versus interes personal. 

Ciudatenia trasaturilor negative ale planetelor din Varsator vin acum cu o 
forta foarte mare in a rasturna valorile timpului, ceea ce este stabilit ca regula, 
ceea ce a fost legiferat. Vibratiile Lunii negre acum in relatie pozitiva cu Soarele, 
ne vorbeste despre o confruntare agresiva in plan social, despre posibilitatea 
realizarii unui castig prin pierderi colaterale, prin sacrificiu. 

Prin relatia Lilith-Junon, acum implicate intr-un aspect atat de important, 
pierderile vor fi insemnate si ele vor fi mai mult de factura morala.  Ca tara 
Varsator, Romania va fi puternic incercata de aceste tendinte, ducand 
inversiunea, lupta impotriva timpului pentru reducerea duratei de desfasurare a 
proceselor catre o limita periculoasa. 

Castigul va fi insa pentru cei multi, iar daca ne referim la lideri putem sa ne 
asteptam ca sansa sa fie de partea celor mici si necunoscuti, celor care acum nu 
conduc, celor carora nu li s-a oferit acum sansa de a reprezenta un grup mare de 
oameni si de a-i sustine. 

 
Luni, 4 mai 
Daca luam in calcul puterea si ambitia dezvoltate in ziua anterioara, dorinta 

de a schimba directia spre care se indreapta evenimentele, vom fi surprinsi sa 
citim in comportamentul celor din jur, dar si in propriul comportament, ezitare. 

Daca vom incerca sa intelegem rostul acestei ezitari, nu vom face decat sa-i 
invinuim pe cei din jur de problemele cu care ne confruntam. Lipsa bunavointei 
va fi omniprezenta si ea va fi vizibila in factorul de decizie. Totul pare perfect doar 
ca deciziile nu sunt tocmai corecte sau nu sunt deloc. 

Trecand prin Fecioara, Luna are de infruntata azi conjuncia cu Saturn, la 
10:07, alaturandu-se configuratiei indicate in analiza pentru de 3 mai. Alaturarea 
Lunii la Zmeu, aduce pulsul social la o tensiune periculoasa. Se prevad astfel 
gesturi necugetate, declaratii lipsite de substrat real, fapte antisociale indreptate 
impotriva unui sistem si tendinta de a planifica altele de aceeasi anvergura. 

Incadrand aceste impulsuri discontinue sau negative pe fundamentul indicat 
de cea de a 10-a zi lunara, caracterul antisocial vizibil in aceasta zi va avea o mare 
durabilitate, necesitand in viitor un mare efort pentru a repara. 

 
Marti, 5 mai 
Asa cum ne-am obisnuit in ultima perioada, dupa o conjunctie cu Saturn 

Luna va trece printr-o opozitie cu Uranus, din obsesia sigurantei, a acumularilor, 
a calculelor realizate pentru stabilitate interioara si durabilitate, va trece spre 
nesiguranta, rupere, destramare, dezbinare toate indicand un disconfort si 
deopotriva o lipsa de echilibru. 

5 mai aduce prea multa impulsivitate pe un fond general instabil. Trecerea 
Lunii in Balanta la 12:33, aduce inceputul zilei, de la 4:30 pana la aceasta ora, in 
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perioada fara directie, nerecomandat actiunilor in forta, intalnirilor, 
confruntarilor, disputelor, faptelor sociale cu caracter revendicativ sau 
solicitarilor pe cale administrativa sau juridica. 

Actiunile acestei zile au insa un caracter pozitiv evident, sustinut de sextilul 
Venus-NN si de trigonul Soare-Saturn care va indica mai mult o finalitate pe 
demersuri anterioare decat o finalitate pe ceea ce se intreprinde acum. 

 
Miercuri, 6 mai  
Trecand prin Balanta, Luna se va opune planetelor din Berbec, Venus, cu 

care s-a opus in 5 mai ora 21:19, si respectiv Marte. Pe fondul unei agitatii sociale 
importante, a actiunilor intense pe segmentul asocierilor si aliantelor, opozitia 
Lunii cu Venus si Marte va fi privita ca un moment de atentare asupra 
proprietatii private, asupra intereselor personale, asupra acumularilor personale, 
asupra interesului personal. Omul, indiferent ca este femeie sau barbat, va avea 
de trecut printr-o incercare. In 6 mai, va exista pentru fiecare cate o incercare in 
care se va pune problema maturitatii in relatii, comunicarii echilibrate si a 
intelegerii pe care fiecare trebuie sa o aiba pentru cel de langa el. 

In ceea ce priveste viata sociala, motivul demersurilor care vor fi realizate in 
aceasta zi este cel care vizeaza schimbul de putere, de atribute, de influenta ce 
parvin din vibratiile Lunii negre din Capricorn.  

Asadar, orice intentie de a denigra o persoana este de fapt indreptata 
impotriva statutului sau, impotriva grupari din care face parte, a natiunii sau 
chiar a nivelului social din care provine. 

Chiar daca 6 mai vine doar cu 2 evenimente astrale (opozitia Luna-Marte la 
6:54 si opozitia Luna-Lilith la 13:36) ziua este intensa pentru ca aduce actiuni 
situate pe un plan secund, in spatele a ceea ce este forte evident. 

Daca 5 mai a adus intensitate evenimentelor atat in sectorul personal, cat si 
in cel  social, unii s-ar astepta ca “dupa furtuna sa vina vremea buna”, insa in 6 
mai nu va veni “vremea buna”! 

In cel mai fericit caz, Lilith din Capricorn, ca planeta focat al careului in T pe 
care il face cu Luna si Marte ar putea sa aduca tensiune doar in sectorul marital, 
in care sotii sa se suspecteze unul pe celalalt de intentii ascunse, de secrete, de 
desfasurarea unor activitati despre care nu a spus adevarul intreg sau chiar 
despre relatii extraconjungale. Indiferent de gravitate, o suspiciune va plana 
oricum asupra lor. 

Avertismentul pentru aceasta zi se indreapta spre cei care fie spun usor 
cuvinte grele, fie au o placere sadica de a denatura adevarul, fara sa exista un 
motiv special. Gandurile sunt intense si ele au tendinta de a se indreptat spre 
trecut, spre ceea ce nu pare a fi rezolvat nici prin acceptare, nici prin discutie, nici 
prin iertare. Apelul la ceea ce a reprezentat finalul lui 2008 prin vibrtile negative 
ale lui Saturn, pot crea acum situatii agresive, rememorari negative ce pot duce la 
dispute, cearta sau poate chiar mai mult. 

Sa incercam sa fim concilianti si sa nu luam de decisiv ceea ce ne arata ziua 
de 6 mai, pentru ca nu este! Apelul sau la trecut, prin Lilth, nu poate fi nicidecum 
unul corect, ci unul tendentios! 

 
Joi, 7 mai 
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Azi, la ora 8:00, Mercur va intra in mers retrograd si isi va pastra aceasta 
directie de mers pana in dimineata zilei 31 mai, cand ajuns la 22 grade Taur va 
reveni la mersul direct. 

Aceasta deplasare a lui Mercur, va fi perceputa ca o retrogradare a gandirii, a 
sentimentului, aducand prin interceptarea axei Berbec-Balanta de casele XI-V, o 
criza in relatii, o confruntare pe idee de compatibilitate, de intelegre, de 
asemanare, de confort, atribuind ideii de bine valente stranii, improprii, egoiste si 
egocentrice. 

Azi, mai mult decat in celelalte zile, trigonul pe care Lilith il face cu Saturn si 
sextilul pe care il face cu Junon o transforma pe aceasta in mediatoare a 
conflictului de interese initiat de opozitia Saturn-Junon. 

Asadar, incepand cu 7 mai intram intr-o perioada in care se doreste 
solutionarea prin intermediul minciunii, a diversiunii, a mirajului solutionarii si a 
rascolirii indecente prin vietile celorlalti. Trigoanele pe care Luna la ridica la 
planetele din Varsator, dupa ce in ziua anterioara a ridicat un trigon cu NN, pe 
fondul retrogradrii lui Mercur, gandirea, vizibil afectata de relatia de opozitie 
prin semne dintre Saturn si Uranus, aduce gandul de putin, saracie, deposedare, 
abandon, refuz, chiar furt, la rang de mare arta, de solutie in fata unei situatii 
complicate de criza mondiala. Cu alte cuvinte solutia este putinul si nu va 
interesa pe cel ce judeca aceasta situatia daca acest “putin” este solutie sau nu! 

De fiecare data cand Mercur este retrograd sentimentele si gandurile 
oamenilor tind sa se intoarca spre acel depozit emotional incarcat de refulari si 
resentimente, de dorinte neimplinite sau de esecuri. Deplasarea retrograd a lui 
Mercur poate aduce si la o indreptare, impotriva vointei proprii, spre un mod 
straniu de comportare, spre o manifestare antisociala, la modul general sau 
punctul spre a reanima un conflict mai vechi cu o anumita persoana. 

Daca in cazul celor care au aceasta planeta in mers retrograd in tema lor le 
va placea acum directia, simtindu-se inspirati pentru ca acesta este sensul pe care 
il au implementat in infomrtia lor genetica, in cazul in care Mercur se afla in mers 
direct in tema, intoarcerea spre trecut este ca si cum s-ar redeschide o rana. 

A retrai o durere nerezolvata intr-un context ce incurajeaza efortul si cultiva 
calitatile, talentele, abilitatile (date de cele 3 trigoane indicate) este ca si cum am 
duce un handicapat locomotor la un concurs de dans. Va fi dorinta, ambitie, 
disponibilitate si incredere, dar nu va fi energie.  

La nivel social Mercur va aduce reintoarcerea la discutiile si incidentele ce 
au avut loc din 22 aprilie si pana in prezent, adica din momentul cand Mercur 
atingerea gradul 22 Taur, cand se afla in aplicatia cuadraturii cu Jupiter, iar 
Marte intra cu fruntea sus in domiciliu. Framantarile sociale ce au avut loc din 
acea data pana acum, in 7 mai, vor fi reeditate la nivelul subtil al comunicarilor, a 
alegerilor, al disponibilitatii de a gasi solutii pentru situatiile de criza ce vor 
aparea. 

Spre seara Luna va intra in Scorpion, pregatindu-se pentru sextilul cu 
Pluton si cuadratura cu Nodurile sale. 

7 mai este o zi in care nu suntem in stare sa vedem obiectiv defectele altora 
si din aceasta cauza vom fi tentati sa-i judecam aspru, fie direct adresandu-le 
cuvinte grele, fie indirect printr-un dialog interior lung si epuizant. 

 
Vineri, 8 mai 
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Din nou, ca de multe ori in ultima perioada , cuadratura Lunii la Nodurile 
sale va impune oamenilor sa treaca printr-o perioada de selectie negativa, sa se 
critice intre ei, sa-si reproseze unii altora aspecte ale vieti ce nu ar trebui privite 
asa. Reducerea comportamentului la aceste cateva tendinte este intai semn de 
contractie. Fiecare va stii ca diminuarea si reducerea activitatilor, selectia lor si 
abandonarea unor proiecte nu inseamna pierdere si nici renuntarea, ci o selectie 
drastica aplica spectrului preocuparilor pentru o mai buna eficientizare. Aceasta 
selectie ii va determina pe unii sa recurga la santaj aplicat unor persoane din 
anturaj pentru a li se face munca, pentru le lua din sarcini, pentru a-i inlocui, insa 
doar la munca nu si la remuneratie. 

Daca trantorii vor considera ca in sfarsit a rasarit si pentru ei Soarele, cei 
care sunt seriosi in munca lor, vor privi aceasta zi cu gandul sfarsitului, a 
abandonului, a renuntarii la sarcinile suplimentare si cautarea unei alte 
colaborari sau al unui alt loc de munca.  

Nu se va lua nicio hotarare in acest sens pentru ca tocmai cuadratura care 
aduce lezarea interesului personal si impovararea, aduce si ezitare, tema de 
initiativa, spaima in fata unui viitor nesigur. 

Pe aceste resentimente se fac insa planuri ce vor merge, asa cum spuneam 
anterior, pana la momentul intrarii lui Marte in Berbec, pana la momentul in care 
gandirea nu gaseste alta solutie decat rascoala. 

Apelul la momentul 22 aprilie este in aceasta zi in crescendo si el va fi vizibil 
prin amenintari si trimiteri la un gen de actiune care nu face cinste. 

8 mai este o zi in care nu se va cinsti binele, nici valoarea si nici nu vor fi 
recunoascute meritele. Este o zi in care oamenii se vor insela unii pe altii, la 
modul concret sau se vor pacali stabilindu-si obiective pe care nu vor mai avea 
puterea sa le duca la indeplinire. 

 
Sambata, 9 mai 
9 mai este o zi a iluziei. A primi in aceasta zi promisiunea ca se va solutiona 

demersul pe care l-am urmarit toata saptamana inseamna a ne confrunta cu o 
mare minciuna. 

Cuadratura pe care Luna o face cu Jupiter spre seara aduce aminte de 
cuadratura pe care Mercur a facut-o cu aceeasi planeta. Aducand preschimbari de 
natura ideologica in randul celor cu factori de decizie. A promite o schimbare in 
aceasta zi inseamna a da curs unei mari si frumoase minciuni, inseamna a arata 
ce tot spectrul preocuparilor din aceasta saptamana au fost indreptate spre 
aceasta directie. 

 Luna plina din Taur este asadar centrata pe minciunile dulci specifice 
acestui semn, pe iluziile pe care le pot inghiti cei care se confrunta cu trasaturile 
negative ale acestei zodii si pe promisiunile desarte impuse de un semn care va 
cauta mai mult de-si consolideze pozitia sa decat pe a celorlalti. 

Relatia Soarelui din Taur cu Lilith din Capricorn, fara a construi un unghi 
important, vine si consuma nevoia de rang, functie, recunoastere, din necesitatea 
de a reedita un succes, de a accede din nou la un statut sau o pozitie sociala. Ziua 
capata asadar o valenta karmica evidenta, in care betia puterii le modifica unor 
comportamentul. 

Cu toate acestea nu este o zi cu pierderi esentiale, ci mai curand o zi in care 
suntem tentati sa ne agatam de iluzii pentru a spera in mai bine. Seara zilei aduce 
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tristeti si bucuri amestecate, care vin fie de la aceeasi persoana, fie de la persoane 
diferite. 

Prin urmare, este bine sa ne consumam timpul acestei zile in activitati 
simple, de relaxare care sa nu ne solicite si care sa nu ne permita sa ne facem 
planuri de viitor. Daca se poate, ideal ar fi putina solitudine! 

 
Duminica, 10 mai 
In 10 mai ne vine mintea la cap. Prin sextilul pe care Luna il va ridica la 

Capul Dragonului si implicit trigonul la Coada acestuia, ne revine in centrul 
atentiei nevoia de practic si speranta intr-un viitor luminos. 

Dimineata va fi agitata, cu vorbarie, cuvinte spuse fara rost, intalniri 
amanate, intarzieri dintr-o proasta gestionare a timpului sau din incurcare a 
locului de intalnire. Solutionarea acestor incurcaturi aparute de dimineata poate 
garanta o zi excelenta, linistita, incarcata de un tonus aparte, de bucurii, fie ele si 
trecatoare, si de o bunadispozitie sanatoasa. 

Singurele greseli ale acestei zile pot surveni pe lipsa de empatie, indiferenta 
fata de problemele celorlalti, egoism, lipsa de discernamant. Cu toate acestea 
nimic din ceea ce ar putea fi rau nu ramane, astfel incat ceea ce duce spre 
disconfort poate fi usor sublimat sau trecut cu vederea. 
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Luni, 11 mai 
In acest inceput de saptamana, Marte va ridica un trigon cu Lilith, aducand 

in centrul atentiei gandirea deformat de neadevar, de minciuni spuse intentionat, 
de atacuri directe la persoana, de declansarea unor tensiuni de ordin intern prin 
care toata linistea si bucuria unei zilei de duminica, a amintirii unei zile de 
relaxarea si destindere sa se spulbere imediat. 

Ridicand un trigon cu Marte, Lilith aduce din nou in atentie agresivitatea, 
dar de aceasta data, intr-un mod impulsiv, bruc, exploziv, nu voalat, si ducand la 
finalitate actiunea prin gesturi necugetate de disperare. Asa cum se poate vedea, 
nu agresivitatea este insa marea problema a acestui aspect, ci modul vibratoriu al 
zodiilor intre care se ridica. Implicand doua semne cardinale printr-un unghi, dar 
si doi malefici, aspectul nu poate aduce beneficiu si nici succes, el nu va proteja 
armonia si nici nu va lasa sa se evapore o durere sau o nemultumire. 

Abordand rasaritul soarelui pe un asa aspect putem plasa intreaga zi sub 
semnul tulburarilor de constiinta, a resentimentelor si a reactiilor 
temperamentale. Nu stim de ce, dar toata lumea are asupra noastra un impact 
negativ, ne amintim numai ceea ce este rau si parca cineva a pus stapanire pe 
gandurile si emotiile noastre. 

Cei sensibili vor percepe cu o mare acurateze aceste influente subtile, insa 
cei rationali vor atribui reactiile pe care le vor avea unui context real, fara sa aiba 
in vedere ca tocmai contextul si explicatiile de are dispun sunt mijloace prin care 
singuri isi alimenteaza mania si aversiunea, tristetea sau durerea, alegand sa fie 
intr-un anumit loc si sa-si aminteasca in mod negativ despre ce ar putea fi azi 
important. 

Trigonul pe care Luna il va ridica cu Marte, anunta un fapt deosebit de 
interesant prin legatura subtila pe care o va face cu Lilith prin intermediul lui 
Marte. Daca de la inceputul anului prin aspectarea negativa a lui Venus femeile 
au fost de multe ori afectate, a venit randul barbatilor sa devina vulnerabili in fata 
influexurilor astrale. Modalitatea prin care se va realiza aceasta este insa mai 
simpla decat pare si mai eficienta decat a fost anterior predispozitia astrala in 
cazul femeile. Acum se va porni de la o intalnire pozitiva, un schimb, o relatie 
realizate in termeni amiabili, intr-un context echilibrat, diferite de cadrul general 
impus de cuadratura agresiva Marte-Lilith. Insa prea putini isi vor da seama ca 
linistea sau binele care ii inconjoara reprezinta o iluzie ce anunta iminenta 
aparitie a unei furtuni. Furtuna va veni miercuri, cand Luna va ridica o 
conjunctie cu Lilith, implinind planurile ascunse, tendentioase ce s-au facut chiar 
de azi. 

Asocierile si relatia cu problemele nerezolvate ale trecutului, aduc in aceasta 
zi griji, temeri, retrageri in intimitatea gandurilor ce indica mai mult tristete 
decat nostalgie, teama mai mult decat retinere. 

Prin urmare, prima zi a saptamanii ne va aparea, nu de acum, ci de miercuri, 
cand se va implini conjunctia Lunii cu Lilith, distrugatoare de visuri, necontenind 
sa ne uimeasca prin nota impulsiva a discutiilor, prin directia negativa a 
demesurilor sociale si prin evidenta aversiunea pe care, in mare parte, in mod 
gratuit, o vom avea unii fata de altii. 

 
Marti, 12 mai 
Ziua de marti este o zi de actiune, dinamica, menita sa aduca un succes 

neasteptat si o relasarea a unor proiecte amanate sau abandonate. Gandul care se 
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va concretiza in aceasta zi ne va veni chiar de luni, cand trigonul Lunii cu Marte 
aduce curaj si impulsuri puternice sustinute de vointa, si fara sa avem constiinta 
esecului ne vom aventura in demersuri pe care le-am putea abandona chiar in 
ziua urmatoare. 

Trecerea Lunii pe final de Sagetator va aduce insa si o temperare a pornirilor 
agresive din ultimele 10 zile, o solutionare partiala sau totala a acestora, din 
nefericire facand loc altora. Caracterul ambiguu, dat de aceasta inversiune de 
roluri, a zilei de 12 mai va veni din sextilul pe care Luna il va face cu Neptun si 
Chiron, la interval de 42 minute (8:13 sextilul cu Chiron, 8:55 sextilul cu Neptun) 
impulsionand, putin cate putin, cum o face de la inceputul anului, si cum o va 
face pana in februarie 2010, cand acestea doua vor fi in conjunctie, spre revolutie, 
redimensionare a gandirii, redimensonare a vietii personale cu fapte, ganduri, 
gesturi, persoane, amintiri ce nu faceau pana acum parte din viata noastra. 

Aceasta trasatura, impusa de aspectele indicate, va aparea ca un gol, ca o 
detenta in fata unei iminente actiuni in forta, prin derularea lor pe intervalul 8:55 
– 16:08, in care Luna va fi in perioada fara directie. 

Ceea ce vom gandi si elabora acum va fi dincolo de gandul de a pune in 
aplicare in mod imediat, de a concretiza prin fapte concrete intentiile si 
orientarile, ci va indica nivelul de constiinta, puterea personala, puritatea vointei 
si disponibilitatea de care dispunem. Nu spun ca intregul spectru va avea o 
finalitate buna, dar nici rea, ci spun ca el va fi, din nou, indreptat spre finalitatea 
pe care o meritam prin alimentarea unor energii subtile, proces pe care il 
abordam din 2007, de la intrarea lui Saturn in Fecioara. 

Din nou, relatia de factura karmica intre Fecioara si Sagetator, aduce Lunii o 
prea mare povara si, din aceasta cauza, intreaga zi va impune oamenilor o 
greutate subtila, o forta nevazuta care ii impovareaza cu o sarcina invizibila 
ochiului comun. 

Trecerea Lunii in Capricorn, din a doua parte a zilei, aduce prin conjunctia ei 
cu Pluton, din nimic, o bruma de bucurie si liniste reiesita din actiuni simple, din 
gesturi comune, dar carora li se va atribui o valenta superioara. Indiferent ca este 
vorba de reintoarcerea la caldura unui camin, ca se va aborda seara cu o intalnire 
cu prietenii sau pur si simpli prin izolare in propriile ganduri, urmarind un film 
sau citind o carte cu paginile lipite de amintirile copilariei sau nostalgiile 
adolecentei, totul va fi intr-o armonie neobisnuita, magica. 

Prin urmare, ziua de 12 mai ne va aduce o intalnire cu noi insine, asa cum 
suntem, in paralel cu implicarea noastra intr-un demers social cu dorita de a-l 
finaliza, pentru ca in a doua parte a zilei, nostalgia si bucuriile simple sa ne 
revigoreze si sa ne readuca in memorie cheful de viata si motivatia de a depune in 
continuare efort. 

 
Miercur, 13 mai  
Dupa inconjunctia pe care Luna a ridicat-o cu Mercur retrograd din Gemeni 

(12 mai 2009, ora 17:22 ), cuadratura cu Venus si apoi conjunctia cu Lilith nu fac 
decat sa distribuie actiunile acestei zile pe doua planuri: unul interior, incarcat de 
teama si refuz al contactelor si altul exterior, dinamic, agresiv, purtator al unei 
note conflictuale evidente. 

Dihotomia trasaturilor va indica drept element comun o stare de resemnare 
ce se sprijini mai mult pe dezgust decat pe neputinta si va aduce sufletul la cotele 
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impuse de opozitia Saturn-Uranus, care a dominat sfarsitul lui 2008 si inceputul 
lui 2009 si care va mai avea un cuvant de spus in septembrie 2009. 

Pornind de la un aspect minor (inconjunctia Luna-Mercur) trasaturile zilei 
vor fi puternic centrate pe relatia pe care noi, in caliate de oameni, o avem cu 
imposibilitatea. Multe dintre cele care ni se par a fi rezervate de univers acestei 
zile vor fi intr-o relatie stransa cu aceasta notiune. Pornind de la ganduri, stari 
sufletesti, aspiratii, pana la actiuni concrete materializate sub forma unor 
demersuri sociale sau relatii de schimb, toate vor duce catre imposibilitate, fie 
prin dificultatea de a finaliza, fie prin modalitate surprinzatoare prin care isi vor 
schimba directia. 

La modul superificial, ziua aduce relatii complicate, schimbari de directie si 
incercari pe structuri asociative de tip social. Nu doar cuplurile vor fi incercate, ci 
si structurile sociale care au incercat in trecut sa depaseaza inconvenientele 
impuse de directii si mentalitati opuse, toate vor fi supuse unui regim agresiv de 
relationare, mergand pana la declararii, hotarari care nici de aceasta data nu vor 
putea fi duse la indeplinire. 

Trigonul pe care Luna il va ridica cu Saturn retrograd din Fecioara, privit 
prin prisma lui Mercur retrograd aduce o clipa de constientizare, o luminita care 
sta sa apara la capatul unui tunel lung. Nu este insa clipa ragaz pe care o tot 
asteptam, ci doar un moment de intelegere care, la fel ca si celelalte aspecte ale 
zilei, se va supune elementul imposibilitate prin faptul ca este capabil sa produca 
acum, in absenta elementelor luxuriate, a informatiilor abundente din trecut. 

Prin urmare, 13 mai este o zi a imposibilitatii. Multe dintre cele ce se vor 
intampla azi au un demers firesc, adesea pornind din ziua de luni, 11 mai, dar cele 
mai multe vor fi puternic marcate de seninatatea cu care universul ne arata ca din 
viata nu ne ramane decat orgoliul de a crede ca stim ceva, de aceea ne traim 
vietile intr-un simplism moral atat de tragic. 

 
Joi, 14 mai 
Daca 13 mai a indicat, pentru cei capabili sa inteleaga abstractul vietii si sa-l 

integreze in propriul destin, un contact cu adancimile terifiante ale 
necunoscutului, 14 mai muta centrul de interes si actiune spre exterior, centrand 
valorile de pe dihotomia interior-exterior pe exclusivismul exteriorului.  

Chiar din timpul noptii, Mercur, prin retrogradrea sa, va trece in Taur, 
aducand din nou tensiuni pe ideea de saracie, putin moral si informational, valori 
rasturnate pe ideea de imbogatire, acumulari haotice sau zgarcenie, rezerve 
obsesiv gestionate. 

Cuadratura Lunii cu Marte si apoi sextilul acesteia cu Junon, va aduce 
primelor momente ale lui Mercur de intoarcere in Taur clipe de confuzie. Asadar 
insomniile din noapte de miercuri spre joi sunt periculoase, aducatoare de 
hotarari proaste si menite sa sugereze idei gresite, agresive, antisociale. 
Manevrele de punere in aplicare vor fi gandite bine, insa neprevazutul raspandit 
peste tot in 13 mai va aduce un gen straniu de eroare, ca o sanctiune aplicate 
adolescentului care se furiseaza noaptea din casa pentru a se intalni pe ascuns cu 
prietenii si a se mandri ca a sfidat somnul sau activitatile plistisitoare din timpul 
noptii. 

Intervalul cel mai dificil al acestei zile va fi cuprins intre 2:52-16:34, intre 
ingress-ul lui Mercur in Taur si trigonul Lunii cu Soarele. Motivele pentru care 
vom refuza sa ajutam, sa fim ajutati, sa ne implicam intr-un demers social bun, 
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corect, sa ducem la indeplinire o sarcina personala sau de serviciu vor fi unele 
egoiste, centrate pe frica de oameni, de esec sau de un acut deficit de intelegere. 

Vremurile tulbure pe care le traim, incordarea sociala care se amplifica de la 
o zi la alta va impune un nou standard de normalitate. Daca stresul contactarii 
unei boli nu mai este bagat in seama pe motivul unei resemnari negative gen “Cu 
toti murim odata!”, lipsa banilor, a confortului, a stabilitatii va produce in 
continuare panica. 

Luna in exil sau cadere va indica intotdeauna un element edificator in 
eficientizarea tehnicilor de manipulare. Pornind din aceasta zi si pana la toamna 
se va porni o campanie, ce nu va fi chiar asa de subtila, de manipulare a opiniei 
publice pentru a o pregati in vederea unor schimbari de natura sociala 
importante despre care vom afla in 2010. Relatia Taurului cu Capricornul va fi 
intotdeauna una de natura karmica, una menita sa scoata in evidenta o relatie 
armonioasa intre doi lideri care se inteleg. La nivel social, acest contact subtil este 
vizibil intre cele doua semne, intai prin relatia luminariilor (Luna in Capricorn, 
Soarele in Taur), apoi prin relatia Soare in Taur – Saturn, guvernator al 
Capricornului, dar, mai ales, prin relatia Mercur intrand in mers retrograd in 
Taur si Saturn retrogarad in Fecioara (semn guvernat de Mercur). Aceasta relatie 
ampla si puternica va mobiliza trasaturile celor doua zodii aflate acum in relatie 
buna, pe o directie retrograda (Mercur si Saturn aflate in mers retrograd). 
Aceasta manipulare, aceasta orbire a opiniei publice fata de intentiile desfasurate 
pe ascuns indica de fapt o protectie fata de o finalitate buna si echitabila, impusa 
de karma Romaniei, de destinul tragic si trist al acestui popor. 

Va exista insa si un motiv de ingrijorare si el este vizibil pe cerul astral al 
zilei de 14 mai prin sextilului Lunii cu Uranus. Relatia Pesti-Capricorn, chiar daca 
indica o relatie de tip sextil, asa cum indica si unghiul care se ridica intre cele 
doua planete, este una de tipul ulei-apa in care cele doua par ca se amesteca daca 
temperatura este ridicata. 

Prin urmare, succesul va fi dat de necesitatea unei presiuni sociale data de 
interesul obsesiv pe care opinia publica va trebui sa-l aiba fata de planurile 
sociale de amploare, fata de mijloacele de lupta impotriva saraciei sau a crizei 
economice. Faptele acestei zile vor putea fi citite abia din toamna, cand vom afla 
ce se discuta pe ascuns, ce se planifica si care au fost motivele pentru care opinia 
publica nu trebuia sa stie de la inceput adevarul. 

 
Vineri, 15 mai 
Dupa un asa inceput subtil, dupa o asa relatie intre lideri si opinia publica si 

dupa demararea unui asemenea plan, ziua de vineri vine cu solutii diferite de 
ceea ce s-a intamplat in 14 mai. 

Desi per ansamblu valentele sale vor avea cam aceleasi directii, gandurile 
vor fi altele, pasiunea cu care ne vom indrepta spre lucruri mici, neimportante 
pana atunci va fi mare. Socializarea va fi un obiectiv important. Se va vorbi mult, 
se va discuta de spre alti oameni, dar in termeni obiectivi. 

Simplitatea acestei zile, in raport cu asteptarile pe care le avem, va fi 
izbitoare. Ni se vor parea grele deciziile de moment, dar pana cand vom observa 
ca acestea pot fi luate simplu, usor, ca nu exista bariere in a ne exprima opiniile si 
nici pericolul de a fi interpretate gresit. 

Pe fondul acesta conjunctia Lunii cu NN face din 15 mai o zi de destin, de 
intelegere, de relatie buna cu neprevazutul vietii, de reglare a trecutului si 
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intentia de a relua o prietenie rupta sa timp sau intrerupta de orgolii.  Motivul 
poate fi insa unul material, pecuniar, legat de stabilitate afectiva sau pur si 
simplu pentru a combate singuratatea. Ne va veni in minte sa facem exact 
elementul pe care abordandu-l ne vom combate cea mai mare durere pe care o 
avem. 

Prin urmare, cel mai important element al acestei zile trebuie sa fie 
observatia. A aborda cu obiectivitate intelegerea si a lasa informatia sa fie 
cuprinsa de intelegere inseamna a descoperi adevarul despre sine. In 15 mai 
adevarul despre sine poate fi usor inteles si acceptat, spre deosebire de alte 
perioade cand durerea si lipsurile ar putea sa intunece mintea si sa acapareze 
intregul spectru a gandirii. 

 
Sambata, 16 mai 
In 16 mai vedem daca ajutorul astral oferit de univers in 15 mai, in care 

observatia sa ne aduca informatii despre sine, a fost abordat cu succes sau nu. 
Aflate in aplicatie chiar din ziua anterioara, cand obiectivitatea trebuie sa fie 

elementul principal, cuadratura Soarelui cu Jupiter si sextilul cu Uranus, vor face 
un tandem inteles in ziua de 16 mai ca fiind aducator al unei o relatii speciale cu 
structurile statului, cu gruparile sociale importante, cu relatia dintre statutul pe 
care il poate avea o anumita persoana si necesitatea de a face dovada priceperii 
specifice postului. 

Inconjurand cu doua sextile unul cu Venus, la 4:16, si altul cu Marte 18:24, 
Luna devine un element important in cadrul acestor influxuri astrale. 

Judecand dupa faptul ca o cuadratura Soare-Jupiter, va aduce intotdeuana 
tulburari de decizie, abuz de autoriate, declaratii beligerante ce vor indica 
tulburari interne unui grup cu factor de decizie si aflat in centrul atentie publice, 
iar un sextil Soare-Uranus o tendinta de universalizare a unor concepte 
personale, solutii pentru grup, implicarea in proiecte de anvergura ce inspira 
incredere si stabilitate, intelegem ca incepand din 16 mai jocul de rol se poate 
schimba, ierarhia influentelor in plan social va avea de parcurs schimbari in 
directia modificarilor centrelor de putere. 

Ultimul sextil Soare-Uranus a avut loc in 9 ianurie, cand pe o Luna in 
Gemeni am avut de infruntat superficialitatea intr-un context astral agresiv 
impus de marcajele din ultimele semne ale zodiacului. Prin urmare, la fel ca la 
inceputul lunii ianuarie avertismentul se indreapta spre cei cu sanatatea 
subrezita de tensiuni, griji, lipsuri, agresivitatea unei vieti dusa alaturi de oameni 
cu comportaemnt antisocial s.a.m.d.  

De partea cealalta, ultima cuadratura a Soarelui cu Jupiter s-a produs in 6 
octombrie 2008 cand greseli de natura administrativa au provocat mari 
framantari sociale si cand relatia dintre lideri si grupul pe care ii reprezinta a 
indicat o ruptura care a schimbat centrele de putere. 

Reeditarea celor doua aspecte astrale va produce un val de schimbari care va 
actiona pe ascuns si care vor fi in acord cu trasaturile impuse de vibratiile astrale 
ale intregii saptamani ce aduce hotarari decisive pentru ultoarele 6 luni, dar 
despre care vom afla la finalul perioadei, spre toamna, cand orice intentie de a 
motifica ce s-a hotarat acum ar putea fi sortita esecului. 

Relatia Lunii cu Venus si Marte indica diversiune, distragand atentia opiniei 
publice pe informatii de alta natura decat cele esentiale. La nivelul vietii 
personale aceasta zi va fi una temperata, cu evenimente banale, care nici nu vor 
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suprima dorinta de actiune, aventura, dar nici nu vor incuraja iesirile din ritm. 
Am putea sa asemanam aceasta zi ca mersul pe sarma deasupra unei prapastii al 
unui acrobat fara ca multimirea generoasa in ovatii sa stii la ce pricol se expune. 
Mersul acesta pe sarma, deasupra unei prapastii fara fund, in cazul nostru, va 
dura 6 luni. 

 
Duminica, 17 mai 
Saturn revine in mes direct si, in faza incipienta, adica doar in aceasta zi, va 

aduce oamenilor o acuta senzatie de disconfort, o nemultumire generala din care 
se va intelege ca lipsurile si neajunsurile nu mai pot fi indurate. 

Desi incarcata de evenimente astrale ziua de duminica va avea directii clare, 
din nefericire, de natura conflictuala, care se vor centra pe o relatie puternica 
Soare si Saturn. 

Revenirea in mers direct a lui Saturn aduce in primul rand constientizare, 
apoi o usoara lipsa de intelegere din refuz a saraciei, a putinului, a scaderii puterii 
de cumparare. Separarea cuadraturii pe care Soarele o ridica cu Chiron va fi 
direct raspunzatoare si, ca solutie, va impune cuadratura Soare-Neptun drept 
solutie, drept furnizor principal de energie. Adica, se va trece de la dezamagire la 
o alta solutie, de la nemultumirea impusa de lipsuri, de scaderea rezervelor, la 
cultivarea unui entuziasm periculos caruia nu i se va vedea niciun fel de  
finalitate. 

De partea cealalta a baricadei, Luna, trecand peste Jupiter, Chiron si Neptun 
aflate intr-o conjunctie unica, magistrala pe Varsator, va implini cuadraturile cu 
Soarele pe 10:25 si cu Mercur la 13:39, ca la 17:16 sa treaca deja in Pesti. 

Ultimul eveniment al zilei va fi un trigon Saturn-Lilith, la gradul 14 Fecioara, 
unde, Saturn, prin revenirea din retrogradarea, a zabovit putin. 

Prin urmare, relatia lui Saturn din Fecioara, al carei stapan (Mercur) se afla 
inca in mers retrograd, cu Soarele din Taur devine una traumatizanta, ce 
mobilizeaza valentele karmice ale zodiilor Taur si Capricorn, dar care folosesc 
masini defecte ce vor strica piesele si le vor da la rebut. Pornind de aici ne gandim 
ca multitudinea aspectele impuse acestei zile vor aduce diversitate de 
evenimente, dar in ansamblu ele se vor axa pe o sigura directie si aceea va fi 
orientate spre social. 

Va exista insa o framantare sociala neobisnuita, care se va stinge de la sine 
prin trecerea Lunii in Pesti, dand, pana la urma, zilei o nota tragica. 

La nivel personal ziua va aduce o relatie stranie intre dorinta si actiune, intre 
dezamagire si resemnare. 

 
Luni, 18 mai 
Conjunctia Soarelui cu Mercur, cu momentul de maxima intensitate la 13:01, 

plaseaza intreaga zi in cazimi, adica in acel interval in care conjunctia se produce 
in toleranta de mai putin de jumtate de grad intre planete. 

Dupa furtuna saptamanii ce tomai s-a incheiat si dupa momentele de 
dezorientare pe care  influxurile planetare le-am adus in acest interval, conjunctia 
Soarelui cu Mercur are toate sansele sa treaca neobservata, sa predispuna la 
concentrarea ideilor, dar sa nu se finalizeze nimic. In acest moment Luna trece 
prin Pesti si privind contextul la modul general valentele sale ar trebuie sa duca 
spre finalizare a ceea ce s-a inceput in urma cu aproximativ o luna. Va exista 
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tendinta intoarcerii la ceea ce s-a gresit in trecut, ca de multe ori din toamna lui 
2008 pana acum, insa fara sa se concretizeze in vreun fel, fara sa se solutioneze. 

Pe acest fond, opozitia Lunii cu Saturn si sextilul cu Lilith, transforma Luna 
neagra in element mediator, complicand si deopotriva distrugand ceea ce a mai 
ramas bun din demersurile sociale. 

Aspectul este favorabil raului, manevrelor abordate pe ascuns si, implicit, 
oamenilor care nu pot sta drepti in fata celorlalti daca nu mint, jignesc sau acuza 
pentru a-si consolida pozitia sau pentru a obtine una noua. 

Ziua de 18 mai, desi ar trebuie sa fie o zi a succesului prin concentrare, o zi a 
binelui si a intelegerii, ea devine o zi incarcata de informatie negativa. 

Din nefericire aspectele dintre Luna, Saturn si Lilith se ridica seara, ceea ce 
aduce intregii zile valentele conjunctiei in cazimi a Soarelui cu Mercur, deci 
obsesia solutiei, a reglementarii, pe ideea de dreptate, dar, in realitate, dreptatea 
este doar a unor. 

Nu puteam sa nu amintim aici si valenta spirituala a acestei zile, care va 
scoate la suprafara, prin intentii sau actiuni propriu-zise, trasaturi negative ce 
impovareaza spiritul si il departeaza de lumina. Cel mai bine ar fi ca, din nou, 
intr-un caiet sau pe o foaie sa ne notam ceea ce ne vine in minte sau ceea ce 
simtim pentru a intelege asupra carora trasaturi se va lucra miercuri 20 mai, 
pentru purificare spirituala.  

Prin urmare, 18 mai aduce ganduri si actiunii negative, argumentate pozitiv, 
dar puse gresit in practica, cu consecinte ample, ce vor fi vizibile chiar de a doua 
zi. 

 
Marti, 19 mai 
Trecand prin Pesti si aducand emotii private, sentimentul neapartenentei, a 

superioritatii si impovararii prin nesolutionare, Luna va avea de parcurs doua 
conjunctii, cu Junon si Uranus si un sextil cu Mercur retrograd din Taur. 

Chiar daca mobilul actiunilor si gandurile sunt altele, valentele acestei zile 
nu aduc prin noutatea lor trasaturi benefice, ci doar elemente noi, neprevazute, 
pe un fond aflat deja in desfasurare. 

Abordand rasaritul pe separatia conjunctie Luna-Junon, ne vom asteptat ca 
relationarea, contactele si modul in care ne raportam la evenimentele aflate in 
desfasurare sa fie unul pozitiv si corect. Dn nefericire, nu va fi nici pozitiv si nu va 
fi nici corect, pentru ca ne vom afla inca  sub influenta lui Saturn si a lui Lilith ce 
impun in social schimbari/efecte agresive, ca rezultat al unor demersuri 
conspirative. 

Cu cat ne apropiem de seara, cu atat mintea va fi mai libera si vom elibera 
tensiunea pe care am acumulat-o peste zi ca, in preajma sextilului Luna-Mercur, 
de la 20:38, sa ne aplecam asupra rememorarii ca si cum am aborda o terapie. 

Daca intreaga zi aduce intensitate si putere negativa, seara devine magica 
pentru ca ofera posibilitatea eliberarii prin cuvant, prin destindere intr-un 
context armonios si placut. Indiferent ca vom aborda seara prin intalniri reale cu 
prietenii sau virtuale sau ca ne vom lasa in voia unor amintiri nostalgice, 
incarcatura afectiva a momentului de sextil dintre Luna si Mercur va extrage 
pana la urma din trecut ceva bun, corect si intens ce va avea o evidenta nota 
personal. 

 
Miercur, 20 mai 
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Pe fondul pozitivismului adus de seara zilei de 19 mai, sextilul Lunii cu 
Soarele in cea de a 26-a zi Lunara, ca si schimbarea de vibratie prin trecerea 
Lunii din Pesti in Berbec, pregatesc o zi a vorbelor necontrolate, a emotiilor 
vulcanice si a hotararilor fara suport. 

Pe un Soare anaretic din Taur, puternic afectat de retrogradarea lui Mercur, 
agresivitatea si instabilitatea Lunii din Berbec vor aduce gafa la rang de regula 
sociala si de principala actiune. 

Gandind ca Luna in Berbec si Soarele pe ultimul grad al Taurului, alaturi de 
retrogradarea lui Mercur in aceasta zodie este semn de agresivitate impotriva  
elementului care vrea sa iasa in evidenta, sa se ridice din multime prin calitati, 
cuadratura lui Mercur cu Chiron si Neptun din Varsator (cu Jupiter va implini 
aspectul in urmatoarea zi) este semn de redresare karmica si epurare. 

Gravitatea aspectului devine evidenta in situatia in care aceste planete au o 
mai puternica influenta pe sectorul social, decat pe cel privat si atunci cand se 
vorbeste despre redresare karmica la nivel social, in mod evident apare un 
schimb de forte, o redimensionare a puterii de influenta in care unii vor castiga, 
altii vor pierde si rezultatul nu va fi tinut secret, chiar se va afla ce au pierdut sau 
ce au castiat acestia. 

Daca ziua de luni, 18 mai,  a fost o zi buna pentru cei rai si egoisti, pentru 
mincinosi si conspiratori, 20 mai aduce reversul. Nu putem vorbi insa de 
corectitudine si nici de echidistanta in demersuri sociale, administrative, cu atat 
mai mult in cele politice, de aceea mult mai evidenta va fi intentia de a modifica 
din nou centrele de putere. 

Daca ne gandim ca victoriosii zilei de luni au fost cei mai galagiosi si mai 
inclinatie spre teatru si fariseism, putem sa anticipam ca 20 mai va fi pentru ei o 
zi a plangerii si a durerii. 

Nu trebuie sa trecem cu vederea insa aspectul spiritual al acestei zile, care va 
lucra asupra acelor trasaturi care trebuie modificate, asupra atitudinilor negative 
care impovareaza destinul si care consuma din puterea personala fara vreun 
rezultat pozitiv. Daca am avut grija sa notam luni ceea ce am gandit si simtit, 
putem acum, relativ usor, sa intelegem cum se va desfasura mecanismul karmei, 
care va fi legatura directa dintre actiune si reactiune, ce va sta in puterea noastra 
sa controlam si ce va fi predestinare, adica ce va exista dincolo de puterea 
personala si de contextul social. 

 
Joi, 21 mai 
In aceasta zi Soarele va trece in Gemeni, schimband registrul din influente 

sustinute de elementul pamant (Taur) centrate de nevoia de stabilitate si simt 
practic, pe cele sustinute de elementul aer, centrate pe comunicare, relatie, 
mobilitate. 

Asa cum s-a anticipat din alte conjuncturi, prezentate in zilele anterioare, 
trecerea Soarelui prin Gemeni este complicata si cauzatoare de distrugeri 
provocate de mofturi de moment, pe risipa, subiectivism. Schimbarea cadrului de 
influenta, prin trecerea Soarelui in alt semn, ne va aduce o alta energie de baza, 
un alt tonus, o alta putere de viata, inclinatii spre veselie, contacte, relatii scurte 
si multiple, activitati neprogramate, destindere si, evident, o risipa abordata cu 
convingerea de dinamismul va aduce o dezmortire si de aici o trezire la viata. 

Din nefericire, trecerea Soarelui prin Gemeni anul acesta va avea o influenta 
negativa asupra celor care vor considera ca lipsa de program, planificare, calcul, 
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masura, le poate aduce prin combaterea regulilor si conditionarilor bucuria 
lilbertatii. Cu un ascendent al momentului de ingress la gradul 28 Capricorn, 
intrarea Soarelui in Gemeni aduce conjunctia Neptun-Chiron-Jupiter din 
Varsator pe casa II, oferind iluzia libertatii, ganduri de revolta, de exprimare 
impotriva curentului, de tatonare a unei eventuale desprinderi de grup, chiar 
separarea de grup, familie, natiune. Daca libertatea de expresie a semnului 
Gemeni va fi puternic afectat de un guvernator aflat acum in mers retrograd, 
faptele rezultate din aceste decizii alterate aduc consecinte negative indreptate 
mai mult asupra grupului, decat asupra persoanelor care le determina. 

Urmarind relatia de trigon, inca activa, dintre Lilith si Saturn, constrind o 
relatie malefica intre casele VII si XII, conflictul dominant de gandul de 
recompensa, rasplata sau plata a unor polite mai vechi ii va determina la unii sa 
recurga la gesturi necugetate. In felul acesta putem anticipa din nou framantari 
in grupuri de interese, fara a se urmari schimbarea centrelor de putere, ci doar 
atacuri la persoana, miscari de culise indreptate impotriva vechilor centre de 
putere. 

La nivel personal schimbare vibratiei aduce o perioada de greseli si grafe. Ni 
se va parea de viata trebuie schimbata, ca ni se ofera acum sansa sa alegem corect 
si bine, sa facem altceva, fara sa observam ca mobilul acestei dorinte de 
schimbare este un neastampar, o nervozitate generala ce porneste dintr-o gandire 
haotica, lipsita de capacitatea de a calcula sau programa evenimente sociale. 

Pe fondul acestei schimbari, atat la nivel social, cat si la nivel personal, 
cuadraturile pe care Luna din Berbec o ridica cu Lilith, si Mercur retrograd din 
Taur cu Jupiter din Varsator, dar si pe cea dintre Venus si Lilith, vor aduce 
inceputului de zi un straniu si neobisnuit moment de zero. Ceea ce am facut, am 
gandit sau ne-am programat pana acum va intampina un prim obstacol, mai mult 
de natura interioara, care va opri pentru un moment actiunea. 

Cele doua conjunctii ale Lunii cu Venus (6:22) si apoi cu Marte (18:21) intr-
un interval de 10 ore pe semnul Berbecului, va intari acest moment de zero, de 
stop, de oprire realizand o usoara pendulare, ca din inertie, intre doua ganduri 
simple legate de activitatea casnica, de atractie fata de o persoana de sex opus, 
dar fara nicio finalitate, fara niciun gand de a intreprinde ceva, fara a finaliza in 
vreun fel. 

Prin urmare, putem incadra ziua de 21 mai in categoria celor speciale, care 
scriu istoria, care anunta evenimente mari si, ca de multe ori in istorie, dar si in 
analizele astrologice din ultimii ani, miscari de culise realizate cu intentia de a 
destabiliza vechile centre de putere. Varsatorul va fi in urmatoarele 30 de zile cel 
care va purta stindardul unei revolutii, a unei efervescente sociale cu aparenta de 
haos, dar care din umbra este coordonata spre un grup sau o grupare ce sunt 
legati de putere, nu o detin, dar ar putea sa o detina. 

Aceste aspecte vor fi active in orice grupare sau intitutie, pentru ca 
ramificatiile impuse de zodia Gemeni aduc amploare si diversitate predispoziilor 
planetare. 

 
Vineri, 22 mai 
Dupa momentul de stop, impus zilei anterioare care anunta schimbarea 

directiilor planetere, in aceasta zi se va instaura pentru prima data in acest an 
valentele zodiei Gemeni. Chiar de dimineata Luna va intra in Taur, aducand mai 
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multa siguranta pe valorile detinute deja, pe trasaturile cultivate in perioada 
anterioara, ca o concluzia ce va oferi o usoara stabilitate in relatiile personale. 

Dupa trasaturile pe care le confera, ziua de vineri este o zi pregatitoare 
pentru conjunctia Jupiter-Chiron de sambata, aducand prin multiplele aspecte pe 
care Luna le face cu planetele din Varsator, inainte de trecerea ei in Taur, dar si 
cu Pluton si Nodurile sale, seninatate, senzatia ca urmeaza sa se intample ceva, ca 
vom fi martorii ale unor fapte importante pentru destin si ca urmarea lor va fi 
majora pentru directia spre care ne indreptam. 

Dintre toate aspectele pe care ni le ofera aceasta zi, cuadratura Lunii la 
Nodurile sale este cea mai dificila, localizand indoiala, nesiguranta, tristetea in 
sectorul deciziilor. Ne va consuma ca nu am hotarat bine, ca am ales sa facem 
gesturi netinand cont de intuitia momentului si ghidandu-ne doar dupa ratiune, 
ca am gresit folosind cuvinte nepotrivite sau ca am lasat liber orgoliul. In a doua 
parte a zilei de 22 mai teama ca vin vremuri importante, ca alegerile pe care le-
am facut in absenta chiar si a celei mai mici anticipari despre ceea ce percepem 
acum ca va veni ne ingrijoreaza si ne indreapta spre un tribunal interior dur si 
intransigent. 

A cadea prada acestor ganduri, acum cand directia este doar intuita fara a se 
sti cu precizie ce vrea sa inseamna conjunctia indicata, ce evenimente poate 
aduce si care vor fi consecintele interactiunii ei cu alte aspecte planetare rezervate 
acelei zile, este semn de eroare. 

Conflictul desclansat de aceste ganduri si indoieli este, in mod paradoxal, 
alimentata de convingerea ca tot ce ne vine in minte este semn de intelegere si 
cunoastere (trigon Luna-Pluton). Trebuie insa sa intelegem ca trairile vulcanice, 
acide, puternice pe care ni le aduce aceasta zi sunt semne ale unui trecut incarcat 
si indicii ca tensiunile subconstientului sunt acum mobilizate fara a se tine cont 
daca exista in acest moment, o legatura concreta, logica, materiala intre ceea ce 
gandim si ceea ce traim in social. 

Asadar, dezorientarea ce vine din acesta lipsa de incadrare a informatiilor 
care ne vin in minte, a incarcaturii lor afective majore ne poate pacali sa le 
acordam valente reale. Cine se va putea separa de ele si le va privi ca pe simple 
amintiri ce scalda malurile, dar nu distruge digul care le tine in lumea lor, va 
putea intelege si integra corect scanteia zilei de sambata. 

 
Sambata, 23 mai 
Am putea numi ziua de sambata 22 mai ca “o zi minunata”, insa doar pentru 

cei care au indeplinit conditia pe care a fost impusa de ziua anterioara. 
Cele doua trigoane pe care Luna le ridica cu Saturn si respectiv Lilith, vor 

construi pe cer, pentru cateva ore, un trigon regal pe zodii de pamant, ca semn de 
redeschidere a unor porti inchise, de reasezare a unor interese, de stabilire a unor 
importante prioritati pentru familie, grup sau natiune. 

Conjunctia lui Jupiter-Chiron a mai avut loc in 1990 pe Rac, 1975 pe Berbec, 
1962 pe Pesti, 1946 pe Balanta, 1928 pe Taur, 1915 din nou pe Pesti, 1901 pe 
Capricorn... ultima conjunctia a celor doi pe Varsator avand loc pe 5 martie 1807, 
ora 0:47. Ciclicitate acesteia pe Varsator are o periodicitate de aproximativ 200 
de ani. Prin urmare, evenimentul acestei zile este unul special, rar si din aceasta 
cauza unul foarte important. 

Daca tinem cont ca multe din evenimentele anul 1807 sunt considerate 
efecte in cascada ale Revolutiei Franceze (1789-1799), si ca framantarile sociale 
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din acea perioada au dus nu doar la stabilirea a doua importante tratate de pace 
(tratatele de pace fraco-rus si franco-prusian de la Tilsit, azi Sovetsk), dar si 
sfarsitul Imperiului Romano-Germen (datand din 962), razboiul anglo-turc, 
rascoala ienicerilor impotriva reformelor militare initiate de sultan si multe alte 
evenimente ce anuntau intensitatea cu care epoca moderna se desfasura.   

Daca revoluţia americană şi cea franceza au modificat cultura politica a 
lumii intervenind asupra reconfigurarii dispunerilor geografice si oferind 
variante plauzibile la monarhia absoluta, poporul a devenit forta de care trebuie 
sa se tina cont si nu monarhul. In felul acesta Napoleon Bonaparte a trezit la viata 
ideea de natiune în Germania si Italia.  

Acest ultim secol al epocii moderne, la care facem acum trimitere poate fi 
numit si “secolul natiunilor”. Otto von Bismarck şi Camillo Cavour au reuşit să 
unifice Germania si respective Italia. România în 1859 a pus bazele statului 
naţional prin unirea Moldovei cu Tara Românească prin dubla alegere ca 
domnitor a lui Alexandru Ioan Cuza (1859 – 1866). Evenimentul care a incheiat 
epoca modernă este inceputul Primului Razboi Mondial - 1914. 

Aceste evenimente nu sunt in totalitatea lor puse pe seama conjunctiei 
Jupiter-Chiron din Varsator, ci le putem observa influenta doar prin interventa sa 
in finalul acestei epocii moderne. Nu se putea anticipa ca dupa momentul 1492, 
nici chiar bogatiile inestimabile ce au fost transportate din America sa duca spre 
aceasta emancipare a ideii de natiune si, in mod paradoxal, nici chiar revolutia 
franceza, asa cum se sustine. Fara o conjunctie a lui Jupiter cu Chiron pe 
Varsator, intregile idei revolutionare ar fi fost mijloace de reconfirgurare a lumii, 
nu si de emancipare. 

Aceasta conjunctie a fost scanteia care a luminat o incaperea plina cu valori. 
Aceasta scanteie magica este pentru astrologi solutia astrala ce a 

reconfigurat intregul mod de a gandi si orienta omului modern si nu contrazice 
istoria, ci implineste explicatia ei cu una de factura esoterica. 

Asadar, nu doar ziua de azi, ci intreaga perioada, asa cum am incercat de 
multe ori in analizele pe care le fac, este una istorica, ce va avea menirea sa 
continue si sa desavarseasca o schimbare, o reconfigurare a lumii. 

Nu trebuie sa trecem cu vedea ca daca la revolutia franceza Jupiter a fost 
impreuna cu Chiron in Rac, apoi a urmat conjunctia lor pe Varsator, in 1989 de 
asemenea cele doua planete au fost in Rac si apoi s-au inalnit pe Varsator. Multe 
dintre elementele pe care le cautam in hartile astrale ale celor doua perioade tind 
spre o suspecta asemanare si nu avem cum sa nu ne gandim ca si de aceasta data 
istoria se repeta.  

Cu toate acestea exista un element care se interpune in toata aceasta ecuatie 
si care a lipsit din celelalte conjunctii ale lui Jupiter cu Chiron la care ne-am 
referit pana acum: Neptun. Anul 1356 este anul in care cele 3 planete au fost pe 
acelasi semn (Varsator), dar nu in conjunctie, perioada ce a marcat inceputul 
sfarsitului Evului Mediu. 

Este greu daca nu practic imposibil sa integrezi doua indicatii astrale si sa 
intelegi care este legatura dintre cele doua momente istorice fara sa cazi in 
greseala. In mod sigur putem fi constienti ca mobilitatea sociala a maselor, ca 
framantarile sociale pe care le traim acum nu este un efect intamplator si ca in 
niciun caz reducerea la tacere a celor nemultumiti nu va aduce liniste si pace. 
Lumea trebuie reconfigurata, iar acest drum pare nou, inedit, ce seamana doar cu 
ceea ce ni s-a intamplat, dar nu este identic. Ne putem astepta ca in anii ce vin sa 
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descoperim o alta lume, cum s-a facut la inceputul epocii moderne, pe care sa o 
devoram si sa o facem asemenea noua, ca apoi sa ne luptam intre noi pe motive 
politice, geografice si ideologice, mintindu-ne ca omenirea a comportat un 
progres, ca evolutia exista si revolta este esenta dezvoltarii. 

Ziua de sambata, in sectorul personal va fi o zi a neastamparului si a 
curiozitatii, a deschiderii fata de noutate si a intelegerii subtile ce deriva din asta. 
Nu vom avea nici pe departe senzatia ca traim un moment istoric, ca energiile 
astrale iau o turnura neobisnuita, nu vom putea nici macar o secunda sa se 
separam de intensitatea dorintelor, de efervecenta pe care ne-o confera 
implinirea lor si acesta va fi un semnal cat se poate de clar ca atat viata sociala, 
cat si cea personala intra putin cate putin intr-un colaps. 

Prin urmare, in 23 mai vom trai si nu vom sti ce, iar ceea ce vom sti nu ne va 
mai folosi, insa nu vom intelege asta decat peste cativa ani cand trecerea lui 
Uranus prin Taur (2018-2025) va aduce lumii realitati mai dure decat cele de 
acum si cand ar putea sa-i ofere omului lipsit de intelegere puterea de a distruge 
ceea ce scanteia minunata, magica, sublima a conjunctie Jupiter-Chiron, asistata 
indeaproape de Neptun, ne arata inca de pe acum ca daca ne straduim putem, 
pentru ca dispunem de elementele necesare unei schimbari calitative. 

 
Duminica, 24 mai 
Ziua de duminica ne ofera un cer incarcat de aspecte. Luna trecand prin 

Taur va ridica cuadraturi la planetele din Varsator, indreptand atentia spre 
valorile personale, spre intelegerea nevoilor personale de hrana, imbracaminte si 
mai putin spre cele legate de educatie. Intrarea Lunii in Gemeni, dupa ce a lezat 
cu trei cuadraturi conjunctia magica din Varsator, ne vorbeste despre un moment 
straniu, de separare, de dezicere, de alungare a unor ganduri bune, tinute cu grija 
si aparate cu efortul de a tine constiinta aproape de moralitate. 

Daca duminica vom minti si ni se vor spune minciuni frumoase, sa nu ne 
miram. Daca vom incerca sa ne apropiem de oameni in jur prin disimularea 
sentimentelor si jonglerii verbale, de asemenea sa nu credem despre noi ca ne-am 
pierdut mintile. Valentele zodiei Gemeni, acum, pe Luna noua, au ceva din 
vibratiile Sagetatorului care zambeste chiar si atunci cand il strang pantofii, 
pentru nu poate indura rusinea de a nu fi pe locul pe care si-l atribuie. Vibratiile 
Sagetatorului, ca semn opus conjunctiei Luna-Soare, aduce zilei, prin 
guvernatorul sau, Jupiter, aflata acum in Varsator si relatie magice cu Chiron si 
Neptun, minciuni care construiesc cariere, minciuni care mascheaza saracia, 
lipsurile in general, minciuni care le ofera oamenilor entuziasmul sustinerii de 
catre un lider capabil sa le spuna exact ceea ce vor sa auda. 

Duminica, 24 mai, este o zi a minciunii si, fiind  prima zi lunara, aceasta 
trasatura va fi raspandita catre intreg ciclul lunar care se va finaliza la 
urmatoarea Luna noua, din 22 iunie. 

Avertismentul, asa cum era de asteptat, se indreapta in mod special spre 
aceasta zi pentru ajustarea comportamentului cat mai aproape de adevar. Evitati 
minciuna impodobita si alegeti adevarul dezgolit, oricat de rusine v-ar fi de 
informatia ce o contine. Fiti puternici si ganditi corect, mobilizandu-va vointa 
constient in aceasta directie pentru a nu va impovara zilele, pana pe 22 iunie, cu 
erori. Tema Lunii noi ne spune ca minciuna nu este o solutie, asa cum ne va 
parea, ci o incercare majora in vederea definitivarii identitatii noastra sociale. 
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Adica, vom fi tentati sa mintim pentru a ascunde un adevar si tocmai pentru ca 
alegem sa procedam asa vom fi descoperiti.  
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Luni, 25 mai 
A doua zi de tranzit al Lunii prin Gemeni, aduce, in mijlocul zilei construirea 

unui careu in T pe semne mobile, aducand tulburari de constiinta, intelegeri 
gresite aplicate unor situatii concrete, intarzieri in desfasurarea planurilor 
aparute din neatentie, lipsa de focalizare, neastampar. 

Relatia de cuadratura a Lunii cu Saturn, are in aceasta zi valente karmice, 
mergend cu trasaturile pana la a identifica elemente de destin ce tin oamenii in 
grupuri pentru a da viata unui ideal comun sau ii determina sa nu se suporte si sa 
nu poata respira aerul din aceeasi incapere. 

Acelasi neastampar va declansa aceasta rememorare organica, aceasta 
disponibilitate fata de contacte si mentinerea lor si, pentru ca Luna, ca focar al 
acestui careu in T, ridica un sextil cu Venus din Berbec, calitatea de exil, de 
marginalizare, critica, disconfort creat de aprecieri ale celor din jur, va fi 
principala trasatura a acestei zile. 

Daca la prima vedere, aspectul ne poate aparea ca o solutie, vom vedea din 
desfasurarea evenimentelor ca solutia ce va aparea nu va fi nicidecum elementul 
care va salva, nici rezolvarea disconfortului impus de configuratia indicata. In 
aceasta prima zi din saptamana se va intampla ca multe din intentiile bune sa fie 
criticate aspru, ca si cum ar fi fost de la inceput gandite asa cum sunt criticate, 
ceea ce va aduce multa dezamagire si durere. Traind asta, este imperios necesar 
sa intelegem ca valentele astrologiei karmice apar nu numai intr-o harta astrala 
statica, asa cum este cea natala, ci si la planetele in tranzit, cum este acest 
moment. Oamenii carora nu le-am facut nimic rau, cu care pana in aceasta zi nu 
am avut un contact direct sau intens, vor judeca situatii pe care ratiune le va situa 
in afara realitatii. Trecutul karmic va pune insa stapanire pe gandire si avem 
sansa si norocul sa constatam ca din social ne vin si raspunsuri pozitive care ne 
vor indica persoane de care ne leaga o karma buna. 

Prin urmare, sa nu lasam aceasta zi sa ne incarce cu resentimente, chiar 
daca este o zi incarcata de efort, dus de unii dincolo de limitele pe care le 
cunosteau pana cum. Sa incercam sa o privim ca pe un exercitiu de lupta, ca pe 
un joc al copilariei, un fel de Hotii si Vardistii in care ne atribuiam roluri pe care 
le ajustam pe moment dand viata unei interactiuni magice, sublime, in afara 
realitatii. 25 mai este o zi in afara realitatii imediate si daca dorim sa identificam 
elementele reale ale vietii ce ne apar acum, atunci putem sa observam care este 
relatia ancestrala, karmica, pe care o avem cu oamenii din jur in functie de 
reactiile pe care le avem fata de ei si, de asemenea, pe care le au fata de noi. 

 
Marti, 26 mai  
Ziua de marti este o zi in totalitate martiana. O nevinovata coincidenta face 

ca influenta majora a acestei planete sa survine intr-o zi a sa (marti=Marte), 
pentru ca valentele majore care ii dau acest rol azi nu au nicio legatura cu 
denumire sa. 

Incadrand toate conjuncturile astrale pe care le contine aceasta zi intre doua 
aspecte ale lui Marte, dupa ce pe 25 mai zodia Berbec a fost semnul care a 
declansat un val de trasaturi karmice si luand in calcul si schimbarea de regitru 
pe care Luna o realizeaza prin trecerea ei din Gemeni in Rac, dupa ce ridica trei 
trigoane cu Chiron, Jupiter si Neptun din Varsator, putem sa consideram ziua de 
marti ca fiind una aducatoare de noroc. 
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Pentru ca traim vremuri grele, complicate de conjuncturi astrale ce surprind 
atat prin amploare, cat si prin raritatea cu care se produc de-a lungul istoriei si 
care se grupeaza acum aducand ipostaze unice, dificil de inteles si integrat, a 
descoperi o zi buna, aducatoare de noroc, asa cum este aceasta, este un moment 
inedit. 

Chiar daca printre multitudinea de aspecte benefice, Luna mai realizeaza o 
cuadratura cu Uranus si o opozitie cu Pluton, influentele acestora vor fi minime, 
tot datorita lui Marte. 

Influenta benefica pe care Marte o aduce acum este cea data in principal de 
sextilele pe care le va face pe rand cu Chiron, Jupiter si apoi cu Neptun, ce incep 
din 26 mai si se termina in 27 mai. 

Predispozitiile astrale ale acestor conjuncturi vor fi fi vizibile atat  in sectorul 
personale, privat, cat si in cel social, aducand o omogenizare a ideilor, o segregare 
a problemelor esentiale si o descoperire stranie, inedita ce va plasa un adevar 
partial intr-un context in care va parea un adevar total. 

La acest aspect vor face referire atat cuadratura Luna-Uranus, cat si opozitia 
Luna-Pluton, terifiante in alte conjuncturi, dar care vor sfarsit azi prin a actiona 
asupra unor incidente izolate, fara a schimba directia generala a zilei. 

Daca dimineata aduce un aer proaspat, cu entuziasm si destindere cu 
inclinatie spre veselie si planuri ce nu prea au legatura cu seriozitate, efort, 
munca, ci mai curand cu vacanta, idealurile irealizabile, castigul la Loto, 
intalnirea cu Fat Frumos sau Ileana Cosanzeaza, dupa 9:57 prioritatile se 
schimba brusc si atentia se va apleca mai mult asupra vietii personale, asupra 
nevoilor imediate, asupra bucuriei de a convietui cu ceea ce destinul ne-a 
infatisat pana acum. 

Puterea degajata de aspectele din timpul noptii poate aduce pe de o parte 
greutate zilei pentru cei care nu au dormit bine datorita supraenergizarii, iar pe 
de alta parte poate aduce un tonus aparte, disponibilitate pentru efort, eficienta si 
concentrare celor care pana acum nu au avut suficienta energie, motivatie sau 
elan. 

Dorintele vor fi insa pe primul loc, fara sa domine reactiile prin caracterul 
lor distructiv, ci sa confere un tonus, sa motiveze actiunile sa tenteze cu 
recompense, nesperate pana acum, sau sa aduca putina lumina intr-o existenta 
trista, anosta, impovarata de griji si necazuri. 

Prin urmare, ziua de 26 mai este zi a zambetului, a sperantei, a trezirii la 
viata, a revigorarii, a dinamismului, a redescoperirii placerii de a trai. 

 
Miercuri, 27 mai 
In tonul impus de trasaturile zilei anterioare, vibratia pozitiva pe care Marte 

o lanseaza prin sextilele sale la cele trei planete din Varsator aflate acum in 
conjunctie (Chiron, Jupiter si Neptun) se aprofundeaza azi, lasand deoparte 
entuziasmul dat de suplimentul de energie de care beneficiem si mergand spre 
probleme existentiale, principii de viata, separarea intereselor persoanale de cele 
de grup, dezicerea de obiceiuri proaste, stabilirea unor idealuri inalte. 

Ziua de azi aduce un simt umanitar special, o apropiere de oameni, nu doar 
de idealuri, asa cum a fost cu o zi in urma, o inclinatie spre a lucra cu si pentru 
nevoile oamenilor, o disponibilitate de a stabili tinte indraznete ce vor fi atinse cu 
mare efort. 
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Trecerea Lunii prin domiciliu, cand Marte, tot din domiciliu, aduce un plus 
de intelegere spirituala, filosofica, existentiala concreta asupra vietii are asupra 
oamenilor un efect tonic, intarind magnetismul in cuplu, stabilitatea impusa de 
admiratie si disponibilitatea fata de lucrul in echipa. 

Trasaturile speciale aduse in contextul zile de 27 mai de sextilul pe care 
Marte il face cu Jupiter si Neptun nu pot fi separate de conjunctia Jupiter-
Neptun. 

Ultima conjunctie Jupiter-Neptun a avut loc in 1997 pe Capricorn, iar ultima 
de pe Varsator a avut loc in 1843, pe 10 aprilie, ora 1:00. 

Daca ne gandim ca revolutia de la 1848 a dat semnul desteptarii 
nationalismului european, fiind considerata “primavara popoarelor”, eveniment 
desfasurat cu Neptun in domiciliu si Jupiter in exaltare, momentul conjunctiei 
celor doua planete a fost practic scanteia care a declansat acest eveniment, 
intrucat este o consecinta a revolutei din 1789, asupra careia am indicat cateva 
elemente in analiza aplicata zilei de sambata, 23 mai. 

Prin urmare, valentele impuse de conjunctiile acestora pe Varsator nu au alt 
rol decat nasterea unor idei noi, revolutionare, care vor fi esentiale in 
reconfigurarea lumii. 

Trebuie insa sa luam in calcul si sextilul Lunii cu Mercur retrograd din Taur 
si care va aduce nou in aceasta ecuatie idee de rezerva. Asadar, se poate preconiza 
ca schimbarea anuntata de aceasta data de planetele indicate sa fie cea legate de 
mobilizarea resurselor planetare, de epuizarea lor, de identificarea unor noi surse 
de combustibil sau lansarea unor noi concepte si solutii cu privire la alimentatie. 
Se pot prevedea inclusiv schimbari de habitus. 

Nu trebuie sa fim deloc surprinsi ca, dupa 200 de ani dezvoltare culturala, 
economica, tehnologica (periodicitatea cu care Chiron si Jupiter se intalnesc pe 
Varsator), omenirea trebuie sa treaca din nou printr-o transformare si nici ca 
acum suntem invitati la a ne detasa de ceea ce am mostenit pentru a putea 
construi un viitor, pentru a putea supravietui fara a trece prin momente de criza. 

Criza economica pe care o traversam nu poate deveni nicidecum o cauza a 
viitoarelor schimbari, ci singura cauza ce trebuie luata in seama este cea legata de 
modul de a gandi. Fiind o rasa de devoratori, avem nevoie ca periodic sa dam 
curs invitatiei planetare de a ne reconfigurara prioritatile pentru a da ocazia 
ecosistului in care traim sa se regenereze. 

Revolutia, schimbarea ordinii de fapt, inversiunea, genialitatea, solutiile 
miraculoase actionate prin intuitie, neconventional, nu sunt singurele atribute ale 
Varsatorului, insa istoria ne-a invatat ca datorita nivelului de constiinta scazut  
omenirea alege din vasta gama de vibratii doar aceste trasaturi. 

Am intrat intr-un interval de schimbari, de modificari de natura ideologica, 
de preschimbari venite prin promovarea ideilor noi, avangardiste. Daca ceea ce s-
a declansat cu Renasterea a avut un efect de tavalug, ce a antrenat sectoare 
diverse ale preocuparilor umane, dand amploarea schimbarii si aducand spre 
unificare, universal elemente din ce in ce mai ample ca arhitectura si valente, 
trebuie sa ne asteptam ca tendinta unificari globale, indiferent ce motiv ar avea, 
ca este unul bun sau rau, sa devina un obiectiv plauzibil, realizabil. 

Prin urmare, valentele acestei zile sunt, in sectorul personal asemanatoare 
celor de ieri, doar ca acestora li se vor da o alta profunzime, iar in sectorul social 
devin din ce in ce mai reale viziuni ale unor schimbari apocaliptice, ale unor 
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modificari pe care nici individul, nici grupul de apartenenta si nici chiar 
structurile care le-au declansat nu le mai pot opri. 

 
Joi, 28 mai 
Foarte diferita fata de ceea ce a insemnat ziua de miercuri, joi, 28 mai este o 

zi a redresarii si a dorintei de echilibru. Luna fiind implicata intr-o cuadratura cu 
Marte, ca ultim aspect major al tranzitului sau prin Rac, dar si conjunctia sa cu 
NS, ca prim aspect al tranzitului sau prin Leu, aduce zilei lipsa de echilibru si de 
aici nevoia de a merge spre calea de mijloc, ca semn al penitentei divine, a 
pedepsei aplicata celui ce greseste sau ca un avertisment al destinului, ca un 
semnal de alarma. 

Situatiile par inversate, unele dintre ele chiar vor fi, si daca perioada fara 
directie a Lunii, cuprinsa intre 6:05 si 10:44, ar putea sa aduca indoieli si teama 
ca orice actiune ar putea fi sortita esecului pe motiv ca, nu cu mult timp in urma 
am ratat o sansa importanta, intre 15:56 (conjunctia Lunii cu Nodul sau de sud) 
si 23:23 (sextil Luna-Soare) ne vom confrunta cu o agresivitate greu de controlat 
ce va veni dintr-o frunstrare acumulata peste zi. 

Chiar daca unii vor mai mosteni inca ceva din vibratiile speciale ale zilei 
anterioare, ziua de joi are darul de a spulbera chiar sperante importante, intentia 
de a ajunge la o buna intelegere cu un apropiat, coleg de serviciu, vecin, prieten 
sau coleg de partid. 

Ziua este insa buna pentru cei care lucreaza cu energia, care sunt preocupati 
de evolutia lor spirituala si care reusesc sa obtina rezultate in cautarile lor. 
Trecerea Lunii peste NS aduce raspunsuri, reeevaluarea greselilor din trecut, 
sanctiuni aplicate obiceiurilor proaste prin disfunctii digestive, palpitatii, crize de 
personalitate, indoieli, abuz, chiar autoritate, de functie, care prin constinetizare 
vor putea fi intelese si eliminate. 

Gandul ca prin orice nemultumire, indoiala, opozitie, prin orice repros sau 
atac se ispaseste o pedeapsa cel care lucreaza cu energia va fi tentata sa se apropie 
de centrul fiintei sale pentru a se echilibra. 

Prin urmare, ziua de 28 mai ne va parea ca un urmas mai putin dotat al celor 
doua zile magice, 26 si 27 mai, care va mosteni averea parintilor si nu va sti sa o 
inmulteasca, devorand-o putin cate putin. 

 
Vineri, 29 mai 
Singurul eveniment ca se manifesta in aspectul sau maxim in aceasta zi este 

cel dat de intrarea lui Neptun in mers retrograd. Daca judecam implicarea lui 
Neptun in distribuirea unor vibratii speciale prin conjunctiile sale cu Chiron si 
Jupiter, retrogradrea sa aduce semnul ca din tendinta schimbarii si reconfigurarii 
spirituale, ideologice, culturale si tehnologice a lumii, valentele spirituale si 
gandirea abstracta vor intra intr-un usor regres. 

Retrogradarea lui Neptun este tratata de unii astrologi cu o mare 
superficialitate, considerandu-se ca daca in mersul sau direct Neptun aduce 
principiul compasiunii si al valorilor spirituale, al tradarii si iluziei, in mod 
invariabil retrogradarea sa il va aduce pe individ in fata unor sanctiuni pe care le 
va primi sa semn ca justitia divina lucreaza. 

Neptun este insa o planeta deosebit de matura si puternice, ale carei 
implicatii devin vizibile abia dupa ce individul trece bariera folosirii liberului 
arbitru. Desi se obisnuieste asta, personal consider ca este impropriu sa vorbim 
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despre manifestari individuale, particularizate pe o tema, a principiului christic, 
atat timp cat uitarea este stapana si, prin asta, de-a dreptul risipitor sa le spui 
oameni ce implica viata de dupa moarte sau care este rostul suferntei. 

Daca retrogradarea lui Saturn este privita cu teama si retinere, pentru ca 
actiunea este in mod obligatoriu indreptata spre acele probleme personale sau 
sociale pe care refuzam sa le rezolvam, retrogradrea lui Neptun ne apare ca o 
pedeapsa indreptata impotriva celui care se revolta. Aceasta vibratie construieste 
o negatie a negatiei, ca dubla minciuna, nu ca anulare a primei prin oglindirea sa 
in valori similare oferite de cea de a doua (dubla negatie), in care se cere orbului 
sa vada, schiopului sa mearga si mutului sa vorbeasca, iar daca o fac sa fie 
pedepsiti. 

Privit din punct de vedere rational, influenta lui Neptun este de-a dreptul 
absurda pentru ca nu sta in firea omului sa accepte o pedeapsa pentru ceea ce nu 
poate face, fie din cauza unei infirmitati, fie prin natura lucrurilor. Exact aici 
gasim solutia acestei contradictii si aici va tinti Neptun prin anularea legilor si 
gandirii pamantene, a solutiilor construite pe neputinta reala sau inchipuita si 
prin confruntarea cu imposibilul il va anul. Adica, daca te-ai educat ca nu poti sa 
mergi, legea lui Neptun spune ca nu poti reusi decat daca mergi! 

Cautand solutia lui Neptun omul va reusi sa doboara muntii crezand, pentru 
ca, asa cum spun si povestile cu talcuri pline de intelepciune, calul bolnav si plin 
de bube reinvie dupa ce manca jaratec. Focul ascezei atunci cand este ocolit prin 
tertipuri socale, personale, elogiul limitarilor saturniene, placerea de a trai in 
nimic, putin, rispa (Saturn retrograd) fara vreun rezultat constructiv, devine focul 
neptunian, rece pentru aceasta lume si invariabil distrugator al iluziei care ne 
mentine in “eu sunt bolnavul”. 

“Eu sunt bolnavul!” va sta pe buzele tuturor celor care au refuzat sa invete 
ceva din lipsuri, putin, suferinta. Acum suferinta ii va dobori, ii va obliga sa 
scoata la lumina imposibilul ca si cum dintotdeauna ar fi fost posibil. 

Retrogradarea lui Neptun in contextul in care celelalte doua planete sunt in 
mers direct, pot complica solutii fragile, alegeri iresponsabile sau pe baza functiei 
si nu a competentei. Intrarea lui Neptun in joc atrage atentia asupra unui final, 
asupra finalului neprevazut al unor demersuri de a salva, elogia sau schimba 
ceva. Daca este vorba despre sanatate, Neptun retrograd va patrona tulburarile 
de personalitate, proliferarea haotica a celulelor, nevoia de stimulente, placerea 
de a evada intr-o alta lume. Daca pornind de la aceste trasaturi dorim sa 
intelegem asupra caror aspecte din viata sociala se va lucra pana pe 4 noiembrie, 
cand Neptun va reveni la mersul direct, atunci trebuie sa ne oprim asupra 
cancerului, drogurilor, traficului de influenta, declaratiilor tendentioase, utopice, 
fara a urmari atacul la persoana, ci doar defaimare, patarea unei imagini, tradari 
spectaculoase, clarviziune, muzica, fotografie, petrol, evaziune. 

Aceste aspecte vor fi cu atat mai evidente cu cat de sambata si Chiron, la 
14:11 va intra in mers retrograd, pana pe 31 octombrie, intarind componenta 
antisociala, rebela a ideilor revolutionare, a intentiei de a reconfigura lumea dand 
mai multa putere, sectelor sau liderilor ce destabilizeaza, decat celor echilibrati. 

 
Sambata, 30 mai 
Data fiind subtilitate si directiile ascunse prin care vibratiile neptuniene au 

actionat in 29 mai, este posibil ca influenta acestei planete pe parcursul zilei sa 
nu atraga prin nimic atentia, pentru ca actiunile sale nu sunt imediate si nu se 
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consuma in cateva zile. De aceea pentru cei mai multi dintre oameni cel mai 
important pas al retrogradarii lui Neptun este 30 mai. 

Dintre toate aspectele pe care Luna, acum in Leu, le va face cu planetele din 
Varsator, opozitia cu Neptun este cel mai dificil aspect, aducand zilei o mare 
dezamagire ca aceea pe care a resimtit-o Iulius Cezar cand a vazut ca generalul si 
politicianul roman Brutus a luat parte la conjuratia impotriva sa, in martie 44 
i.Hr. 

“Si tu Brutus?” vom spune celui care ne va dezamagi in 30 martie si nu este 
deloc greu sa gasim un Brutus in anturaj care sa ne arata ca, pana acum, am trait 
cu iluzia succesului, prosperitatii, cunoasterii, prieteniei, curajului, sustinerii sau 
stabilitatii. 

Valorile impuse de retogradarea lui Neptun, active inca de vineri, 29 mai, 
devin vizibile pentru marea masa de oameni din aceasta zi, iar elementul care va 
declansa aceasta serie de dezamagiri va fi unul centrat pe calitatea cea mai 
importanta pe care ne-o atribuim, valoarea cea mai apreciata de familie, grup, 
prieteni sau colegi. 

In acest cadru, Luna va ridica, inca din timpul noptii, o cuadratura cu 
Mercur din Taur, doua trigoane cu Venus si Marte din Berbec, pentru ca in 
mijlocul zilei, la 13:17 sa treaca in Fecioara. 

O alta trasatua a acestei zile, impusa de trecerea Lunii din semnul grandorii 
si importantei de sine (Leu) in cel al indoielii de sine si a ambitiei de a obtine 
recunoastere a efortului (Fecioara), va aduce in a doua parte a zile o trecerea de la 
sentimentul tradarii, centrat de opozitia Luna-Neptun pe axa Leu-Varsator, pe cel 
al lasitatii, a deziluziei anticipate, a fricii de a actiona, a retinerilor de natura 
volitiva sau afectiva, ce va intoarce spre propria persoana argumente ce vor parea 
reale in contextul imediat in care se produc, dat de trecerea Lunii in Fecioara, 
trigonul sau cu Pluton si retrogradarea lui Chiron. 

Privind la modul general contextul zilei de 30 mai 2009, analizand obiectiv 
si incadrand aceasta zi in marele val al schimbarilor impus de astre in aceasta 
perioada, putem considera mult mai aproape de adevar primul interval, decat al 
doilea, adica mult mai reale vor fi dezamagirile, mult mai eficiente vor fi pentru 
spirit trezirile la realitate impuse de descoperirea unui inamic, opozat, mincinos, 
lingusitor, prefacut, in cercul de prieteni sau cunoscuti, decat ceea ce vom fi tetati 
sa facem in doua parte a zilei prin alegerea nonactiunii din teama, retinere, 
anticipare negativa. 

Cele doua perioade ale acestei zile delimitate de ingresul Lunii in Fecioara, 
vor actiona la aceeasi intensitate, asa ca nu putem sa lasam totul in seama 
astrelor, pentru ca apele nu se vor alege de la sine. Este important sa alegem 
realitatea, oricat de dura este, oricat de dureroasa ni se va parea, pentru ca pasul 
inapoi facut din teama, retinere sau dezgust, adica abordarea influentei din a 
doua parte a zilei, inseamna un pas in spatele unor usi care se vor inchide brusc 
dupa 14:11, cand Chiron va intra in mers retrograd. Dupa acest moment viata ni 
se va parea mai dura, iar senzatiile si durerile de peste zi se vor amplifica pentru 
ca intoarcerea lui Chiron din drumul sau spiritual inseamna indoiala, neputinta, 
teama de necunoscut, fuga din fata luminii, esec. 

Prin urmare, ziua de 30 mai ne va arata ca din viata ne raman experientele si 
ca retinerile si teama nu ne invata mai multe decat durerile si dezamagirile. Cine 
are curajul sa priveasca inainte si sa aleaga acest mod de a cunoaste va descoperi 
echilibrul si isi va lumina calea asa cum Frodo Baggins, celebrul personaj al lui 
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J.R.R. Tolkien din “LORD OF THE RINGS” si-a luminat calea intr-un important 
moment al misiunii sale cu “The light of Eärendil”. 

 
Duminica, 31 mai 
In ultima zi din luna, asa cum anticipam in 7 mai, Mercur va intra in mers 

direct, finalizand o perioada de conflicte si indoieli, de neatentii si efecte negative 
reiesite din lipsa de control, intelegere sau vivacitate. 

31 mai, este o zi de negare a ceea ce ne-a oferit ziua de sambata. 
Experinetele zilei de sambata vor fi greu de uitat si practic imposibil ca in 

contextul valului schimbarii pe care il traversam sa nu alegem una din cele doua 
variante pe care ni le ofera. Daca trecand prin Leu, Luna aduce dezamagire si 
tradare, centrand atentia pe valorile personale, acordand tribut Ego-ului, in 
Fecioara Luna va ezita in actiune, va argumenta prin frica absenta faptelor si va 
cauta sa se izoleze gandind ca o locuinta intunecata, fara ferestre, lumina, 
facilitati ale tehnicii moderne va proteja (adica o politica binecunoscuta, cea 
strutului). 

Indiferent care au fost actiunile alese anterior, acum vom incerca sa ne 
idoim ca am ales corect, adica vom avea nostalgia trasaturilor impuse de cealalta 
tabara. Daca am ales experienta, nemultumirea si durerea ne vom duce cu gandul 
ca o lipsa de actiune, detasarea si indiferenta ar fi pus capat suferintei, iar daca 
am ales calea ezitatii si fricii, constientizam ca nu suntem in afara suferintei 
impuse de contextul general, de perioada de schimbare pe care o traversam si ca, 
daca tot suferim, cel mai bine ar fi fost sa alegem calea directa a actiunii. 

Intreaga zi ne vom framanta in felul acesta, cu un Mercur direct si puternic 
aducator de argumente si capabil sa le sustina prin identificarea in social a 
elementelor concrete, aducand in ambele situatii motiv de rezolta, dar si de 
teama. 

In plan social ziua de duminica, prin ridicarea unei conjunctii a Lunii cu 
Saturn si al unui trigon cu Lilith, puse in contextul ambivalent impus de 
trasaturile astrele ale zilei de sambata, va genera un proces de demistificare, de 
eliberare a adevarului tinut captiv. Cu aceste aspecte oamenii vor gandi, 
indiferent de sectorul in care vor actiona, ca a venit momentul sa spuna adevarul, 
a sosit timpul sa spuna ceea ce nu au putut spune in ultimele 3 saptamani si prin 
atitudinile lor deducem ca vor dori ca actiunile lor sa fie incununate de succese 
imediate. 

Triunghiul regal care se construieste prin implicarea Lunii, aflata in 
conjunctia cu Saturn pe Fecioara, a lui Mercur, acum direct in Taur, si a Lunii 
negre din Capricorn, putem sa indicam aceasta zi ca fiind o zi a demascarii 
pacatului, a deconspirarii, a eliberarii adevarului, 

Fiind implicat Mercur si ridicand un trigon, aproape de orbul maxim admis, 
cu Saturn si Luna, in aceasta zi mai mult se va vorbi despre adevar, el va fi mai 
mult gandit, scos la lumina, fara a se actiona in vreun fel in aceast directie. 

Prin urmare, la fel ca si in ziua de sambata, “The light of Eärendil” va deveni 
un element esential pentru a actiona, identifica si pune in aplicare ceea ce ni se va 
cere de catre familie, prieteni, colegi sau societate. 
 

IUNIE 2009 
Luni  1- 6-2009  0:18    Mars (Ari) --> Taurus 
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Luni  1- 6-2009  5:31    Luna (Vir) Tri (Tau) Mercury 
Luni  1- 6-2009  6:35    Luna (Vir) Opp (Pis) Juno 
Luni  1- 6-2009 11:32    Luna (Vir) Opp (Pis) Uranus 
Luni  1- 6-2009 18:16    Luna (Vir) --> Libra 
Luni  1- 6-2009 22:50    Luna (Lib) Squ [Cap] Pluto 
Luni  1- 6-2009 23:34    Luna (Lib) Tri [Aqu] Node 
Marti  2- 6-2009 12:34   Venus (Ari) Sex [Aqu] Chiron 
Marti  2- 6-2009 16:26     Sun (Gem) Tri (Lib) Luna 
Marti  2- 6-2009 18:53   Venus (Ari) Sex [Aqu] Neptune 
Miercuri  3- 6-2009  0:50    Luna (Lib) Squ (Cap) Lilith 
Miercuri  3- 6-2009  2:39   Venus (Ari) Sex (Aqu) Jupiter 
Miercuri  3- 6-2009 18:36    Luna (Lib) Tri [Aqu] Chiron 
Miercuri  3- 6-2009 19:04    Luna (Lib) Tri [Aqu] Neptune 
Miercuri  3- 6-2009 19:42    Luna (Lib) Tri (Aqu) Jupiter 
Miercuri  3- 6-2009 21:00    Luna (Lib) Opp (Ari) Venus 
Joi  4- 6-2009  1:43    Luna (Lib) --> Scorpio 
Joi  4- 6-2009  6:18    Luna (Sco) Opp (Tau) Mars 
Joi  4- 6-2009  6:23    Luna (Sco) Sex [Cap] Pluto 
Joi  4- 6-2009  7:00    Luna (Sco) Squ [Aqu] Node 
Joi  4- 6-2009  7:36    Mars (Tau) Tri [Cap] Pluto 
Joi  4- 6-2009 17:32    Mars (Tau) Squ [Aqu] Node 
Vineri  5- 6-2009  6:43    Luna (Sco) Sex (Vir) Saturn 
Vineri  5- 6-2009 10:03    Luna (Sco) Sex (Cap) Lilith 
Vineri  5- 6-2009 22:10     Sun (Gem) Squ (Vir) Saturn 
Vineri  5- 6-2009 23:56    Luna (Sco) Opp (Tau) Mercury 
Sambata  6- 6-2009  1:52    Luna (Sco) Tri (Pis) Juno 
Sambata  6- 6-2009  3:59    Luna (Sco) Squ [Aqu] Chiron 
Sambata  6- 6-2009  4:17    Luna (Sco) Tri (Pis) Uranus 
Sambata  6- 6-2009  4:28    Luna (Sco) Squ [Aqu] Neptune 
Sambata  6- 6-2009  5:17    Luna (Sco) Squ (Aqu) Jupiter 
Sambata  6- 6-2009 11:23    Luna (Sco) --> Sagittarius 
Sambata  6- 6-2009 12:06   Venus (Ari) --> Taurus 
Sambata  6- 6-2009 16:37    Luna (Sag) Sex [Aqu] Node 
Duminica  7- 6-2009 17:35    Luna (Sag) Squ (Vir) Saturn 
Duminica  7- 6-2009 21:11     Sun (Gem) Opp (Sag) Luna (Full Luna) 
Luni  8- 6-2009 14:51    Luna (Sag) Squ (Pis) Juno 
Luni  8- 6-2009 15:19    Luna (Sag) Sex [Aqu] Chiron 
Luni  8- 6-2009 15:46    Luna (Sag) Squ (Pis) Uranus 
Luni  8- 6-2009 15:50    Luna (Sag) Sex [Aqu] Neptune 
Luni  8- 6-2009 16:50    Luna (Sag) Sex (Aqu) Jupiter 
Luni  8- 6-2009 22:22   Venus (Tau) Tri [Cap] Pluto 
Luni  8- 6-2009 22:59    Luna (Sag) --> Capricorn 
Marti  9- 6-2009  2:59   Venus (Tau) Squ [Aqu] Node 
Marti  9- 6-2009  3:43    Luna (Cap) Con [Cap] Pluto 
Marti  9- 6-2009  4:12    Luna (Cap) Tri (Tau) Venus 
Marti  9- 6-2009 11:43    Luna (Cap) Tri (Tau) Mars 
Marti  9- 6-2009 15:51 Mercury (Tau) Squ [Aqu] Chiron 
Marti  9- 6-2009 23:16 Mercury (Tau) Sex (Pis) Juno 
Miercuri 10- 6-2009  0:45 Mercury (Tau) Sex (Pis) Uranus 
Miercuri 10- 6-2009  0:52 Mercury (Tau) Squ [Aqu] Neptune 
Miercuri 10- 6-2009  2:37  Uranus (Pis) Con (Pis) Juno 
Miercuri 10- 6-2009  6:10    Luna (Cap) Tri (Vir) Saturn 
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Miercuri 10- 6-2009 10:26    Luna (Cap) Con (Cap) Lilith 
Miercuri 10- 6-2009 18:33 Mercury (Tau) Squ (Aqu) Jupiter 
Joi 11- 6-2009  4:39    Luna (Cap) Sex (Pis) Uranus 
Joi 11- 6-2009  5:20    Luna (Cap) Sex (Pis) Juno 
Joi 11- 6-2009  6:30    Luna (Cap) Tri (Tau) Mercury 
Joi 11- 6-2009 11:52    Luna (Cap) --> Aquarius 
Joi 11- 6-2009 16:46    Luna (Aqu) Con [Aqu] Node 
Joi 11- 6-2009 22:43    Luna (Aqu) Squ (Tau) Venus 
Vineri 12- 6-2009  4:47    Luna (Aqu) Squ (Tau) Mars 
Sambata 13- 6-2009  9:15     Sun (Gem) Tri (Aqu) Luna 
Sambata 13- 6-2009 16:47    Luna (Aqu) Con [Aqu] Chiron 
Sambata 13- 6-2009 17:21    Luna (Aqu) Con [Aqu] Neptune 
Sambata 13- 6-2009 18:33    Luna (Aqu) Con (Aqu) Jupiter 
Duminica 14- 6-2009  0:04    Luna (Aqu) Squ (Tau) Mercury 
Duminica 14- 6-2009  0:31    Luna (Aqu) --> Pisces 
Duminica 14- 6-2009  4:57    Luna (Pis) Sex [Cap] Pluto 
Duminica 14- 6-2009  5:47 Mercury (Tau) --> Gemini 
Duminica 14- 6-2009 16:33    Luna (Pis) Sex (Tau) Venus 
Duminica 14- 6-2009 20:53    Luna (Pis) Sex (Tau) Mars 
Luni 15- 6-2009  7:20    Luna (Pis) Opp (Vir) Saturn 
Luni 15- 6-2009 10:49 Jupiter [Aqu] S/R 
Luni 15- 6-2009 12:04    Luna (Pis) Sex (Cap) Lilith 
Marti 16- 6-2009  1:14     Sun (Gem) Squ (Pis) Luna (Half Luna) 
Marti 16- 6-2009  4:17    Luna (Pis) Con (Pis) Uranus 
Marti 16- 6-2009  7:38 Mercury (Gem) Tri [Aqu] Node 
Marti 16- 6-2009  7:49    Luna (Pis) Con (Pis) Juno 
Marti 16- 6-2009 10:51    Luna (Pis) --> Aries 
Marti 16- 6-2009 14:53    Luna (Ari) Sex [Aqu] Node 
Marti 16- 6-2009 14:55    Luna (Ari) Squ [Cap] Pluto 
Marti 16- 6-2009 15:36    Luna (Ari) Sex (Gem) Mercury 
Miercuri 17- 6-2009  6:00     Sun (Gem) Tri [Aqu] Chiron 
Miercuri 17- 6-2009 13:44     Sun (Gem) Tri [Aqu] Neptune 
Miercuri 17- 6-2009 17:56     Sun (Gem) Squ (Pis) Uranus 
Miercuri 17- 6-2009 20:38    Luna (Ari) Squ (Cap) Lilith 
Joi 18- 6-2009  5:28     Sun (Gem) Tri [Aqu] Jupiter 
Joi 18- 6-2009 10:23    Luna (Ari) Sex [Aqu] Chiron 
Joi 18- 6-2009 10:57    Luna (Ari) Sex [Aqu] Neptune 
Joi 18- 6-2009 12:04    Luna (Ari) Sex [Aqu] Jupiter 
Joi 18- 6-2009 12:34     Sun (Gem) Sex (Ari) Luna 
Joi 18- 6-2009 17:20    Luna (Ari) --> Taurus 
Joi 18- 6-2009 20:52    Luna (Tau) Squ [Aqu] Node 
Joi 18- 6-2009 21:00    Luna (Tau) Tri [Cap] Pluto 
Vineri 19- 6-2009 15:59    Luna (Tau) Con (Tau) Venus 
Vineri 19- 6-2009 17:06    Luna (Tau) Con (Tau) Mars 
Vineri 19- 6-2009 20:32    Luna (Tau) Tri (Vir) Saturn 
Sambata 20- 6-2009  1:05    Luna (Tau) Tri (Cap) Lilith 
Sambata 20- 6-2009 13:26    Luna (Tau) Squ [Aqu] Chiron 
Sambata 20- 6-2009 13:59    Luna (Tau) Squ [Aqu] Neptune 
Sambata 20- 6-2009 14:22    Luna (Tau) Sex (Pis) Uranus 
Sambata 20- 6-2009 15:01    Luna (Tau) Squ [Aqu] Jupiter 
Sambata 20- 6-2009 19:34    Luna (Tau) Sex (Pis) Juno 
Sambata 20- 6-2009 19:59    Luna (Tau) --> Gemini 
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Sambata 20- 6-2009 23:07    Luna (Gem) Tri [Aqu] Node 
Duminica 21- 6-2009  5:08     Sun (Gem) Squ (Pis) Juno 
Duminica 21- 6-2009  8:45     Sun (Gem) --> Cancer (Summer Solstice) 
Duminica 21- 6-2009  9:51    Luna (Gem) Con (Gem) Mercury 
Duminica 21- 6-2009 16:09   Venus (Tau) Con (Tau) Mars 
Duminica 21- 6-2009 16:58    Juno (Pis) --> Aries 
Duminica 21- 6-2009 21:52    Luna (Gem) Squ (Vir) Saturn 
Luni 22- 6-2009  9:30   Venus (Tau) Tri (Vir) Saturn 
Luni 22- 6-2009 13:47    Luna (Gem) Tri [Aqu] Chiron 
Luni 22- 6-2009 14:21    Luna (Gem) Tri [Aqu] Neptune 
Luni 22- 6-2009 14:46    Luna (Gem) Squ (Pis) Uranus 
Luni 22- 6-2009 15:19    Luna (Gem) Tri [Aqu] Jupiter 
Luni 22- 6-2009 17:43    Mars (Tau) Tri (Vir) Saturn 
Luni 22- 6-2009 20:11    Luna (Gem) --> Cancer 
Luni 22- 6-2009 20:43    Luna (Can) Squ (Ari) Juno 
Luni 22- 6-2009 22:34     Sun (Can) Con (Can) Luna (New Luna) 
Luni 22- 6-2009 23:21    Luna (Can) Opp [Cap] Pluto 
Marti 23- 6-2009 10:41     Sun (Can) Opp [Cap] Pluto 
Marti 23- 6-2009 21:42    Luna (Can) Sex (Vir) Saturn 
Marti 23- 6-2009 23:00    Luna (Can) Sex (Tau) Mars 
Miercuri 24- 6-2009  0:15    Luna (Can) Sex (Tau) Venus 
Miercuri 24- 6-2009  2:20    Luna (Can) Opp (Cap) Lilith 
Miercuri 24- 6-2009 14:24    Luna (Can) Tri (Pis) Uranus 
Miercuri 24- 6-2009 19:49    Luna (Can) --> Leo 
Miercuri 24- 6-2009 21:17    Luna (Leo) Tri (Ari) Juno 
Miercuri 24- 6-2009 22:33    Luna (Leo) Opp [Aqu] Node 
Joi 25- 6-2009  9:30   Venus (Tau) Tri (Cap) Lilith 
Joi 25- 6-2009 20:24    Luna (Leo) Sex (Gem) Mercury 
Vineri 26- 6-2009  1:40    Luna (Leo) Squ (Tau) Mars 
Vineri 26- 6-2009  4:12    Luna (Leo) Squ (Tau) Venus 
Vineri 26- 6-2009 11:32 Mercury (Gem) Squ (Vir) Saturn 
Vineri 26- 6-2009 13:53    Luna (Leo) Opp [Aqu] Chiron 
Vineri 26- 6-2009 14:33    Luna (Leo) Opp [Aqu] Neptune 
Vineri 26- 6-2009 15:28    Luna (Leo) Opp [Aqu] Jupiter 
Vineri 26- 6-2009 20:46    Luna (Leo) --> Virgo 
Vineri 26- 6-2009 23:56    Luna (Vir) Tri [Cap] Pluto 
Sambata 27- 6-2009  6:13     Sun (Can) Sex (Vir) Luna 
Sambata 27- 6-2009  7:37    Juno (Ari) Sex [Aqu] Node 
Sambata 27- 6-2009  8:50    Mars (Tau) Tri (Cap) Lilith 
Duminica 28- 6-2009  0:33    Luna (Vir) Con (Vir) Saturn 
Duminica 28- 6-2009  5:33    Luna (Vir) Squ (Gem) Mercury 
Duminica 28- 6-2009  5:56    Luna (Vir) Tri (Cap) Lilith 
Duminica 28- 6-2009  6:56    Luna (Vir) Tri (Tau) Mars 
Duminica 28- 6-2009  8:26   Pluto [Cap] Squ (Ari) Juno 
Duminica 28- 6-2009 11:04    Luna (Vir) Tri (Tau) Venus 
Duminica 28- 6-2009 18:25    Luna (Vir) Opp (Pis) Uranus 
Luni 29- 6-2009  0:24    Luna (Vir) --> Libra 
Luni 29- 6-2009  3:02    Luna (Lib) Tri [Aqu] Node 
Luni 29- 6-2009  3:40    Luna (Lib) Squ [Cap] Pluto 
Luni 29- 6-2009  4:06    Luna (Lib) Opp (Ari) Juno 
Luni 29- 6-2009 14:28     Sun (Can) Squ (Lib) Luna (Half Luna) 
Marti 30- 6-2009 12:09    Luna (Lib) Squ (Cap) Lilith 
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Marti 30- 6-2009 20:02    Luna (Lib) Tri (Gem) Mercury 
Marti 30- 6-2009 23:18    Luna (Lib) Tri [Aqu] Chiron 
 
 
 

Luni, 1 iunie 
1 iunie, anul acesta, nu va parea deloc o zi a copiilor, ci o zi a oamenilor 

maturi, a constientizarii greutatilor materiale, o zi a grijilor pentru nevoia de 
stabilitate si echilibru. 

Trecerea lui Marte in Taur, va aduce nou in palmaresul predispozitiilor 
planetare sentimentul apartenentei, mandria ca am fost ctitori la ceva, ca am 
reusit prin efort intens si epuizant sa construi ceva cu care acum ne mandrim. 

Daca dorintele vor intra intr-un usor regres, reducandu-se ca numar si 
indreptandu-se spre nevoi concrete, intentii clar definite, tinte precise, 
disponibilitatea spre efort, docilitatea, coborararea privirii in fata unei persoane, 
situatii sau in fata destinului, vor prinde teren din ce in ce mai mult. La polul 
celalalt, Marte in Taur ascunde o vibratie stranie ce este pentru astrologia 
initiatica semn al unui conflict interior construi pe neputinta sublimarii unor 
dorinte intense, a necesitatii de a trece prin experiente directe ce vor trezi simtul 
realitatii. Marte in Taur nu este insa semn de ignoranta, ci mai curand de revolta, 
de opozitie, de refuz al efortului care transforma personalitate, care schimba 
nivelul de educatie, care face trecerea de la un sector social sau spiritual la altul. 
Acest refuz are in el o samanta de putere, ascunsa si protejata, ce va face in asa fel 
incat persoanele care vor dori, pana pe 12 iulie, cand Marte intra in Gemeni, sa se 
schimbe, sa-si modeleze ambitiile prin orientarea corecta a dorintelor, sa-si 
consume energia pentru crestere personala, nu pentru hranirea senzatiilor, vor 
avea in jurul lor un halou special, vor fi pline de farmec, vor beneficia de o 
charisma speciala ca efect al sublimarii unei energii primare, ce pana acum se 
canaliza pe dorinte materiale, senzoriale sau nu erau aduse inca in planul 
constient. 

Aceasta schimbare de registru va lovi in realizarile saptamanii anterioare. 
Dupa o asa lupta, dupa un asa efort acum ar trebui sa ne asezam si sa ne bucuram 
de realizari. Ziua de luni nu este o zi de odihna, de reculegere, de rememorare a 
efortului anterior, ci, dimpotriva, o zi situata in conflict cu saptamana anterioara 
de parca dintr-odata ne va lipsi elementul cel mai important sau am declara 
razboi razboiului fara a-l anula. 

In 1 iunie avem toate sansele sa traim o poveste de groaza la care toti cei din 
jur vor rade pentru ca ei nu vor percepe tragicul din celalalt, ci doar pe cel 
personal. Va disparea din piesa in care jucam personajul principal si nimeni nu 
va observa acest lucru, toti se vor gandi ca asa trebuia sa se intample. 

Faptul ca ramanem fara sustinere, fara energie, fara lumina, intelegere este, 
pentru un cer astral cu Marte in Taur si Luna in Fecioara, semn de angoasa, de 
repliere, de retragere in imperiul fricii, al neputintei, al sperantelor desarte, al 
resemnarii. 

Opozitiile Lunii cu Junon si Uranus din Pesti, inainte ca aceasta sa treaca in 
Balanta, poate aduce erori ce pot conduce la schisma, abandon, teama de 
parasire, incertitudine, lipsa de viziune, dezlantuirea unor obsesii ce devin prin 
conversatii, interactiuni, cauzatoare de esecuri. 

Unii vor spune ca in 1 iunie se va face dreptate, ca se va sanctiona aroganta 
si duritatea cu care cei ce au fost activi in saptamana anterioara au abordat 
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succesul, alti o vor vedea ca pe o noua batalie pe care au pierdut-o, iar altii ca pe o 
noua piesa, o tragicomedie, in care aceiasi actori aleg, printr-un concurs de 
imprejurari, sa joace alte roluri. 

Spre seara cand Luna se va apropia de trigonul cu NN si energia va reveni la 
cote optime, gandul se va intoarce spre faptele zilei si ne vom bucura de putinul 
care ne-a ramas. 

Ca implicare sociala, aceasta zi aduce tensiune pe hotarari mai vechi, 
intentia de a modifica, dar fara vreun succes hotarari deja luate, ale caror erori nu 
vor putea fi combatute cu succes astazi, oricat de mult s-ar incerca. Orice 
incercare de a schimba ordinea lucrurilor, de a demonstra ca nevoile sunt altele, 
de a convinge ca la capatul drumului nu este nicio luminita, fie ea si palida, ci un 
bau-bau, vor fi privite cu rezerva, cu retinere, chiar cu umor. Putini vor fi insa cei 
care vor vedea in tragicomedia acestei zile adevaratul avertisment, adevaratul 
mesaj.  

Prin urmare, 1 iunie nu este nici pe departe o zi a penitentei si nici una in 
care sa se urmareasca sanctionarea unor greseli, fie ele cat de mici, ci o zi de 
tribut. Azi vom oferi tribut fricilor, indoielilor pentru ca azi este programat de 
astre sa ne speriem copilul din interior cu monstrii pe care ii hranim cu 
gandurile, setimentele si indoielile noastre. 

 
Marti, 2 iunie 
Dupa tensiunea ce a planat asupra noastra in ziua anterioara si dupa 

incercarile pe care le-am avut de parcurs pana la sfarsitul zilei de 1 iunie, aceasta 
zi ne va aparea ca un moment de respiro. Ne vom gandi la greselile trecutului, dar 
mai ales la faptul ca ar trebuie sa le reparam sau, pentru cei care sunt implicati 
intr-un demers negativ, sa renunte la actiunile lor. 

Sextilul Venus-Chiron, cu Chiron retrograd, nu este deloc filosofic si nici nu 
face referire la idei sau principii abstracte. Ne va mobiliza nevoia de celalalt, 
teama de singuratate, sentimentul de neapartenenta si, pentru a combate aceste 
stari, vom fi tentati sa abordand opusul brut al fiecarui element indicat. Asadar, 
incercand sa reparam o greseala sau lasandu-ne in voia unui sentiment de 
vinovatie vom gresi sufocand cele cateva persoane care ne ies in cale sau la care 
avem acces, impunandu-le sa simta ca noi, sa faca acelasi lucru pentru a avea 
certitudinea ca, prin aceasta asemanare, suntem si noi intr-un cadru al 
normalitatii, pentru ca avem in jur oameni care ne seama. 

Spre seara Venus va ridica un sextil cu Neptun, de asemenea retrograd, si 
abia acum se vor intregi aspectele pe care aceasta zi le va predispune. Pentru ca 
atat Neptun, cat si Chiron, atunci cand merg inapoi (retrograd) aduc in centrul 
atentiei probleme nerezolvate ce se contureaza in jurul fugii de realitate, sextilul 
cu Venus, dar si trigonul Luna-Soare ce se interpun intre cele doua, vor complica 
si mai mult situatiile, incurcand visul cu realitate pana la limita in care sa 
refuzam ceea ce ni se arata din anturaj ca fiind concret, real. 

Acest aspect inedit al mesajului ce vine din anturaj va purta intr-un mod cat 
se poate de evident amprenta neptuniana: nu vom sti, atat timp cat Neptun este 
activ in aspect, ce este real si ce nu, cine minte si cine spune adevarul, care sunt 
mijloacele corecte de actiune si ce este supus esecului din start.  

Fiind implicate doua zodii dinamice (Berbec si Varsator) trebuie sa ne 
asteptam la impulsuri necontrolate, la dorinte si reactii intense, bruste care vor 
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avea un caracter ambivalent: vor fi motivate de frica si vor produce leziuni in 
anturaj. 

Prin urmare, Chiron si Neptun, ne aduc in aceasta zi un moment de respiro 
pentru a face o analiza, pentru a ne diminua impulsul spre actiune dezvoltat in 
zilele anterioare si cultivat pe dorinta de supravietuire, pentru a percepe corect 
realitatea. Trebuie insa sa ne asteptam ca in desfasurarea acestui proces sa 
manifestam sentimente neobisnuite de atasament, stari acute de nervozitate, 
neputinta, teama, pentru ca acestea par sa fie starile pe care retrogradarile lui 
Neptun si Chiron vor sa le sublimeze. 

Avertimentul merge, asadar, in aceasta directie. Sa incercam sa ne 
diminuam impulsurile, sa ne schimbam gandurile si sentimentele pe care sa le 
cultivam azi prin alegerea altor activitati decat cele programate, pentru ca trebuie 
sa experimentam aceasta diminuare a impulsurilor (vizibila, de altfel, si miercuri) 
pentru a percepe realitatea dincolo de valul dens al iluziei. 

 
Miercuri, 3 iunie 
Pentru ca invitatia astrelor spre diminuare a fost in ziua anterioara un 

element esential pentru a incadra in mod echilibrat vibratiile cosmice, ce se 
pastreaza in intensitate mai mica si azi, tendinta va fi acum spre a da curs 
dorintei de competitie. 

Pana la ora 21:00, cand Luna se va opune lui Venus pe axa relatiilor, a 
relationarii, a raportului eu-celalalt, personal-comunitar,  aspectele bune pe care 
Luna le va ridica cu cele 3 planete din Varsator va duce spre declansarea unui 
proces competitional cu efect de tavalug. Nu numai ca se va amplifica dorinta de 
a demonstra intaietatea, sefia, cunostintele, ci se va dori prin aceste gesturi sa se 
demonstreze charisma. 

Acei oameni care vor da curs acestor tendinte sunt oameni framantati de 
lipsa de atentie sau importanta, de neputinta de a se multumi cu ceea ce destinul 
le-a acordat intr-un anumit moment. 

Daca la nivel personal relatia Lunii cu planetele din Varsator, in special cu 
Jupiter, aduce intrecerea, demonstrarea, impulsul spre tot ceea ce implica 
dinamism, avangarda, conversatie, moda, la nivel social aceste gesturi pot parea o 
tendinta spre imitatie, spre a copia ceea ce pare puternic. 

Spre seara cand Luna se opune lui Venus, aducand grupul de planete din 
Varsator (Jupiter, Neptun, Chiron) in postura de a media conflictul Luna-Venus, 
mesajul astral este acela de impacare cu sine, cu celalalt, adica de a stinge aceasta 
competitie sterila in care fiecare vrea sa demonstreze ceea ce oricum este evident. 
Medierea opozitiei Luna-Venus, a tulburarilor de constiinta, a nemultumirilor 
indreptate spre propria persoana, fata de aspectul fizic sau calitatile intelectuale, 
fata de relatia care exista cu membrii familiei, colegi, autoritati, cunoscuti, 
prieteni, de catre grupul de planete din Varsator aduce un moment de 
constientizare in raport cu un standard. Fie intalnirea cu un prieten care, situat in 
afara tendintei de a demonstra sau care se implica in acest proces la alt nivel, 
pune capat lipsei de intelegere si arogantei cu care dorim recunoastere, aprecire, 
locuri fruntase, fie printr-o abordare dintr-o perspectiva intelectuala sau 
spirituala sa fie lansat exemplul unui inaintas, expus intr-o carte, articol sau 
despre care ne amintim ca am auzi, sa lucreze asupra structurii subtile pentru a 
incheiat acest conflict interior. 
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Vor exista persoane care se vor afla in afara acestei tendinte astrale. Acestia 
sunt oamenii care exerseaza de mult timp autocenzura si care sunt nu atat 
increzatori in sine, cat circumspecti in fara neprevazutului. 

Prin urmare, ziua de 3 iunie atrage un semnal de alarma puternic asupra 
relatiei cu propria persoana, asupra autocontrolului, asupra autocenzurii. Acum 
se poate vedea care este raportul dintre declaratie si fapta, dintre ceea ce se 
afirma despre sine si puterea de a fi asa cum s-a declarat. 

 
Joi, 4 iunie 
Multi vor vedea o legatura subtila intre ziua de miercuri si cea de joi, insa 

totul este o frumoasa si interesanta coincidenta. Nici Luna nu mai trece prin 
Balanta, ci prin cadere (Scorpion) si nici semnul puterii, indicat de sextilul lui 
Venus intai cu Jupiter si apoi cu Chiron si Neptun aflate inca sub un unghi activ, 
nu mai este indreptat spre propria persoana si nici tinut sub control, ci este 
scapat din curte si alerga, ca nebunul, pe drumuri in calea tuturor. 

Ziua de joi este o zi a puterii, a initiativei, a demersurilor sociale declansate 
pentru a schimba puterea de influenta existenta deja cu una noua, de a pune bete 
in roate, de a conspira pentru insuccesul celorlalti pentru ca apoi sa poata invoca 
in mod indraznet si fariseic justitia divina. 

Daca la nivel personal ziua debuteaza cu o puternica tensiune, exces de 
autoritate, pretentii, atitudine justitiara, intransigenta ce se vor sprijini pe 
frustrarea ca multe din solicitari, dorinte, sperante sunt si vor ramane 
neimplinite. Relatiile in care ne vom implica vor avea o puternica nota egoista, 
vizibila doar pentru cei care poti citi usor caracterul unui om dincolo ceea ce 
acesta afiseaza. 

Daca pana la 7:36 tot ceea ce ne vine in minte sau se poate intampla pot fi 
considerate copilarii, evenimente neimportate, trigonul lui Marte cu Pluton, pe 
aplicatia cuadraturii lui Marte la Nodurile Lunare, in situatia in care Luna este in 
cadere, face din ziua de joi o zi grea, incarcata de raspundere, ce ne va solicita cel 
mai mult si, prin asta, ne va pune in fata celor mai importante hotarari 
repartizate de astre acestei luni. 

Trigonul lui Marte cu Pluton aduce curaj si initiativa, ganduri puternice, 
atitudine echilibrata, forta fizica si intelectuala, disponibilitate pentru efort, 
incredere si alegerea unor demersuri care implica maiestrie in a pendula de pe 
planul personal pe cel social fara a incurca gandurile, starile si scopurile. Pe acest 
fond, cand toate par sa mearga perfect, cand in sfarsit suntem rasplatiti pe 
masura priceperii si efortului, apropierea de ora 17:32 aduce in aceasta ecuatie o 
eroare de judecata, o usoara abandonare a echidistantei, pe motiv ca nu mai este 
necesara din moment ce lucrurile sunt stabilitate, ceea ce poate aduce in a doua 
parte a zilei schimbari de roluri, schimbari de situatie, risipirea in van a unei 
realizari importante. 

Atat trigonul la pluton cat si cuadratra la Nodurile Lunii s-au fomat in timp, 
fiind un aspect activ de cateva zile in urma, nu doar in aceasta zi, numai ca acum 
suprapunerea lor la gradul perfect in intervalul de aproximativ 10 ore (7:36-
17:32) ne poate aduce neplaceri, pierderi importante, deconspirarea unor greseli 
pe care le-am facut si care nu au fost cuantificate in procesul de recunoastere a 
meritelor. 

Prin urmare, aceasta zi a puterii nu va imparti totul la modul simplist in 
invingatori si invisi, ci va aduce o nuantare stranie in care adevarul ne va spune 
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ca sanctiunea imediata pe o greseala mai veche este un privilegiu si ca adevarata 
pedeapsa este aceea de a trai cu greseala facuta, ascunzand-o. Avertismentul este 
acela de a indreapta puterea ce se va acumula pana la mijlocul zilei pentru a ajuta 
neconditionat pe oricine fara ca macar in minte sa se construiasca o forma-gand a 
recompensei. Cel care va directiona in felul acesta vibratia astrala se va sustrage 
aliajului de bine si rau in forma lui finala, inevitabila, de neschimbat si va 
beneficia de o viziune clara in care compromisul nu mai are loc. 

 
Vineri, 5 iunie 
In mod nesperat, analizand dupa intensitatea cu care s-au derulate 

evenimentele predispuse de astre in ziua de joi, astazi, pana la pranz, puterea, 
forta, solutiile, chiar ajutorul ce ar putea sa ne vina din anturaj si pe care l-am 
putea primi ca efect al unor fapte trecute sau ca urmare al unui demers mai vechi 
va avea un rol pozitiv in viata noastra. 

Cu Luna in Scorpion si cu Venus in Berbec, cu Marte in Taur si Soarele in 
Gemeni ridicad prima cuadratura din acest an astrologic putem anticipa zilei de 5 
iunie o avalansa de dorinte noi venite peste obiciuri vechi, interventii noi facute 
asupra unor persoane vechi in breasla, cunoscuti, prieteni, colegi, amici. Ganduri 
ascunse, interventii secrete, destainuiri facute departe de ochii lumii si fapte 
asupra carora nu se poate apleca oricine. 

Cand Luna construieste sextile cu Saturn si apoi cu Lilith intr-un interval 
scurt de timp, asa cum se intampla in aceasta zi, mentalul colectiv va fi pacalit 
oferindu-i-se iluzia ca poate alege, ca variantele ce se pun in discutie atat la nivel 
personal in familie sau intre prieteni, dar si cele la nivel colectiv sunt sanse si 
oportunitati. Pentru ca este vorba despre Saturn si Lilith nicio fapta predispusa 
nu poate fi separata de trecut, de o karma negativa care sa faca minciuna poleita 
in nuanta stralucitoare. 

Daca prima jumatate a zilei ne va oferi tentatii pe care cu un mic efort le 
putem evita, observandu-le trecutul si extragand din trecutul lor elementele cele 
mai importante pentru a sti cum sa actionam, in a doua jumatate a zilei, cand 
Venus va trece pe ultimul grad al Berbecului, toate acestea vor avea o evidenta 
nota agresiva.  

Comparata adesea cu Marte, elementul cu care se completeaza pentru a 
defini atractia in cuplu, Venus va fi prin relatia ei anosta cu Marte din Taur ca o 
femeie singura careia executorul a venit sa-i ia casa. Reactiile in aceasta a doua 
parte a zilei vor fi extrem de variante si ele vor indica natura de baza, vibratia 
bruta care sta la baza temperamentului si care nu ar putea fi observata decat in 
rarele momente cand vitalitatea scade atat de mult incat din instinct de aparare 
fiinta isi sustrage atentia pe analiza si lasa libere reactiile. 

Cuadratura Soarelui cu Saturn, cu momentul de maxim spre finalul zilei are 
rolul de a tensiona relatiile, de a intarzia rezolvarile, de a distrage atentia de la 
elementele esentiale si de a-i purta pe drumuri pe oamenii care au nevoie de 
solutie. Acum principalul motiv este o isterie generala, o agresivitate exprimata 
vulgar si care va face casa buna cu superficilitate sau incultura. 

Prin urmare, evitati in aceasta zi sa va aglomerati timpul cu activitati, cu atat 
mai mult cu activitati sociale, demersuri administrative sau chiar juridice. Cautati 
solitudinea si traiti gandurile si impulsurile negative in intimitate pentru a nu 
declansa o serie de evenimente pe reactii de moment deoarece consecintele 
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faptelor pe aspecte negative dintre Saturn, Lilith, Luna si Soare nu au un final 
fericit si nici nu prea pot fi ajustate sau redirectionate ulterior. 

 
Sambata, 6 iunie 
Sambata este o zi de separare a directiilor. Daca in prima jumatate a zile 

Venus inca mai lanseaza asupra oamenilor o vibratie negativa, impingandu-i spre 
cearta si critica, spre despartiri fara avertisment sau spre deposedare de bunuri, 
din momentul trecerii sale in Taur cadrul astral se schimba, iar tensiunea si 
angoasa faptului ca traim intr-o lume agresiva si din aceasta cauza trebuie sa 
reactionam, se risipeste. 

Cele doua directii vor fi insa clare si tocmai de aceea trigoanele Lunii cu 
Junon si Uranus, dar si cuadraturile acesteia cu Chiron, Neptun si Jupiter, 
ridicate inainte de rasarit aduc o noapte tulburata de ganduri de teama si 
initiativa, de durerea singuratatii si speranta unui nou inceput, in asa fel incat 
dimineata va fi intampinata cu o oboseala stranie. 

Nu este deloc intamplator ca multitudinea de aspecte se deruleaza inainte de 
rasarit, dupa care Luna trece in Sagetator (11:23), iar Venus in Taur (12:06) 
pentru ca prin asta vibratiile indicate in ziua anterioara isi vor face loc si in 
aceasta zi. 

Aceste vibratii vor fi cel mai greu de suportat pentru cei care lucreaza 
noaptea, care refuza de doarma sau care nu pot dormi si vor duce tensiunile 
contradictorii predispuse de aspectele Lunii in plan constient unde nu vor gasi 
nici solutie. Pentru acesti oameni a doua parte a zilei nu le va oferi prea multe 
pentru ca oboseala fizica si afectiva, alimentate de intensitatea gandurilor de 
peste noapte, le va capta atentia. 

De partea cealalta, ceilalti oameni vor percepe diferenta intre prima parte a 
zilei si a doua parte ca pe un final si deopotriva un nou inceput. Finalul se va 
referi la ceea ce au predispus zilele de joi si vineri, la karma care au facilitat 
evenimentele din aceste zile, iar inceputul vine sa faca referire la cresterea 
personala, imagine, succes, aprecire, talent, dar si la modul in care va fi pus in 
aplicare.  

Nu putem neglija acest inceput cu Luna in Sagetator, si Venus si Marte in 
Taur pentru ca el ne va aparea ca o iesire la lumina, ca o deschidere a ochilor in 
fata unei lumini placute si reconfortante. Oamenii se vor ocupa mai mult de 
aspectul lor fizic, vor lucra la imbunatatirea imaginii, la cultivarea unor noi 
idealuri prin solutii bune ce apar acum si desigur hranirea fizica, efectiva, 
mentala si spirituala va comporta o imbunatatire considerabila. 

O data cu trecerea lui Venus in Taur lucrurile se aseaza, oamenii sunt mai 
calmi, iar rezistenta la efort este mult mai mare astfel incat stresul si deci isteria 
predispusa de astre in aceasta saptamana vor disparea putin cate putin. 

Prin urmare, alegeti pentru prima jumatate a zilei linistea si solitudinea, 
activitatile casnice si inconjurati-va de oameni care va pot intelege eventualele 
iesi temperamentale. Recomandarea pe care o fac pentru aceasta zi vizeaza in 
mod speciala intervalul 12:06-13:00, adica primele minute ale treceri lui Venus in 
Taur, cand trebuie cultivate atitudini pozitive pentru a optimiza acest inceput si a 
combate Luna plina din Gemeni, care va fi in ziua urmatoare si care poate 
distruge celui neatent sentimentele frumoase pe care cea de a doua parte a zilei 
de sambata le va aduce. 
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Duminica, 7 iunie 
Efectul Lunii pline de azi va fi vizibila chiar de dimineata, chiar daca niciun 

aspect astral nu se implineste la grad perfect. 7 iunie este o zi de durere, boala, 
afectiune, de efort sau de oboseala dupa un efort intens, este o zi in care 
organismul va cauta sa se refaca, penduland intre excesul de energie pe care il 
primeste de la Luna plina, cu care nu stie ce sa faca, si slabirea vizibila a 
organelor in urma efortului facut in zilele anterioare..  

Luna plina pe Gemeni, anul acesta, nu va fi vizibila doar in sectorul 
comunicarii, a relatiilor interumane, ci poate cel mult in relatiile profesionale, de 
subordonare. Influenta cea mai puternica va fi perceputa in sectorul medical, 
afectand sanatatea pe meridianul ficatului. Fixarea Lunii pline pe casele VI-XII 
va viza atat simtome de natura fizica (afecţiuni hepatice, tumori abdominale, 
rigiditatea coloanei, dureri lombare, migrene, acufene, vedere neclară, senzaţia 
de suprasaturaţie, stări de vomă, constipaţie, diaree, tulburări digestive, 
probleme de urinare, rezistenţă fizică scăzută, crampe musculare, afecţiuni ale 
ligamentelor, ten uscat şi palid, păr şi unghii slabe, fără luciu) cat si de natura 
psihica (autocontrol exagerat, emoţii şi purtare instabile, lipsa voinţei, crize de 
nervi, surexcitare nervoasă, sensibilitate exagerată faţă de zgomote, mirosuri şi 
arome, frustrare, stres, imposibilitatea de relaxare, planuri de viitor exagerate). 

Se poate actiona asupra acestora utilizand ceaiuri de coada soricelului si 
galbenele, in care prima foloseste energiile Soarelui, iar a doua ale Lunii, cu atat 
mai mult acum cand Luna se apropie de un sextil cu Jupiter, deci un aspect bun, 
o conditie esentiale pentru a folosi cu succes puterile acestei plante. Sunatoarea 
de asemenea se recomanda pentru a actiona asupra afectiunilor hepatice, pentru 
intarirea si echilibrarea meridianului ficatului, numai ca acum se recomanda sa o 
folosti ponderat deoarece pe langa Soare, Sunatoarea mai primeste influenta 
planetelor Marte si Mercur, iar aceste planete din Taur fac, prima, o cuadratura la 
Nodurile Lunii, iar a doua la conjunctia celor trei planete din Varsator. Nu se 
recomanda sa se foloseasca un amestec al acestor trei plante, ci doar un amestec 
al celor doua (galbenele si coada soricelului), sunatoarea, pentru cine doreste in 
mod special, poate fi folosita separat la interval de cateva ore de la consumarea 
ceaiului din primele plante, pentru a separa spectrul actiunilor si a nu interveni 
cu un factor de stres in influenta astrala a acestei actiuni terapeutice. 

Cuadratura Luni la Saturn va slabi insa atentia si va indica celui bolnav ca 
linistea si izolarea sunt singurele metode de vindecare. Acesta poate refuza orice, 
chiar un medicament, iar organismul sau va actiona sub impulsul acestui gand 
refuzand, la randul sau, un tratament, un aliment, chiar si relaxarea, facand 
odihna obositoare, epuizanta. 

Cuadratura Lunii cu Saturn vine in ecuatia aceasta cu o sugestie falsa, 
pentru ca in relatia Fecioara-Sagetator principalul atribut este cel al devenirii 
(“Uite ce am devenit/ajuns eu”) privind atat ca finalitate, dar si ca motivatie in 
asociere. Cand privim aceasta relatie la nivel personal primul gand este cel al 
vinovatiei pe care vom incerca sa-l interiorizam, el producand dezechilibre ale 
acestui meridian si generand disfunctii pe spectrul sau de actiune. 

Curajul este elementul cel mai sarac al acestei influenta. Daca ne vom trezi 
ca vorbim mult, o vom face pentru ca ne temem, daca vom cauta sa ne izolam, 
vom face asta pentru ca exista o teama pe care o vom numi “lipsa de interes, chef, 
lipsa de energie (oboseala)”, iar daca toata ziua am cautat o metoda de a ne linisti 
sau de a da sens unei zile de duminica si nu am gasit, se intampla tot pentru ca 
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teama de a ne apleca asupra unei activitati care sa ne subjuge atentia si sa ne 
consume energia face casa buna cu teama de a slabi incordarea, sentiment pe 
care il are cel ce este in permanenta stresat si care a ajuns sa creada ca nu poate 
avea randament decat sub stres. 

Aceasta atitudine va legea gandurile si atitudinile zilei de duminica de zilele 
de Scorpion (joi, vineri si sambata) cand alegerile au fost dificile si cand am 
justificat lipsa de intelegere cu presiunea stresului. 

In aceasta zi nu ne mai putem minti. Organismul va striga dupa ajutor, va da 
semne de uzura si ne va spune in felul sau ca a venit moment sa ne diminuam 
incordarea pentru a putea sa se refaca. 

Prin urmare, acordati-va dreptul la a face ceea ce va vine, fara sa va faceti un 
plan, fara sa va ganditi la consecinte si reguli. Daca doriti sa faceti o plimbare, nu 
va ganditi la faptul ca ati alergat toata saptamana si acum ar fi cazul sa va 
odihniti, iesit la o plimbare de catva minute apoi intoarceti-va acasa, atat cat va 
va spune corpul, fara reguli sau interdictii. Daca vreti sa dormiti, culcati-va si nu 
puneti bariera cu gandul pe motiv ca daca dormiti in timpul zilei nu mai puteti 
dormi noaptea. Acordati corpului acum masura pe care o cere pentru a va sustine 
in activitatile pe care i le veti pretindeti. 

 
Luni, 8 iunie 
Ultima zi de Sagetator (Luna in Sagetator) aduce Luna in sextil cu planetele 

din Varsator si cuadratura cu cele din Pesti. 8 iunie va fi asadar o zi a proceselor 
de constiinta, a gandurilor ca in viitorul apropiat ne vom afla din nou in situatia 
in care se va aboli moralitate, intelegerea, bunul simt si corectitudinea. Intuitia 
unui astfel de moment se declanseaza prin sextilul Lunii la Chiron, ce se 
formeaza chiar de dimineata si care va oferi viziuni clare asupra unui context 
viitor. Va fi greu in teama si tensiunea gandurilor sa mai tinem seama de masura 
si, sub impulsul cuadraturii pe care intai o face cu Junon si apoi cu Uranus, 
intuitia unui eveniment nefericit, izolat intre cele doua tendinte agresive, va fi in 
cel mai fericit caz trecuta cu vederea, daca nu chiar combatuta cu aceleasi arme 
cu care ne vom consuma intreaga zi. 

Va fi vizibila teama ca erori mici vor fi acum sanctionate drastic, ca joaca de-
a cuvintele, sensurile si ironiile va fi luata ca o lipsa de respect, ca un atac la 
persoana. Daca pana acum am fost obisnuiti cu “verba volant” acum cuvintele nu 
mai zboara, ci vor cadea ca bombele asupra celor care le-a rostiti. 

Trigonul pe care Venus il va face cu Pluton va fi din nefericire un trigon 
negru, pentru ca pe aplicatia sa se pornesc alte demersuri decat ii sunt spectifice 
si, la implinirea sa, cartile sunt deja facute. 

Ziua de luni, 8 iunie, va parea o zi in care se hotarasc destine, in care omul 
este desprins de noroc si se scufunda intr-o trista si dureroasa mlastina din care 
vom scapa doar prin eforturi proprii. 

Trecerea Lunii in Capricorn ii va face pe cei care au jucat roluri de justitiari 
sa se gandeasca la consecinte, ca caute in interior raspunsuri de aceasta data cu 
echitate si echilibru si sa inteleaga cam care a fost masura justitiei abordate, 
aplicand-o asupra sa. 

Prin urmare, 8 iunie este o zi de cotitura si din nou ne vom confrunta cu 
duritatea unui feedback negativ. 
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Marti, 9 iunie 
Ziua de marti, dar si cea de miercuri, vor face apel la zilele de 20 si respectiv 

21 mai cand Mercur ridica 3 cuadraturi cu cuplul de planete din Varsator (Chiron, 
Jupiter si Neptun). Daca 20 mai a fost o zi a efectelor negative imediate, ca 
urmare a faptelor efectuate in ziua de 18 mai, ziua de 9 iunie cu care se aseamana 
aduce o Luna in exil, ce, folosindu-se de vibratii primitoare, magnetice, 
fermecatoare date de cele doua trigoane pe care le ridica cu Venus si Marte, muta 
centrul de atentie de pe lipsuri personale pe averea celuilalt aducand invidia, 
lacomia si hotia la rang de lege. 

In 9 iunie nu doar ca se va gasi intelegere pentru acestea, ci vor fi promovati 
cei care ies in evidenta lovind, bruscand, furand sau jignind. Cuadratura lui 
Venus la Nodurile lunare ne va face mai putin norocosi si ne va lasa prada 
framantarilor interioare pe care le-am cultivat in ziua anterioara. Daca unii vor 
vedea in aceste demersuri negative argumente ca lumea s-a intors cu susul in jos 
si ca intuitia avut in 8 iunie este exacta, altii, benefiind de aceeasi constientizare, 
vor cauta sa-si justifice prin ceea ce vad, simt si patesc in 9 iunie planurile de 
atac, de razbunare, de opozitie, confruntare sau de a solutiona o problema intr-un 
mod activ, dinamic sau impulsiv. 

Fiind implicat Marte din Taur, se va invarti prin capetele celor ce iesi la 
rampa dorinta de imbogatire, de a spori averea, de a acumula mai mult, de a-si 
insusi un teritoriu pe care, in timp, dorindu-l, au ajuns sa si-l revendice. 

Daca in 9 iunie dorinta, curajul, impulsivitate, aroganta, indrazneala si lipsa 
de masura vor fi privite ca fiind calitati esentiale unui om modern, in ziua 
urmatoare rezultatele acestor demersuri vor fi apreciate, aducand imoralitatea, 
nonvaloare si incultura intr-o pozitie nemeritata. 

Prin urmare, 9 iunie aduce din nou pe firmanentul istoriei voci 
asemanatoare celor care au distrus traditia, valorile nationale si aspiratiile unui 
popor cultivand intr-un mod degradant ideologii prea mari pentru capetele lor 
mici. Acesti oameni exista si in zilele noastre pe aceleasi poziti si ii vom auzi cu 
acelasi elan muncitoresc demonstrand ca afectiunile psihopatologice sau, de 
partea cealalta, umorul personajelor carageliane au in viata reala un caracter 
tragic, profund si dureros. 

 
 
Miercuri, 10 iunie 
Din nou influxurile astrale vor pacali, reusind sa-i convinga pe multi ca 10 

iunie nu va fi diferita de 9 iunie. Aceasta valoare, sustinuta de legatura subtila 
care exista intre Mercur si cele 3 planete din Varsator, aflate intr-o stransa 
conjunctie, va raspandi mesajul sintetic al relatiei Mercur – cuadratura – planete 
din Varsator aflate in conjunctie prin modalitati iendite de exprimare, cuvinte 
nefiresti, gesturi ample, stranii. De partea cealalta, conjunctia lui Uranus cu 
Junon va crea iluzia unei noi ere, a unor noi asocieri, a unor solutii miraculoase. 
“Evrika” vor spune unii, fara sa observe ca de fapt descoperirea lor nu este unica, 
speciala si nici macar interesanta pentru ca ea va semana cu ceea ce oamenii stiau 
si gandeau de mult timp incoace, adica un fel de redescoperire a rotii. 

Trigonul Lunii cu Saturn va face ca totul sa para oficial. Se vor intocmi 
documente speciale si se vor lansa strategii cu termene lungi insistandu-se 
asupra legaturilor stranse care exista intre parti, intre asociati sau parteneri. 
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Conjunctia Lunii cu Lilith, in aceasta zi a conjunctie lui Uranus cu Junon pe 
Pesti se incadreaza, asa cum de multe luni se spune, in tonul special pe care il 
anunta schimbarile planetare. Ne apropiem de un sfarsit, de o etapa finala, de un 
colaps caruia acum ii gasim o solutie ce doar va parea miraculoasa, geniala, 
unica, dar nu va fi. Sa nu uitam ca in acest mesaj avem doua planete pe Pesti si ca 
ispita vine din gandire, aducand de fapt un final in absenta echilibrului mental. 
Da, vom merge la vale, dar directia nu va fi corecta si ne vom trezi ca de la un 
punct incolo, datorita directiilor trasate inca de pe acum caruta va iesi de pe 
margine drumului, ca armasarul nu mai necheaza cersind laudele pentru 
genialitatea descoperirilor sale, ci va iesi din scena cu tinichele legate de coada. 

Atunci unii isi vor aminti ca au avut intuitia acestui final, dar s-au consumat 
luptand pentru binele personal pe care l-au obtinut si pe care il duc cu ei pe 
fundul vaii, impreuna cu caruta iesita de pe drum. 

Acest tablou sinistru este sustinut nu doar de cuadratura lui Venus la 
Nodurile Lunii, ci si de cuadratura lui Mercur cu Jupiter. Acum norocul, schiop si 
cu capul spart va incerca sa strige, dar nu-l va auzi nimeni sau daca il va auzi 
cineva nu-l va baga in seama. 

Prin urmare, cel mai puternic si insistent mesaj astral lansat acum este cel 
legat de solidaritate. Individul va lupta impotriva solidaritatii, iar dorintele 
personale vor fi nimicitoare pentru dorintele de grup. Ni se va parea absurd sa 
facem chiar si cel mai mic sacrificiu pentru un apropiat cand dreptatea striga din 
tropeta sa in alte acorduri. Luptati cu curentul, impotriviti-va acestei tendinte 
spre egoism si invidie, spre autodevorare si dominare si ajutati cat puteti pe cine 
puteti, cat mai mult si cat mai dezinteresat. 

A recurge la aceste gesturi acum cand directia este alta va aparea ca un om 
care in plina vara va iesi pe strada cu paltonul pe el si cu cizme in picioare 
cautand in jur un apropiat pe care sa-l ia sub haina si sa-l incalzeasca. Sunt multi 
oameni care tremura de frig vara si cine ii cauta ii va gasi, numai sa nu traiasca cu 
rusinea ca poarta un palton, cand la moda gasim tanga si ochelarii de soare retro. 

 
 
Joi, 11 iunie 
Trecand in cea de a 11-a zi a acestei saptamani, dar prin ultima zi de 

Capricorn, Luna ii va ajuta pe oameni sa repare greselile mici, facute intr-un 
cadru intim, personal sau intr-un cerc restrans in zilele anterioare. Tendinta 
aceste zile va fi aceea de a pune in practica, de a duce la indeplinire sarcini 
programate anterior, de a cauta solutii pentru a demonstra ca asocierile pe care 
le-am abordat sunt solide si ca, in realitate, nu este vorba de niciun viitor 
sumbru, de nicio schimbare negativa, ci doar de o frica luata in prea serios. 

Sextilele pe care Luna le va ridica impreuna cu Uranus si Junon, aflati inca 
in fereastra conjunctiei, mentin artificial zambete, aliante pe conversatii sterile si 
lipsite de substrat. Cautand sa faca gesturi mari, oamenii isi vor da seama ca de 
fapt aceasta zi nu le aduce nimic si ca singura realitate care le aduce satisfactii 
este cea alimentata tot de teama ca s-ar putea ca intuitia sau descoperirea 
anterioara sa contina un sambure de adevar. 

In mijlocul zilei Luna va trece din exil in Varsator, de pe un semn care o face 
dependenta pe celalalt, modeland starile de pe directia “celalalt stie mai bine” 
(Luna in Capricorn) pe directia “daca tot dau socoteala pentru ceea ce fac macar 
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sa gandesc singur” (Luna in Varsator) modificand registru de pe teama, tacere, 
repliere, pe deschidere, jovialitate, indiferenta, conversatie. 

Conversatia nu va fi decat aceeasi Marie, dar cu alta palarie, pentru ca se va 
vorbi mult si prost, exprimandu-se idei neelaborate ceea ce il va face pe cel in 
cauza mult mai vulnerabil. Ori, cine sa grabeste sa spuna vrute si nevrute va 
reusi, prin conjunctia Lunii cu NN si implicit opozitia cu NS, sa-si atraga antipatii 
ce vor fi indreptate asupra sa cel putin o luna, pana la urmatoarea trecere a Lunii 
peste Nodul sau de Nord (8 iulie 2009). 

Prin urmare, in ziua de 11 iunie se prevede a fi o zi duplicitara amestecand 
binele cu raul intr-o combinatie exploziva, iar recomandarea nu este altceva decat 
o invitate la modestie, retinere, masura. 

 
 
Vineri, 12 iunie 
Singurul eveniment astral al zilei de 12 iunie este cuadratura Lunii cu Marte 

care se realizeaza inainte de rasaritul Soarelui. 
Daca ne gandim la consecintele sociale ale cuadraturii Luna-Marte, luand in 

calcul ca Luna are, din zilele anterioare, experienta gafelor sau a greselilor facute 
intentionat, iar Marte inca sub influenta conjunctiei cu Venus si al trigonului cu 
Saturn, ziua de 12 iunie va fi o zi deosebita la capitolul decizii, analiza, judecata si 
grea la capitolul sanatate. In timp ce energia personala scade, consumata de un 
efort intentionat amplu, secatuind corpul de energie, din social ne vin raze 
benefice, corecte. 

Caracterul benefic al acestei zile va avea implicatii puternice asupra vietii 
personale. Pentru ca succesul social devine vizibil fara un aport personal evident, 
este clar ca implicatiile Nodurilor Lunare, din spatele evenimentelor, devin 
esentiale pentru trasaturile acestei zile. 

Situarea energiei la o cota minima, aduce omului acum prilejul sa se 
gandeasca la faptele trecutului, mutand centrul de interens pe vibratiile Nodului 
de sud al Lunii care, din Leu, reaminteste ca Soarele se afla inca in fereastra 
cuadraturii cu Saturn. Gandind corect fata de sine, colegi, prieteni sau fata de 
societate, isi muta centrul de atentie pe Nodul de Nord al Lunii care ii va furniza 
prin dezamagire, melancolie, izolare sau dimpotriva combatere agresiva a 
singuratatii, informatii importante despre propriul destin. 

Prin urmare, vineri, 12 iunie, este o zi a retragerii, a finalitatii si poate deveni 
foarte usor a zi a succesului. Ne va da bataie de cap lipsa de putere, apatia sau 
chiar lenea care sunt semne ca organismul este epuizat, ca nu mai are energie si 
ca are nevoie de odihna. Combaterea acestei oboseli prin energizante poate aduce 
leziuni pe sistem cardiovascular, dezechilibre de natura hormonala, o functionare 
defectuoasa a muschilor. 

 
Sambata, 13 iunie 
Ziua de sambata va fi o zi de geniu, o zi in frecventa geniului, vibratile 

speciale ale unei asemenea conditii va atinge pe fiecare, aratandu-ne tuturor cum 
este sa duci povara unei lumini intr-un asa de adanc intuneric. 

Daca trigonul Luna-Soare se stie ca aduce echilibru si bunastare, armonie si 
pace manifestate intr-un cadru armonios, echilibrat centrat pe ideea de “mai 
bine”, conjunctia Lunii cu planetele din Varsator vine si ne infatiseaza o ipostaza 
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inedita, unica ce nu va mai aparea in aceasta forma niciodata anul acesta si care 
ne va da fiecarui sa gustam din conditia geniului. 

In astrologie conditia geniului este indicata de zodia Varsator si de Mercur, 
de relatia armonioasa dintre aceste doua elemente si dintre acestea si restul temei 
in asa fel incat sa se construiasca un mesaj sintetic si deopotriva un canal prin 
care mesajele sintetice sa poate fi exprimate. 

Nemultumirile fata de tot ceea ce ne aduce aceasta viata, emotia mistica, 
atractiile spre metafizica sau cercetarile facute pentru a descoperi esenta, starea 
de efervescenta, impulsul spre a atinge ineditul fara a trece prin nefiresc sau 
absurd precum si de a trai deopotriva intensitatea unei vieti simple pe care omul 
obisnuit o banalizeaza cu vulgaritatea sa. 

13 iunie ne va aduce putin din aceasta efervescenta, din aceasta cautare si 
deschidere a gandiri si simtirii spre o vibratie cu totulsi cu toul speciala. 

Atingerea acestei vibrati poate produce efecte remarcabile in plan personal 
si sociala. Fiind implicat semnul Varsator, e dificil de anticipat care va si 
coloratura evenimentelor, cum vor fi ele particularizate pe segmente sociale sau 
pentru fiecare individid in partea. Este insa clar ca ineditul acestei zile vine din 
vibratia cosmica a geniului pe care aspectele le vor indica. 

Prin urmare, va trebuie sa luam in seama tot ceea ce ne aduce aceasta zi, tot 
ceea ce ni se intampla pentru a reusi sa identificam care sunt elementele 
personale si sociale ce rezoneaza cu vibratia geniului. Unii vor resimti aceasta zi 
cu o mare greutate, altii cu o mare bucurie, insa ea va fi doar o calatorie pana spre 
un loc mirific din care ne vom intoarce brusc in urmatoarea zi. 

 
 
Duminica, 14 iunie 
Trecerea lui Mercur prin gradul anaretic din Taur, desfasurata din ziua 

anterioara pana in 14 iunie, ora 5:47 cand va intra in Gemeni, ar putea aduce 
mintii contradictii atat de mari incat celui mic si slab sa-i creeze impresia ca 
poate fi egalul tuturor si, prin aceasta atitudine, sa vrea sa si demonstreze asta. 
Ideea ca buturuga mica poate rasturna un car mare devine din nou in centrul 
atentiei, mult mai putenic si, de aceasta data, capatand accente grave. 

14 iunie va fi o zi a finalitatii, a rezolvarii in ceea ce nu s-a reusit pe parcusul 
lunii mai si nici in prima sapatamana din iunie. Trecerea Lunii in Pesti cu putin 
inaintea ingresului mercurian in domiciliu, ridicand un sextil cu Pluton cu putin 
timp inaintea acestui eveniment, aduce zilei o usurinta in a da curs unor porniri 
negative, antisociale, agresive, de a aduce injurii, de a acuza sau de a critica 
pentru a jigni nu pentru a coordona. 

Cuadratura Soare(Gemeni)-Uranus(Pesti) va aduce comportamente 
antisociale, explozii de reactii, demersuri care vor produce nemulumiri in masa 
din exprimarea carora se poate declansa un adevarat fenomen social al revoltei, 
intransigentei, rezistentei la schimbare. 

Nicovala construita pe cerul acestei zile din Soare-(Chiron-Jupiter-Neptun)-
Uranus-Mercur, aduce tendiuni ce vor intra din fericire pe un fagas normal. 
Schimbarile sociale impuse de aceasta configuratie nu sunt riscante si nici nu vor 
scap de sub control, insa vor accentua tendintele schimbarilor calitative pe care le 
traim in ultima vreme. 

Trecerea lui Mercur in Gemeni, pe casa XII a propriului sau ingress aduce 
suprimarea emotiilor personale si cultivarea unor emotii de grup ca efect al unor 
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demersuri sociale pe care individul nu le intelege decat prin raportarea la grupul 
de apartenenta. Se va pune mult accent pe valorile personale, dar, in mod 
paradoxal, ele nu vor fi avantajate cu nimic. Singurul succes va fi cel social si nu 
oricum, ci acela care va avea un termn lung de aplicabilitate. 

Prin urmare, ziua de 14 iunie este o zi in care se poate vedea lumina de la 
capatul tunelului, fara sa stim cat de lung este acesta, cat de dificile vor fi 
pericolele pe care le avem de infruntat. Stim insa ca un spirit revolutionar ne 
anima pe toti si daca e sa existe un beneficiu in toate acestea atunci acesta va fi 
adresat celor multi, grupurilor mari de oameni. Deci putem vorbi si despre un 
beneficiu al popoarelor prin declansarea unor demersuri de amploare, prin 
elaborarea unor strategii sau pur si simplu prin sedimentarea unor rezultate, 
reiesite din demersuri anterioare, care vor fi dezvoltate si integrate. 

 
 Luni, 15 iunie 
Prima zi a saptamanii este cea a intunericului, a durerilor, a neputintei si a 

atacului. Fiecare vorba, fie ea si un simplu salut, este resimtitia cu o mare 
greutate si acesteia i se cauta interpretari negative, tendentioase. 

Luna se opune lui Saturn, pe incercata axa Fecioara-Pesti, aducand 
luciditate, neputinta, observatii, reflectii in momente de maxima inactivitate sau 
perceperea etapei finale intr-un demers inceput din februarie 2009. Opozitia 
Lunii la Saturn este un semn de putere pentru ca ea este sustinuta de aplicatia 
opozitiei Soarelui la Pluton ce incepe sa se formeze. 

Faptul ca la cateva ore de la opozitia cu Saturn, Luna ridica un sextil cu 
Lilith aduce o asociere negative, o tentatie malefica de a ne asocia pentru a 
critica, barfi, acuza, distruge sau desfiinta. 

Ziua de 15 iunie este o zi a incheierii unui demers greu. O vom incepe cu 
planuri si mandrie, cu dorinta de a controla volumul de informati pe care il 
detinem, cu aspiratii inalte pentru ca Luna din izolatul semn al Pestilor nu 
anticipeaza deloc ce lovitura poate lua vointa, personalitate, exprimare (Soarele) 
prin intrarea sa in fereastra opozitiei cu Pluton. Acest final declansat in prima zi a 
saptamanii va dura doua saptamani si va avea de infruntat si Luna noua lezata de 
acest aspect malefic in 22 iunie, cu putin timp inainte ca Soarele sa implineasca 
acest aspect la grad perfect 

Daca in 15 iunie ne vom plange ca viata este grea, ca esecurile sunt 
dureroase sau ca tensiunile si efortul nu se mai termina, cu adevarat nu stim ce 
val poate sa vina peste noi. Acum se declanseaza o serie de evenimente care vor fi 
indreptate impotriva celor despre care nu se cunoaste adevarul intr-un anumit 
context sau situatie, daca ne referim la cei implicati in factori de decizie, sau se 
implineste o aspiratie cultivata pe un demers negativ abordat inca din luna 
februarie a acestui an. 

Deloc intamplator, 15 iunie este si ziua cand Jupiter va intra in mers 
retrograd si va avea aceasta deplasare pana pe 13 octombrie. Retrogradarea lui 
Jupiter este privita de unii astrologi ca un semn bun, ca o recompensa pe linia 
dreptatii, ca un mijloc prin care se va sanctiona o lipsa de informatie, de putere 
sau un exces de autoritate. Unii considera ca retrogradrea lui Jupiter deformeaza 
simtul dreptatii si ca se va merge prea departe cu justitia, lasand rani adanci si 
traume profunde. 

In mod absolut indubitabil, trecerea lui Jupiter in mers retograd pe un 
context astral dur se adreseaza luminariilor si incearca deopotriva mintea si 
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spiritul, sentimentul si personalitate aducand o tulburare a mintii, o rascolire a 
sentimentului intr-o explozie de gesturi, hotarari, cuvinte, atitudini, demersuri 
care pot leza iremediabil constructiile personale, averea, demnitatea sociala, 
cunostintele. 

Prin urmare, 15 iunie este o zi plina de incercari, de tentatii dulci si 
otravitoare, de atacuri indreptate impotriva unui inamic mai vechi, de greseli 
facute in aceasta directie, dar si de succes in a combate raul cu rau. 

Recomandarea vine in a alege fiecare gest cu discernament, pentru ca lipsa 
de actiune nu este benefica acum, iar dinamismul fara cumpatare este distructiv. 
Sa ne amintim ca suntem oameni si ca prea usor putem gresi. De aceea vom 
transforma 15 iunie dintr-o zi a declaratiilor de razboi, a retrospectivei personale, 
o zi de adulmecare a prazii, dar si de eliberare a pasarii din colivie. Nu avem insa 
dreptul sa judecam destinele celorlati, nu pentru ca suntem mici, ci pentru ca 
suntem lipsiti de echilibru si putere personala. Ori, sa ne lasam antrenati de 
manie si sa credem ca suntem puternici nu ar fi altceva decat o nesabuinta. 

 
 
Marti, 16 iunie 
“Daca as fi avut eu ieri mintea pe care o am acum...” vom spune de 

dimineata. Diferenta de vibratie intre 15 si 16 iunie este evidenta si asta chiar de 
dimineata. 

Trecerea Lunii peste Uranus va leza si mai mult personalitatea, ducand 
gandul in trecutul imediat, tulburand somnul odihnitor al diminetii si aducand 
durere, dezamagire si neincredere. Cel care ne iese in cale este acuzat, criticat, iar 
de aici pana la certuri nu este decat un pas. 

Trigonul pe care Mercur il implineste cu Nodul lunar este benefic, magic si 
aduce judecata, istetime, curaj succes in a folosi cuvantul ca arma, subtilitate in 
exprimare. In ziua anterioara, tensiunea construita de cele doua opozitii, dar si 
trecerea lui Jupiter la mersul retrograd i-a secatuit pe oameni de cuvinte, 
aducandu-i in pragul disperarii. Lipsa de inspiratie azi s-a evaporat si mobilitatea 
comunicarii aduce o usurinta in a rezolva probleme considerate in ziua anterioara 
ca fiind de nesolutionat. 

Trecerea Lunii in Berbec aduce diversitate, insa poate complica lucrurile 
aducand oamenilor putere negativa, indrazneala, instabilitate, nerabdare, 
neputinta in a suporta o injurie sau o critica. Sentimentele devin explozive, 
gandirea deformata si pe un fond bun, cel al trigonului cu NN, deci unul de 
armonie, un neastampar ii va face pe cei mai multi dintre oameni sa-si caute 
singuri conflicte. 

In realitate, tensiunile de ieri si abundenta calitatile de azi aduc in centrul 
atentiei o combinatie exploziva de inteligenta cu rautate, de spirit de observatie si 
placerea de a-i teroriza pe cei care nu-si accepta semenii sau aleg sa vada numai 
greselile lor. 

Prin urmare, 16 iunie este o zi complicata de lipsa de control. Daca prin 
vointa se domoleste neastamparul, agitatia si entuziasmul ca putem si azi sa 
folosim cuvantul pe care nu l-am folosit ieri, ziua va trece in categoria celor 
banale. 

 
 
Miercuri, 17 iunie 
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Ziua de miercuri este o zi buna pentru rezolvarea problemelor de familie, 
cele legate de avere, patrimoniu, de recunoasterea unui membru al familiei, 
pentru acceptarea lui sau pur si simplu pentru a convinge pe cineva de 
competentele personale. 

Cu Luna in Berbec, in aplicatia cuadraturii cu Lilith si cu Marte in Taur, in 
aplicatia trigonului cu Saturn, ziua de miercuri va fi o zi de crestere, de pozne, de 
greseli naive in care timpul este irosit cu gratie. 

Insa nu Luna este vedeta acestei zile, ci Soarele care va ridica 2 trigoane cu 
Chiron si Neptun si o cuadratura cu Uranus aducand in centrul atentiei teama si 
neincrederea, indiferenta si inclinatia spre a gasi un sprijini, un sustinator. 
Aceasta tendinta de a cauta suport pentru proiectele personale sau pur si simplu 
un suport pentru a scapa de tensiune psihica acumulata in zilele anterioare va 
aduce nu numai gratia de a reintalni doi sau mai multi oameniii care nu s-au 
vazut de mult, ci si inclinatia spre a lingusi, minti, spre a fura idei sau chiar 
bunuri cu intentia de a face dreptate, de a plati niste polite. 

Ziua este insa buna la capitolul spiritualitate. Daca trigonul intre Soare si 
neptun aduce viziune, claritate a gandirii, lumina, clarviziune, intuitie, inspiratie, 
cel cu Chiron adauga acestora maturitate, experienta si abilitatea de a intelege 
experientele vietii ca o suma de factori necesari cunoasterii. 

Nu va fi nicio surpriza ca seara va veni cu o pata de culoare intarind indoiala 
si incurajand barfa, comentarii gratuire, desconsiderarea. 

Prin urmare, ziua de 17 iunie este o zi a succesului spiritual, dar, asa cum 
bine se stie, cel mai puternic succes spiritual se soldeaza cu desprinderea de 
aceasta lume. Vom muri putin cate putin in 17 iunie, ne vom lasa in urma 
greutatile care ne blocheaza perceptia adevarului, care ne fac simturile dense si 
care ne coboara nivelul de constiinta. 

17 iunie poate foarte usor sa treaca drept o zi de analiza, in care sa observam 
care sunt elementele vietii personale care ne complica existenta, cat de multa 
energie ne consuma in preocupari lipsite de importanta si cat de util ne poate fi o 
restructurare a vietii. Toate acestea se vor face insa cu teama ca necunoscutul ne 
atinge la fiecare pas. 

 
 
Joi, 18 iunie 
Prima jumatate a zile va fi dominata de gesturi incomplete, de ambitia de a 

rezolva, dar si de neputinta de a finaliza. Trigonul pe care Soarele il va face cu 
Jupiter retrograd, acum, pe final de Gemeni, pentru ca la doar cateva ore Luna sa 
ridice sextile cu toate cele 3 planete grupate acum pe Varsator, aduce o viata 
interioara intensa, complicatii venite pe calea aerului, dificultatea de a atinge o 
etapa finala datorita unor complicatii verbale, declaratii mincinoase sau 
incomplete, ezitare sau pur si simplu teama de a nu declansa ceea ce nu se mai 
poate opri. 

Aceasta prima jumatate de zi este incordata, dar si purtatoare al unui semn 
de evolutie pentru cei care pot fi martori ai evenimentelor. Complicatiile verbale, 
dificultatile de comunicare venite pe cale astrala ne spun ca posturile de ganduri, 
tacerea, retragerea din aglomeratie, conflicte directe sau indirecte sunt cele mai 
bune metode de a contracara dezordinea acestui interval. 
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Dupa 17:20, cand Luna va trece in Taur si cand va implini pe acelasi element 
trigonul cu Pluton, pe cer vom avea o configuratie numita Cortul, care ne va muta 
centrul de atentie pe opozitia Soare-Pluton. 

Daca nu reusim sa ne sustragem tensiunii din prima jumatate a zilei, spre 
seara ne vom petrece timpul retraind resentimente, amintindu-ne tot ceea ce a 
fost rau in viata sau in ultima perioada si tot ceea ce vom gandi va fi incarcat de 
teama de esec, agresiune sau deposedare. 

Cu Luna in semn de pamant, chiar daca este in exaltare, sentimentele vor fi 
retinute, ascunse. Cuvantul daca va lovi, va fi sfasietor, va avea greutatea unui 
baros si va distruge extrem de repede si eficient. De aici pana la a reorienta 
destinul pe o cale gresita nu este decat un pas pentru ca in preajma trigonului cu 
Pluton, Luna ridica o cuadratura la Nodurile lunare. 

Prin urmare, farmecul personal, judecata rationala si reactiile 
temperamentale sunt pentru aceasta zi periculoase si deopotriva cele mai 
putenice elemente care pot dezechilibra un destin corect si armonios. 

 
 
Vineri, 19 iunie 
Vineri va fi considerata o zi linistita doar daca o comparam cu ultimele doua 

zile, doar daca ne vom astepta sa se intample si acum ceea ce s-a tot intamplat de 
la inceputul saptamani. Trecand prin Taur, Luna aduce calm si siguranta acolo 
unde exista echilibru sau retinere si teama celor care isi controleaza greu iesirile 
temperamentale. 

Trecand insa peste Venus si Marte, dar si peste punctul de trigon cu Saturn, 
vibratiile astrale vor modifica semnificativ comportamentul orientand spre 
placeri senzoriale, pofte culinare, dorinta de a iesi intr-un spatiu deschis, de 
distractie, petrecere, consum, cheltuiala. Daca la nivel interior dorintele vor fi 
clar percepute, cu experiorizarea lor va fi o mare problema. 

Conjunctia celor trei planete individule de pe Taur (Luna, Venus si Marte) va 
contrasta foarte tare cu aglomerare de pe Varsator (Chiron, Jupiter, Neptun) 
aducand complicatii pe proiecte mai vechi sau necesitatea de o face o plata pentru 
schimbari de ultim moment. 

Pe cerul zilei de 19 iunie vor existe doua centre de putere, fiecare dorind sa 
se impuna, fiecare incercand prin magnetismul sau sa atraga nivelul de constiinta 
pe vibratiile sale. Impulsul celor doua forte nu va fi cel de a oscila de la personal 
la colectiv, nu va predispune nici instabilitate, ci va impune alegeri dure. Putini 
sunt oamenii care pot duce pe umeri si destinele celorlalti. Acestia nu vor resimti 
predispozitiile astrale ca pe o invitatie la alegere. Cei mai multi insa vor dori sa 
renunte la o povara, sa lase in urma o preocupare, o latura a vietii, o persoana, un 
castig, un efort suplimentar care le acapara atentia si-i mobiliza. 

Unii vor renunta la viata personala, la o persoana draga, la un proiect 
personal, la un plan si vor suferi pentru ca isi vor goli sufletul de impliniri si 
emotii personale. Altii vor dori sa se izoleze, spun ei pentru o perioada, pentru ca 
le este greu sa infrunte acum vantul schimbarii. 

Prin urmare, 19 iunie ne aduce la lumina doua centre de putere, lumina si 
intunericul ca elemente ale informatiei, ca parti esentiale ale energiei. Solutia nu 
este insa cea oferita de vibratia planetelor. Alegand una dintre cele doua centre de 
putere omul se va departa de armonie si va gresi cultivand temperamentul 
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necontrolat, autodevorarea prin abandonarea vietii personale sau 
hiperconservarea valorilor private si diminuarea poftei de viata. 

“Bucurosi le-om duce toate, de e pace, de-i razboi” ne aminteste Eminescu, 
prin minunatele sale versuri, de echilibrul absolut necesar in aceasta zi. 

"Parca-l vad pe astronomul cu al negurii repaos, 
Cum usor, ca din cutie, scoate lumile din chaos 
Si cum neagra vecinicie ne-o intinde si ne-nvata 
Ca epocile se-nsira ca margelele pe ata." Eminescu, Scrisoarea a II-a) 
 
Sambata, 20 iunie 
Cei mai multi isi vor petrece ziua de sambata traind in orb, fara un plan, fara 

a urmari ceva in mod special si, din aceasta cauza, vor considera ca sambata le-a 
adus linistea si relaxarea pe care nu au regasit-o in nicio zi din aceasta 
saptamana. 

Cuadraturile pe care Luna le ridica la planetele din Varsator vor da ocazia 
celor care au ales reducerea activitatii sociale si izolarea intr-o viata personala 
simpla sa primeasca acum confirmari care sa le intareasca ideea ca alegerea nu a 
fost facuta pe frustrare, ci pe ratiune. Din neferire o astfel de intelegere, intr-un 
asemenea moment, nu indica altceva decat frustrare, inhibitie, lipsa de 
desfasurare. De aceea orice informatie ce vine acum ca o conformare nu va face 
altceva decat va hrani neimplinirea. 

Spre seara, trecerea Lunii in Gemeni si apoi trigonul la Capul Dragonului va 
alimenta aceeasi atitudine, dar prin confirmari pozitive, aducand caldura 
caminului, intalnirile de familie in centrul procuparilor. 

De partea cealalta a baricadei, viata sociala pe un aspect atata de dificil si 
complicat va scoate in centrul atentiei opiniei publice vietile private ale unor 
oameni importanti, acestia la randul lor vor dori sa pozeze ca persoane familiste, 
ca fiinte capabile de sentimente adanci si stabile fata de familiile lor sau prieteni. 

Prin urmare, caracterul personal al zilei de sambata va aduce o pata de 
culoare, va schimba registrul si ii va ajuta pe oameni sa-si redescopere vietile, 
procuparile fata de propriile familii, mai mult decat au facut-o de la inceputul 
anului pana acum. 

 
 
Duminica, 21 iunie 
21 iunie este una dintre cele 4 mari zile importante de peste an. La 8:45 

Soarele va trece in Rac, marcand solstitiul de vara si momentul in care diferenta 
dintre zi si noapte este cea mai mare. 

Atat la propriu, cat si la figurat diferenta dintre lumina si intuneric va fi 
foarte mare, la fel si diferentele dintre oamenii care si-au ales tabara. 

Trecerea Soarelui in Rac pe un ascendent in Leu aduce un Soare lezat de 
opozitia cu Pluton ca guvernator al temei si deci un om bolnav, dezordonat, 
deviat sau invrajbit, drept lider. Personajul negativ adus de Soare pe o tema atat 
de importanta este semn de avertizare pentru cei care isi fac pentru aceasta vara 
planuri marete de schimbare a demnitati, de accedere spre functii importante, de 
dominare a unui anumit segment al vietii prin obtinerea de titluri onorifice, 
diplome, posturi. 

Avertimentul este important pentru ca Junon in postura de planeta 
anaretica pe tema ingresului solar in Rac, Luna aflata in conjunctie cu Mercur pe 
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domiciliul acestuia, dar si separatia cuadraturii Soarelui cu Junon pe semne 
mutabile aduce o mobilitate negativa care va da o turnura nefasta, antisociala 
demersurilor. 

Se va urmari ca toata vara sa se dea exemple negative, sa se exploreze un 
anumit sector al vietii in mod sumbru, sinistru in care esecul sa fie permis de 
trece si dezamagire limba in care se va vorbi. 

Acesta este momentul cand se programeaza dezamagirile acestei veri, 
esecurile ei fiind drept cauza a multor pirderi de statut si imagine. Multi se vor 
baza pe asocieri puternice, neobisnuite, apropieri de oameni celebri fara sa se 
observe ca de fapt acestea sunt incercari majore ale vietii, nu momente in care 
destinul recompenseaza, ca si cum cineva ar trai cu mare emotie momentul in 
care s-ar afla in fata lui Jet Li, fara sa stie ca de fapt joaca rolul invinsului intr-o 
confruntare cu acesta si trebuie sa se apare. 

Ipostazele inedite oferite de aceasta tema sunt semne ca epoca schimbarilor 
este in plina desfasurare si ca opozitia Saturn-Uranus, implinita la grad perfect 
de doua ori (noiembrie 2008, februarie 2009) mai are un cuvant de spus in 
toamna, pe 15 septembrie, adica spre finalul intervalului la care face referire 
aceasta tema. 

Schimbarea semnului si in cazul lui Junon, va aduce mai mult curaj in 
asocieri, prietenii stranii, iesiri la rampa prin declaratii, dar si schimbarea ezitarii 
cu competitia ceea ce poate fi constructiv pana in momentul in care partile se 
lupta pentru putere. 

Prin umare, ziua de 21 iunie este o zi importanta la capitolul decizii, dar 
trebuie sa fie deopotriva si o zi importanta la capitolul judecata. Trecerea lui 
Junon in Berbec si Soarelui pe un semn tragic ce inspira ranchiuna si invidie, 
cum este Racul, nu favorizeaza cuvantul, masura, inteligenta, ci reusita, 
recunoasterea, exemplul, acumularea atat in sensul bun, cat si in sensul rau. 
Solutiile cele bune vin asadar din sublimarea dorintelor inferioare, insa nu 
alchimia interioara este impedimentul, ci motivatia care sa-l indrepte pe individ 
spre aceasta practica. Va trebuie sa facem un efort de vointa si sa cautam seninul, 
nu norii de ploaie, oricat de arid ar fi pamantul. 

 
Luni, 22 iunie 
Inceputul saptamanii debuteaza in forta cu doua aspecte majore 

reprezentata de doua trigoane pe care Venus si respectiv Marte le realizeaza cu 
Saturn semn de stabilitate, solutionare, insertie, descoperire in vederea 
vindecarii, rezolvarii, ameliorarii si deopotriva distrugere a unor constructii 
personale. 

Daca intreaga saptamana care s-a incheiat ne-am facut griji despre cum este 
vazuta viata personala in mediul social, cum poate fi ea optimizata si care sunt 
metodele pe care sa le aplicam pentru a ne gasi un loc in societate, acum 
descoperim ca o parte dintre aprecierile facute saptamana trecuta nu sunt asa 
cum le-am ganditi si ca realitatea este alta. 

Diferenta dintre asteptari si realizari este singurul element care aduce 
dezamagire. Fiind Luna trece inca prin Gemeni si nu oricum, ci realizand 
trigoane cu planetele din Varsator si cuadratura la Uranus, vom avea de la astre 
“privilegiul” de a ne face rau singuri. Vorbele vor fi lipsite de substrat, pe un ton 
nepotrivit, exprimate cu o atitudine nepotrivita, pentru ca au a baza frica, grija 
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sau neincrederea acumulate anterior. Aceasta este o mare greseala si acum se 
poate aplica zicala “nu vede padurea din cauza copacilor”. 

Ne vom zbate in prea multe detalii, multe lipsite de importanta, si riscam sa 
pierdem un inceput bun, corect si armonios care poate pune bazele unei 
colaborari interesante. 

Saturn, cu valentele sale revolutinare, cu puterea sa de a reconfigura 
structuri sociale chiar si cu riscul de a le distruge complet intra din nou in scena, 
insa de aceasta data mult mai agresiv. Cu un ascendent al momentului de Luna 
noua pe ultimul grad din Capricorn, urmatorul ciclul lunar va fi restrictiv si 
epuizant. Incepand chiar din aceasta zi vom trai saturnian, confruntandu-ne cu 
adevaruri sfasietoare care vor face sa se evapore minciunile parfumate pe care le-
am avut in jurul nostru de la inceputul anului incoace. 

Aspectul este agresiv pentru ca aceasta Luna noua primeste opozitia lui 
Pluton, ceea ce anunta o vara dificila, dominata de atacuri la persoana, de dispute 
ce se pot solda cu disparitia din scena sociala a unor personaje faimoase, chiar cu 
distrugerea unor structuri si aparitia altora. 

Daca distrugerea este de ceva timp incoace elementul dominant al analizelor 
astrale, refacerea a ceea ce se strica este si va ramane un mister, o solutie de 
rezerva pe care il are vibratia astrala in cazul in care oamenii prin liberul arbitru 
distrug si ceea ce este bun. 

Urmatoarele 30 de zile vor fi centrate strict pe lupta pentru putere, pe 
dispute situate la toate nivele pentru a spori puterea de influenta si pozitia. 
Saturn ocupa casa VII a temei Lunii noi si Pluton casa XI, iar Sensul vietii si 
planetele din Varsator casa I, pe axa interceptata. Nu trebuie sa ne fie cu mirare 
ca aceasta perioada este una de reglare karmica, una de epurare, de curatare a 
destinului de ceea ce este dens sau impropriu evolutiei. 

Evolutia, cu Saturn in VII, nu trebuie sa implice si acumularea de valori, ci 
schimbarea intr-o maniera aparent controlata, ce nu poate fi inteleasa de mintea 
profanului. Relatiile ascunse, servicii cu caracter ascuns sunt acum favorizate si 
vibratia astrala le va indruma spre a da viata opozitie Pluton-Luna noua, 
conflictului intre lumina si intuneric, intre acumulari si piederi, intre dorinta de a 
distruge inamicul cu tot cu pamantul sau si speranta ca vor veni zile mai bune. 

Totul este insa o prea frumoasa iluzie. Nimic din ceea ce se intampla acum 
nu are un caracter bun. Pe alte conjunturi, cu alte unghiuri intre planete ne vom 
permite sa speram ca modifcarile sunt pozitive, dar acum lumea se schimba, iar 
apele devin tulbure nu pentru a da viata unui concept de salubritate (tulburarea 
apei dintr-un rau inainte de a o bea la vechii indonezieni avea la baza un concept 
de salubritate si se explica prin prezenta argilei si prin folosirea virtutilor sale 
terapeutice), ci ca efect al unor lupte ascunse, dure. 

Prin urmare, 22 iunie este o zi a semnalelor, a avertimentelor, dar si a 
faptelor mari, a tensiunilor ce devin periculoase prin importanta atribuita. 
Valorile acestei zile sunt rasturnate, nu se stie clar ce se sfarseste si nici ce se 
incepe, ci se stie ca exista o batalie, o disputa in care fiecare vrea sa castige fara sa 
se gandeasca la ce va pierde, nici macar la pagubele colaterale. 

 
 
Marti, 23 iunie 
23 iunie este ziua confirmarilor. Toate semnalele vin pe ideea “Am stiut eu!”, 

“Ti-am spus eu!” s.a.m.d., captand atentia si limitand foarte mult spectrul 
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actiunilor. Pentru ca Luna s-a opus lui Pluton in ziua anterioara in situatia in care 
opozitia celor doi a sudat vibratiile intr-o trasatura sintetica, opozitia Soarelui cu 
Pluton de dimineata va face o subtila legatura intre cele doua zile. 

Acest “Am stiut eu!”, “Ti-am spus eu!” se va referi in mod special la tumultul 
si efervescenta zilei anterioare in care se porneste un demers, dar nu se stie spre 
ce se indreapta. 

Caracterul malefic al opozitiei Soare-Pluton consta in faptul ca el va 
predispune la conflicte, distrugeri, pierderi de identitate, chiar conflicte deschise, 
lovituri, orice fel de agresiune, dar si manipularea energiilor malefice prin magie 
neagra. 

Ceva rau va pluti in aer intreaga zi de marti, de parca toti oameni se gandesc 
sa faca numai rau si parca tot ceea ce este bun este perisabil. Gandind dupa 
relatiile pe care Luna si Soarele le au cu cei 3 malefici in ziua de marti nu gresim 
daca o vom considera o zi a celor 3 ceasuri rele. 

Binele, intentiile corecte au o slaba intensitate, de altfel tot ceea ce tine de 
structura de rezistenta, de constructii inalte sau cele situate la mare inaltime sunt 
acum supuse ruinarii, degradarii. 

Aspectul firav al binelui vine de la domiciliul Lunii care, lezata de opozitia cu 
intunecatul Pluton, va aduce iluzia succesului in care sa ne punem toate 
sperantele pentru ca la putin timp dupa aceea totul sa se naruie si sa induram nu 
doar pierderile si distrugere ca atare, ci si sentimentul ca orice speranta este 
zadarnica. 

Prin urmare, din cele 3 ceasuri rele ale acestei zile de marti, ne vor lasa o 
senzatie de neimplinire, de durere sufleteasca sprijinita pe durerile pe care le vom 
resimti atunci cand destinul loveste direct sau trimite raze de amenintare. 

 
 
Miercuri, 24 iunie 
In prima jumatate a zilei, Luna va ridica un triunghi minor ce va avea drept 

focat conjunctia Venus-Marte si se va sprijini pe trigonul Luna-Uranus. Ne vom 
mandri cu faptul ca experienta zilelor anterioare ne-a adus ceva maturitate si ca 
daca acum aratam mai multa siguranta este pentru ca ne-am gasit un loc unde sa 
ne ascundem pana trece furtuna. 

A da curs acestor ganduri pana la 14:24 cand se implineste trigonul Luna-
Uranus, inseamna a pune in practica iluzia, minciuna, dezorientarea, 
superficialitatea opoziei Luna-Lilith. Cu alte cuvinte, siguranta predispusa de 
triunghiul minor trebuie sa fie centrata pe altceva, in niciun caz pe mesajele venit 
din zilele anterioare. 

Cei care vor reusi sa se sustraga unui context social puternic pentru a-si trai 
bucuriile in intimite, pentru a ajuta un membru al familie, pentru a se lasa ajutati 
de un prieten apropiat sau pentru a impartasi intr-un cadru intim bucurii simple 
se va detasa de contextul pagubos dat de falsa incredere si se va proteja impotriva 
unor erori de judecata. 

In aceasta directie merg si recomandarile pentru ca a cultiva ganduri 
negative, false, de razbunare, invidie si a le mentine pe motiv ca un context social 
ne incurajeaza increderea este semn de eroare ce va fi amplificat dupa 19:49 cand 
Luna va trece in Leu. Daca atunci cand este in domiciliu, si este lezata, asa cum 
este acum, Luna mai poate aduce retinere, repliere, sublimarea tensiunii prin 
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romantism, preocupari artistice, literare, relatie afectiva, in Leu Luna nu va putea 
fi oprita sa i se cante in struna. 

Asadar, avetizez ca tensiunile si pericolul anuntate pentru ziua de marti se 
repartizeaza si zilei de miercuri, insa in alt mod, cu alte intentii si mult mai subtil 
decat ne asteptam. Ulterior momentului de ingres in Leu, Luna va trece peste 
Coada Dragonului, pe axa Leu-Varsator interceptata aducand in centrul atentiei 
chiar termenul de sanctiune, pedeapsa, verdict. 

Prin urmare, nu este cazul ca in aceasta zi sa ne diminuam atentia. Valorile 
astrale puternice au pentru noi mesaje negative puternice, subtile si 
ireconcilante. Lectia care se invata din aceasta perioada este ca nu poti negocia 
binele si nici nu-l poti obtine pacalind. Ceea ce se va intampla in aceste doua zile 
este semn ca legile karmei nu se activeaza doar de la o existenta la alta, ci 
actioneaza acum si aici cu o forta ce acum nu poate fi contracarata. 

 
 
Joi, 25 iunie 
Ziua de 25 iunie este o zi a tratativelor, o zi a negocierilor, a intelegerilor. 

Trigonul lui Venus cu Lilith, dupa ce Luna a avut in ziua anterioara cateva ore 
bune de transmis un mesaj murdar si subliminal, aduce acestei zilei, ca de multe 
ori de la inceputul anului pana acum, iluzia unui sfarsit bun. In relatia cu Lilith 
nimic nu poate fi asa cum pare si nici asa cum se spune, pentru ca va scoate la 
suprafata ceea ce este foarte bine ascuns si, mai ales, ceea ce poate compromite. 

Tot ce spunem azi ne poate compromite si se poate intoarce impotriva 
noastra ca intr-un joc cu toata energia negativa pe care o intalneste in drum. 

Ni se va parea ca nu suntem intelesi, ca oamenii care ne ies in cale nu fac 
nici cel mai mic efort pentru a intelege ceea ce li se spune si iau hotarari cu ochii 
inchisi. Asa pare, dar nu aceasta este realitatea. 

Fiind vorba despre un aspect benefic, valentele Lunii negre vor porni pe cale 
amiabila, prin interactiuni pozitive si va sfarsi prin a varsa un pahar de vin rosu 
peste rochia miresei, de altfel tipic pentru acest element astral! 

Acest aspect este intarit de sextilul Lunii cu Mercur intre doua semne 
incompatibile, Leul cu vocatia puterii, dar prost aspectat aici prin lezarea Lunii si 
Mercur in domiciliu, guraliv si vesel, iubaret si dispus sa faca orice pentru putin 
spectacol, scandal in care sa-i acuze pe altii si sa-l ridice pe el. 

Cea mai buna solutie pe care o puteti aborda azi este cea a dublei negatii: 
mintit ca va simtiti rau pentru a nu va lasa antrenati in discutii sterile, impuneti-
va un program aglomerat pentru a nu avea timp pentru conversatie, intalniri, un 
suc, o bere, un gratar, invocati motive diverse pentru a nu da curs acestor 
tendinte si a nu permite banalului sa intre in viata personala. 

Prin urmare, ziua de joi este pentru cei care gandesc in perspectiva o zi 
terifianta, iar pentru cei care fac orice pentru a-si consuma sau defula energia o zi 
deosebit de frumoasa. Pentru ca planetele au in subtil o confruntare speciala, 
jovialitatea este acum semn de superficialitate, iar interiorizarea, melancolia 
spiritul critic semne de profunzime. Desi confruntarea celor doua zodii (Gemeni 
si Leu) este cat se poate de exploziva, acum se poate vedea si intelege, indiferent 
de semn, ca profuzime impusa de suferinta Leului (Luna, acum lezata, in Leu) 
este de preferat fata de sclipirea efemera a Gemenilor (Mercur in Gemeni) atunci 
cand cele doua semn sunt intr-o confruntare directa si nu purtatoare ale unor 
mesaje pe trasee diferite. 
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Apropo de visatori sau... nebuni! 
 
 
Vineri, 26 iunie 
Joi a fost frumos, poate prea frumos fata de ceea ce se arata a fi ziua de 

vineri. Cu 3 cuadraturi si 3 opozitii ziua poate trece in fruntea clasamentului celor 
mai complicate zile ale acestei saptamani. 

Se vor complica relatiile personale, placerile de cuplu, vizita regulata la 
acelasi magazin, intalnirile cu vecinii pe scara dimineata la aceeasi ora, fiecare 
mergand la serviciu, dar si cele sociale in care sunt vizite grupurile de oameni cu 
alegerile pe care acestia le fac sau deciziile importante pe care le au de luat la 
nivel macro. 

Dintre toate, cuadratura lui Mercur cu Saturn este un foarte clar semn de 
dezbinare, de cearta intre reprezentati ai unor departamente, de dispute, chiar 
politice, dar facand trimitere la sectorul administrativ cu o finalitate negativa, 
justa pentru electoratul mintit, dar dura pentru cei in cauza. 

Inainte de a trece in Fecioara, Luna va avea de agresat tot ceea ce era sigur si 
necesar, atat in ceea ce priveste discursul, cat si in ceea ce priveste metoda. 
Relatia Mercur-Saturn este acum una periculoasa, generand focare de aversiune 
a celor tineri fata de cei aflati la o varsta inaintata, a celor noi in breasla fata de 
cei mai vechi, pornind, in mod paradoxal, din punctul in care cele doua parti 
lucreaza impreuna, se sustin si se completeaza. 

Momentul de dezbinare, dar si primele clipe ale separarii nu trebuie cautate 
acum in aceasta zi, ci in cele anterioare cand bucuriile mici, abordate cu 
atitudinea celui alunecos care va gasi in permanenta un responsabil pentru 
sarcinile sale au tentat, iar acum sunt platite prea scump. 

Cei are isi vor trai conflictele la nivel personal vor admira in plan social 
circul produs de cuadratura lui Mercur cu Saturn, a intentiilor de a roti puterea, 
de a lovi in cel vechi si de a-l deposeda de bunuri. 

Prin urmare, ziua de vineri este o zi complicata de aspecte stresante si 
reprezinta incununarea unei perioade de stres cu o disputa de proportii. Pentru 
ca nimic din ceea ce se intampla nu este intamplator, trebuie sa ne gandim ca 
daca este sa fie rau atunci destinul face bine prin asta, iar daca este sa fie bine, pe 
un asa context, atunci nu poate fi decat semnul unei armonii karmice speciale. 
Indiferent de pozitie sa, putere personala sau dorinte, acum, astrologul nu are 
dreptul sa intervina. Vineri arde, cine vrea sa nu se aleaga cu arsuri sa stea 
deoparte. 

 
 
Sambata, 27 iunie 
Conform proverbului “Dupa furtuna, vine vreme buna” sambata este o zi 

magica, nu sublima si nu in totalitate speciala, ci doar magica. 
Vibratiile astrale aduc astazi bunadispozitie, seninatate, intelegere ca si cum 

vineri nu s-ar fi intamplat nimic si cei mai mari dusmani azi dau semne de 
impacare. 

Daca ne uitam insa pe lista aspectelor, in afara celor doua sextile care sunt in 
totalitate pozive, trigonul lui Marte cu Lilith este de-a dreptul tendentios si va 
domina intreaga zi. 
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Evident ca trebuie sa luam in calcul si aplicatia trigoanelor pe care Luna le 
face cu Marte si Venus pentru a intelege ca de fapt cineva va incerca sa se 
ascunda, se va preface pentru a reusi sa scape, va minti pentru a se face placut si 
va cauta compania oamenilor care se dovedesc puternici acum dupa 
reconfigurarea centrelor de putere. 

Aspectul de minciuna, prefacatorie va fi vizibil la orice nivel. Indiferent ca 
alegem sa ne petrecem ziua cu prietenii sau ca facem ore suplimentare la serviciu 
vom avea de infruntata ceea ce nu este adevarat. 

Prin urmare, ziua de sambata este centrata pe regasirea echilibrului, pe 
linistirea apelor dupa furtuna zilelor anterioare. Comportamentul adoptat este 
insa unul mai putin corect si multi vor prefera sa minta cu agresivitate, sa 
santajeze emotional, sa speculeze anumite slabiciuni pentru a-si gasi un loc sub 
soare. 

 
 
Duminica, 28 iunie 
Ultima zi de Fecioara (Luna in Fecioara) de luna aceasta aduce o agresare a 

elementului pamant si prin asta o agresare a idee de stabilitate, echilibru 
emotional, spirit practic. 

Trecerea Lunii pe ultimul decan al zodiei Fecioara, va intari relatia cu 
Taurului si va aduce solutii frumoase intr-un context sumbru. Solutiile frumoase 
pe care le vom avea de aplicat vor fi extravagante, neobisnuite, iar unele dintre 
ele stupide, dar suficient de neobisnuite pentru a-l smulge pe om din tristete si 
angoasa. 

28 iunie va fi un fel de “tara arde si baba se piaptana” si va aduce solutii 
construite impotriva bunului mers al lucrurilor, de parca cineva le-a gandit in 
mod special asa. Da, ele au fost gandite in forma in care sunt exprimate, dar nu li 
s-a dat in mod intentionat o forma ciudata. 

Agresarea elementului pamant are concecinte grave ducand spre pesimism, 
pierderi de memorie, incapatanare, manii, dar si spre slabire, epuizare, lipsa de 
coerenta. 

Cuadratura lui Pluton cu Junon are insa un alt spectru de actiune. Ea va viza 
trainicia relatiilor si seriozitatea lor. Multi se asteapta ca pe acest aspect multe 
aliante sa cada, intelegerile sa se anuleze si oamenii sa-si caute alte modalitati de 
a se regrupa, mai ales ca acest aspect se suprapune peste separatia cuadraturii pe 
care Mercur o face cu Saturn. Cuadratura Junon-Pluton nu va rupe aliantele, ci le 
va reconfigura, le va sprijini pe alte baze, iar motivele acestei reasezari vor fi 
altele. 

Daca pe cuadratura Mercur-Saturn au fost vizate structurile statului, 
cuvintele, vorbele alunecoase, declaratiile tendentioase, tot ce tine de exprimare 
in special ca pozitie oficiala, pe cuadratua Pluton-Junon se vor evidentia 
legaturile slabe ale unei prietenii, asocieri sau aliante, punctele slabe ale unui 
contract si pierderile de informatii. Daca privim in contextul general si luam in 
calcul ceea ce s-a pornint deja, consecintele nu sunt atat de grave cum par, pentru 
ca aspectul de dubla negatie intervine si aici, iar acum nu vom vedea decat ca raul 
se va reface, iar binele se va ascunda. 

Aspectul se intinde asupra intregii saptamani si intreaga perioada va fi 
dominata de aceasta confuzie data de goana dupa vinovati. Nu se va gasi decat 
vinovatul cel mai slab, cel care nu va avea suportul noilor centre de putere, noilor 
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aliante si intelegeri facute pe ascunse, asa cum ne-am invatat Lilith in Capricorn 
ca se procedeaza cel mai bine. 

Un alt aspect al relatiei Junon-Pluton scoate din context spectrul relatiilor 
intre grupari ale aceluiasi stat si ls transforma in probleme intre state. Ne putem 
asteptat la declararea pozitiilor unor reprezentati fata de altii, ceea ce ar putea 
aduce multa nedumerire si confuzie, dar si reactii pe masura, ca replica. Aceste 
atacuri se sting, nu duc la confruntari, ci doar la replici obtinand un singur efect: 
informarea cu privire la o noua reasezare a lumii. 

Nu ziua de duminica este centrul acestui mesaj, ci doar punctul cand 
aspectul atinge gradul perfect. Intreaga perioada pe care o traversam aduce un 
parfum nou, strain dezideratelor la care incercam sa ne aliniem, diferit chiar si 
fata de motivele pentru care se doreste punerea in practica a ideii de globalizare. 
Globalizarea, privita ca o noua forma de comunism, are caracterul ei negativ si 
dezvoltarea ei pe vibratia cuadraturii dintre Pluton si Junon trebuie privita si 
inteleasa ca o succesiune de etape agresive in care nu doar atacul indreptat 
impotriva societatii de consum este principala tinta, ci si dezbinarea legaturilor 
interstatale care mentin capitalismul agresiv si doresc in continuare sa-l impuna. 

Daca Junon face trimitere si la viata personala, la tot ceea ce merge spre 
complementaritate, spre intregire a fiintei sau universului acesteia, la tot ceea ce 
sporeste prin asociere, aderare sau unificare, cuadratura sa cu Pluton aduce 
surpare din interior, moment de colaps, o eroare de judecata care genereaza 
reactii in lant, chiar epuizare a unor resurse. 

Prin urmare, ziua de duminica va parea oamenilor obisnuiti o zi simpla, 
banala, ea va fi insa o zi de mare greutate pentru cei cu functie si demnitate. Ea va 
fi insa un alt moment in care ochiul trebuie sa vada si mintea sa inteleaga ca 
reeditarea configuratiilor de la sfarsitul Evulului Mediu si de la aparitia Epocii 
moderne, acele grupari de planete de pe Varsator aduc o alta lumina lumii, iar 
mecanismelor vechi li se va vedea rugina si uzura avansata. 

Intotdeauna vor exista pagube colaterale pe un asa context si tocmai cei care 
renunta sunt cei care impulsioneaza deplasarea spre inainte. Acestia devin marii 
anonimi ai istoriei, oameni carora li se va da un nume colectiv gen “generatia de 
sacrificiu” si prea putini vor fi cei care le vor cinsti memoria. Preschimbarile sunt 
insa dureroase, dar necesare si daca rezistenta la frustrare si suferinta este semne 
de adaptare atunci cuadratura Junon-Pluton vine cu mari incercari in aceasta 
directie. Nu schimbarea de locuri sau a prioritatilor trebuie sa ne doara, ci daca 
ne-am urcat sau nu intr-un tren care nu intra pe linia moarta. 

 
Luni, 29 iunie 
Prima zi din saptamana aduce Luna intr-un semn cardinal si alaturi de 

Soare si Pluton va construi pe cer un careu in T. Prea multa graba, prea multa 
precipitare, prea multa neatentie ne va aduce aceasta zi, dar si prea multe 
incertitudinii pe care vom dori pe loc sa le transformam in certitudini. 

De asemenea, opozitia Luna-Junon se incadreaza in acelasi registru astral in 
care predispozitiile vor colora intentiile noastre aducand mobilitate, dar pe un 
fond agresiv, incarcat de neatentie si superficialitate. 

Indiferent ca avem de parcurs o stare conflictuala mai veche ce se deruleaza 
inca sau suntem atrasi in discutii de o astfel de factura, indiferent ca urmarim sa 
finalizam o etapa, sa punem capat unor discutii sau unor demersuri complicate 
care, pana acum, nu s-au consumat intr-o confruntare, dar care consuma energia 
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psihica acaparand atentia, intreaga zi va aduce tristete, dezorientare, teama de 
evenimente care se vor desfasura dincolo de observatia directa, linia de acceptare 
si permisivitate. 

Aceste evenimente negative pe care careul in T pe semne cardinale le va 
rascoli, vor aduce purificarea pe care ne-am dorit-o in ultima perioada. Se va 
scoate o tristete cu una si mai mare, se va rezolva un conflict cu unul si mai mare 
si fiecare parte implicata va avea de infruntat in primul rand incertitudinea 
intregii situatii, dar si o anume superificalitate a constatarii, o lipsa de intelegere 
din prea multa graba, din prea multa dorinta de a finaliza, termina, implini. 

Trigonul Lunii la NN pe cuadratura cu Soarele va aduce din trecut (sextil 
Luna-NS) sentimente ratacite, uitate, confuze care in loc sa determine in 
interlocutor intelegere ii va incita acestuia sentimente mai putin corecte ce va 
aduce prin defazare la agitatie, instabilitate, lupta pentru replica, post, intaietate. 

Daca va tineti cu firea si ii lasati pe altii sa vorbeasca, eventual reduceti 
conversatia la un minim de cuvinte, fara sa urmariti sa o finalizati in vreun fel 
veti observa cat de aprig sunt porniti unii impotriva altor pe baza unor confuzii, a 
unor minciuni, gesturi necugetate, dorinta de razbunare. 

Prin urmare, 29 iunie este o zi a eruptiilor temperamentale. Starea de spirit 
se va schimba imediat dupa miezul noptii, cand Luna va trece in semn cardinal, 
ceea ce aduce acelora care vor dori sa adoarma mai tarziu o noapte agitata, cu 
treziri repetate, cu ganduri ce nu pot fi inlaturate, cu frica. 

 
 
Marti, 30 iunie 
Trecand prin Balanta, Luna va avea de ridicat un triunghi regal cu Mercur si 

Chiron din Gemeni si respectiv Varsator si va aduce succes celor drepti si atenti, 
celor care au dat dovada de bune intentii, de sustinere, de inteligenta 
constructiva. 

Pentru categoria cealalta, cuadratura pe care Luna o va ridica impreuna cu 
Lilith va aduce confuzie si teama, amplificarea gandurilor negre prin scenarii 
morbide, sumbre, sinistre in care cel in cauza isi vede intreaga avere dusa pe apa 
sambetei, luata de furtuna sau inghitita de ape. 

In contextul opozitiei Soarelui la Pluton, triunghiul regal pe semne de aer, cu 
Luna in cuadratura cu Lilith pe semn cardinal de pamant, efectul temperatura, 
miscarea fronturilor de aer va suferi o modificare brusca si negativa. Pot aparea 
probleme pe ape, pe cale navigabila sau distrugeri datorare apei ce nu mai este 
acum in armonie cu pamantul. 

In ultima zi a lunii totul se misca, atat in plan personal prin exacerbarea 
unui sentiment de vinovatie sau insecuritate, cat si in plan social prin 
descinderea unor forte necontrolate, ce se vor evidentia prin lipsa de simt practic, 
stabilitate sau echilibru. 

Prin urmare, binele de marti este extrem de selectiv si putini vor fi cei care 
vor primi acest beneficiu al destinului. Cei ma multi vor continua sa dea viata 
impulsurilor din ziua anterioara, dar intr-un alt context, in alte grupuri, cu alte 
persoane si cu alte mijloace. 

 
 
Miercuri, 1 iulie 
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Pe 1 iulie Uranus intra in mers retrograd. Din acest moment avem 5 planete 
retrograde si evidentierea unui potential karmic special prin care planetele ii 
ajuta pe oameni sa-si sondeze trecutul, sa-l inteleaga si sa-i corecteze greselile. 

Ziua de miercuri aduce insa si o grupare inedita de aspecte pe care Mercur si 
Venus le ridica la doua planete din Varsator (Chiron si Neptun). Si nu in ultimul 
rand trecerea Lunii prin Scorpion in aceste momente complicate modifica 
directia astrala asa cum se modifica brusc directia de curgere a apei in punctul de 
cascada. 

Daca Uranus patroneaza in astrologie valorile universale, tehnicile moderne, 
inovatiile si aduce oamenilor puterea de a-si constientiza curgerea energiei, de a o 
folosi, de a-i da un sens, intrarea lui in mers retrograd aduce in astrologie un 
moment de cascada. Prima zi de retrogradare a lui Uranus este un fenomen 
deosebit de interesant in astrologie. In timp ce fluxurile energetice tind sa mearga 
inainte si nimic nu le poate opri, atitudinea, curajul, sentimentul par sa 
construiasca mai departe valorile sociale si personale importante, punctul de 
intoarcere aduce celor fara o vointa evidenta o acuta stare de disperare in fata 
unei prabusiri iminente. 

Daca in fata unei cascade oamenii traiesc momentul de groaza al intalnirii cu 
moartea, ipostaza schimbarii directiei de mers a lui Uranus lasa in urma vointa, 
identitatea si personalitatea si plaseaza cu un pas in fata aspiratiile, dorintele, 
mersurile sociale chiar daca semnalele sunt altele, chiar daca pericolul de a 
distruge totul este iminent. 

Valentele Varsatorului cu tendinta sa de a repeta aceeasi greseala, de a 
reproduce de mai multe ori un sablon gresit sau de a aplica un procedeu gresit, se 
poate integra si in trasaturile lui Uranus in momentul de retrogradare. 

Panica, durerea, neincrederea si disperarea sunt specifice doar primei zile de 
retrogradre. O mana nevazuta ne pune in spate aceasta povara si ne tulbura 
sentimentele pana cand ochii se invata cu lumina puternica sau cu intunericul, 
pana cand picioarele sau mainile se invata cu temperatura foarte rece sau foarte 
calda a apei. 

Dupa depasirea acestui moment de acomodare vizuala sau senzoriala vom 
avea de infruntat informatia ca atare a retrogradarii si care, anul acesta, este una 
de factura saturniana, mentala, tulburatoare si epuizanta. 

Uranus pe casa VII a relatiilor si dusmanilor declarati va aduce in relatia cu 
Soarele din casa XI, o combinatie exploziva de stari sufletesti si atitudini pe care 
le vom indrepta impotriva propriei persoane. Gafe monumentale, acuzatii 
nefondate, demersuri gresite, toate vor avea la baza o atitudine usor paranoica, 
de teama in fata unui inamic invizibil. Ce se intampla de fapt? 

Momentul de impact al structurii subtile cu vibratiile retrograde ale lui 
Uranus creeaza o trauma fiziologica, senzoriala, ce va fi memorata foarte bine de 
organism. Ori de cate ori se vor reproduce conditiile acestei zile organismul va 
reactiona, protestand sau aparandu-se. In felul acesta coordonarea nu va fi una 
obiectiva pentru ca analiza se sprijina pe trauma, iar rezultatul va fi unul gresit, 
subiectiv pentru ca fiecare context nou pe care il vom avea de infruntat va fi 
judecat in albia intamplarilor din aceasta zi. 

Solutia o vom gasi in relatia Taur-Gemeni versus casele IX-X. Relatia celor 
doua cupluri nu se va baza nici pe element si nici pe valentele individuale ale 
fiecarui semn implicat, ci pe raporturi dintre modurile vibratorii: fix-mutabil 
versus mutabil-fix. Daca in ceea ce priveste potentialul astral, energia de baza 
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mobilitatea trebuie redusa, ea fiind dependenta de o sustinere a elementului fix, 
deci este absolut necesar pastrarea rezervelor, a depunerilor, a echilibrului deja 
stabilit, in ceea ce priveste exprimarea sau acceptarea modificarilor de natura 
sociala si comportamentala trebuie sa dam dovada de mobilitate. 

Asadar, solutia pentru a gasi echilibrul si a nu disturge obiectivitatea 
scufundand-o in traume despre care nu stim mare lucru este sa acceptam 
schimbarile sociale necesare, cu detasare si intelegere, cu seninatate si 
disponibilitate, fara a cauta sa dam curs consumului interior impulsionat de 
indoiala, revolta, nemultumire. 

Relatiile pe care Mercur si Venus din zodiile si casele indicate mai sus le vor 
avea cu planetele din Varsator (domiciliul lui Uranus) sunt edificatoare in aceasta 
directie si intareste ideea ca putem sa facem fata incercarilor ce incep in aceasta 
zi doar gandind si simtind corect. 

Prin urmare, aspectele acestei zile nu ne obliga sa procedam intr-un anumit 
fel, nici sa facem alegeri dificile, ci doar sa abordam fata de propria persoana o 
atitudine corecta. Daca in ceea ce privesc rezervele personale ele trebuie 
mentinute indiferent ca este vorba despre vitalitate, o atitudine afectiva sau 
avere, in raporturile sociale va trebui sa gandim corect si sa ne acceptam mai usor 
unii pe atii, sa dam dovada de toleranta si deschidere, de acceptare si multumire. 

 
 
Joi, 2 iulie 
Primele semne ale neobisnuitei influente uraniene isi face acum simtita 

prezenta. Daca trigonul Soare-Luna poate avea o influenta minima, nu acelasi 
lucru se poate spune despre cuadraturile Mercur-Uranus si Venus-Jupiter. Cel 
mic va lovi in cel mare si avem toate sansele sa asistam la scene incredibile in 
care buturuga mica va rastuna carul mare. 

Dintre acestea cuadratura Mercur-Uranus este cea mai dificila. Ea aduce 
intr-un unghi negativ cuplul cunoasterii lasand amprente adanci asupra 
convingerilor religioase, afective, relationale si incarcand de raspundere pe cei 
care nesocotesc avertismentele astrale si actioneaza egoist. 

Daca Uranus in Pesti aduce finalul unui ciclu de 80 de ani, implinind mari 
asteptari din efortul cumulat al generatiilor, cuadratura cu Mercur, acum, cand 
domiciliul lui Uranus gazduieste un mare eveniment astral, un fel de Kumba 
Mela astrala, aduce in prim plan ideea de risipa, de fiu risipitor, de dezbinare, de 
distrugere, de anulare a efortului gandirii, de rasturnare a unor hotarari sau de 
complicare a demersurilor de punere in aplicare. 

Pe acest context, cuadratura beneficilor aduce o si mai mare complicare a 
aspectelor ca in proverbul “la omul sarac nici boii nu trag”. 

Avertismentul merge exact in directia comuna celor doua aspecte, in sensul 
ca orice umbra de revolta, de distrugere a echilibrului deja stabilit, orice 
desconsiderare a binelui, efortului, muncii, orice invidie pe succesul celorlati 
atrage dupa sine un efect karmic imediat in totalitate negativ. 

Aceasta cupola astrala care se construieste din interferentele indicate poate 
aparea ca o protectie divina, ca un mod de a spune “pana aici a fost!”. Nu trebuie 
sa gandim nici asa, ci trebuie sa intelegem ca toate acestea au loc pe 
retrogradarea lui Uranus si ca acum contextul general aduce schimbarea 
centrelor de putere, reconfigurarea lumii proces la care Uranus ne invita in 
perioada sa de retrogradare, sa fim martori deschisi, intelepti si buni. 
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Prin urmare, binele este in urmatoarea perioada, dar mai ales in aceasta zi, 
cea mai mare avere. O fapta buna, un gand bun, un sprijin sporeste exponential 
energia pozitiva, norocul personal, in timp ce un gest necugetat de 
desconsiderare a binelui, muncii, inteligentei, intelepciunii este sanctionat 
imediat. 

 
 
Vineri, 3 iulie 
Aflata in Scorpion, Luna i se va opune atat lui Marte, cat si lui Venus, va 

ridica 3 cuadraturi la planetele din Varsator si un trigon cu Uranus din Pesti. In 
Scorpion, Luna este in cadere si toate trasaturile sale vor fi indreptate impotriva 
omului, anturajului, grupului de apartenenta, exacerband ambitia si nevoia de 
succes in aceasta lume, in detrimentul oricaror reguli morale sau spirituale. 

Cuadraturile Lunii la planetele din Varsator sunt privite, in contextul in care 
Uranus si domiciliul sau domina influentele astral de acum, ca o revenire in 
centrul atentiei a unui personaj malefic ce poate agresa usor nevinovatii din jur. 

Privit la un alt nivel personajul negativ poate fi reprezentat si de o suita de 
ganduri, preocupari ce au fost lasate o perioada in parasire si acum ele revin in 
atentie. Pana la 17:10 cand Luna va trece in Sagetator, va fi destul de greu sa 
domolim acest personaj, sa identificam solutiile si sa alungam gandurile negre. 

De asemenea, trecand prin Scorpion, Luna va face o legatura subtila cu 
Pluton facand trimitere la evenimente ce au avut loc in saptamana 22-29 iunie. 

Trecerea Lunii in Sagetator va continua, prin ascendentul momentului de 
ingress in Scorpion, trasaturile cultivate in prima parte a zilei. Legatura cu Pluton 
si apelul la perioada in care a fost puternica opozitia cu Soarele va muta centrul 
de atentie pe sextilul Soarelui cu Saturn. Cu alte cuvinte, se va trece de la agresare 
directa, la una voalata, de la pierdere de imagini, bunuri, statut, la declansarea 
unor demersuri ce au aceeasi finalitate, dar nu si aceeasi faima. 

Incepand de azi se opresc acele campanii agresiva duse in numele dreptatii 
si se vor derula altele, intr-un plan secund, explicate ca facand parte din proiecte 
de anvergura, cu durata mare de derulare. In realitate s-a incheiat o vanatoare de 
vrajitoare si se stabileste alta. Judecand dupa guvernatorii gradelor Soarelui si al 
lui Saturn implicati in acest aspect (Sorele 11 grade, guvernat de Neptun, Saturn 
la gradul 16 guvernat de Juptier) putem anticipa intervalul 6-8 martie 2010 
(Soarele in Pesti si Luna in Sagetator) ca fiind sfarsitul perioadei ca incepe acum. 

Prin urmare, primii pasi in reconfigurarea centrelor de putere vor incepe 
acum. Acesti pasi au tot fost pregatiti de cateva luni incoace, atat prin asocieri 
experimentale, cat si prin declansarea unor scandaluri sau prin distragerea 
atentiei publice de pe problemele esentiale. 

Punctul de inceput este chiar ora 23:43 cand Luna atinge momentul maxim 
al trigonului cu Junon. In 3 iulie la 23:43 se va taia panglica unei noi perioade ce 
se va sfarsit in 6-8 martie 2010. 

 
 
Sambata, 4 iulie 
Abia intrat in Rac, Mercur ridica primul sau aspect major din acest tranzit – 

opozitia cu Pluton. Trecand din domiciliu in restrictivul semn al Racului, Mercur 
va reprima sentimentele, aducand pe picior de egalitate ambitia de a reusi cu 
efortul de a invinge, de a acumula sau detine. Valentele sale vor trece de la 
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discutii, exprimare, comunicare, la transfer de sentimente sau impovarare, de la 
veselie, la mila, de la intelegere, la repros, atat de repede incat unii se vor gandi 
daca au avut vreodata prieteni. 

Un sentiment greu va domina intreaga zi si va da duritate cuvintelor ca si 
cum dincolo de tot ceea ce se spune sta doar resentimentul. Incepand cu aceasta 
zi sentimentele vor fi incercate si daca pana acum mintea a dat dovada de 
mobilitate, acum ea va fi dominata de emotii primare, de dorinta de a controla, 
copia, de a reproduce ceea ce este gata elaborat sau de angoasa ca nu poate face 
asta, ca nu este original. Gesturile si atitudinile dezvoltate in aceasta zi vor fi cele 
de neincredere, de indoiala, suspiciune. 

Relatia Mercur in Gemeni – Venus in Taur a adus chiar in prima zi a lunii o 
ipostaza astrala inedita, la fel se prevede ca se va intampla si cand Venus va trece 
in Gemeni, reusind, chiar daca valentele si insertiile sunt altele, sa mascheze 
esecul, neincrederea si disconfortul prin comunicare, jovialitate, placerea 
contactelor. Dar Venus intra in Gemeni abia duminica, pe 5 iulie, iar Mercur a 
intrat in Rac pe 3 iulie, ceea ce tramsforma aceasta zi de 4 iulie intr-un fel de 
dezorientare, de abandonare si de tristete. 

Pe acest fond opozitia cu Pluton va fi o grea lovitura adusa realizarilor 
obtinute de la 1 mai 2009 incoace. Se va pune la indoiala corectitudinea 
demersurilor din aceasta perioada si chiar bunele intentii, sinceritatea 
declaratiilor fata de aliati, asociati, prieteni, rude, dar mai ales se va pune la 
indoiala utilitatea rezultatelor anterioare. 

Nici nu este de mirare, pentru ca, asa cum am arata in aceasta analiza, s-a 
inceput o noua perioada, cu noi prioritati, cu noi lideri de opinie, cu puteri noi, cu 
relatii noi ce va dura pana la inceputul lunii martie 2010. 

Asadar, opozitia Mercur-Pluton poate fi privita si ca o opozitie intre 
subtilitate si evidenta, intre durerile evidente si miscarile de culise. Multe dintre 
miscarile sociale predispuse de Pluton nu pot fi cunoscute in totalitate si tocmai 
de aceea cele mai multe informatii le putem afla explorand vibratiile mercuriene. 

Prin urmare, 4 iulie este o zi in care trebuie sa tacem si sa ascultam ceea ce 
se intampla in jur, sa aducem pacea in minte si in suflet pentru a nu amorsa 
bomba pe care am construit-o putin cate putin de la 1 mai incoace. Orice gand 
indreptat impotriva cuiva este o bomba cu efect intarziat. 

“Sus sa avem inimile” este un indemn al preotului in timpul Liturghiei si, la 
fel recomand si eu pentru aceasta zi. Este singurul lucru care poate ajuta in 
evitarea leziunile. 

 
 
Duminica, 5 iulie 
Aceeasi unda de dezinteres, de indiferenta sau chiar indolenta planeaza 

asupra vietii private si sociale. Daca trecand prin Sagetator, Luna va ridica mai 
mult sextile cu planetele din Varsator, aducand buna dispozitie, veselie si 
inclinatie spre mondenitati, cuadratura pe care Mercur o va implini cu Junon va 
aduce lipsa de contol, neincredere in partener si suspiciune fata de relatiile 
personale. In felul acesta orice gluma, orice intentie de a combate plictiseala sau 
rutina poate fi usor interpretate ca o lipsa de stabilitate, fidelitate sau seriozitate. 
“Ce ti-a venit si cu glumele astea!?” poate spune consoartei, prietenului sau 
asociatului si prin asta ii taie tot elanul de a consuma intalnirea prin gesturi 
simple si joviale. Cauza poate fi o frustrare accentuata de lipsa de vitalitate 
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predispusa de astre in zilele anterioare sau chiar Venus in Gemeni care parasind 
Taurului intra pe un teritoriu in care crede ca poate spune orice oricui si ca poate 
printr-o astfel de atitudine sa simuleze puterea de dominare. 

Trecerea lui Venus pe Gemeni este insa un mare eveniment al acestei zile. 
Multi, chiar dintre cei care practica astrologia, nu inteleg de ce valorile lui Venus 
in Gemeni au o stralucire fata de cele din Taur cu atat mai mare cu cat sunt mai 
superficiale. Daca in Taur, Venus se comporta ca o reintoarcere la locurile natale, 
hranindu-se cu nostalgia, mirosul de acasa, locurilor de joaca sau chiar amintirea 
vie sa parintilor, fratilor, prietenilor, in Gemeni ea devine absolventa de UNATC. 
Diferenta rezida in a explora senzatii sau placeri interioare fata de a trai pentru a 
demonstra exact ceea ce este cel mai apreciat in grupul de apartenenta, societate 
sau epoca actuala. 

Daca in primul caz trairile capteaza intregul spectru al ateniei, ajutandu-l pe 
individ sa traiasca intens tot ceea ce atinge cu mintea, sentimentul sau chiar fizic, 
in al doilea, mobilitatea, nevoia de nou, stralucire, conversatie, acumulare prin 
cuvant, competitie sau doborarea unui adversar, devin prioritati. 

Valorile semnului Gemeni sunt tentatii pentru oricine, dar ele trebuie 
abordate cu maturitate si intelegere cu atat mai mult cand vine vorba de Venus. 
Dupa noile teorii ale astrologiei karmice putem usor sa vedem in trasaturile 
semnului Gemeni un Leu decazut, si abordand valorile lui Venus prin prisma 
acestora observam ca bucuria si jovialitatea sunt de fapt semne ale 
dezradacinarii, indiferentei, rautatii, chiar desconsiderarii pe care le-am 
dezvoltata in raport cu unul sau mai multi semeni. Zodia Gemeni este un semn 
uman si orice preocupare ar avea, oricat de abstracta, atentia sa va fi centrata pe 
om, aprecieri directe, recompense pe linie umana. 

Prin urmare, trecerea lui Venus in Gemeni ne ajuta sa fim mai detasati de 
greutatile zilei, dar ne impinge sa gresim abandonand proiecte importante doar 
pentru ca par dificile, sa rupem relatii de prietenie care pot fi dificile acum dintr-
un motiv karmic important nu din cauza incompatibiliatii si sa traim cu capul in 
nori visand la bucurii scurte si lipsite de importanta pentru ca vibratiile acestui 
semn intotdeauna vor lupta impotriva aceea ce este greu si anevoios, indiferent 
de motiv. 

Ziua se prevede a fi relativ usoara, dar si periculoasa pentru ca din neatentie 
putem gafa sau anula valori importante asupra carora s-a muncit in ultima luna. 

 
 
Luni, 6 iulie 
6 iulie este o zi a opozitiei, a rezistentei, a dorintei de a face altfel decat 

indica ordinea de fapt a lucrurilor, altfel decat indica intuitia sau constiinta. 
Cuadraturile pe care Marte le ridica la planetele din Varsator sunt puternice si 
agresive, aducand tulburare, nemultumire, aversiune, toate indreptate, din nou, 
impotriva propriei persoane. O grea lectie vom avea de parcurs in aceasta zi 
pentru ca atacul impotriva propriei persoane este un mare cauzator de suferinta, 
un perfect aducator de probleme, iar complicatiile nu se vor termina pana cand 
nu ne vom linisti sufletul si nu ne vom multumi cu putinul pe care destinul ni-l 
ofera acum. 

Chiar daca aspectele sunt categorice, trecerea Lunii intr-un alt semn, chiar 
cand Marte face pe rand aceste cuadraturi, aduce o separare, o modificare a 
vibratiei astrale, o schimbare a orientarii pe gandurile de peste noapte. “Noaptea 
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este un sfetnic bun” vom spune chiar in dimineata zilei de 6 iulie, nu pentru ca 
asa ar fi, ci pentru ca a trece de la cuadratura Marte-Chiron, cu Luna in Sagetator, 
la trigon Venus –NN, cu Luna in Capricorn, este ca si cum am trece de la furtuna 
la vreme buna, de la ghinion la noroc. Norocul insa ni-l facem singuri si aceasta 
modulare a frecventei astrale se incadreaza perfect in trasaturile generale ale zilei 
in care este vizata lupta impotriva propriei persoane. 

De dimineata vom gandi ca destinul este bland, ca exista sanse pentru a 
reusi si ca putinul compromis nu strica, daca el ne aduce multa liniste, calm si 
echilibru in viata privata si cea sociala. Pe acest fond aspectele din mijlocul zilei 
vin ca un dus rece si ne spun ca linistea din familie, nu este deloc asa cum am 
vazut-o dimineata (cuadratura Luna-Junon), iar cea sociala nici ea nu este asa 
cum am vazut-o (opozitia Luna-Mercur). Din aceasta cauza intervalul 13:05-
16:35, cel care delimiteaza cele doua aspecte indicate anterior, devine cel mai 
dificil interval al zilei. El aduce sentimente contrare, o stare de neputinta ascunsa 
adanc in suflet si afisata sau exprimata ca o teama de un inamic pe care destinul 
ni l-a scos de mult timp din cale. Aceasta imagine de oameni grijulii, atenti, 
echilibrati ascunde de fapt o mare durere sufleteasca ce se mentine atat timp cat 
neincrederea si lipsa de viziune acapareaza atentia. 

Seara va face o selectie negativa a zilei si daca de fiecare data la finalul zilei 
este bine sa faci o rememorare, sa-ti cureti mentalul de atasamentul fata de 
evenimentele carora le atribui o valoare de realitate, acum golul mental, absenta 
gandurilor este preferata. 

Prin urmare, aceasta zi este o zi puternica pentru ca mobilizeaza dorinta si 
neincrederea invaluindu-le intr-o iluzie care va fi cand placuta, cand dureroasa. 
Cu toate ca iluzia neptuniana ne atinge vointa inferioara, cea care ne motiveaza 
actiunile in aceasta lume pentru a obtine avantaje aici, este pervertita, ceea ce ni 
se intampla in aceasta zi este pe frecventa destinului. Sa daruim bucuriile si 
suferintele acestei zile Universului, Providentei, Divinitatii, pentru a reusi, prin 
aceasta intentie, sa sublimam o parte a conditie noastre terestre, aceea care ne 
blocheaza constiinta in pendularea de la bine la rau doar pentru satisfactii 
senzoriale, nu si pentru cunoastere. A evolua inseamna a cunoaste, iar cuadratura 
lui Marte (dorinta) la planetele din Varsator (inovatie, progres, revolutie) pe 
fondul incapacitatii omului de a se desprinde de dorintele inferioare care ii 
mentin vie suferinta sau bucuria in detrimentul cunoasterii, zdruncina aspiratia, 
motivatiile spirituale si puritatea mentinandu-i constiinta la un nivel mediu sau 
inferior. 

 
 
Marti, 7 iulie 
O parte a careului in T pe semne cardinale, care a adus zilei de luni prea 

mult piper si prea putin gust, se mai regaseste si in aceasta zi ca amintire a ceea 
ce ar fi putut duce la esec total, gafa vietii, pierderi totale, distrugeri majore. 

Pe Luna plina si cu sextil Marte-Uranus in ziua de marti se trece de la 
suferinta la intuitie, de la lipsa de perspectiva la emotii intense, curaj, dorinta de 
aventura, un neastampar pozitiv, care il poate duce pe individ la gesturi ample de 
cunoastere, intrajutorare, deschidere fata de un ideal sau un demers social 
respins altadata. 

Ascendentul momentului se afla in armonie cu Sensul Vietii, dar si cu Venus, 
care “stie” de cateva zile care sunt directiile destinului, ce se lanseaza asupra vietii 
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personale, care sunt mijloacele prin care sa ne recuperam banii, averea, casa, 
masina, prietena/prietenul, nevasta/sotul, reputatia sau postul. Calitatea 
deosebita a acestei Luni pline este aceea ca deschide portile bucuriei. Unii nu le 
vor vedea, iar acestia vor fi cei care intai au refuzat sa recunoasca un adevar, 
poate chiar unul minor, apoi au persistat in aceasta eroare, iar acum se vad in 
situatia de a nu mai putea recunoaste adevarul si de a minti in continuare. 
Nefericirea este pentru ei taramul fagaduintei si, daca vor avea parte de o 
bucurie, pentru ca Luna plina de acum aduce bucuria si pentru ei, atunci aceasta 
va veni pe traseul milei, a nevoii de a impresiona, induiosa, pe calea lipsei de 
intelegere si a apelului la evenimente marcante negative din viata. 

In 7 iulie avem posibilitatea de a fi un martor al propriei vieti, sondand cat 
este adevar si cat este minciuna din viata noastra, ce sectoare sunt afectate si 
unde putem sa speram ca suferinta nu ne-a alterat gandirea, alegerile. 

Prin urmare, ziua de marti este o zi frumoasa, cu senzatii stranii, inedite, cu 
inspiratii geniale, purtatoare ale unor mesaje speciale de reconciliere, impacare 
sau de indicare a demersurilor corecte. Pentru unii corectitudinea poate arata 
insa altfel, iar binele poate insemna suferinta, lipsuri, abandon s.a., elemente prin 
care instrumentele psihologice pun in aplicare un program complex de santaj 
emotional. Cu toate acestea, oricat de grea este viata oricat de multa suferinta ne 
poate aduce acum impulsul spre schimbare incurajat de planete, un strop de 
lumina va intra in viata fiecaruia. 

Important este sa fii multumit de tine insuti si mai ales sa fii dispus sa oferi 
tribut doar binelui si echilibrului pentru ca viata este ceea ce traiesti, nu ceea ce 
crezi ca traiesti. 

 
 
Miercuri, 8 iulie 
Binele predispus de astre in ziua anterioara, acum isi va face si mai mult 

simtita prezenta. Ceea ce este esential va avea o unda pozitiva, ceea ce este 
important va veni pe o cale corecta, printr-un demers corect. 

Faptele azi ii vor uni pe oameni, iar intalnirile pot deveni de colectie. Nu este 
o zi a gesturilor marete si nici una a celor glorioase, ci o zi simpla si calda. Daca 
pana la 18:03 Luna va trece prin Capricorn, aducand cumpatare si intelegere, 
restrictii impuse in grup pentru a mentine un echilibru social important, o 
realizare aparuta chiar cu o zi in urma, dupa ora 18:03, cand Luna trece in 
Varsator, oamenilor li se dezleaga limba si mintea si nu numai ca vor vorbi mai 
mult, dar vor si spune lucruri importante. 

Faptele impuse de acest tranzit sunt putine, insa pot aparea efecte ale 
actiunilor din perioada 18-22 iunie (tranzitul Lunii prin Taur) ce au fost centrate 
pe dorinta de dreptate personala sau de a supravietui prin cumpararea libertatii. 

Prin urmare, tot ceea ce iese in intampinare in aceasta zi este suspus unei 
trieri pozitive, a unei echilibrari karmice prin expulzarea din forul interior a unor 
convingeri eronate ce atrageau si mentineau in centrul atentiei atitudini negative 
sau gesturi eroare. 8 Iulie este o zi a Luminii si a efectelor inedite pe care le care 
confera lucrul in Lumina. 

 
 
Joi, 9 iulie 
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Joi este o zi a recuperarii. O oboseala stranie sustinuta pe de o parte de 
relatia benefica intre Luna si Venus, precum si de Uranus din Pesti, atrage 
gandirea, emotiile si sentimentele spre astral, spre lumea visului, spre tot ce tine 
de taramul celalalt. 

In aspectul sau pozitiv, ziua este, la fel ca si celelalte anterioare ei, incarcate 
de sublim si inspiratie, de comunicare pe cai neconventionale, o zi a telepatiei, 
empatiei, a schimburilor energetice armonioase. Intuitiile pe care le avem acum 
nu vor fi insa toate pozitive. Unele vor fi semnale de alarma ce vor viza prima 
jumatate a lunii septembrie cand se va intensifica foarte tare ultima etapa a 
opozitiei Saturn-Uranus, altele vor viza trecutul, indicand evenimente ce s-au 
desfasurat pe celelalte opozitii Saturn-Uranus cu momentele lor de maxim in 
februarie 2009 si noiembrie 2008. 

Din umbra, Lilith, aflata acum in tranzit prin Capricorn a perturbat intuitiile 
sau momentele de destinere si bucurie din zilelor anterioare. Aceste vibratii au 
fost percepute ca indoieli, suspiciuni, insa nu au putut modifica directia starilor si 
nici pe cea a evenimentelor. A reusit insa sa sadeasca in suflet suspiciune ca 
oricat de sigura este o informatie dihotomia ne va urmari in permanenta. 

Intuitiile acestei zile, valorile speciale, corecte, benefice cu care vom lucra 
acum vor fi patate de o usoara indoiala indreptata impotriva propriei persoane, 
impotriva celor care ne sunt in preajma, impotriva unui ideal, iar efectul nu este 
acela de a distruge, ci de a frana evolutia. 

Momentul complicat al acestei zile aduce un bine periculos, atragerea 
persoanelor care zambesc frumos si mint la fel de frumos, a oamenilor care nu 
opun rezistenta. Totul pare alunecos, perfid intr-un mod atat de elaborat incat 
nimic din ceea ce pare nu va ramane asa. Cei care lucreaza cu energia, care simt 
vibratile astrale in desfasurarea lor, care pot descompune un eveniment si 
identifica in efect cauzele multiple care l-au produs, vor trai cu mare intensitate 
adevarul de dincolo de iluzie. 

Pentru acestia ziua poate deveni o zi a iluminarii, a deschiderii spirituale 
dincolo de limitele impuse de structura actuala. Trebuie aici sa luam in calcul si 
eventualitatea aparitiei unui soc, a unei traume sau dureri ce se va cubari in suflet 
si va opri evolutia ori de cate ori se vor intruni conditiile unui salt evolutiv. 

Puterea speciala a Lunii in aceasta zi este sustinuta deopotriva de Soare si 
Saturn. Ea pare acum ca un subaltern care plecat in delegatie are puterea de a 
reprezenta institutia sa cu toate prerogativele unui sef. 

Prin urmare, sa ne asteptam de la aceasta zi la multe evenimente stranii, iar 
unele dintre ele chiar bune. Este indicat insa sa nu abandonam luciditatea doar 
pentru ca simturile ne indreapta atentia in alta directie, ci sa incercam sa privim 
cu maturitate si sa ne intrebam de fiecare data cand ni se intampla ceva “Cine 
sunt eu?” sau “Cine sunt eu acum?”. Raspunzandu-ne, chiar prin intrumentele 
limitate impuse de context, smulgem constiinta din material si o lasam libera in 
asteptarea unui sublim centru de putere, care o va magnetiza si ne va oferi mult 
asteptatul contact cu adevarul. 

 
 
Vineri, 10 iulie 
Ziua de vineri implineste un aspect astral inedit, cand vom intelege de ce 

toata saptamana a fost incarcata de o savoare astrala speciala. La 12:10 Jupiter, 
aflat in mers retrograd se intalneste cu Neptun, de asemenea aflat in mers 
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retrograd, aducand o dislocare a centrului de atentie pe probleme mai vechi, fara 
a putea sa le solutioneze in vreun fel. 

In timp Jupiter si Neptun vor aduce oamenilor teama ca trecutul va fi 
descoperit, ca faima buna este o penitenta pentru unii pentru ca vor fi solicitati, 
Luna va trece peste planetele din Varsator, amintind oamenilor ca scopul 
efortului pe care trebuie sa-l depuna acum este acela de a construi un viitor 
diferit de ceea ce vedem acum in jurul nostru, pe baze noi, cu structuri noi. 

Vineri elevul bun, care se tot lauda cu rezultatele sale bune va fi trimis la un 
examen greu si acesta va regreta ca a facut public nivelul sau de cunostinte, iar 
subalternul va avea ocazia sa vada la modul concret si tangibil cum orice 
recomandare, sfat, idee se transforma brusc in sarcini de serviciu. 

Desfasurarea evenimentelor ce incep azi va dura pana pe 22 iulie cand 
Jupiter il va intalni pe Chiron, aflat de asemenea in mers retrograd si cand se va 
descoperi ca e buna si o solutie mai veche ce poate fi aplicata fara a distruge 
planurile de reconfigurare a lumii, statului, grupului de apartenenta sau familiei. 

Asadar, ziua de vineri aduce o noua provocare, aceea de a face dovada 
cunostintelor, de a convinge ca s-a atins nivelul actual prin efort, nu prin 
favoritisme. Va fi mai mult o lupta cu sine, cu asteptarile pe care le avem de la 
noi. 

Daca in ziua anterioara nu am binevoit sa facem efortul de a vedea adevarul 
dincolo de evenimente, adevarata intentie a oamenilor o vedem azi, iar noi, la 
randul nostru ne vom arata adevarata intentie pe care o avem fata de cei din jur. 
Totusi, universul nu poate face totul in locul nostru, tocmai de aceea cine vrea sa-
si mentina locul sau sa obtina mai mult, cine vrea ca atunci cand povesteste 
despre sine sa foloseasca preponderent “am reusit” fata de “am incercat” va 
trebui sa dea dovada de vigilenta, disponibilitate, rezistenta la efort. 

 
 
Sambata, 11 iulie 
Ziua de 11 iulie este o zi de finalitate, o zi a sfarsitului atat in sensul bun, cat 

si in cel rau. 
Privind in sensul bun, 11 iulie poate aduce solutia de sfarsit pe care o 

asteptam de mult timp, dezlegarea unei enigme, momentul de respiro, deci de 
desprindere de un efort sau o sarcina profesionala. Cand Luna este in Pesti si 
Soarele este in Rac avem de-a face cu o combinatie care construieste un tunel al 
finalitatii imediate. Daca in astrologia esoterica Racul canalizeaza din subtil 
vibratii astrale inedite, semnul Pesti le finalizeaza aducand solutia imediata 
incarcata de un acut sentiment de neimplinire, dezamagire, refuz, ca si cum 
suntem obligati sa aducem la lumina o solutie pentru care ar fi trebuit sa mai 
asteptam. 

Totusi acest aspect tine de latura pozitiva a acestei zile, rezolvand o suferinta 
cu o alta suferinta, o despartire printr-o alta despartire, aducand finalitate intr-
un interval care e dificil si care da impresia ca nu se mai termina. Acest canal al 
finalitatii imediate devine aievea doar in aceasta relatie Soare in Rac - Luna in 
Pesti. Impulsivitatea adusa de Rac, agresivitatea mocnita, ambitiile vor fi, prin 
Luna in calitate de guvernator, un imbold spre vointa, spre deschidere a unei usi 
fermecate. Acum, in zilele de Pesti (Luna in Pesti), de la imbold si pana la 
finalitate nu este decat un pas. 



2009 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime!  
 

168                                                                                         © Gheorghi ță Coşer, 2009 

In sensul negativ, finalitatea poate incepe de la o promisiune facuta fara 
prea multi spectatori a carei rezolvare va impune un mare efort si care, in final, 
va modifica structura interioara si statutul social. 

O hotarare luata in aceasta zi, ce va avea la baza un motiv personal sau 
profesional de revansa, eliminare dintr-o schema, concediere, atrage dupa sine 
ghinionul, esecul pe idee “cine sapa groapa altuia, cade singur in ea”. 

Reculul astral special pe care Uranus l-a activat de cand Soarele a intrat in 
Rac, capata acum valente noi prin faptul ca se va infiripa ceva atat in gesturi, cat 
si in planurile de viitor. 

Pornind de la cuadratura pe care Luna o va face cu Marte (5:16), chiar de 
dimineata, si pana la cuadratura Luna-Venus (20:44), Luna schimba semnul, la 
6:43, trecand in Pesti. Oscilatia intre doua cuadraturi, una cu un benefic (Venus) 
si cealalta cu un malefic (Marte), aduce exact oscilatia intre bine si rau, intre 
personal si social, intre valori si nonvalori, intre eforturi construtive si pierderea 
de timp. 

Relatia Luna in Pesti, Marte anaretic (ultimul grad) in Taur, aduce in centrul 
atentiei durerea, sentimentul parasirii si epuizarii, a efortului care nu se mai 
termina. O unda de pesimism va pluti si tocmai de aceea trebuie, pentru ca 
suntem in cunostinta de cauza prin informatiile cu substrat astrologic la care 
avem acces, sa cautam binele, armonia, echilibrul, zambetul, veselia prin tot ceea 
ce facem. 

In felul acesta ne pregatim intrarea lui Marte in Gemeni, care nu trebuie sa 
ne gaseasca pierduti in durere, pentru a o inmulti, ci dispusi spre a experimenta 
noutatea. 

Prin urmare, ziua este complicata de dualitate si apasatoare chiar si atunci 
cand ni se intampla lucruri bune. Relatia Luna in Pesti - Soare in Rac aduce 
goana dupa a finaliza o etapa, dupa a construi rezultate ce pot fi adesea diferite de 
premize, iar relatia Luna in Pesti cu Marte pe ultimul grad in Taur semn de 
decadere, avertisment asupra unei schimbari negative pe care o provocam fara sa 
ne fie impusa prin determinismul astral. Cine poate face clar diferenta intre 
tristetea venita din experienta si cea venita din lipsuri poate depasi incercarile 
acestei zile. 

 
 
Duminica, 12 iulie 
Aceasta este cea mai importanta zi a saptamanii, cea mai puternica pentru 

ca aduce o combinatie deosebit de puternica intre centri de putere fara razboi, 
confruntare, ci printr-o deschidere de forte aflate in afara atentiei personale. 

Chiar de dimineata, Marte trece in Gemeni, aducand tarie cuvantului, 
incisivitate verbala, mobilitate gandirii, dar si dezordine in exprimare, lipsa de 
echilibru, stabilitate sau control asupra dorintelor. Trecerea sa in Gemeni pe un 
ascendent in Rac aduce putere Lunii si implicit opozitie pe care aceasta o face cu 
Saturn. 

Se vor pune din nou in discutie conflictele intre structuri, intre functionari si 
chiar conflitul intre state, pe motive vechi. Vechile centre de putere vor initia un 
demers de revendicare a puterii de influenta, iar acest lucru va putea fi vizibil 
incepand de azi, pana in septembrie cand se va implini opozitia Saturn-Uranus pe 
axa Fecioara-Pesti. 
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Duminica va fi vazuta ca o zi a curajului, desi nu va fi asa! Spun ca nu va fi 
pentru ca nici ascendnetul in Rac nu aduce curaj, nici Luna, in calitate de 
guvernator al temei de ingres, trecand prin Pesti si nici opozitia pe care o are de 
suportat cu Saturn. Ceea ce reiese din aceste relatii poate fi denumit ca 
agresivitate, raspuns intarziat la un stimul mai vechi, atacul iminent in urma unei 
detente realizate in ultima luna. Cu alte cuvinte, raspunsul va veni ca urmare a 
unor demersuri declansate la inceputul lunii iunie si bazandu-se pe acumulari 
mai vechi va fi confundata agresivitatea si impulsivitatea cu curajul. 

Evenimentele se vor derula cu dificultate pana in momentul in care se alege 
un inamic, un opozant, pana cand gasim persoana cu care sa pornind un schimb 
de idei, o confruntare, pentru ca desfasurarea propriu-zisa va fi in armonie cu 
mesajul. Fiecare va da dovada de putere de argumentare, putandu-si sustine 
ideile atat informational, cat si atitudinal. 

Trebuie sa luam in calcul ca Soarele se afla in fereastra opozitie cu Lilith pe o 
axa a relatilor (Capricorn-Rac), a legaturilor de familie, a demersurilor sociale 
pentru stabilitate personala, acumulari, chiar a atasamentelor afective si poate 
aduce pe un fond bun o proasta gestionare a timpului sau cuvintelor, plasand in 
centrul atentei o problema mai veche. 

Prin urmare, stabilitatea acestei zile este slabita de teama de singuratate, 
deposedare, neputinta de a accepta o situatie incerta pana cand apare momentul 
prielnic rezolvarii. 

Trebuie sa luam in calcul ca trecerea lui Marte in Gemeni si aplicatia 
opozitiei Soare-Lilith, precum si implinirea la grad perfect a opozitiei Lunii cu 
Saturn, aduce luminii, gandirii, atentiei, constientizari, luciditatii oscilatii 
negative, de parca tot ceea ce vine bun in viata trebuie sa se sfarseasca negativ, 
intr-un conflict sau in insatisfactie. Nu trebuie insa sa ne lasam antrenati in betie 
de cuvinte. Viata azi poate parea atat de trista incat unii isi vor ascunde nasucul 
in perna suspinand dupa ceea ce nu vor obtine niciodata. 

 
Luni, 13 iulie 
In plina opozitie Soare-Lilith, Luna trece printr-o conjunctie cu Uranus, 

cand acestia doi se apropie din nou de fereastra opozitie, in timp ce Marte aduce 
sens vietii si rost alegerilor dificile pe care le-am facut pana acum prin trigonul cu 
NN. 

Ziua este insa duplicitara, atat opozitia Soarelui cu Luna neagra, cat si 
trecerea Lunii peste Uranus, aduc neincredere si suspiciune acolo unde am fost 
cel mai siguri, acolo unde rezultatele obtinute in ultima vreme ne-au facut sa 
credem ca dificultatile s-au oprit, cel putin pentru o perioada. 

Intre 11:02 si 17:39 Luna este in perioada fara directie si tocmai in acest 
interval Luna neagra gaseste de cuviinta sa lezeze personalitata scotand la lumina 
defecte pe care in permanenta le-am ascuns. Aceste interval nu este doar unul 
dedicat ezitarii si lipsei de consistenta a actiunii si gandirii (caracteristici impuse 
de perioada fara directie a Lunii), ci si aducatorul unor solutii sau trasaturi finale, 
pentru ca Luna incheind tranzitul prin Pesti va impune, pe un context negativ, 
dezordonat, lezat de instabilitate si temator in fata viitorul, solutii imediate. 

Pe acest fond, trigonul lui Marte cu NN ne va arata ca destinul intotdeauna 
ne aduce inainte fapte mari si ca, acum, cel mai neinsemnat gest poate avea o 
greutat speciala in contextul in care se produce. Cuvantul este cel care va avea 
sensul cel mai intens si el va fi impus cu tarie si forta. 
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Totusi, nu trebuie sa ne ametim cu aceste trasaturi pozitive pentru ca din 
relatia Marte in Gemeni, Luna in Pesti, bucuriile personale nu prea vor fi multe si 
nici nu le vom gusta prea mult. Contextul general impus de luminarii (opozitia 
Soare-Lilith si conjunctia Luna-Uranus) incadreaza gresit beneficul aspect intre 
Marte si NN. Suntem din nou invitati la reflexie, la alegeri mature, la folosirea 
inteligentei, a comunicarii in termeni elevati, in timp ce vantul schimbarii ne 
bulverseaza emotional si ne creeaza impresia ca realitatea esentiala este cea 
indicata de oboseala, regret, teama de viitor, insecuritate, perfidie. Unde vom gasi 
linistea in acest context? 

Prima parte a zilei va fi traita cu intensitate. Daca in interior efortul de a ne 
mentine pe linia de plutire va striga “m-am saturat”, “nu mai pot”, in exterior va 
domni o pace stranie, ireala, intretinuta de zambate false si amabilitati singulare, 
lipsite de feedback. 

Trecerea Lunii in Berbec aduce la lumina efervescenta pe care am ascuns-o 
intreaga zi. Chiar din primele minute Luna va face sextil cu NN si Marte si, ceva 
mai tarziu, o cuadratura cu Pluton. 

Putini vor fi cei care isi vor respecta efortul depus in prima parte a zilei 
mentinand relatiile la cotele initial. Cei mai multi se vor folosi de turbulentele 
serii si vor dori sa clarifice aruncand cu aprecieri si critici in jur fara a se interesa 
catusi de putin de efectele pe care le produc. Opozitia lui Mercur cu Lilith va 
domina astfel seara si va aduce idei de razbunare, perfidie, lansarea unor zvonuri, 
atacuri verbale, aspecte care vor fi regasite si in trasaturile astrale ale zilei de 
marti. 

Prin urmare, ni se cere ca in prima zi a saptamanii sa dam dovada de 
intelegere si maturitate. Daca tot nu vom intelege tot ceea ce se intampla cu noi si 
cu cei din jur, invocand oboseala sau lipsa cunostintelor necesare, sa ne straduim 
sa privin contextul social ca pe un teatru in care fiecare va avea pe rand cate o 
reprezentatie. Implicandu-ne in fapte pe care nu le putem absolut deloc controla 
ne expunem la riscuri foarte mari si putem comporta pierderi materiale, dar si de 
imagine, substantiale. 

 
 
Marti, 14 iulie 
Marti este o zi de relatie. Intregul spectru al preocuparilor noastre se vor 

centra pe relationare, pe modul cum ne integram in societate, dar si pe semnele 
de intreabare pe care nu am reusit sa le rezolvam cu o zi in urma. Acum vom 
vedea ce am cultivat anterior, ce ganduri am intretinut si ce stare afectiva am 
dorit sa impartasim celorlalti. 

Cele doua conjunctii, Luna-Junon si Soare-Mercur aduc insa mult mai mult 
bine de cate necazuri ne-ar putea aduce efectele furtunii din ziua anterioara. 
Cuvantul prietenie va sta pe buzele tuturor, fiecare invocand valorile acesteia in 
modul in care se pricepe cel mai bine. 

Acest fond afectiv speciala pe care ziua de marti il va aduce va incadra intr-
un context benefic minunata conjunctie Soare-Mercur (cazimi). Din 2009 au mai 
ramas doar 3 conjunctii Soare-Mercur, una se produce in aceasta zi, iar 
urmatoarele vor fi in 20 septembre si 5 noiembrie. Judecand dupa directia spre 
care se vor indrepta caracteristicile astrale in aceste momente, ascendentul in Rac 
in 14 iulie si in Sagetator in celelalte doua, momentul de prietenie impus de 
valentele astrale ale acestei zile va genera, la un alt nivel, nu doar o relatie de 
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prietenie intre oameni din diferite paturi sociale, ci si un magnetism special intre 
evenimente ce au o relatie directa. Aceasta stranie legatura se realizeaza prin 
relatia karmica speciala care exista intre Fecioara si Rac, intre doi fosti invinsi, 
intre doua entitati pe care ii uneste suferinta si ambitia de a atinge idealuri foarte 
inalte, fie in relatiile personale (Rac), fie in cele sociale (Fecioara). Prietenia si 
comunicarea celor doua semne, indicate in manualele de astrologie ca fiind in 
relatie armonioasa, ascunde ambitia de a reusi si atasamentul unui fata de 
celalalt ce are la baza frica si deopotriva efortul de a indeplini un ideal dificil, 
daca nu chiar imposibil. 

Azi vom pune in pamant o samanta ale carei roade le vom culege la 
inceputul lui noiembrie, dupa ce vom face prima analiza in a doua jumatate a 
lunii septembrie. 

“Spune-mi cu cine umbli, ca sa-ti spun cine esti” este proverbul care va 
repreznta cel mai bine aceasta zi. Cei care vor lua azi in usor mecanismul 
rezonantei, vor fi primii care se vor lamenta atunci cand, in noiembrie 2009, la 
ceas de bilant, rezultatele benefice ii vor ocoli. 

Asadar, sa rezervam acestei zile gandurile bune pentru a construi o 
ambianta benefica, armonioasa. Racul si Fecioara sunt renumite pentru 
disponibilitatea pentru efort si pentru tenacitatea lor. Munca nu trebui evitata, 
efortul pentru a atinge idealul propus, indiferent ce fel va aparea el azi: ca ne 
propunem sa megem pana la piata sau sa citim o carte, ca ne stabilim date de 
vacanta sau ca ne programa o curatenie generala. Ezitarea nu trebuie abandonata 
in propriile ei valori, ci trebuie sa devina detenta pentru un un atac iminent sau 
momentul de reflexie de dinaintea discursului electrizant. 

 
 
Miercuri, 15 iulie 
15 iulie este ziua cand vom gasi vinovati. Nu va fi nevoie sa-i cautam foarte 

mult, pentru ca pe fondul restrictiilor impuse, din subtil, zilei de marti 
cuadratura Lunii cu Lilith va scoate la lumina intreaga nemultumire acumulata in 
zilele anterioare. Esecul personal va fi pus pe seama intentiilor tendentioase 
venite din partea unor apropiati, situatie care poate degenera in dispute, conflicte 
puternice cu efecte negative in plan personal. 

Luna se va afla intreag zi in Berbec, fara ca Marte in Gemeni sa-si poata 
manifesta dorinta de spectacol, teatralitatea, fara a reusi in vreun fel sa atraga 
atentia prin noutate, inovatie. Neputinta de a indeplini acest obiectiv astral va 
face din tensiunile acumulate o sursa de suferinta afectiva sau fizica. Daca pe unii 
ii vor durea sufletul invocand singuratatea ca principal motiv, plangandu-se ca pe 
ei nu-i iubeste nimeni, fara sa-si puna problema daca in momentul reprezentatiei 
are sau nu in jur o persoana care sufera mai tare, altii vor acuza dureri de spate, 
gat, picioare sau o disfunctie digestiva. 

In cea de a doua parte a zilei, cand Luna va ridica trei sextile cu planetele din 
Varsator, balanta se va inclina si vom cauta sa intelegem cine este cu adevarat 
vinovat de ceea ce ni s-a intamplat. 

Prin urmare, ziua de 15 iulie acutizeaza conflicul intre intelegere si 
observatie. In aceasta zi puteam vedea cat de usor este acuzat un om destept care 
alege sa traieasca printre semidocti, cat de usor este acesta agresat de vulgaritatea 
lor, cat de repede i se gaseste o vina si mai ales cat de repede pot solidariza 
oamenii la rau. In 15 iulie nu trebuie decat sa alegem in ce tabara suntem! 



2009 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime!  
 

172                                                                                         © Gheorghi ță Coşer, 2009 

 
 
Joi, 16 iulie 
Inca din primele minute, Luna trece in Taur aducand prin exaltarea sa 

inclinatie spre munca, placerea de a depune efort pentru a construi, pentru a da 
viata, pentru a implini un ideal. Cele mai importante aspecte pe care Luna le 
ridica azi le va face pana la rasaritul Soarelui, pentru ca la 10:33 Mercur, lezat de 
opozitia cu Lilith, dar si de conjunctia stransa cu Soarele (ars de Soare) va ridica 
un trigon cu octava sa superioara, Uranus. 

Ziua va fi, asadar, puternica la capitolul decizii importante, schimbari de 
pozitie, alegeri, dar incerta in ceea ce privesc relatiile, atitudinea fata de 
moralitate, spiritualitate, cunoastere. 

16 iulie este o zi in care dispunem de multa energie, o zi in care refacerea 
dupa efort va fi imediata, daca exista o motivatie, si tocmai de aceea orice 
indoiala este pe punctul sa schimbe directia destinului. Cuadratura pe care Luna 
o va ridica la Nodurile sale este ultima cu NN-NS pe axa Leu-Varsator. Din 27 
iulie Axa Dragonului se muta pe Capricorn-Rac facand apel la experientele pe 
care le-am acumulat, la ceea ce am semanat din 7 ianuarie 2008 si pana acum. 

Daca cuadratura Lunii la Nodurile sale va fi perceputa ca un extemporal in 
ultima zi de scoala, cand elevul simte cum vacanta ii da tarcoale, trigonul Mercur-
Uranus il face sa viseze la coronita, admitere la o prestigioasa facultate sau 
accederea la un post important. 

Prin urmare, 16 iulie vine cu sarcini si vise, cu obligatia de a indeplini sarcini 
restante, dar si cu promisiunea de a oferi o recompensa pe masura. Nu pare sa 
aduca agresivitate si nici teama ca alegerea ar putea sa fie facuta impotriva 
destinului, ci cel mult ezitare sau indoiala. Aspectul cel mai dificil poate veni 
acolo unde se doreste explorarea acestor doua stari, pentru ca excesul de energie 
survenit prin trecerea Lunii prin Taur va deveni un suport negativ ducand spre 
rezonante negative ce nu vor mai putea fi echilibrate prin cultivarea pe acelasi 
aspect a unor trasaturi opuse, deoarece la urmatoarea cuadratura a Lunii cu 
Nodurile sale acestea vor fi deja pe axa Capricorn-Rac. 

 
 
Vineri, 17 iulie 
17 iulie nu este deloc o zi linistita, chiar daca Luna va ridica de dimineata un 

trigon cu Saturn si dupa amiaza unul cu Lilith. Apropierea lui Mercur de Nodul 
Sud al Lunii va transforma trecerea sa pe ultimul grad al Racului intr-o explozie 
de nemulumire, in iesiri necontrolate prin gesturi sau cuvinte nepotrivite 
contextului, semn ca in toata perioada cat a trecut prin Rac nu a predispus la 
tacere, liniste, impacare cu destnul, ci la inhibitie. 

Daca din cele doua trigoane sentimentele si gesturile vor avea un caracter 
bun, echilibrat, la fel si gandirea fiind directionata spre concret, spre valori, spre 
eficienta, trecerea lui Mercur la ultimul grad din Rac (anaretic) aflat in conjunctie 
cu NS, trigon cu Uranus si sextil cu Luna va strica tot ceea ce am acumulat cu 
mare efort in ultima vreme. 

Unii vor spune ca e mana destinului, altii ca este o intamplare nefericita a 
vietii, dar cei mai multi vor privi ziua cu o stranie lipsa de intelegere. In mod 
absolut indubitabil, avand o Luna in Taur, ceea ce va fi sanctionat a fost candva 
privit ca un element pozitiv, a triumfat, a fost dat ca model, a detinul controlul 
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asupra elementelor similare din jur. Acum cand planetele din Varsator se unesc 
pentru a reconfigura lumea, cand vibratiile unice ale Varsatorului tatoneaza in 
cautarea unor indivizi potriviti pentru mobilitatea miscarii sociale pe care va 
lansa asupra planetei, cei multi si puternici care au condus lumea vor avea in 17 
iulie un soc puternic. Chiar daca s-au baricadat intr-o cetate, menita sa faca fata 
unui asediu, implicatia lui Uranus in toata aceasta ecuatie aduce neprevazutul si 
in sistemul lor de referinta si evaluare, ajutand partea cealalta sa le speculeze 
orice eroare de gandire sau actiune. 

Triunghiul minor pe care Luna il construieste cu Mercur si Uranus in trigon, 
este pervertit de teama ca un pericol iminent vine din necunoscut (cuadraturile 
Luna-Jupiter, Luna-Neptun) ca betia victoriei de altadata devine acum pedeapsa. 

Daca raportam acest context astral la viata personala, complexitatea si 
deopotriva subtilitatea sa va scoate la lumina o latura negativa a personalitatii, 
aceea care doreste sa domina, sa obtina usor, fara efort, ceva, aceea care doreste 
sa fie elogiata nu pentru a se hrani cu visul gloriei eterne, ci pentru a se desprinde 
de neincredere, teama de rutina, lipsa de originalitate. 

Relatia complet negativa a lui Mercur cu zodia Rac pe care o tranziteaza 
aduce, printr-un atac indreptat impotriva binelui construit in ultima vreme, o 
eroare majora de judecata. Aceasta atitudine scoate in evidenta lipsa de 
consistenta si viclenia cultivate drept calitati ale spiritului sau valori esentiale 
impuse de o societate aflata intr-un intens proces de dezvoltare. 

Cei care vor primi o lovitura din partea destinului au trai in iluzia 
imoralitatii, au gandit ca in ascuns sa obtina avantaje nemeritate doar pentru ca 
au crezut ca si cei care detin puterea au facut la fel. Eroarea de judecata, 
aprecierile incarcate de subiectivism, lipsa de perspectiva si teama iminenta de 
pierdere, distrugere sau putinul sunt acum scoase la lumina de Mercur anaretic 
in Rac. 

Exista insa si oameni corecti care nu se abat de la moralitate, care stiu cum 
sa relationeze chiar daca valul le indica o alta directie. Acestia vor sta sub un 
binemeritat adapost uitandu-se cu groaza cum urla in cei in jurul rautatea si 
dizamonia acum scoase la lumina si sanctionate. 

Prin urmare, 17 iulie chiar daca va debuta cu calm si impacare, dupa 
momentul 14:39 vibratia se schimba brusc si tot ceea ce a fost negativ, dar 
prezentat drept calitate, este suspus unei analize drastice si sanctionat. Avand un 
ascendent in Scorpion pe momentul de trecere a lui Mercur pe ultimul grad din 
Rac si un guvernator al temei in casa II, pierderile vor viza strictele necesitati, 
constructiile personale, averea, mosia, cufarul cu economii, dar si sursa de hrana 
si echilibru. Venus in Gemeni pe VIII aduce sanctiune casei II, acum vizata, 
lansand zvonuri sau facand destanuiri. 

 
 
Sambata, 18 iulie 
Trecerea lui Mercur in Leu aduce efervescentei astrale din ziua anterioara un 

usor moment de respiro. Linistea acestei zilei va fi de asemenea iluzorie. Ea nu va 
putea sustine gandirea sau maturitate si nici nu va reusi sa construiasca ceva 
consistent. Tot ceea ce va aduce va fi lipsit de consistenta, prea emotional, 
patetic. 

Trecerea lui Mercur peste NS al Lunii, cu Luna in Gemeni, va continua 
mesajul lui Venus din Gemeni, lansat in ziua anterioara la trecerea lui Mercur pe 
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ultimul grad din Rac. Se va continua vanatoarea de vrajitoare, se va continua 
demersul social de epurare, facut, asa cum indicam anterior, cu intentia de a 
inlocui, schimba, reaseza prioritatile pe baza unor aprecieri subiective, lipsite de 
fundament real. 

Zodia Gemeni este acum, in plin tranzit prin Rac, destul de importanta. 
Valoarea sa devine prioritate atat in sens pozitiv prin intermedul planetelor 
feminine Luna si Venus, dar si prin intermediul lui Marte, aflat in tranzit prin 
acest semn, dar mai ales prin relatia pe care o realizeaza cu zodia Leu, explorata, 
incepand de azi, de Mercur, guvernatorul Gemenilor. 

Prea mult aer pe o asa greutate astrala, prea multa superficialitate intr-un 
context atat de dificil, cel al iminentei schimbarii de directie a Noduruilor Lunare 
(trecerea lor in 27 iulie pe axa Capricorn-Rac), prea multa dezordine acum cand 
in jur totul este amestecat, impur si lipsit de stabilitate. 

De-a lungul istorie multe au fost datele care au indicat conjunctia lui Mercur 
cu Coada Dragonului, insa cea din 6 iulie 1767 este cea mai apropiata de ceea ce 
se fomeaza in aceasta zi. Daca privim comparativ cele doua teme vom observa, 
asa cum am indicat anterior, o relatie stranie intre semnele Leu si Gemeni, dar si 
alte elemente ce au rol predictiv in tema conjunctiei Mercur – NS din acest 
moment. 

Schimbarea pozitiilor astrale ale lui Venus si Marte din Leu (1767) in 
Gemeni (2009), a Lunii din Scorpion (1767) in Gemeni (2009) pe o mutare a 
ascendentului momentului din Berbec (1767) in Leu (2009), scoate in evidenta o 
involutie la capitolul educatie morala, exprimarea personalitatii, creativitate, 
dezvoltare. Elementul perturbator care a facut ca trasaturile cultivate acum sa fie 
supuse esecului este cel indicat de pozitia Lunii negre in apropierea lui Jupiter pe 
casa VI. Efortul, munca a facut ca gandirea (Saturn) sa fie indreptata impotriva 
traditiei, a ceea ce este vechi, a parintilor, stramosilor (Saturn in Gemeni) din 
dorinta de a aduce ceva nou societatii, nu neaparat si ceva bun. Intentiile 
cultivate in acea vreme, ce nu se regasesc in evenimentele istorice ale anului 1767 
(expulzare iezuitilor din Spania, primul razboi al englezilor din India impotriva 
Statului Mysore, statul englez impune noi taxe coloniale, se inventaza masina cu 
aburi, masina de filat s.a.) ne indica acum, prin similitudinea celor doua pozitii, 
dar si prin noua dispunere ale lui Venus si Marte, din Leu in Gemeni, ca drumul 
ce a fost inceput si care se incheie acum a fost o greseala a istoriei, o deviere de la 
evolutie, o razvratire impotriva elevarii constiintei colective prin producerea de 
modificari lipsite de armonie. Pe un asa context explozia demografica inregistrata 
in secolul al XVIII a beneficiat de acest context in care exprimarea personalitatii 
la nivel global, a deviat de la moralitate inclocuind treptat calitatea cu cantitatea, 
educatia cu memorarea si reproducerea. 

Acum nu numai ca avem ocazia sa intelegem greselile trecutului, dar avem 
din nou sansa sa evoluam producand schimbari calitative. In contextul unor 
modificari atat de profunde impuse de planetele din Varsator, exemplul 
stramosilor poate fi semnul ca putem invata din greselile noastre si ca recesiunea 
ce a speriat intreaga paneta acum, indiferent ca este artificiala sau nu, este pe 
frecventa macro a influentelor planetare. Indiferent ca se doreste o evolutie 
economica in detrimentul evolutiei morale sau o preschimbare a imperiului 
financiar dezvoltat in ultima perioada sanctiunea este adresata indvidului, pentru 
ca valorile individuale prin rezonanta consturiesc valori universale. 
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Privind cele doua teme imi permit sa fiu rezervat in privinta evolutie 
calitative, ca sansa ce ni se ofera acum. Varsatorul, implicat in aceasta 
conjunctura magnifica, are talentul de a repeta aceeasi greseala, de a face aceleasi 
alegeri, de a se mandri ca a pierdut sansa de a schimba in bine pentru ca nu si-a 
sublimat curiozitatea in dorinta de cunoastere si se lasa dominat de teama ca 
schimbarea il expune unui efort prea mare pentru puterea sa. Falsii prooroci 
anuntati de cartile sfinte pentru Era Varsatorului au aceeasi problema, dar 
tragicul nu rezida doar in existenta unor semidocti carora le place sa fie ascultati 
de cat mai multi oameni, ci in dezvoltarea unui sistem eronat de perceptie prin 
care se va deforma informatia in asa fel incat oamenii vor rezona mai bine cu 
eroarea decat cu adevarul. Stranie aceasta coincidenta, dureroasa aceasta 
reeditare a trecutului! 

Prin urmare, ziua de 18 iulie este una creatoare de probleme. Ea va face apel 
la 16 iulie 1990 cand Mercur si NS erau in conjunctie la gradul 8 Leu si 30 iunie 
1953 cand acestea se aflau la gradul 3 Leu. Ambele perioade au excelat in 
instabilitate, deriva, neimplinire, iluzia libertatii si a prosperitatii, placerea de a 
visa la constructia unei societati prospere, echilibrate. La un alt nivel si cu alte 
instrumente, incepand de azi vom genera aceleasi efecte. Totul este o iluzie, nimic 
din ceea ce gandim nu poate fi asa cum intentionam, pentru ca nu putem produce 
efecte in prezent si pana cand viitorul ne va darui ceea ce am cerut, alte dorinte 
implinite ne invadeaza prezentul schimbandu-ne perceptia si modificandu-ne 
modul de a gandi si intelege lumea, cultivand la nesfarsit placerea de a ne dori si 
tristea de a nu sti sa ne bucuram de ceea ce avem. 

Nu este nicio mirare ca, judecand si din punct de vedere astrologic, lumea 
este o continua sursa de tristete. 

 
 
Duminica, 19 iulie 
Ziua de 19 iulie este un avertisment. Nu anunta nimic de amploare, ci doar 

avertizeaza in fata unui pericol personal. Acest avertisment poate merge pana in 
2010, anul marilor schimbari de structura, cand Uranus va trece in Berbec. Acum 
nu este nici ultimul trigon pe care Soarele il va ridica cu Uranus si nici cel mai 
important dintre toate, ci doar semnul ca, de pe acum, energiile astrale se 
reaseaza intr-o alta dispunere pentru a eficientizare trecerea lui Uranus in Berbec 
din 28 mai 2010. 

Din nou semnul Gemeni este in centrul atentiei prin povara pe care o are de 
suportat acum, dar si prin anticiparea zilei de 28 mai 2010 cand Uranus va parasi 
semnul Pestilor. 

In rest ziua este linistita si singurul element care perturba poate fi 
cuadratura Luna-Saturn de la pranz, care ne aminteste ca vara inseamna si 
cheltuieli suplimentare, exces de caldura, prea multi oameni care ies din casa 
pentru ca asa cere natura s.a.m.d. 

Prin urmare, 19 iulie este o zi de analiza, de ganduri extrase din trecut sau 
proiectate in viitor, de intuitie, de analiza, de avertismente trasmise din 
subconstientul colectiv prin contact direct sau prin intermediari, fara a perturba 
usoara liniste a unei zile de vara. 

 
Luni, 20 iulie 
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Din primele minute si pana la rasaritul Soarelui, Luna ridica un trigon cu 
Neptun si o cuadratura cu Uranus, aducand tensiuni pe sentimente neintelese, 
acces la informatii dificil de cuprins cu mintea si, gandind ca este noapte, vise la 
limita dintre previziune si profetie. 

Realizand o mai dificila integrare a sentimentelor si avand un raport dificil 
atat cu inconstientul cat si cu subconstientul, starile sufletesti ale diminetii vor 
inclina gandirea spre incertitudine si sperante desante, spre alegerea celei mai 
proaste variante, celei mai complicate solutii pentru ca, acum, relatia dintre 
emotie si gandire, exprimata perfect in starile superioare de constiinta, aici, in 
aceasta lume, aduce suferinta si lipsa de perspectiva. 

Trecerea Lunii in domiciliu (Rac) nu va putea schimba momentul complicat 
al gandirii, dar il va putea ascunde mult mai usor prin nostalgie. Trecand prin 
momentul de opozitie cu Pluton si peste cel de cuadratura cu Junon, nostalgia 
predispusa de Luna in domiciliu va viza relatiile, nevoia de stabilitate, ambitia de 
a spera la un alt standard de viata, la o schimbare majora in ceea ce priveste 
relatiile profesionale sau nevoia de a atinge un nou nivel de exprimare sau 
apreciere. 

Trecerea Lunii de la instabilul semn al Gemenilor, la cel al domiciliului sau 
(Rac), de la trigonul cu Neptun (primul aspect al zilei) la cuadratura cu Junon, 
dupa ce a avut de infruntat atat o cuadratura cu Uranus, cat si o opozitie cu 
Pluton aduce zilei o nota dureroasa greu de exprimat. Ziua este benefica pentru 
cei care lucreaza cu energia si care pot prin procedee de interiorizare si 
mobilizare a energiei sa sublimeze trasaturile inferioare ale acestei lumi in 
valente superioare, identice cu cele percepute in ultima partea a trecerii Lunii 
prin Gemeni, pana la rasaritul Soarelui. 

Prin urmare, 20 iulie este incarcata de magnetism, dar imposibil de 
controlat. Unii vor privi in urma cu nostalgie, altii cu manie sau neputinta. 
Indiferent care va fi atitudinea cu care vom cauta in trecut o solutia pentru 
reechilibrare ea trebuie sa fie directionata spre o idee abstracta, spre un ideal 
spiritual, spre evolutie. Tocmai din aceasta cauza evenimentele zilei de luni vor 
aparea ca franturi dintr-un demes mai vechi prin care vor duce mai departe 
atacuri impotriva unei persoane situate pe un loc importanta in societate sau in 
viata personala, de protectie a altei sau de evidentiere a unei calitati sau merit 
personal. Oameni vor simti ca au putere si isi vor arata aceasta disponibilitate 
fata de energie printr-un gen de neastampar. El nu va trece decat daca il 
sublimam in Lumina, Dragoste, Intelegere sau Protectie. 

 
 
Marti, 21 iulie 
Dupa aspectele importante pe care le include, ziua de Marte are toate 

sansele sa devine cea mai importanta zi a saptamanii. Luna prin sextilul cu 
Saturn (11:56) si opozitia cu Lilith (17:57) delimiteaza cele trei mari aspecte 
importante ale zilei pe care Mercur le va face cu Marte (sextil) si Junon (trigon), 
precum si cuadratura Venus-Saturn (23:05). Ziua incepe si se finalizeaza in 
acordurile unui aspect cu un malefic, dar asta nu trebuie sa ne faca sa gandim ca 
totul va fi rau, ca influenta acestui malefic va leza conduita, gandirea sau 
exprimarea sentimentelor. 

Daca sextilul si trigonul pe care Mercur le va face intai cu Marte si apoi cu 
Junon aduce in centrul atentiei relatiile intre oameni, dorintele lor, puterea de 
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influenta a unuia fata de celalalt, sextilul prin care Luna se interpune intre cele 
doua ridica aceste valori la nivel de relatii intre grupuri de apartenenta, relatii 
intre state, relatii intre mentalitati ce s-au putea solda cu rezultate bune, cu 
creatii artistice valoroase sau stabilirea unor speciale conditii de colaborare intre 
diferite structri ale statului sau chiar intre state. 

Cuvantul este cel care face legatura intre valori, iar apelul la valorile istoriei, 
la situatii similare ce s-au derulat de-a lungul timpului va aduce stabilitate 
gandurilor. Echilibrul pe care il citim acum din relatiile plurivalentului Mercur cu 
un Marte, dar si din relatiile sensibilului astru al nopti cu un alt malefic Saturn, 
ce ni se infatiseaza ca un sfat bun pe care un tanar il obtine de un prieten apropiat 
sau de la un profesor, superior ierarhic. 

Motivul recomandarii corecte este deosebit de prezent in aspectele acestei 
zile si nu numai ca avem darul sa intalnim oamenii care pot si chiar vor sa ne 
ofere o informatie valoroasa, dar si noi, la randul nostru, putem sa acordam 
consultanta in domeniul in care ne pricepem cel mai bine unui cunoscut pe care 
destinul ni-l scoate in cale. 

Pe acest fond, opozitia Luna-Lilith si cuadratura Venus-Saturn vor scoate in 
evidenta atat incercarea vietii pe care o are de parcurs cel care nu se descurca 
singur si are nevoie de indrumare din exterior, dar si efortul interior si chiar 
chinurile pe care le are de trait cel care se confrunta cu oarece probleme. 

Dand zilei o valoare pozitiva nu minimizam deloc influenta din cea de a doua 
parte a sa, nu anulam, pe principiul strutului care se apara bagandu-si capul in 
nisip, influentele nefaste ale Lunii negre sau ale lui Saturn, ci le vedem deja 
integrate in evenimente, atitudini, stari evidentiate de aspectele din prima parte a 
zilei. 

Ziua de marti, 21 iulie poate fi o minunata zi de sublimare, o lectie a 
destinului care nu este rau ori de cate ori implica planete malefice in trasaturile 
sale, ci scoate in evidenta un efort cu toate consecintele pe care le implica acesta. 

Prin urmare, 21 iulie este o zi a greutatilor depasite, a notelor bune, a 
rezultatelor favorabile, a castigului in urma unui efort direct, implicit si sigur pe 
care l-am facut in ultima perioada. Nu vom fi protejati in fata neincrederii, in fata 
unui refuz sau de lovituri din partea celor din jur, insa vom beneficia imediat de 
un rasuns pozitiv din alt sector, ca un ecou pozitiv al destinului care intotdeauna, 
cand ne priveste, ne vede in ansamblul fiintei noastre, nu pe fragmente si in 
niciun caz pe ganduri si dorinte de moment. 

 
 
Miercuri, 22 iulie 
Caracteristicile zilei anterioare se regasesc si in aceasta zi insa cu o mai mare 

implicare in viata personala, in definitivarea personalitatii, maturitatii sau 
delimitarea unor trasaturi de caracter ce vizeaza fiinta umana in aspectul sau de 
fiinta sociala. 

Luna noua cu Soarele si Luna pe gradul anaretic din Rac aduce in centrul 
atentiei sactiune, necesitatea de a fi recunoscute merite chiar si trecand peste 
moralitate, umanitate sau simt social. Va fi vizata lupta pentru existenta, pentru 
supravietuire, miscarile sociale de deschidere a mintii, de emancipare ce vor avea 
la baza elemente agresive, intentii lipsite de compasiune sau intelegere. Daca 
Luna noua este deschizatoare de drumuri, iar gradul anaretic aduce o sinteza 
negativa a ceea ce reprezinta trasaturile zodiei vizate, elementele novatoare 
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pentru urmatorul ciclu lunar pe care trebuie sa le avem in vedere vor viza viata 
viata personala, atasamentele fata de bunuri, avere, patrimoniu, experinetele 
trecutului, lectiile de viata (Luna nou in Rac), dar si cele care vor viza idealismul, 
abstractizarea, pionieratul, personalitarea, identitatea grupului de apartenenta, 
renasterea, ctitoriile, oportunitatile, noutatea. 

Pe acelasi fond al gradului anaretic, Luna va trece peste Nodul sau de Sud si 
va aglomera faptele zilei cu restante vechi, cu probleme nerezolvate cu ceva timp 
in urma, cu solicitari din exterior, dar mai ales cu tentatii profesionale greu de 
refuzat. Iluzia impusa de Luna neagra, planuite din ziua anterioara, vor atrage 
atentie si vor pacali. A te lasa pacalit acum, pe Luna noua, cu Luna neagra in casa 
VI inseamna fie a propune, a sugera ceea ce se poate intoarce apoi ca sarcina de 
serviciu, fie preluarea temporara a unor sarcini ce vor deveni permanente. 
Elementul pozitiv este acela ca in finalul indeplinirii acestor sarcini aprecierile 
vor fi deosbit de mari si substantiale, remuneratia insa nu. 

Sextilul lui Marte cu Junon si conjunctia lui Jupiter cu Chiron aduce in 
sectorul social, in paralele cu sarcinile suplimentare, cu noile griji pe care le 
avem, o realizare, un succes, o promovare, o recunoastere, o deschidere a 
sufletului fata de ceea ce ii confera cea mai multa liniste si impacare. 

Trecerea lui Jupiter peste Chiron nu aduce deloc o traire subiectiva, ci 
semnul unei intariri a relatiei cu societatea, cu spiritualitatea, a relatiei cu 
maestrul din interior. Fiind vorba despre Varsator, elementul vindecare poate 
avea acum multiple valente, manifestandu-se sub diferite forme. 

Din nou, nuantarea gratiei astrale revarsata acum asupra oamenilor ii va 
face pe unii sa inteleaga ca suferinta care ii apasa si care, in acceptiune spirituala 
a relatiei Jupiter-Chiron inseamna purificare, deci vindecare, sa creada ca 
Dumnezeu ii pedepseste, ca durerea lor este semnul unor pacate pe care va trebui 
sa le ispaseasca, nu sa le purifice. In 22 iulie a gandi asa este gresit pentru ca 
putine sunt aspectele benefice in astrologie care sa aduca atat de aproape energia 
vindecarii la intensitatea si puritatea la care o aduce conjunctia Jupiter-Chiron. 
Cautati sa fiti in preajma unei ape, abandonati-va corpul fluidelor, lichidelor sau 
faceti o baie cu plante careia sa-i aplicati o informatie benefica dupa metoda 
hemeneutica (plasati degetul sau intreaga palma in apa si repetati in gand sau cu 
voce tare o formula sacra, magica sau o declaratie pe care o aveti deja formulata 
fata de o persoana draga sau pe care sa o formulati atunci fata de propria 
persoana). 

Trecerea Soarelui in Leu, pe un asemenea influx astral atrage modificari 
puternice in plan sentimental, apropierea de persoane fata de care aveam un 
sentiment de respingere, abordarea vietii cu mai multa incredere, eliminarea 
fricii ca greselile trecutului ne vor urmari in permanenta si sporirea increderii in 
sine. 

Prin urmare, 22 iulie este ziua faptelor mari, momentul in care apropierea 
de propria fiinta are un efect magic, vindecator, terapeutic, cand gandurile si 
modalitatea de a le pune in aplicare vor comporta o modificare esentiala, 
calitativa. Vorbiti oamenilor care va vor iesi in cale, ascultati-i si faceti-le 
complimente, atingeti-i si lasati-va condusi de acest gest, de acest sentiment 
curat si bland al dragostei fata de aproape si veti reusi sa treceti aceasta zi in 
randul celor de colectie. 

Daruiti bine acestei zile pentru a acumula cat mai multa lumina spirituala, 
cat mai multa energie pozitiva. Ziua de maine nu va mai fi la fel ca aceasta. In 23 
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iulie va veti trezi ca si cum ati visat frumos si veti crede ca bucuria si gratia lui 22 
iulie nu poate fi reala, deci nu poate tine mai mult decat tine un vis frumos. 

 
 
Joi, 23 iulie 
Visul unei nopti de vara se spulbera repede, ca si cum tot ceea ce s-a 

intamplat in ziua anterioara este efectul hipnotic impus de o veche intentie 
personala. Trecerea Soarelui, abia intrat in Leu, peste Coada Dragonului aduce o 
noua energie peste un ideal mai vechi. Unii isi vor face planuri, altii vor trece la 
fapte, iar cei mai multi indiferent cum vor actiona se vor stradui sa dea un sens 
vietii personale. 

Indiferent ca acest nou gest implica o iesire cu prietenii in oras sau 
demararea unui proiect de anvergura, energia Soarelui plasat acum in nevoia de a 
da sens destinului, de a construi prin putere si incredere un viitor luminos, va 
rafina intelectul, va aduce trairi subtile, speciale, ambitii moderate de intelegere 
si discernament si va permite ca, acolo unde indolenta, lenea, lipsa de interes sau 
absenta motivatie se manifesta, acestea sa fie atent modelate. 

Daca prima parte a zilei este centrata pe ideea de ctitorie, constructie de idei 
sau elevare interioara, a doua parte a zilei, prin opozitiile Lunii din Leu la 
planetele din Varsator va aduce o revolta impotriva greselilor trecutului, 
impotriva libertatilor paguboase. Acest raport este deosebit de benefic in 
contextul schimbarii de vibratii impus de astre in prima parte a zilei si aduce o 
constientizare dureroasa, pe alocuri socanta, a unor greseli repetate in timp, 
abordate atunci cu indulgenta sau pasiune. 

Relatiile cu oamenii trec in plan secund. Ideile, idealurile, sperantele sau 
dezamagirile sunt elementele care ne vor atrage atentia in aceasta zi. 

Prin urmare, ni se ofera un prilej bun de centrare a ideilor, gandurilor, 
intentiilor pe destin, aspect deosebit de benefic pentru cei care vor si doresc sa fie 
raspunzatori pentru propriul destin. Pentru cei care asteapta de la mama, tata, 
bunici, prieteni, sef, firma, societate sa le indice un drum, 23 iulie le rezerva 
surprize neplacute. Sa incercam sau sa ne straduim sa acordam in aceasta zi 
atentie elementelor esentile ale vietii, curajului de a construi sau de a descoperi 
valori durabile si puternice. A centra gandul si emotia pe aceste elemente 
inseamna a detine parola de acces la elementele sintetice ale Nodurilor Lunare 
(trecut-menire-destin), la acele trasaturi care au fost cu adevarat importante de la 
inceputul lui 2008 si pana acum. 

 
 
Vineri, 24 iulie 
Lupta cu destinul, abordata in ziua anterioara, este acum de domeniul 

trecutului. Daca, din exces de zel, am dorit sa convingem un apropiat ca unele 
alegeri sunt mai bune decat altele doar pentru ca asa le vedeam noi, 24 iulie ne va 
aduce remuscari, regrete fie abordate intr-un for interior, centrat pe un dialog 
intens si epuizant, fie prin discutii directe in care vor fi combatute nu doar 
argumentele sustinute anterior, ci si bunele intentii. 

Ziua de vineri aduce tristete si neincredere, convingerea ca din tot ceea ce 
am gandit, se va intampla doar ceea ce este foarte greu, dificil si negativ. Fiind in 
Fecioara, Luna aduce gandurilor lipsa de profunzime, constanta, dar le va inmulti 
cata frunza, cata iarba. Vom obosi gandind si despartind firul in patru, cautand 
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raspunsuri fara rost si logica pentru a le atribui o importanta strategica 
importanta, un rol important in relationare. Fiind in trigon cu Pluton, dar in 
aplicatia conjunctiei cu Saturn, Luna va indrepta grijile, tensiunea si 
multitudinea gandurilor spre relatiile cu autoritatile, spre a gasi o solutie 
impotriva lipsurilor, fricii de putin, pierderi materiale sau de imaginie. 

Prin urmare, ziua aduce o falsa constientizare a vietii. Ceea ce vom gandi in 
aceasta zi va fi centrat pe frica de saracie, putin fizic, intelectual sau afectiv, de 
singuratate sau chiar frica de a fi expulzat, abandonat, sactionat. Nu lasati 
gandurile sa va domine discernamantul atins in zilele anterioare, dar puteti sa fiti 
martor la ceea ce se intampla azi pentru a intelege ca, apartinandu-ne, chiar si 
gandurile haotice bazate pe frica, au o putere remarcabila de a intoarce din 
drumul, de a rasturna un destin. 

 
 
Sambata, 25 iulie 
Ziua va debuta cu confirmari negative ale preocuparilor de ieri. Indiferent ca 

ele vor veni sub forma unor idei, ganduri, declansarea unor amintiri, gasirea unui 
obiect incarcat de memorii triste, tulburatoare. Insa nu aceasta va fi trasatura 
principala a acestei zile, ci cea data de trigonul Lunii cu Lilith (19:41). In 
momentul de dinaintea acestui aspecte, cand Luna se va afla in aplicatia 
trigonului cu Luna neagra, ea va fi si in aplicatie la cuadratura cu Venus. Daca in 
mod obisnuit nu pare a fie decat o cumulare de trasaturi, aplicatia unei 
cuadraturi care se continua si dupa implinirea unui trigon, pe fondul unei pozitii 
dificile indicata de Luna in Fecioara, aduce indoiala si lipsa de perspectiva, teama 
de deposedare si disconfortul drep principalele elemente ce trebuie rezolvate. 

Prin asta se va distrage atentia de la obiectivele trasate in ziua anterioara si 
va impune individului o selectie negative in care tot ceea ce este rau si este 
implinit (trigonul Luna-Lilith) va parea bun si va avea calitate de solutie pentru 
ca perspectiva va ingrijora foarte mult. 

Acest mecanism astral ar fi fost trecut cu vederea daca Luna ar fi avut o 
calitate indicata de domiciliu sau exaltare, insa trecand prin Fecioara si 
interactionand, prin conjunctie, cu valorile rigide ale unor societati aflata intr-un 
acut proces de preschimbare, va bulversa informational si afectiv si va produce 
leziuni cu atat mai mari cu cat este mai mare neincrederea. 

Prin urmare, 25 iulie este o zi a divergentelor, a razgandirii, a schimbarilor 
de situatie, a puterii raului asupra binelui, a disputelor lipsite de importanta, 
substract sau valoare, a pierderilor de obiecte importante, pierderilor la ruleta, 
poker sau bingo, de distrugere sau de instrainarea unui obiect preferat. 

 
 
Duminica, 26 iulie 
Pana la trecerea sa in Balanta (8:25), Luna a avut de infruntat o opozitie cu 

Uranus, semn de nehotarare, instabiliate, insecuritate, neincredere. Daca noapte 
a adus asadar stres si instabilitate, trecerea sa in Balanta aduce chiar de 
dimineata un trigon cu NN si la putin timp o cuadratura cu Pluton. 

Daca in 25 iulie divergentele au incarcat ziua cu evenimente stranii, absenta 
dorintei de actiune, refuzul contactelor, a cuvintelor, a intelegerii si chiar a 
elementelor care pot aduce echilibru, confort, bunastare sunt prin excelenta 
trasaturile acestei zile. Nu este insa nici o zi a relaxarii, a retrageri sau linistii, ci 
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una a abandonului. Sextilul Soare in Leu (domiciliul Soarelui), Luna in Balanta 
(caderea Soarelui) aduce o contradictie nespusa, ce va parea mai curand 
neincredere, jena, disconfort si nu va putea sa pune in evidenta o problema reala, 
concreta. De aceea interiorizarea, lipsa interesului pentru ceea ce este in exterior, 
plictiseala vor masca acest conflict intre luminarii pune acum intr-un unghiu 
bun. 

Refuzand contactul, preocuparea se va centra pe activitati importanta, 
ample legate de evolutia profesionala, pasiuni ce construiesc mari personalitati 
sau mari valori. Soarele in Leu, acum in sextil cu Luna, va fi capabil de momente 
speciale de inspiratie, creatie sau de canalizare a eforturilor spre idealuri 
imposibil de atins in alte conditii. 

Prin urmare, ziua de 26 iulie este o zi care ne aduce altfel de cautari. Este o 
zi de eclipsa care poate aduce eliberarea de tensiuni si dureri karmice apasatoare 
sau impovararea cu responsabilitati centrare pe lipsa de intelegere sau acceptare. 

 
Luni, 27 iulie 
Astazi Nodurile lunii isi vor schimba axa. Daca de la inceputul lui 2008 

trecerea Nodurilor pe axa Leu-Varsator aduceau tulburari de constinta, alegeri pe 
motivul revoltei sau mandriei, impunand standarde necesare unei autoafirmari, 
fara a lua in calcul calitatea sau necesitatea, trecerea lui pe axa Capricorn-Rac va 
accentua lupta pentru putere, va favoriza accederea spre structuri inalte ale 
statului a unor persoane sau grupari care au produs in perioada anterioara mari 
agitatii, dar va aduce si un soi de liniste incordata, o tensiune nemanifestata pe 
structurile vechi. 

Gandindu-ne ca Romania este Varsator cu ascendent in Rac, putem spune ca 
multi dintre noi nu vor sesiza schimbari esentiale in ceea ce priveste scena 
politica, evenimentele sociale sau framantarile intense din cadrul relatiile 
subrezite. In ceea ce ne priveste vom pierde Capul Dragonului din semnul natal 
(NN va trece din Varsator in Capriorn), dar vom beneficia de Coada Dragonului 
in semnul ascendentului (NS intra in Rac). 

Scepticii vad aceasta modificare de vibratie ca un alt inceput dificil pe care 
Romania il va avea de trecut, o alta perioada de un an si jumatate in care se vor 
mobiliza forte ascunse observatilor directe pentru modificarea in rau a constiintei 
nationale, pentru construirea unei imagini negative de popor salbatic ce are doar 
privilegiul de a locui intr-una real geografic minunat. 

De partea cealalta, trecerea Nodului sud in Rac, in casa I pe tema natiunii, 
aduce posibilitatea unei relansari, a unei noi deschideri, a unei renasteri prin 
valori puternice, personale, originale, o redescoperirea a Romaniei. 

In ceea ce ma priveste, consider ca valorile sunt undeva la mijloc, chiar daca 
redescoperirea Romaniei, relansarea valorilor sale ar putea aduce in centrul 
atentiei trasaturile negative ale acestui popor, persoanje care nu ne fac cinste si 
care cu NS in casa II a temei de ingres au beneficiat de un aport material 
substantial din partea unui grup, a familiei, a societatii pentru a obtine un statut. 

Chiar daca scepticii nu vor avea in totalitate dreptate, plasarea lui NN in 
Varsator in 7 ianuarie 2008, cu NS in Leu pe casa V, a adus pierderi de imagine, 
tulburari in ceea ce priveste viata politica, schimbari in acest sector, dar si 
zdruncinarea natiunii prin evidentierea unui element ascuns de mult timp: 
saracia. Imprumutul, lipsa banilor sau risipirea lor, scaderea nivelului de trai 
sunt atributele plasarii Nodurilor Lunii pe o axa de case care intercepteaza o axa 



2009 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime!  
 

182                                                                                         © Gheorghi ță Coşer, 2009 

de zodii (NN-NS pe axa V-XI care intercepteaza Fecioara-Pesti vechea pozitie a 
Nodurilor din ianuarie 2008 pana in prezent). 

In 7 ianuarie 2008 asistam la o mutare a centrului de interes din Pesti pe 
Varsator (NN trecea din Pesti in Varsator) si, asa cum anticipam de pe atunci, 
inceputul anului a avut sansa sa intre in topul complicatiilor pe 2008. Ceea ce ne-
a spus momentul de ingres la lui NN in Varsator pare ca ne spune, dar in alt mod, 
momentul de ingress al NN in Capricorn, ca o melodie cu un motiv nedefinit care 
se tot repeta. Daca un an si jumatate am asistat la modificari sociale importante, 
declansate cu intentia clara de a schimba centrele de putere, prin specularea 
putinului, a impartirii banului, a lipsei de atentie sau informatii a oamenilor, 
acum se va specula revolta oamenilor, abilitatea lor de a constientiza ceea ce li s-a 
intamplat in ultimele doua tranzite ale lui NN, deci ultimii 3 ani, si apriga dorinta 
de a pedepsi pe cineva. 

Redecoperirea Romaniei va fi una tragica si nefericita, nu pentru ca un for 
superior impune din subtil aceste directii, ci pentru ca valorile pe care influentele 
astrale le mobilizeaza acum din karma poporului fac sa se ridice deasupra 
gunoaiele, impuritatile. Unele dintre ele vor straluci atat de tare incat se va crede 
ca toti cei de aici sunt asemenea lor. 

In ceea ce priveste viata personala, lucrurile stau altfel. Daca nevoia de 
independenta, acutizata de trecerea lui NS prin Leu, a adus probleme cuplurilor 
aflate intr-un moment dificil al existentei lor, acum Racul le va trezi nostalgii 
placute si le va spune ca oricat de greu este mult mai usor le va fi daca vor sta 
impreuna. Putem asista deci la reveniri in sanul familiei, la reintegrare a 
identitatii unuia in statutul celuilalt, la intoarcerea fiului risipitor acasa la 
redresarea unor situatii prin solutionare, reevaluare, iertare, intelegre. Prin 
reasezarea valorilor pe standarde vechi, oamenii se vor simti mult mai siguri pe ei 
si vor putea sa-si desfasoarea mult mai bine viata de zi cu zi, vor putea sa-si 
exprime mult mai bine sentimentele si o vor face frumos si sensibil. 

Trecerea lui NN in Capricorn cu NS in Rac pe casa I a natiunii, a specificului 
acestor locuri, aduce echilibru valorilor personale, lumina personalitatii si o 
revenire la normalitate dupa o nebunie de un an si jumatate. 

Faptul ca aceste pozitii apar cu Luna in Balanta pe casa IV a ingresului, in 
ceea ce priveste viata personal, aspectele sunt cu atat mai bune si mai corecte, iar 
cele sociale cu atat mai instabile si lipsite de logica bunului simt. Cu cat tensiunile 
sociale vor fi mai aprige cu atat elementele vietii personale vor tenta mai mult si 
vor fi traite cu emotie si echilibru. Nu trebuie sa uitam insa ca opozitia Saturn-
Uranus, ce incepe sa se formeze pentru a treia ora, aduce, prin pozitionarea ei pe 
axa IV-X in harta ingresului, teama pierderii locuintei, locului de munca, 
statutului, teama de deposedare de bunuri, de pierdere a unei sume de bani sau 
de consum exagerat, prin necesitati de moment sau risipire, deci un gol 
substantial in bugetul personal. 

Trigoanele pe care Venus le va ridica acum cu Jupiter si Chiron aduc sansa, 
noroc, bine, curaj si disponibilitate pentru a solutiona corect un demers ce 
implica un act judecatoresc, o decizie administrativa sau una impusa de o 
autoritate cu drept de decizie. 

Prin urmare, ziua de 27 iulie va deveni o importanta zi a anului, o zi stranie, 
ineditat in care trezirea constiintei, a revenirii asupra unor lucruri sau situatii 
mai vechi poate insemna binele si poate insemna si raul unui viitor incert 
(Uranus pe casa X in tema ingresului). Binele si rau, prin trezirea trecutului aduc 
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acum teama ca greseli mai vechi vor fi sanctionate, dar si bucuria ca nedreptati 
vechi vor fi observate si lucrurile se vor indrepta. Pentru toate acestea vom avea 
un suport astral nou, o deschidere astrala noua si puternica, un sprijin din partea 
astrelor, din care trebuie sa intelegem ca bucuria nu vine din contacte sociale, ci 
ea este un atribut interior ce nu trebuie sa depinda de conditionari exterioare. 

 
 
Marti, 28 iulie 
Trecand prin Balanta, Luna are de ridicat patru trigoane cu Jupiter, Chiron, 

Neptun din Varsator si respectiv Venus din Gemeni. Un frumos triunghi regal se 
ridica pe cer in aceasta zi si de asemenea un Zmeu, daca suntem mai indulgenti 
putin cu toleranta si il admitem pe Pluton in aceasta ecuatie. 

Daca 27 iulie a fost o zi mare prin implicatiile pe care le au modificarile de 
structura planera si implicatiile pe care le vor avea in timp aceste tranzite, 28 
iulie vrea sa reediteze succesul zilei anterioare prin evenimente ample, sa 
marcheze noua etapa prin situatii concrete. 

Daca ziua anterioara a adus un inceput astral, aceasta zi va aduce inceputul 
concret al perioadei, asa cum am indicat in ziua anterioara, atat in sens bun, cat 
si in sens rau. 

Valorile pozitive ale acestui inceput sunt indicate de piramida regala pe 
semne de aer, dar si de zmeu. Daca prin piramida comunicarea este un element 
principal, relatiile si transferul de informatii este de asemenea de frunte, prin 
zmeu, opozitia Pluton-Venus, aduce un motiv serios, o disputa, un inconvenient, 
un insucces care va motiva alegerea unei alte cai de atac, unui alt mijloc de 
actiune, a unei alte persoane, demers prin care se poate garanta succesul, reusita, 
implinirea. 

Valorile negative sunt declansate de cuadratura Luna-Lilith si de aplicatia 
conjunctiei Lilith-NN. Riscul ca o alegere sa fie gresita, ca o pedeapsa, o 
sanctiune, o razbunare, sa fie inceputul unei perioade pline de ghinioane si 
esecuri este foarte mare. 

Trecerea Lunii in Scorpion la mijlocul zilei, aduce, prin caderea sa din acest 
semn, un caracter tragic. Daca situatia cere o actiune in forta si putem sa 
programam, cel mai bine ar fi sa o facem pana la 13:55. 

Va fi insa greu sa se ascundem dorinta de putere si nevoia de a prezenta 
realizarile din ultima perioada ca pe un succes personal, de a ne revendica toate 
meritele, in mod eronat, fie intentionat, fie din greseala. 

Cuadratura pe care Venus o va implini cu Uranus aproape de miezul noptii 
aduce solutie tensiunii de peste zi. 

Prin urmare, ziua de marti este o zi de colectie. Ea va fi comparata cu ziua de 
luni si i se va atribui acesteia valente superioare. Vom uita situatiile si oamenii 
importanti din ziua de luni si ne vom mandri cu rezultatele si personajele din 
aceasta zi, riscand sa cadem in greseala de a fi nerecunoscatori. Lipsa de 
intelegere, sentimentele reci, ratiunea si dorinta de putere ne vor afecta in 
totalitate, alimentand atat actiunile bune, cat si cele rele. 

Puterea care ne este data in aceasta zi, atunci cand va fi distructiva va fi pe 
frecventa Lunii negre, care incepe sa ridice un aspect negativ cu Sensul vietii 
aducand erori de judecata si alegeri gresite ce afecteaza vieti, destine. Cand va fi 
constructiva, va porni de la intelegere, comunicare, schimb de idei si valori, 
permanentizarea unor relatii, afectiune si recunostinta, precum si impregnarea 
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cu un sentiment de putere elevata care va ajuta in aspiratia spirituala, practica 
religioasa, vindecare, eliberarea de conditionari ale destinului. 

Va fi o zi incarcata de energie care ne va pacali ca totul este scris de dinainte, 
ca totul a fost stabilit clar, dar, in realitate, avem puterea sa alegem pentru ce tip 
de actiune sa folosim puterea si forta. Trebuie sa intelegem ca alegand azi, nu 
actionam pentru a dezvolta solutii sau efecte imediate, ci selectam o noua serie de 
evenimente. De rau nu vom scapa, pentru ca Lilith se va intalni cat de curand cu 
NN, dar fiind de cealalta parte a baricadei nu riscam sa oferim tribut unei energii 
care va distruge destinul semenilor, dar si pe cel personal. 

 
 
Miercuri, 29 iulie 
Dinamismul primelor doua zile ale saptamanii va comporta in aceasta zi o 

pauza fortata. Primul patrar al acestui ciclu lunar, aduce o pauza obligata pe 
aspectele Lunii si Soarelui. Astfel, trasaturile negative declansate de careul Luna-
Lilith din ziua anterioara, precum si pacaleala adusa de careul Luna-NN cum ca 
toata suferinta este sfarsitul unei perioade dificile, va trece acum printr-un 
moment de gol, printr-o discontinuitate astrala pentru ca in scena raman doar 
doi actori, Soarele si Luna. 

Aspectul inedit al acestei zile nu rezida doar in faptul ca Patrarul este 
singurul eveniment, ci in neputinta Lunii de a ridica un sextil cu Saturn, cel 
alaturi de care defineste perceptia noastra asupra realitatii, pana la miezul noptii. 

Cu alte cuvinte, iluzia impusa de aspectele din a doua zi a saptamanii se va 
opri aici, dar va lasa in urma o inertie stranie a evenimentelor anterioare. 

Ziua de azi nu aduce nimic nou. Ea impune inca un pas, din inertie, 
evenimentelor anterioare si prin asta, cel atent, poate vedea ce sa intamplat in 
spatele observatiei sale. Intelegem de aici ca momentul de gol impus de careul 
dintre luminarii aduce durere celor care-si vad planurile indeplinite, finalizate, 
celor are se bucura inainte de a vedea totul finalizat. Putem indrazni sa gandim 
mai departe evenimentele pentru a descoperi un prim efect al luptei dintre Luna, 
Nodurile sale si Lilith. 

Daca luam in calcul ca toate acestea sunt personaje impuse de relatia dintre 
Soare si Luna, lupta dintre intuneric si lumina, intre bine si rau, intre patima si 
detasare, in cunoastere si ignoranta, intre actiune si nonactiune, intre regula si 
dezordine, va fi prezenta in sufletul fiecarui pentru ca in realitate nu se va 
intampla nimic in afara a ceea ce defineste in fiecare dintre noi conflictul interior. 

Prin urmare, ziua de miercuri este zi extrem de ciudata, capabila de a 
distruge vise aproape realizate, scopuri aproape implinite, idealuri aproape atinse 
pentru a demonstra omului ca indrazneala de a controla destinul atunci cand nu 
are suficienta putere este semn de nesabuinta, sfidare, aroganta. Lasati gandurile 
si intamplarile ultimelor doua zile sa se umple de praf si consumati-va puterea 
personala pentru a urmari atent spectacolul unui teatru ambiental abstract, in 
care lumina se curbeaza impotriva legilor, iar intunericul rade de el insusi. 

 
 
Joi, 30 iulie 
Ori de cate ori trece prin Scorpion, Luna complica sentimentele pentru ca se 

incearca integrarea lor intr-un context in care ratiune primeaza. Intentia de a 
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supune sentimenul ratiunii este omniprezenta in zilele de Scorpion, Luna fiind in 
acest semn in cadere, deci dezvoltand valori indreptate impotriva celorlalti. 

Totusi, exista si o parte buna a acestui tranzit, care apare sporadic si care 
este dat de calitatea unor aspecte benefice pe care Luna le va face la trecerea prin 
acest semn. La doar doua ore de la intrarea in ziua de 30 iulie, Luna ridica un 
sextil cu Saturn implinind asteptarile si finalizad ceea ce a scapat haosului din 
ziua de miercuri. Apoi, primul aspect al zilei, dupa rasaritul Soarelui este sextilul 
cu Lilith si succesiunea acestora suna astrologului a consfatuire astrala, a 
raportare la final de misiune, interval sau trimestru. 

Suita de cuadraturi dintre Luna in Scorpion si planetele din Varsator implica 
sentimentele intr-un fel de penitenta, ca si cum acum, la finalul misiunii, agentul 
afla ce i s-ar intampla daca esueaza. Acest scenariu nu este departe de realitate, 
pentru ca in 30 iulie cineva va porni la vanatoare de vrajitoare si va scurta timpul 
investigatiei, a anchetei, a studiului, a cercetari pentru ca acuzatul se va vedea 
singur deoarece se confrunta cu cea mai stranie situatie din viata sa: prietenul il 
va trada, colaboratorul sau il va denunta, cel mai bun si apropiat asociat il va 
parasi si nu va conta ca totul a fost facut bine si ca personajul a primit laude, 
distinctii sau ca a fost dat ca model. 

Caracterul nefiresc, nebun, haotic al zilei de miercuri va impune zilei de joi o 
detenta stranie pe demersuri negative. Aici intervine elementul pozitiv al 
tranzitului Lunii prin Scorpion. Daca in ziua anterioare nebunia nu a insemna 
vanarea celor cu comportament antisocial, dusmanilor sau celor care urmares sa-
si revendice ceea ce nu le apartine, acum energia pe care au cultivat-o in zilele 
anterioare pentru scopuri personale, puterea pe care au folosit-o pentru a se 
ridica se intoarce asupra lor pentru a-i cobora. 

In realitate, ceea ce se intampla este un demers negativ, dar privit la alt nivel 
se face dreptate. 

Totul va porni de la Luna din Scorpion, dar mijloacele prin care se va pune 
in aplicare aceasta intentie, tin atat de natura intelectuala, comunicativa, cat si de 
cea spirituala, terapeutica, administrativ sau judecatoreasca. 

Prin urmare, ziua de joi va fi o zi a puterii de reactiune intr-un alt mode 
decat am fost obisnuiti sa vedem. Cel lovit va fi cel care a lovit pentru a se ridica, 
iar raspunsul actiunilor sale din trecut ii va zdruncina acum realizarile din 
temelii. 

Nu este o zi care elogiaza binele si nici una care sa construiasca platose celor 
care fac bine, dar sunt sensibili, lipsiti de vitalitate sau tematori, ci o zi in care 
Universul isi regleaza conturile cu cei care i-au dus la indeplinire planurile 
negative. Trebuie insa sa ne gandim ca aceasta epurare, aceasta autodevorare a 
valorilor negative ridicate pana nu demult la rand de exemple pozitive si acum 
eliminate, scoate in evidenta o preschimbare a naturii sociale in care locul 
acestora va fi luat de altii mult mai bine pregatiti si cu abilitati mult mai mari. 
Asa cum este de asteptat, zilele de Scorpion sunt zile ale ratiunii, nu ale 
sentimentului, ale puterii nu ale iertarii si tocmai de aceea bucuria unora ca se 
inlocuiesc personajele, pe aplicatia conjunctie NN-Lilith este semn de 
nesabuinta, lipsa de perspectiva sau naivitate. Pleaca unii, dar vin altii mult mai 
puternici sau pur si simplu mult mai calificati sa intretina un sistem bolnav. 

 
 
Vineri, 31 iulie 
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Prima zi de Sagetator (Luna in Sagetator) aduce un triunghi regal pe semn 
de foc, implinit prin atingerea gradelor perfecte ale aspectelor pana la 15:51, dar 
si un zmeu, cu Luna opunandu-se lui Marte din Gemeni. 

Primul aspect al zilei si trasatura care se va regasi in toate aspectele ce sunt 
repatizate in 31 iulie este opozitia lui Mercur cu Neptun. Cu totii stim ca atunci 
cand comunicarea, intelectul, relationarea, mobilitatea privite ca trasaturi 
plurivalente ale fiintei inteligenta se opun principiului christic, compasiunii, 
iluziei, elementul principal care rezulta din aceasta relatie antagonica este 
dezamagirea. 

Intreaga zi va fi asadar sub semnul dezamagirii. Vedem si apreciem ceea ce 
este bun in viata personala, constinetizam ca au fost element pozitive ce ne-au 
adus bucurii in zilele anterioare, dar sentmentul de neimplinire, dezamagire, 
tristete, neputinta nu ne da pace. 

Totusi, in opozitia Mercur-Neptun se regasesc si elementele rezultate din 
antagonismul valorile mercuriene cu cele chironieie sau jupiteriene, de aceea 
dezamagirea si neputinta resimtite in 31 iulie pot fi efectul unor erori de judecata, 
ale unor remuscari venite prin constientizarea pacatelor tineretilor, deci din 
trecut. Aceasta relatie complexa care aduce o planeta individuala intr-o relatie 
agresiva cu planete de tranzit lent poate fi privita ca un atac la persoana, ca o 
manevra declansata impotriva unui individ anume, lider, organizatie cu rol 
coordonator, intai prin divergente de opinie, apoi prin dispute ce vor limita 
puterea de actiune, ca si cum ar spune “nu ne intereseaza schimbarea, va fi cum 
vrem noi”. 

Aceasta actiune complexa il va smulge pe individ din linistea simpla a 
caminului si il va pune in fata unor situatii sociale inedite. Viata personala si cea 
sociala tind sa vor amesteca intr-un tandem periculos. Indiferent ca este vorba 
despre o iesire cu prietenii in concediu sau la un gratar, ca nu-i timp nici de 
relaxare nici de voie buna, dar de o intalnire la o terasa da, discutiile si 
elementele care indreapta conversata spre trecut, spre acele situatii din care 
trebuie sa se extraga un sens, un rolt, din care trebuie sa se invete ceva, devin 
elemente de disputa si contradictie. 

Intr-o astfel de opozitie, Mercur va face apel la punctul situat la 120 grade in 
sen direct, adica la 25 grade Sagetator. Aproape de Pluton, acest punct de 
echilibru aduce conciliere prin profunzime, apreciere corecta a situatiilor, 
conversatie elaborata, sinceritate, lipsa de disimulare, seriozitate si o anume 
verticalitate menita sa indice obiectivitate in aprecieri. 

Prin urmare, ziua de vineri este o zi morocanoasa, ce poate aduce un 
moment de disconfort cu cel mai bun prieten, cu un om de incredere, cu un 
personaj care la un moment dat ne-a intins o mana de ajutor si ne-a rezolvat o 
probelma dificila. Uitarea selectiva sau adoptarea unei atitudini superficiale, 
egocentrice, vor intretine aceasta energie negativa. 

Putem schimba directia acestor vibratii prin adoptarea unei atitudini juste, 
echilibrate, oricat de nepotrivita sau incomoda ni s-ar parea, pentru ca acum 
sinceritatea, adevarul, bonomia sunt elemente care sublimeaza aceasta energie 
densa data de opozitia lui Mercur la planetele din Varsator. 

 
 
Sambata, 1 august 
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Evenimentul major al acestei zile este dat de trecerea lui Venus in Rac, de 
schimbarea nivelului de exprimare a sentimentelor, de relationare si de implicare 
in solutionarea problemelor. 

Relatiile pe care Luna le construieste cu maleficii Marte si Saturn, nu ajuta 
deloc planeta Venus sa se familiarizeze cu valorile semnului Rac, de aceea 
sentimentul ca greutatile vietii ne vor apasa din ce in ce mai tare, ca din ceea ce ni 
se intampla importante sunt numai complicatii si durerile vor fi realitati 
incontestabile. Opozitia cu Luna-Marte si cuadratura Luna-Saturn aduce 
conflicte cu inamici agresivi, teama de deposedare, incercarea de a explica fara a 
fi inteles toate intr-un context dificil, in care cuvintele razbat greu si sunt intelese 
si mai greu. 

Trecand in Rac, Venus aduce insa un suflu nou dreptunghiului mistic pe 
care il formeaza impreuna cu Mercur, Pluton si planetele din Varsator si in 1 
august avem sansa sa beneficiem de influxurile pozitive impuse de acest 
dreptunghi, pentru in ziua urmatoare trecerea lui Mercur pe gradul anaretic 
limiteaza mult puterea de intelegere si deci de implicare intr-un demers bun. 

Dreptunghiul mistic aduce conditionari care ridica nivelul constiintei, 
limitari sociale privite ca o serie de conditionari ce pot fi depasite, dar si ambitii 
ce vor mobiliza o cantitate foarte mare de energie pentru a stabiliza un statut sau 
pentru a duce la indeplinire un ideal personal, o sarcina de serviciu, o 
promisiune. 

Daca in Gemeni (5 iulie – 1 august), Venus a promis ca face toate acestea, 
dar nu a facut nimic, suferind de instabilitate, neseriozitate, inconstanta, 
superficialitate, acum, in prima zi al tranzitului sau prin Rac, pana la trecerea lui 
Mercur pe ultimul grad al caderii sale, poate impune prin efort redresarea unei 
imagini, recuperarea unor termene, rezolvarea unor neintelegeri, apropierea de 
etapa finala a unui demers indelungat. 

Daca in prima parte a zilei, din nimic simtim ca ne apasa raspunderi pe care 
am dori sa le refuzam, spre seara ne revin inspiratia si gandurile bune. Veselia va 
umple ziua cu un parfum aparte si, prin sextilul pe care Luna il ridica cu Chiron, 
pana la urma va fi incarcata si de intelepciune. 

Prin urmare, prima zi a lunii august este complicata pentru ca trezeste 
dureri mai vechi, neputinte exploatate in zilele anterioare, dar toate pentru un 
scop bun, pentru a solutiona si pentru a pune bazele unei intelegeri superioare. 
Fiind pe casa XII a intrarii sale in Rac, Venus va priva, va impune in plan 
personal nevoia de a sublima emotiile in preocupari superioare, spirituale, 
abstracte, mistice, iar in plan social va leza partea feminina, prin implicarea lor in 
scandaluri greu de gestionat. In acest moment Luna, fiind in relatie proasta cu cei 
doi malefici, Saturn si Marte, va impune femeilor leziuni sociale atat in viata 
personala, cat si in cea publica. 

Primul gand al diminetii de 1 august ar trebuie sa fie iertarea. Amintindu-ne 
de iertare ne rezervam o alta rezonanta, mult mai buna si mai constructiva cu 
zodia Rac si in loc de greutate, tragedie si nemultumire, sa gustam din tenacitate, 
perseverenta, harnicie, modestie, protectie. 

 
 
Duminica, 2 august 
Putine au fost in 2009 zilele in care binele si raul se se uneasca intr-un 

combinatie atat de puternica si armonioasa. Armonia binelui cu raul va fi insa un 
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element greu de inteles pentru noi toti, pentru ca in 2 august se construiesc pe cer 
combatii complexe, abstracte, cu implicatii majore care nu vizeaza atat de mult 
proiectarea in viitor a unor gesturi abordate acum, ci, toate acestea, vor pune in 
evidenta, in principal, modul cum gestionam ceea ce am acumulat pana acum. 

La inceput ni se va parea o joaca, ni se va parea ca este banal, simplu si de 
actiunile, intamplarile sau faptele de acum mai avut parte si le-am gestionat 
corect. Nu va fi bine sa gandim atat de superficial, daca dorim sa asimilam o 
vibratie astrala pozitiva. 

Dreptunghiul mistic, activ in ultimele zile, dar mai ales in ziua de 1 august, 
aduce azi opozitia la grad perfect a lui Venus cu Pluton, dar si conjunctia Lunii cu 
Pluton, pe un Mercur anaretic o buna parte din zi. 

Combinatia binelui cu raul in acest context este declansata si se sprijina pe 
gestionarea acestei opozitii si implica si opozitia lui Mercur cu planetele din 
Varsator. Pentru ca exista o stransa legatura intre aceste planete si dreptunghiul 
care s-a exprimat pozitiv in ziua de 1 august, dar si pentru ca Mercur anaretic, ce 
se opune planetelor din Varsator, vine cu un mesaj ambiguu, egocentric, ce strica 
averea personala, atat pe cea materiala, cat si pe cea intelectuala sau emotionala, 
insist asupra opozitia Venus-Pluton ca fiind elementul de echilibru personal al 
acestei zile. 

De ce ar fi nevoie de un element de echilibru personal daca relatia binelui cu 
raul este oricum in echilibru in rapoturile astrale? Pentru ca destinul nu este 
impus de planete, iar alegerile noastre se fac si pe conditionari impuse de karma, 
nu doar de liber arbitru, necesitatea exercitarii puterii presonale pentru a 
echilibra rezonanta, locul, planul, vibratia spre care se indreapta atentia este 
absolut necesar pentru a ne integra armonios in acest mecanism, nu pentru a fi 
simpli beneficiari. In ceea ce priveste binele si raul, Universul este complet 
detasat in fata notiunilor pe care oameniile pot avea despre acestea. De aceea, 
ceea ce un om poate intelege ca fiind bine, dintr-o energie complexa, cum este cea 
manifestat azi, poate fi rau pentru univers, si invers. Prin urmare alegerea unui 
element de echilibru personal inseamna a sari pe spinarea unul cal salbatic si a-l 
struni cum se cuvine pentru a ajunge acasa inainte de lasarea noptii. Acum avem 
la indemana un cal salbatic drept mijloc de deplasare si, din fericire, detinem si 
secretul de a-l stapani. 

Cele doua opozitii ale dreptunghiului mistic vin cu directii diferite de 
manifestare a energiei. Mercur cu opozitiile ridicate cu planetele din Varsator, va 
da impresia ca distruge acum pentru a construi un viitor luminos, insa noi stim 
din analizele aplicate zilelor anterioare, cand Mercur a parcurs cu fiecare din cele 
3 planete din varsator opozitii la grade perfecte, ca motivele proietarii in viitor 
sunt unele negative sprijinte pe teama, avaritie sau incompetenta. 

De partea cealalta, Venus in opozitie cu Pluton si Luna va tulbura viata 
personala aducand nesiguranta acolo unde eram foarte siguri pe stabilitate. 
Sentimentul va fi lezat agresat si rascolit intr-un mod neplacut si intretinut de 
cuvinte nepotrivite, spuse fie intentionat, fie prin gafe monumentale. Cuplurile 
care trec din momente dificie, relatiile de prietenie care nu sunt stabilizate sau 
simpele relatii de amicitie vor fi incercate de ganduri si intentii negative in care se 
vor acuza unii pe ceialti de infidelitate, lipsa de sinceritate, stabilitate. 

Daca ar fi sa fie numai atat, atunci, prin experientele acumulate de-a lungul 
acestei saptamani, am considera ca parcugem niste zile proaste si atat, dar, 
pentru ca aceste opozitii lucreaza in complexul impus de dreptunghiul mistic, iar 
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trasaturile celor doua grupari antagoniste (Mercur cu planetele din Varsator, 
Venus din Pluton si Luna) vro fi privite intr-un tot unitar, nu separat si se va dori 
solutionarea nemultumirilor personale prin interventie pe planul social, 
implicand alti oameni, apeland la mijloace judiciare, politice sau mass media pe 
motiv ca asa o cere situatia, pentru a nu afecta viitorul cu incertitudinile sau 
impuritatile prezentului. 

In acest caz se impune o stabilire a prioritatile astrale, o identificare a 
opozitie cu rol de echilibru personal si aceea este opozitia Venus-Pluton. 

Viitorul, asa cum este el prezentata de opozitile lui Mercur la planetele din 
Varsator si pre care suntem tentati sa ne indreptam atentia petru a scapa de 
durere, presiune sociala, neputinta este o iluzie, o himera si nu trebuie abordat. 
De aceea suferinta impusa de opozitiile Venus-Pluton, Venus-Luna trebuie traita 
acolo unde apare si nu trebuie scosa in lume, nu trebuie mutata in strada sau la 
televizor. Lectia de modestia, repliere si rezistenta devine cu atat mai importanta 
cu care Mercur, va trezi orgolii mai vechi, dar nu le poate sa un sens pozitiv, 
corect echilibrat pentru ca in Leu el manifesta o calitate negativa (Mercur in Leu 
este in cadere) enervand fara solutie, construind conflicte din neputinta de a crea 
constructiv, benefic sau curajos. 

Pentru un om echilibrat, care nu doreste sa se implice social pentru a-si 
defula frunstrarile, lipsa de perspectiva impusa de Mercur in opozitie cu planetele 
din Varsator ii va parea un frumos balon de sapun, iar Opozitia lui Venus du 
Pluton si Luna ca recomandarea unei vrajitoare de la tara: “daca nu mai poti 
indura si vrei sa-ti strigi necazul apropie-ti gura de o crapatura a pamantului si 
spune-l acolo, ca sa nu-l auda nimeni”. 

Prin urmare, incercarea majora a acestei zile este cea legata de puterea de 
rezistenta, tocmai pentru ca orice speranta, ce ne spune ca intervenind agresiv ne 
facem un viitor luminos, este o iluzie. In felul acesta, 2 august este o zi in care 
facem cu propriile simturi bilantul a ceea ce am facut si am gandit pana acum. 
Raul fizic, organic sau sentimental, atacurile la persoana sau pur si simplu 
dizarmonia care ne iese in cale in aceasta zi nu reprezinta altceva decat propriile 
noastre creatii. 

Acum ni se ofera sansa sa ne purificam destinul. Pentru unii va fi o zi 
minunata, pentru ca au respectat avertismentele astrale pe care le-am facut de la 
inceputul anului incoace, in anumite zile, indicate precis de tranzite. 

 
Luni, 3 august 
Chiar din timpul noptii, ca si in noapte dintre 29 si 30 iulie (sextilul Luna-

Saturn), la doar cateva ore de la inceputul zilei de 3 august se produce un 
eveniment important si anume trecerea plenetei Mercur din domiciliu. 

Domiciliul lui Mercur in Fecioara aduce trasaturi diferite fata de domiciliul 
sau in Gemeni. Daca in Gemeni el va evidentia comunicare, relationarea, usurinta 
in a genera schimbari, modificari, transformari ample, profunde in asa fel incat 
sa para incarcate de simplicate, in Fecioara gandirea isi va modifica structura si 
va aduce ca trasatura principala seriozitatea. 

Tema ingresului sau in Fecioara va face o interesanta trimitere spre tranzitul 
sau prin Gemeni, un apel la metodele folosite in acel interval, la mijloacele prin 
care a mobilizat energiile astrale si strategiile prin care a reusit sa-si impuna 
trasaturile. 
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In Gemeni, Mercur a mai intrat 14 iunie 2009, ora 5:47 pe un ascendent in 
Gemeni si de asemenea cu Mercur, guverntorul temei, pe o casa de finalitate 
(casa XII) ca si in cazul de fata (ascendent Gemeni, Mercur in casa IV). 
Aminteam la inceputul tranzitului sau prin Gemeni din 14 iunie, ca demerurile 
impuse de aceasta planeta vin pe ideea “buturuga mica rastoarna carul mare” si 
ca atitudinea principala va fi aceea de supradimensionare, de comparare a celui 
mic si slab cu cel mare si puternic. Intr-un tranzit rapid, precipitat, pana pe 3 
iulie 2009, Mercur a tulburat gandirea si a modificat perceptia pe care a avut-o 
un anume factor de decizie asupra consecintelor faptelor sale. Daca atunci 
solutiile pareau viabile, iar eficienta lor, mesajul lor poleit, glasul lor intens si 
colorat, conta mai mult decat efectele pe care le vor produce, acum sentimentul 
va capata o nota tragica. Solutiile impuse de acest tranzit vor veni din teama, 
neputinta, dorinta de a suprima bunastarea, pe motiv ca nu este generala, din 
intentia de a uniformiza. Relatia Fecioara-Rac, in acest context agitat de Saturn 
din Fecioara si Uranus din Pesti, va aduce in centrul atentiei metode sau 
demersuri aplicate sau pornite in perioada 14 iunie – 3 iulie (Mercur in Gemeni), 
intr-un context nou (analogie Mercur in casa XII in tema din 14 iunie, cu Uranus 
in Pesti situat intr-o relatie de opozitie cu principiile administratiei traditionale, 
clasice impuse de planetele din Fecioara). 

Cu toate acestea apelul la aceasta perioada este un preambul la declansarea 
pentru a treia oara a opozitiei Saturn-Uranus, cu atingerea gradului perfect la 15 
septembrie, pe segmentul social al comunicarii, modificarilor legislative, 
schimbarilor de pozitie, economiei, reducerii cheltuielilor sau reorganzarea lor. 
Influenta planetei Mercur nu vine acum numai pe modificari si reorganizari, ci si 
pe protectii, impliniri a le unor visuri, finalitati bune, corecte pe demersuri mai 
vechi. 

In prima zi a tranzitului sau prin Fecioara, Mercur isi propune sa 
implineasca un vis. Indiferent ca primim un cadou, ca facem o bucurie unui 
prieten sau unui cunoscut, ca pur si simplu salutam un necunoscut pe strada, 
intreaga gama de actiuni, gesturi sau emotii se afla pe frecventa implinirii, a 
solutiilor care alina o suferinta, o durere si alunga o teama, o frustrare. 

Chiar din prima sa zi de tranzit Mercur vine cu implinirea trigonului cu 
Pluton pe care il formeaza de cateva zile. Se deschide o usa, pentru ca in sfarsit 
gasim cheia din multitudinea de chei pe care le-am incercat in tot acest interval. 
Situatia pe care sa fie controlata de Mercur, chiar daca Luna din Capricorn, prin 
analogia cu Saturn si apelul la sextilul sau din primele ore ale zile de 30 iulie cand 
a bulversat noaptea si a lasat mesaj gen (“Ai grija!”, “Fii atent!”, “Nu uita!”), va 
face o cuadratura cu Junon incercand emotiile, deja sedimentate, cu mici indoieli 
si temeri cum ca sinceritatea nu este cum ar fi declarata, ca gesturile si dovezile 
de afectiune nu sunt tocmai intregi. Fixarea atentiei pe aceste nemultumiri 
acumulate in timp si vizibile acum este o greseala si ea indica aspectul dominant 
al relatiei Fecioara-Rac, evidentiata acum de tranzitele planetelor. 

Daca nemultumirea impusa de zodia Rac este semnul ca niciodata nu va 
avea ceea ce considera ca are nevoie, niciodata nu-si va implini nevoia de confort 
pentru ca oriunde ar sta si orice ar face nu se simte bine, Fecioara va dori sa vina 
cu solutii, iar trasaturile negative ale acestei relatii (pentru ca la ele facem acum 
apel) vor face in asa fel incat sa fie implinite visele negative. 

Prin urmare, nu trebuie sa traim cu impresia ca bucuriile si echilibrul ne 
sunt garantate azi, pentru ca trecerea de la implinire pozitiva la implinire 
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negativa se va face cu o mare rapiditate. Deducem ca 3 august va fi o zi plina, cu 
sentimente intense si revenirea in centrul atentiei a unor conflicte interioare pe 
care le-am crezut rezolvate. Orice s-ar intampla peste zi, nu trebuie sa uitam ca 
iertarea este cheia sau secretul unor alegeri serioase. Nu doar Fecioara, 
importanta in aceasta perioada, ne indeamna la aceasta, ci si zodia Pesti, prin 
Uranus, care de pe celalat continent ne supervizeaza alegerile si ne monitorizeaza 
solutiile pe care dorim sa le implementam. Putinul nu trebuie sa ne sperie si nici 
agresivitatea pe care o da abundenta sau opulenta, ci orgoliul spiritual subtil care 
ii face pe unii oameni sa-si atribuie valori morale speciale, fara sa le implineasca, 
trecand de la abundenta la putin, pentru a masca agresivitatea si mania 
alimentata de neputinta de a-si insusi bunurile altora. Acesti oameni se lasa 
consumati de imposibilitatea de a construi un echilibru si vor face ca, la inceput, 
sa dispara bogati, apoi pe baza unei judecati noi, a unor instumente, legi, hotarari 
noi sa fie ridicati alti bogati, sa fie incurajate alte centre de putere financiara. 

Asadar, nu trebuie sa traim ziua de 3 august cu iluzii, ci sa gasim in 
supravietuire bucuria de a trai si de a descoperi valori puternice in masuri mici. 

 
 
Marti, 4 august 
Mirajul zilei anterioare nu se va risipi. Luna va da astazi o reprezentatie de 

zile mari in asa fel incat putem trece ziua de 4 august in categoria celor de 
colectie. 

Conjunctia pe care Luna o va face cu Lilith in jurul orei 11:00 va aduce o 
preschimbare negativa a influentelor astrale dintr-o indicare a unei solutii 
corecte, in reorientarea spre o mediere negativa. Implinind azi atat trigonul cu 
Saturn, cat si sextilul cu Uranus, Luna devine planeta mediatoare opozitie 
Saturn-Uranus. Valentele sale, refuzul de a gasi solutii geniale in detrimentul 
celor practice, va aduce o pata in gandire, o tulburare a vointei si din aceasta 
cauza in loc sa aduca echilibrul si sa elibereze tensiunea data de opozitia celor doi 
malefici, ea va introduce in ecuatie o necunoscuta, o eroare, o variabila, care va 
produce nemultumire, indecizie, haos. Deloc intamplator, in acelasi moment 
Luna va trece si prin preajma Nodurilor lunare si pare un context potrivit pentru 
decizii importante, pentru a forma echipe de lucru, pentru a duce mai departe un 
demers inceputul in perioada 14 iunie – 3 iulie si a-i da acestui un aspect pozitiv. 

Iluzia binelui reiesit dintr-o confruntare va domina aceasta zi, de aceea 
recomandarea mea este sa evitati atat cat puteti orice provocare, sa duceti orice 
situatie, context, recomandare, sfat in gandire si sa elaborati de acolo modalitatea 
de raspuns pentru ca instinctul, in 4 august, este negativ si nimic din ceea ce 
aduce el nu este bun. 

Intrand pe axa Capricorn-Rac, Directiile destinului, cu radacinile sale (NS) 
si devenirea sa (NN), vor realiza sextile cu axa Saturn-Uranus si marea problema 
va fi data de preschimbarile sociale pe care le parcugem. 

Trecand din Leu-Varsator, Directiile destinului se vor debarasa de 
elementele novatoare care scurteaza timpul si eficientizeaza metoda, se vor 
dispensa de solutiile geniale si se vor increde doar in ceea ce este verificat, in ceea 
ce a fost experimentata deja de altcineva pentru a miza pe aceleasi rezultate. 
Partea buna este ca aceasta temperare este binevenita si ea va scadea intensitatea 
efervescentei interioare facandu-i pe oameni cumpatati si seriosi, aplecati spre 
valorile practice si mai putin spre idei care nu duc nicaieri. 
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Exista insa si un aspect mai putin placut, care devine primordial in acest 
context, acela al Capricornului ambitios, negativ care isi va ridica imperiul prin 
prabusirea intregii lumi, prin reconfigurarea intregului context social, economic, 
politic sau administrativ, prin declansarea luptei intre experiente si impunerea cu 
forta a unei solutii mai bune fara a se tine cont de context, specific, ci doar pe 
motivul eficientei. 

Trecerea lui NN pe Capricorn nu trebuie sa ne sperie, pentru ca tot ceea ce 
se va hotara intr-o lupta, in lupta dintre vechile si noile structuri (opozitie Saturn-
Uranus) va fi pentru o perioada de un an si jumatate ponderata de un Senn al 
vietii pe mentinere, supravietuire, eficientizare, dominare prin rezistenta, 
provocari ale gandirii si simtului practic (NN in Capricorn). 

Daca muntii se inalta pe simtul Capriconului de a tinge tinte imposibile, pe 
care si le calculeaza dupa ambitia sa nu dupa opozitia ce o intampina sau 
contextul social, atunci caderile de la inaltime, pierderea acumularilor de o viata, 
a statului, a iluziei raiului construi prin efort si sperante sunt de asemenea pe 
frecventa acestor influente si le vom trai sau vedea in aceasta perioada. 

Toate la timpul potrivit, spune experienta Capricornului care pare ca detine 
secretul acestui timp misterios tocmai pentru ca, dezvoltandu-si gandirea, poate 
sa perceapa mecanismele sale subtile si sa jogleze cu ele. 

Intr-o alta acceptiune aceasta perioada este favorabila, celor obisnuiti sa 
lucreze cu energia si cu instrumentele abstracte, reasezarii evenimentelor in timp, 
modificarii succesiunii secventelor de transformare (timpul) prin canalizarea 
energiei rezultate in urma unui impact. Asadar, orice confruntare, orice opozitie 
pe care o intampinam elibereaza o energie pe care o puteam folosi prin tehnici si 
procedee de mobilizare a vibratiei astrale, spre a ne construi un alt viitor. 

Prin urmare, ziua de 4 august aduce omului obisnuit iluzia unei alte lumi, 
poate chiar a Taramului fagaduintei chiar daca bucati din destin, viata, 
constructii social se rup si se pierd in neant. Nu tristetea sau dezamagirea trebuie 
sa ne acapareze atentia, ci increderea ca destinul, din cand in cand, are nevoie de 
o reinprospatare, de element nou pentru a-si duce mai departe vocatia. 

Vocatia este elementul esential al unui destin aflat in suferinta. Urmati-va 
vocatia, daca nu o cunoasteti cautati in interior “Sensul vietii”, punctul spre care 
se indreapta atentia, placerea de a trai si bucuria de autoexprimare. 

Prin aceste vibratii astrale, puterea nu inseamna tupeu, agresivitate si nici 
dominare, ci permanentizare – o calitate aparuta din relatia Capricorn 
(rezistenta) – Rac (perseverenta). 

 
 
Miercuri, 5 august 
Trecerea Lunii in Varsator aduce un moment de respiro, dar si intrarea, 

chiar din seara acestei zile, in fereastra fazei de Luna plina. 
Trecerea Lunii prin Varsator, acum cand Soarele se afla in Leu, poate aduce 

mici tensiuni pe ideea de relatie, impartire a bunurilor, a teritoriilor, dar si mici 
disensiuni pe respectarea demnitatii, a educatiei, a acumularii de cunostinte si 
maturitatii. 

Pentru Romania, care este tara Varasator, trecerea Lunii prin acest semn nu 
a fost niciodata un lucru simplu pentru ca ii poate dinamiza nevoia de 
impartasire a idelului ceea ce poate duce, in cele 2-3 zile cat dureaza aceste 
tranzit, la un gen de naivitate generala. Daca este sa privim din punct de vedere 
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karmic trecerea guvernatorului Racului prin punctul de opozitie al Leului este ca 
si cum am revendica aplicarea unei solutii imposibile. Racul este in noile 
acceptiuni ale astrologie karmice semnul de regres al Leului, un punct in care s-a 
ajuns prin cultivarea neincrederii, suspiciunii sau timiditatii. Mesagerul Racului, 
acum in semnul eroismului (Varsator), al celui care este atins de cel ce se goleste 
pe sine, se abandoneaza pentru un scop uman, moral, pentru un ideal sau pentru 
a salva propriu-zis de la moarte un semen, aduce un moment critic in ceea ce 
priveste intelegerea si continuarea unui demers. Asadar, momentul de respiro ar 
suna ca intr-o sceneta clasica in care pesonajul feminin isi pune maini in solduri 
si striga “Ia stai nenicule, dar parca zisezi altceva!”. 

Prin urmare, ziua de 5 august aduce probleme de constiinta, iar celor care 
sunt implicati intr-un demers social divergente de opinie din nimic, replici 
aruncate, evaluari tendentioase, toate sprijinite pe o evidenta lipsa de sinceritate. 
Cu cat ne apropiem mai mult de seara cu atat tensiunile impuse de Luna plina vor 
creste, de asemenea si lichidele vor exercita o mai mare presiune. De aceea atrag 
atentia celor care sufera de afectiuni ale sistemului cadiovascular sa nu se lase 
pacaliti nici de vreme, nici de vremuri, nici de prospectul altui medicament si sa 
se mentina pe medicatia pe care o au deja. Orice schimbare in aceasta directie, 
dar si a opiniilor in general, poate fi, pe faza crescatoare a Lunii pline, 
periculoasa. 

 
 
Joi, 6 august 
Luna plina in Leu aduce lezarea personalitatii si a increderii in sine. Daca o 

Luna plina in Varsator ar aduce o stima de sine crescuta si o dezvoltare a gandirii 
in aceasta directie si pe aceasta baza, Luna plina in Leu scoate la lumina tensiuni 
emotionale ascunse cu grija, disimulate pe care omul nu le vrea cunoscute de 
altii. Sa nu miram daca vom vedea azi multi oameni bravand si povestind sau 
laudandu-se ca ei nu au cunoscut umilinta, sfiala sau rusinea, demonstrand prin 
diverse mijloace cat de intensa este viata si cat de multe calitati ii poate dezvolta 
lui demersurile in care s-a implica. 

Aceasta atitudine, confundata cu masculinitatea, este sustinuta si de trigonul 
pe care Luna il face cu Marte si care il transforma pe acesta in planeta mediatoare 
momentului de Luna plina. Nici ca se putea o planeta mai nepotrivita (Marte in 
Gemeni) pentru a sustine egocentrismului unei zodii Leu dezlantuita in valentele 
sale sucombate in timp in frica de a i se vedea defectele. 

Un alt element straniu, care va intari trasaturile negative ale zodiei Leu si 
care va leaza tot ceea ce pana nu demult reprezenta caldura sau protectia, este cel 
dat de conjunctia pe care Luna o va face, aproape de miezul noptii, cu Jupiter. 

Mobilitatea Lunii, acum prin apropierea ei de Marele benefic, dar invaluita 
intr-un halou negativ, plin de rani, sangerandu-i sufletul de durerile pe care le-a 
ascuns si pe care acum altii i le-au scos la suprafata, aduce ideea de confesiune 
intr-o zona trista, murdara, imorala. “Te spun”, “Il spun, nu mai rezist”, “Ii arat 
eu lui, ma voi duce la... si-i voi spune ....”, “Gata, mi-a venit o idee, voi cere 
ajutorul lui...”, cam asa vor rasuna gandurile celor care nu vor infrunta momentul 
de Luna plina cu fruntea sus. 

Daca aceasta tensiune vine pe o alta tensiune construita in timp in care 
cineva a suferit umilinte repetate, desconsiderare, lezari pe imaginea sociala sau 
deposedari de bani, bunuri, acum dubla negatie ii va aduce eliminare si protectie, 
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iar conjunctia Lunii cu Jupiter va veni asupra acestor oameni cu ganduri bune, 
noroc, bucurii, liniste si speranta. 

Prin urmare, ziua de 6 august este o zi dificila pentru ca va amplifica valorile 
negative ale zodiei Leu, ii va face pe oameni sa urle de durere atat de tare incat 
vor fi capabili de gesturi pe care ori nu le fac niciodata, ori le fac foarte rar. Un 
Leu negativ va cere supunere totala fara a merita asta, iar energia pe care o 
trasmite in jur este plina de ura si dispret fata de cei pe care ii supune. Cu cat se 
supun mai tare cu atat dispretul sau este mai mare. Vor exita oameni care vor 
avea aceasta atitudine si acestia au semnul Leului lezat in temele lor natale. 
Pentru a putea fi linistiti acesti oameni au nevoie de un element opus, dar de pe 
acelasi nivel care sa fie imediat inteles si care sa poate construi un tandem, un 
cuplu, o echipa solida. Daca intalniti oameni care vor dezolta o atitudine 
dominatoare, care striveste, nu-ti umple sufletul, care iti destrama sentimentele, 
nu ti le aduna constructiv, care iti distruge creatia, nu te indeamna la cultivarea 
sentimentelor pozitive si care iti distruge increderea in sine atunci acesti oameni 
nu pot fi combatuti decat cu frica. A le aminti de ceea ce le este cel mai frica si a-i 
ajuta sa constientizeze ca puterea pe care o arata nu-i protejeaza de fricile pe care 
le au, inseamna sa transformi un monstru intr-un animal nevinovat care sa te 
cucereasca cu privirea sa candida sau comportamentul sau cald, supus. 

6 august este o zi de poveste, cu printi, zane, feti frumosi si balauri cu multe 
capete ce nu cad sub taisul ascutit al palosului, ci, de la sine, in fata oglinzii. 

 
 
Vineri, 7 august 
Amintirea a ceea ce a inseamnat Luna plina in Leu va lasa o amprenta 

adanca in suflet, iar acum cei care au trecut prin miracolul transformarii, 
predispus de vibratiile astrale ale zilei de ieri, fac din evenimentele pe care si le 
mai amintesc distinctii cu care se vor lauda in diferite moduri. 

Prima parte a zilei va fi dominata de aceasta atitudine, pentru ca Soare in 
Leu, dar si Luna in Varsator, aduc constintei prea multe cereri pentru cate poate 
ea solutiona. In absenta unei soluti grandioase, pentru ca cele doua semne nu pot 
trai in umbra (sau daca aleg o umbra atunci ea trebuie sa fie cea mai mare, 
speciala si inedita umbra din lume) isi vor construi evenimente pe care le vor face 
grandioase si le vor povesti cu atitudinea plina de sine a invingatorului. 

Cei care urmaresc de la viata altceva, dar vor sa-si aminteasca ceea ce este 
esential, nu baloane de sapun sau povesti vanatoresti, vor percepe cu mare 
greutate aceasta prima jumatate a zilei. Vor observa ca nimic nu are consistenta 
si daca sunt in situatia de a depune efort, energia li se scurge printre degete si 
ramana aplecati pe margin scaunului in asteptarea unei licori magice care sa-i 
reinvie. 

Trecerea Lunii in Pesti, in primele doua ore (12:34-14:29) aduce remuscari, 
de parca frica aceea veche, ce a preschimbat balaurul intr-un bichon maltez 
ciufulit si cu labutele murdare, ii revine ostentativ in minte. Avand tot timpul 
frica inaintea ochilor omul este capabil de gesturi iresponsabile si pe sextilul 
Luna-Pluton gesturile iresponsabile desprinse din atitudine ramasa de la Luna 
plina, vor fi cele in care ne vom invoca scuze, ne vom cere scuze, vom da explicatii 
pentru comportamentul necuviincios sau vom sterge urmele unui astfel de 
comportament. 
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Prin urmare, ziua de vineri 7 august este cel mai eficient mijloc de a repara o 
greseala sau de a o ascunde. Deciziile acestei zile vin sa ascunda adevarul cu o 
esarfa subtile, iar faptele, intretinute de minciuna si perfidia specifica vremurilor 
pe care le traim. Nu va fi o revenire la normal, ci o rasplata a unor fapte mai 
vechi. 

Cei care lucreaza cu energia sau care sunt obisnuiti sa lucreze cu 
instrumentele abstracte, ziua de 7 august le va parea incarcata de tristete si 
durere. Vor simti deziluzia pe care universul fizic o raspandeste in permanenta si 
deziluzia pe care o alimenteaza. Momentele de interiorizare, de reamintire a ceea 
ce reprezinta in esenta fiinta umana vor fi oaze de multumire si mijloace de 
regasire a echilibrului. Cu toate acestea, a crede ca doar acceptarea naturii divine 
a spiritului este suficient pentru a atinge fericirea absoluta este o iluzia. Durerile 
acestei lumi sunt elemente esentiale in a motiva detenta spre transfigurare, spre 
sublimarea naturii umane sau eliberarea de ignoranta si atingerea Cunoasterii. 
Asadar, durerea si deznadezdea trebuie sa duca in 7 august spre cunoastere prin 
iertare. Fara iertare nu exista intelegere, iar fara intelegere cunoasterea este o 
gluma buna la care nu rade nimeni! 

 
 
Sambata, 8 august 
Zi de mare reflexie si interiozare, 8 august aduce in centrul atentie, pe langa 

valentele trecerii Lunii prin Pesti si pe cele indicate de aspectele bune si rele ale 
lui Mercur si Venus. 

Opunadu-se lui Mercur Luna ii predispune pe oameni spre mirare si 
neintelegere, spre gesturi contrare ce scot in evidenta lupta dintre gandire si 
sintire, dintre sentiment si idee, intre planurile de viitor, motivate de ambitie, si 
dorinta de stabilitate, motivata de neputinta, oboseala, tristete. 

Pe acest fond sextilul lui Mercur cu Venus este semn de elevare prin cuvant 
si emotie, dar si de ridicare a acestora la un nivel accesibil intelegerii directe. 
Indiferent ca este vorba despre literatura sau arta, despre abordarea relatilor prin 
conversatie sau ca facem dovada prieteniei printr-un gest frumos, curat, cald, 
ambitia, ca actionand vom atinge nivelul sperat, ne cucereste sufletul. 

Aspectul inediat al acestei zile nu rezida doar in contradictiile dintre gandire 
si emotie, ce pot duce la interiorizare, meditatie, apropierea de preocupari 
metafice, artistice, motivate de dorinta de cunoastere, aprofundare, observatie, ci 
la intelegerea gresita a acestor impulsuri astrale. Cu Luna in Pesti si Marte in 
Gemeni, relatia de sextil dintre Mercur si Venus, adica exaltarea intelectuala a 
simtirii si orientarea ei spre a se consuma in ambitie si efort creator, devine un fel 
de plistiseala si il va duce pe om mai aproape de renuntare, decat spre cautari 
interioare, la blazare, decat la abordarea cautarilor interioare in detrimentul celor 
exterioare. 

Prin urmare, 8 august aduce o batalie interioare, o lupta intre 
superficialitate si profunzime, intre impulsurile vechi, educatie, preocupari 
impuse de rutina si noile nevoi date de contextul social in care traim. Pe un asa 
context gesturile oamenilor vor fi categorice. Pentru ca nu trebuie sa uitam ca pe 
cer avem o Luna in Pesti si un Marte in Gemeni, ar trebuie sa ne asteptam ca 
multi dintre cei din jur sa ne spuna ca s-au saturat de propria lor fiiinta, de 
propriul destin, de rutina pe care sunt obligati sa o intretina, de serviciul pe care 
il au, de lipsuri, de avere, casa, masina, sot/sotie s.a.m.d. Nu vor sti concret ce au 
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nevoie pentru perioada care va veni, dar se vor lasa consumati de acest conflict 
interior. 

Cei care lucreaza cu energia vor vedea in aceasta zi o oportunitate in a 
sublima natura umana inferioara. Gandurile, impulsurilor, aspiratiile din acest 
moment sunt centrate pe nevoi noi, necunoscute, multe dintre ele sustinute doar 
de fantezii, iluzii. Abordarea necunoscutului, acum, cand batalia se da in interior 
este o oportunitate in a ne echilibra sufleteste. Abordand cu simplitate 
evenimentele zilei si lasand pentru o alta perioada revolta, descoperim bunul 
simt al omului simplu care simte intr-un mod magic si divin versul blagian “Eu 
nu strivesc corola de minuni a lumii si nu ucid cu mintea tainele ce le-intalnesc in 
calea mea...” 

 
 
Duminica, 9 august 
Ultima zi de Pesti (Luna in Pesti) aduce o relatie speciala cu apa, emotiile, 

sentimentele, cu amintirile, cu valorile trecutului. Daca in periplul pe care il 
abordam saptamanal am descoperit multiple si inedite aspecte planetare pe care 
manualele de astrologie nu le pot cuprinde, azi vom avea din nou ocazia sa 
descoperim o alta inedita si speciala relatie intre planete. 

Aceste aspect se refera la vrajire a destinului, la modul cum lasam corzile 
sufletului sa rezoneze la sunetul sublim al elevarii, al autodepasirii, dar si la 
rezervele pe care suntem dispusi sa le consumam pentru a duce la indeplinire un 
ideal intangibil, necunoscut. 

Pe cer in aceasta zi Luna va face intai o cuadratura cu Marte, apoi i se va 
opune lui Saturn, creand pana la rasaritul soarelui senzatii stranii de durere 
sufleteasca, de neimplinire ce duc la teama ca efortul pe care l-am facut pana 
acum este prea mic fata de necesitati, ca am putea pierde batalia inainte de a 
suna gongul ultimei runde. 

Din preajma rasaritului si pana la pranz, teama si neputinta vor face casa 
buna cu minciuna si vorbele dulci, ce anunta finalizati inselatoare, minciuni 
frumoase care nu duc nicaieri. Aceasta configuratie astrala ce survine in 9 august 
pana in jurul orei 16:00, ne face sa caute vinovati pe care sa-i tragem la 
raspundere pentru neputinta de care ne-am temut in prima jumatate a zilei. 

Daca ar fi numai atat atunci ziua nu s-ar remarca prin nimic special, dar 
sextilul Lunii cu NN si deci trigonul cu NS, aduce in discutie o relatie armonioasa 
cu destinul, oportunitate corecta, un semnal pozitiv din care cel in cauza va 
intelege ca tot demersul sau este corect si ca de fapt nu cauta vinovati, nu acuza 
gratuit, ci face dreptate. 

Aceasta dreptate, cu Luna in Pesti, prietena de conjunctura cu Uranus 
(conjunctie), si fugita de acasa (opozitie cu Saturn), devine o privilegiata a 
destinului si i se pune pe umeri o sarcina prea mare. Impusul firesc predispus de 
aceasta pozitie a Lunii in Pesti este sa fuga de raspundere, sa se izoleze, sa se 
teama in fata poverii pe motiv ca mai sunt inca altele nerezolvate, iar solutia care 
o are la indemana va fi identificata in trigonul pe care Marte din Gemeni 
(blamatul din ziua anterioara) il face, in aplicatie, cu planetele din Varsator. 

Cu alte cuvinte, nimic nu este corect din ceea ce se intampla azi, dar toata 
lumea crede ca face bine, toti gresesc, dar fiecare are o justificare corecta a 
actiunilor sale fara a se lasa atins de vreo parere de rau. 
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Aceste aspect inedit va utiliza, pe de o parte solicitatul semn Varsator, 
reeeditand o schema identica dupa o alta situatie din trecut, dar si iesirea la 
ramapa a valorilor superficiale, a elementelor instigatoare, a celor care se cearta 
usor, care vorbesc mult si nu spun nimic, a celor care se sprijina pe cuvant chiar 
si atunci cand tac. 

Prin urmare, furtuna predispusa de planete in ziua de 9 august este de 
departe una complicata si aducatoare de probleme. Este dificil sa stai deopoarte, 
pentru ca tentatia de a actiona, cu justificarea “e bine ce fac, de ce sa stau 
deoparte” este foarte mare, iar daca intri in hora trebuie sa joci dupa cum canta 
muzica, deci dupa directia generala impusa de tandemul “ma doare, deci altul 
este vinovat”. Unde este loc de constiinta in toata aceasta efervescenta? Unde se 
poate stabiliza gandirea si sentimentul intr-o mare de tentati despre care destinul 
ne spune ca sunt corecte? 

Azi avem dreptul sa ne gandim ca destinul greseste pentru ca este sub vraja 
unei teribile vrajitoare – Luna neaga, ce se apropie de el cu pasi mici si siguri. 
Este vrajit si ne spune ca e bine tot ceea ce este rau. A transfera povara noastra pe 
umerii altora nu va fi niciodata o solutie buna impusa de un destin echilibrat si 
puternic, iar superficialitate nu va putea niciodata sa rezolve tensiuni interioare, 
dureri sufletesti complicate de teama sau neputinta. 

Asadar, sa rezervam acestei zile o energie speciala pentru a vedea 
subtilitatea actiunilor care vin spre noi si a gasi solutia cea mai buna fara a pasa 
raspunderea, povara sociala, greutatea sufleteasca pe umerii altora. De-a lungul 
zilei nu vom intelege de ce trebuie sa actionam asa, dar dupa ora 23:22, adica in 
plina noapte, Luna va trece in Berbec, dezvaluind halucinanta neputinta a lui 
Marte in Gemeni, ce beneficiaza doar de norocul unor contacte variate si 
abordate usor, simplu, fara a fi capabil sa gestioneze o probleme sufleteasca, o 
framantare metafizica sau o tulburare de natura emotionala. Ajutati-va destinul 
corectandu-i directia spre valorile cu care altadata va hraneati. Asta inseamna 
trigon Luna-NS in acest context astral invaluit intr-o magie gri sau neagra, total 
diferita de ceea ce am mai vazut sau auzit pana acum. 

 
Luni, 10 august 
Initiativa pe care Luna in Berbec o aduce in aceasta zi este una dificil de 

finalizat. Nu se va pune problema sa se finalizeze acum, in aceasta zi, si nici 
macar in aceasta saptamana, dar chiar si perspectiva de a o finaliza oricand este 
pusa sub semnul intrebarii. 

Fiind in Berbec, Luna are de parcurs pe rand cuadraturile cu Pluton din 
Capricorn si apoi cu Venus din Rac. Nu se poate construi un careu in T intre 
acestea trei, ceea ce complica relatia dintre emotie si ratiune, dintre initiativa si 
finalitate. Impulsul, pe cuadratura Luna-Venus este unul puternic, dinamic 
orientat spre revendicare, corectare de comportament, incurcand mai mult, dar 
vizibil in desfasurarea sa, iar cuadratura Luna-Pluton intervine cu o tensiune 
organica, fiziologica menita sa-l determina pe om sa reactioneze in societate nu 
dupa stimulii care ii vin de acolo, ci dupa confortul sau disconfortul interior, fara 
a tine cont de rezonanta sau context. 

Gandindu-ne la discrepanta impusa de cele doua cuadraturi si la faptul ca 
intai avem gandul, ideea, initiativa lipsita de suport social si apoi apare contextul 
in care ar fi trebuit sa actionam, motivatia, lumina si puterea, dinamismul si 
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motivatia, intelegem ca aceasta inversiune duce la lipsa de consistenta, nefiind in 
stare sa aduca finalitate pe actiunea de acum. 

Insist asupra acestui aspect, pentru ca primul eveniment de dupa rasaritul 
soarelui este conjunctia Lunii cu Junon, practic o mare parte din zi vom fi in 
aplicatia acestui aspect, ceea ce poate aduce aspiratii si initiave noi, inclinatie 
spre a deschide usi, drumuri, de a ne face noi prieteni, de a ne aminti de prietenii 
de altadata sau de a dori sa rectificam o tensiune manifestata in ultima vreme in 
relatiile pe care le avem. Ori, prin acest impuls, impus de conjunctia indicata, 
memoria imediata a rezonantei astrale va actiona in mod invers si totul va fi 
rasturnat. 

Prin urmare, ziua va deveni celebra prin faptul ca totul va fi rasturnat, 
rasucit, inversat, iar ceea ce nu merge bine, dar pana acum a functionat pe 
principiul inversiunii, diconfortului, dizarmoniei, azi va avea un moment 
favorabil. Gandurile de razbunare, de atac la persoana sau orice tip de raspuns 
negativ este azi incurajat spre a se finaliza imediat, in detrimentul mersului firesc 
al lucrurilor, intrand pe rezonanta negativa a inversiunilor si dizarmoniei. 

Solutia pe care o consider cea mai potrivita in acest context este aceea de a 
nu lua in serios ceea ce se intampla azi. Nu-i luati in serios nici pe oamenii cu 
impulsuri negative, nici pe cei care vor cauta sa intervina agresiv prin mijloace 
ascunse, perverse, facandu-si planuri si implicandu-i si pe altii in demersul lor, 
nici pe voi insiva cand doriti sa judecati pe altcineva, sa clarificati o problema si 
alunecati pe nevazute pe o panta negativa, agresiva, acuzatoare. Fiti nevazuti in 
aceasta zi! 

 
 
Marti, 11 august 
De azi intram intr-un interval martian complicat. Azi, inainte de rasaritul 

soarelui, Marte va ridica o cuadratura cu Saturn, complicand orice demers social 
de legiferare si aducand in centrul atentiei putinul din lipsa de cunostinta, 
incompetenta, nepasare, sfidare. Fiind pe semn de cuadratura cu opozitia Saturn-
Uranus, care se va implini a treia oara in septembrie 2009, Marte va face cealalta 
cuadratura, pe 19 august, cu Uranus, sustinand pe tot acest interval mesajul de 
avertizare astrala cu atentionare “Nu este ceea ce crezi!”. 

La ora 3:15 cand Marte si Saturn s-au aflat la grad perfect, Marte se afla in 
casa XII, iar Soarele, in tranzitul sau prin Leu, se confrunta cu opozitia aplicata la 
planetele dn Varsator. In 19 august, la 5:23 cand Marte ridica un careu cu 
Uranus, va trece in casa XI, si nu numai ca va face sextil cu Soarele, dar va 
implini, prin opozitia cu Pluton, un dreptunghi mistic in care opozitia Soarelui cu 
planetele din Varsator si a lui Marte cu Pluton sa fie elementele de discordie si 
dinconfort ale acestei conjuncturi. 

Mesajul lui Marte pentru acest interval este acela al hotului care surprins 
striga “Nu este ceea ce crezi!” si este construit de relatia celor doi malefici pe case 
de finalitate (Saturn in casa IV, Marte in casa XII). 

Cu Luna in agresivul semn al Berbecului, dar si cu Marte in calitate de 
planeta madiatoare opozitiei pe care Soarele incepe sa o faca la planetele din 
Varsator, dar dominat de cuadratura cu Saturn, intelegem ca impulsul zilei de 
luni, 10 august, care a rasturant totul, ridicand la rand de regula inversiune, este 
regasit din plin in acest context astral. Avand casa XII implicata nu vom sti prea 
curand cine va fi vinovat de schimbarile de orientare si optica, dar exact in 
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intervalul 11-19 august 2009 vom avea parte de modificari de viziune, schimbari 
de planuri, toate centrate pe personalitati sumbre, oameni care se razgandesc sau 
care au asteptat sa apara un moment de agitatie pentru a-si arata adevaratele 
intentii. 

Leziune principala adusa acum oamenilor este cea legata de strictele 
necesitati, de bani, avere, acumulari, sarcini profesionale, dar si modul cum vom 
raspunde la sarcini noi, mesaje venite pe linie ierarhica, nu doar in cadrul 
aceleiasi institutii, ci si intre acestea, nu doar in cadrul aceleiasi tari, ci si din 
partea unui organism international. 

Totul va suna ca o recomandare, pentru ca in aceasta opozitie Marte are o 
calitate buna, dar directia nu va fi indreptata liber spre punctul reflex al medierii, 
situat la 120 grade in mers direct al zodiacului fata de pozitia lui Marte (20 grade 
Balanta), ci se va opri la cuadratura cu Saturn, puternica, agresiva si dictatoriala. 

De asemenea, tema indica faptul ca din aceasta perioada Uranus, fara a-si 
incheia socotelile cu Saturn, fara a finaliza demersul social de reconfigurare a 
lumii, inceput din noiembrie 2008 cu prima opozitia cu Saturn, incepe sa 
formeze o cuadratura cu Pluton din Capricorn, semn de conspiratie, plecarea din 
gara a ultimului tren, hotarari luate la nivel interstatal, dar pe ascuns, demersuri 
si solutii gresite ce vor afecta intreaga planete, dar si o modificare a cadrului 
geografic prin uscaciune, prabusiri, explozii sau, la polul opus, umiditate in exces, 
deci o distribuire haotica a apei prin modificare circuitului sau. 

Amintesc acest aspect aici, pentru tema ridicata la ora cand cuadratura 
Marte-Saturn atinge gradul perfect, in care Soarele se opune planetelor din 
Varsator, pentru ca pe circumferinta ei este desenata, prin intrarea in scena a 
cuadraturii Uranus-Pluton, o cruce. Daca ne detasam de mesajul negativ, simbol 
al mortii, cum ne-am obisnuit sa-l acceptam, si consideram acest element un 
simbol al fuziunii energiei, al legaturii puternice care se construieste intre 
energiile distribuite in cele patru colturi (sus-jos-dreapta-stanga) vom vedea in 
intervalul 11-19 august un interval al fuziunii, al mesajelor care anunta in mod 
concret care vor fi valentele Erei Varsatorului. 

Totusi nu trebuie sa ne lasam pacaliti de aceste mesaje puternice si evidente, 
pentru ca tot ceea ce este esential va venit din relatia XII-IV, deci din case de 
finalitate. Daca pe de o parte nu vom sti ce se intampla, urmarind efectul atunci 
cand se produce, adica atunci cand nu se mai poate face nimic, pe de alta parte 
tot ceea ce vom afla se va modifica, schimba, distruge sau va suferi o modificare 
de structura atat de mare incat nu se va mai sti din ce a pornit si care sunt 
originile. 

Vor fi vizate structurile sociale, dar si personale cu demnitate, acei oameni 
care vor sa schimbe mersul lucrurilor, cei care au idei novatoare, curajosii care 
lupta pentru binele semenilor. Ei vor fi primii sacrificati, primii eroi. 

Perioada 11-19 august aduce asadar in centrul atentie elemente de razboi, de 
confruntare, de dinconfort intre state, de provocari realizate din umbra de forte 
obscure, ca la luptele de caini. 

Comparand cele doua teme (11 august, cuadratura Marte-Saturn, 19 august 
cuadratura Marte-Uranus) si observand ca punctul reflex (20 grade Balanta) se 
muta din casa IV in tema din 11 august, in casa III in tema din 19 august si daca 
ne gandim ca eroare este indicata tocmai de intelegerea acestui punct, tot ceea ce 
implica atentie, relatie, comunicare, transfer de informatii, sustinerea inteligentei 
si dezvoltarea ei prin stabilirea unor baze educationale solide va fi sfidat, eliminat 
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din ecuatie, din motive sociale ce tin de bani, admnistrarea averii acumulata de 
altcineva, distrugerea unor traditii, modificarea unui egregor, dominare, control. 

Trigonul pe care Soarele il va face cu Luna nici nu va putea fi observat. Ceea 
ce va aduce va fi putin, atat in ceea ce priveste confortul fizic, organic, ca stare de 
echilibrul, dar si ca stabiliate efectiva sau mentala. 

Prin urmare, putem spune ca sunt prea multe pentru o singura zi, dar asa ne 
ofera noua istoria mostre de zile sau perioade pentru a intelege care este sectorul 
asupra caruia se lucreaza. “Nu este ceea ce crezi” va spune hotul surprins in 
aceasta zi si nu va fi nimic adevarat din ceea ce vom gandi sau elabora, urmand ca 
dupa ce Saturn si Uranus se vor opune pentru a treia oara (15 septembrie 2009) 
sa vedem de ce acum, in perioada 11-19 august, nu este ceea ce credem. 

Starea de dizarmonie este dominanta si ea va fi perceputa in toate sectoarele 
sociale, dar in special in relatiile cu membri de familie, dar si in cele cu propria 
persoana, cu propriul corp care este acum suprasolicitata si lanseaza, in mod fals, 
dar alarmant semne de boala. Teama de necunoscut, de evenimente care se vor 
desfasura in spatele observatiei directe ne va impinge spre magi, vraci, ghicitori, 
ne va aminti de Nostradamus sau Edgar Cayce sperand sa descoperim ca viata 
are un rost, ca suferinta poate avea un final si ca raul ce ni se intampla nu 
prevesteste un rau si mai mare, ci ultima picatura de amar. 

...dar 11 august ne spune la fel ca si celelalte zile ale perioadei: “Nu este ceea 
ce crezi!” 

 
 
Miercuri, 12 august 
Lasand in urma multitudinea sextilelor pe care Luna le-a facut cu planetele 

din Varsator, acum, in 12 august, la putin timp dupa rasaritul Soarelui Luna trece 
in Taur, pe casa IX, a temei sale de ingress si cu un ascendent in Fecioara. 

Din nou ne vom lasa preocupati de mesaje legate de avere si teritorii, pentru 
a demonstra ca suntem buni in ceea ce profesam sau am ales sa facem. A avea 
ceva, azi, nu aduce nicio satisfactie, decat daca este raportata la cat are celalalt si 
mai ales daca asocierile sau legaturile afective permit sporirea averii, inmultirii ei 
prin fuziune. 

In realitate, ziua este prea mica pentru a implini aspiratii atat de mari, iar 
instrumentele sale sunt prea slabe ca intensitate si saracite in valori si informatii 
pentru a putea duce la indeplinire asa un plan. 

Anuntam asadar ca ziua de 12 august este o zi de frunstrare, pe de o parte, 
dar si o zi a linistii si confortului interior, pentru cei care prin educatie sunt 
obisnuiti sa se multumeasca cu putin. Povara cuadraturii pe care Luna o ridica la 
Nodurile sale o aduce in pragul disperarii si de aici putem percepe un disconfort 
sprijinit pe neincrederea in destin, sansa, oportunitate, dar si pe evidenta lipsa de 
perspectiva ce va strica usoara liniste a acestei zile. 

Daca in alte situatii acest gen de disconfort ar fi dus la confruntari in sanul 
familiei, cearta intre prieteni sau asociati, lipsurile si teama de viitor ii uneste 
acum pe oameni. 

Prin urmare, ziua de 12 august este o zi a oscilarii, a nevoii de sprijin, de a 
imparti si completa ceea ce avem, o zi in care apelam la medicamente daca nu 
avem inca un tratament sau la medicamente adjuvate, daca exista deja o 
recomandare de la medic. Tot ceea ce este cunoscut daca nu a fost abordat pana 
acum ne va atrage atentia si pentru a putea fi sprijinit vom cauta sprijinul celor 



2009 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime!  
 

201                                                                                         © Gheorghi ță Coşer, 2009 

din jur. Chiar daca putem relativ usor sa ne construim o stare de bine, sa nu 
uitam ca si azi se aplica sintagma “Nu este ceea ce crezi”... dar este mai bine! 

 
 
Joi, 13 august 
Daca unii sunt superstitiosi in privinta zilei de 13, gandindu-ca ca aduce 

ghinion, au ocazia acum, in 13 august, sa vada ca aceasta cifra nu este o zi cu 
ghinion si ca mentalitatea construita pe ideea ca 13 inseamna esec este construita 
pe o eroare de conceptie. 

Sextil Luna-Venus si trigon Luna-Mercur inseamna triunghi minor Luna-
Venus-Mercur. Aceste unghiuri intre planete este semn de autodepasire, de 
incredere si inteligenta, de inspiratie si putere de patrundere, ajuntandu-l pe om 
sa faca o comutare rapida de pe intelect pe simtire, de pe intuitie pe ratiune si 
invers, activand zodii responsabile cu simtul realitatii, cu efortul depus pentru un 
ideal, cu ambitia de a obtine o recunoastere concreta. 

Aceste unghiuri ce implica doua zodii de pamant si o zodie de apa, cu doua 
planete una in domiciliu si una in exaltare, cu focarul intr-un semn prin excelenta 
al romantismului si sensibilitatii, aduce implinirea viselor si dovezi ale 
modificarilor pozitive. 

Nu putem insa sa anulam influentele astrale impuse de conjuncturile din 
zilele anterioare, pentru ca opozitia Soarelui la planetele din Varsator inca se 
pastreaza, ba chiar si careul in T intre cei trei malefici Saturn-Marte-Uranus, cu 
Marte planeta mediatoare opozitiei realizata de Soare. Putem insa sa ne bucuram 
de momente de liniste, de izolare, de singuratate spirituala pentru cautarea unor 
raspunsuri, de cercetare interioara intr-un cadru intim armonios si fertil. 

Ziua poate aparea ca o floare frumoasa intr-un lan de spini si poate aduce 
celui putenic si echilibrat rezultate atat stabile si de minunate incat intregul 
context astral negativ si epuizant sa treaca intr-un plan secund. 

Pentru cei care ezita sa se bucure de deliciile spiritului, de abordarea 
cunoasterii metafice a vietii sau pur si simplu sa se multumeasca cu exprimarea 
unor sentimente fata de o persoana draga si sa se lase in voia acestei stari, ziua 
poate aparea respingatoare, incarcata de o tensiune stranie, de umezeala, de 
dezordine afectiva. Acesti oameni cu cat vor intalni mai multa veselie in jur, cu 
atat mai trista li se va pare viata, cu atat mai apasator putinul ei si mai lipsit de 
perspectiva destinul. 

Trigonul pe care Marte il implineste astazi cu Jupiter nu aduce alemente noi, 
dar implineste un ideal, aduce putere si exprimare, succes social. Unii vor da 
lovitura pe acest aspect pentru le aduce noroc, acel noroc nesperat pe care nici 
nu-l putem anticipa, iar cand se desfasoara nici nu-i puteam sti finalitatea. Acest 
trigon mai poate aduce, pe acest context strasant, bucuria unei despartiri de 
probleme, de a sfida cu incantare capitanul Titanicului si care nu se scufunda 
impreuan cu acesta pentru ca nu a crezut in iluziile lui. Unele vase se vor 
scufunda in acorduri de fanfara si nimeni nu-si vor mai aminti de ele, doar cei 
cativa supravietuitori, norocosii, alesii destinului care pot fara resurse 
substantiale sa sfideze mersul firesc al destinului. 

Prin urmare, calitatea duplicitara a acestei zile, care o face diferita de 
celelalte, este aceea de a construi acest triunghi minor si de a da viata unei 
puternice dorinte de izbanda intr-un demers mai vechi sau inceput deja. Viata 
sociala este agitata, iar cea personala departe de mondenitati sau risipa. Pentru 
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ca Luna face abia spre seara o cuadratura cu Jupiter, inchizand poarta Raiului, 
putem sa anuntam intreaga zi de 13 august sub semnul norocului, bucuriei stranii 
de a te lasa in voia trairilor, a succesului, a initiativei, chiar a izolarii metafice, 
cand in jur cad bombele si nimic nu-ti poate curma fericirea personala de a trai 
simplu si intens. 

 
 
Vineri, 14 august 
Noaptea spre aceasta zi este agitata si intensa. Unii se vor invinui ca au dat 

curs liber vocii, gandurilor sau gesturilor, ca au cultivat dorintele cele mai intense 
si ca s-au bucurat de ele, le va fi rusina ca au facut asa ceva pentru ca 14 august 
aduce trezirea la realitatea dura a vietii de zi cu zi. 

Nu vor fi constructive si nici obiective gandurile de peste noapte, dar sunt 
binevenite pentru ca au in ele un dram de intelepciune, insa unul viclean si 
straniu, unul menit mai mult sa justifice rusinea sau parerea de rau, nu sa o 
acuze. Asadar, marea problema a acestei zile va fi contextul, nu fapta, locul nu 
demersul. 

Trigonul pe care Luna il ridica la Nodul sau de Nord este semn de penitenta 
buna, de dreptate de pierdere binemeritata, de rasplata a destinului, facut in 
urma unui demers scris, certificat, ce va ramane in istorie ca o dovada de 
necontestat a dreptatii. 

Totusi, Luna in Taur nu va putea fi niciodata obiectiva si oamenii nu vor 
reusi sa scape de subiectivism facandu-si dreptate doar in sectorul lor stramt, in 
parcela lor, in birou sau chiar in institutia lor. De aceea evenimentele nu vor 
impresiona prin amploare, ci prin inedit, prin modalitatea, prin locul unde se 
produce ca si cum ar aparea dintr-odata un munte din mijlocul Marii Negre. 

Trecerea Lunii in Gemeni in mijlocul zilei este semn de eliberare de 
tensiune. Cuvintele vin usor, relatiile par sa se stabileasca mult mai simplu si 
rezultatele vor veni in cascada. Pentru ca trecerea Lunii in Gemeni se face in 
aplicatia opozitie Soare-Jupiter, rezultatele care par a veni prin modificarea 
vibratiei astrale, din tensiune si senzualitate, bucurii personale, organice chiar, in 
senintate, jovialitate, simplitate, superficialitate, comunicare, expunere, 
teatralitate rezultatele nu trebuie atribuite Lunii in Gemeni, ci opozitiei Soare-
Jupiter si sextilului Luna-NS de la pranz. 

Nimic din ceea ce se produce azi nu este nou si nicidecum nu este asa cum 
pare a fi, ca doar ne aflam in fereastra careului in T mobil Saturn-Marte-Uranus, 
ce se va implini prin cuadratua Marte-Uranus pe 19 august. 

Prin urmare, putem vedea ca nici azi nu suntem in siguranta, nici azi nu 
avem linistea si bucuria pe care o poate avea un om care se multumeste sa sufere 
pentru a-si apara constiinta si a nu si-o tulbura cu credinte si convingeri false. Cu 
fiecare zi presiunea si tensiunea psihica se mareste si daca avem sansa de 10 
minute de liniste va trebui sa platim cu 60 minute de tensiune. 

Unii vor crede ca 14 august este un fel de sfarsit si ca s-au saturat de 
amenintari si griji. Nu cred nici ca sunt reale nici ca sunt ireale, ci pur si simplu 
aleg sa gandeasca simplist si lipsit de perspectiva. Dualitatea ii oboseste si ii 
trimite intr-un sector periferic al vietii sociale, in care nici nu actioneaza, nici nu 
se detaseaza, ci isi traiesc propria frica, sperand, tot cu frica, intr-o minute...dar 
nici in minuni nu mai pot crede! Pe acest fond Luna in Gemeni este un fel “tara 
arde si baba se piaptana”, dar va trebui sa gustam si din acest aspect al vietii. 
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... sa nu uitam, totusi, ca “Nu este ceea ce credem”, ci poate fi mai! 
 
 
Sambata, 15 august 
Azi singuratatea va fi abordata la modul cel mai concret, de asemenea, in 

tonul impus de dualitatea si ciudateniile tranzitului astral curent. Fie vor plange 
dupa relatii imposibile, iluzorii sau ireale, fie vor cauta sa se izoleze, sa savureze 
momentul de singuratete pentru a da vietii un nou sens. 

Intrarea lui Junon in mers retrograd, cand alte 5 planete sunt deja in mers 
retrograd, va aduce intai teama de o noua sarcina, de o noua raspundere, de o 
noua problema, dar si iluzia luminii, a constientizarii, a intelegerii. 

A reedita probleme relationale inseamna a obliga oamenii din jurul tau sa 
participe la tensiunile tale, la problemele tale de intelege. De asemenea, ei trebuie 
sa te ajute sa gasesti solutii si sa rezolvi necunoscute. Problemele de constiinta nu 
trebuie sa fie colective, ci individuale, pentru simplul motiv ca alegerile sunt 
individuale, nu colective. Cand tensiunea de natura relationala devine colectiva 
avem de-a face cu un fenomen de masa, cu o nemulumire in masa, cu o frica 
sociala ce aduce in loc de solutii si rezolvari, exprimare necuviincioasa, agasarea 
unui grup de catre alt grup pe asocieri, probleme, rezonante negative, idealuri 
comune. 

Nu putem, deci, sa ne bucuram azi de noii prieteni, de noile cunostinte, 
pentru ca Junon retrograd, aduce refuzul echilibrului, a relatiilor armonisoase, 
refuzul traditionalului. Multe cupluri se vor trezi ca acum li se pare cel mai 
potrivit moment sa se desparta, sa inainteze actele pentru divort, sa discute 
despre seriozitatea intentiile unuia fata de celalalt sau sa ceara doverzi de 
afectiune. 

Nici ca se poate un moment mai nepotrivit pentru un astfel de demers, nici 
ca se putea o perioada mai dificila pentru a solutiona probleme de cuplu pentru 
ca motivul ce impune un asemenea comportament este unul exagerat, nepotrivit 
contextului, mincinos. 

Prin urmare, nici ceea ce se intampla azi nu este ceea ce pare a fi. Totul 
devine dintr-odata incarcat de manie sau responsabilitate, totul se arata dintr-
odata plin pana la refuz, totul devine de nesuportat, de neindurat. Asa se 
intampla in prima zi de retrogradatie a lui Junon, pana cand cel aflat intr-o astfel 
de situatie se calmeaza si se obisnuieste cu durerea. 

Ziua va fi invadata de minciuni si ganduri rele, de tensiuni si fapte 
iresponsabile. Cea mai importanta fapta pe care o puteam face azi este sa 
sublimam orgoliile si neimplinirile in sentimente frumoase, luminoase, 
echilibrate. Lucrul cel mai greu de facut azi este exemplul de umilinta al lui Iisus 
care a spalat picioarele apostolilor. Cu cat ne va fi mai greu cu atat sa ne plecam 
fruntile si sa cerem in gand iertare celui fata de care am indreptat ganduri de 
agresivitate sau lacomie.... iar daca vom gasi doua picioare obosite sa ne aplecam 
si sa le spalam cu propria noastra puritate pentru a oferi prin acest gest un model 
de stablitate, echilibru si putere care mentine viata, nu o distruge. 

 
 
Duminica, 16 august 
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In 16 august se atinge un varf important in comportamentul impus de astre 
de-a lungul acestei saptamani. Azi, in ultima zi de Gemeni (Luna in Gemeni) ne 
vom confrunta cu un altfel de “Nu este ceea ce crezi”. 

Majoritatea aspectelor importante ale acestei zile se vor consuma pana la 
rasaritul soarelui, ceea ce aduce o viata de noapte intensa, un impuls spre lectura 
in timpul noptii sau spre distractie, de a folosi timpul asa cum poate fiecare mai 
util si placut pentru a combate tristetea si nemultumirea acumulate in zilele 
anterioare. 

Luna, treacand prin conjunctia cu Marte la grad perfecte la 5:55, aduce 
intregii nopti dorinta si impulsul de folosi aceasta noapte cat mai mult si cat mai 
intens de parca pe toti oamenii ii mistuie teama ca daca nu vor folosi aceasta 
noapte, pierderea acestui timp va fi de neiertat. 

Dimineata, prin trigonul Luna-Neptun, aduce inspiratie, o gandire 
echilibrate, dar in disonanta cu ceea ce s-a intamplat peste noapte. Daca s-a 
abordat noaptea printr-o activitate intensa, nesomn sau calatorie, Neptun in 
aspect cu Luna va aduce procupari opuse, daca noapte a fost trecuta prin odihna, 
repaos total, atunci dimineata va aduce un aer proaspat cu dorinta de miscare si 
placerea de a actiona pentru a intelege, relationa, acumula. 

Tot ceea ce vom face in dimineata acestei zile de dumincia ne va incarca de 
putere si siguranta, de incredere si lumina. 

Totusi, imediat ce dimineata se risipeste, dispare si iluzia puterii si se 
instaureaza oboseala. Indiferent ca am dormit mai mult sau nu, oboseala se va 
instaura si cuadrataru Luna-Uranus va instaura un sentiment de regret puternic 
si intens. Vom regreta timpul petrecut in activitate sau odihna, preocuparea pe 
care am ales-o si vom da curs liber unei tensiuni ce se va amplifica pana seara. 

Ne vom indoi de calitatile personale si spre seara vom primi in acord cu asta 
si un feedback negativ. Schimbarea registrului va aduce o cadere in tensiune, o 
cadere de tensiune, o modificare a echilibrului psihic si recurgerea la 
medicamente. 

Trecerea Lunii in Rac, nu va aduce echilibru si sensibilitate, cel putin nu azi, 
pentru ca la aproximativ o ora de la eveniment, va trece printr-o opozitie la grad 
perfect cu Pluton zguduind sentimenul de stabilitate, declaratiile, seriozitatea si 
perseverenta. 

Prin urmare, in 16 august o mana nevazuta ne indeamna sa ne deschidem 
sufletul si sa cultivam dorintele despre care vorbim putin sau deloc, devenind 
vulnerabili. In timp ce dimineata zilei va sustine aceasta intentie, aducand curaj 
si initiativa, putere de autoexprimare ca o continuare intr-un alt mod a activitatii 
de peste noapte, a doua parte a zilei aduce opusul a ceea ce am dorit sa cultivam 
si sa exprima, lovind puternic prin dizarmonii, defazari, gafe, invidii, rautati, in 
punctul cel mai sensibil. 

Deziluzia este sentimentul care va ramane in urma acestei zile, pentru ca 
oamenii se tem sa-si sustina ideile, se indoiesc prea usor de sanatatea bucuriilor 
lor si la cea mai mica opozitie se pierd cu firea si aleg din viata doar ceea ce este 
dureros si trist. Oricat de agresiv poate fi un contest social trebuie sa-ti permiti sa 
te intrebi: “De ce sa-mi ia bucuria?”. 

Nimeni nu va putea sa ne sustraga bucuria acestei zile si nici sa ne distruga 
magia pe care destinul ne-a permis sa o traim, doar daca noi dorim asta. 
Dualitatea bun-rau va aparea, deci, astazi intr-o forma bruta, dominatare pentru 
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a convinge oamenii ca pana pe 19 august nimic din ceea ce se intampla “nu este 
ceea ce crezi!”. 

 
Luni, 17 august 
Trecand prin Rac si construind in aplicatie sextilul cu Saturn si trigonul cu 

Uranus, dobandind calitatea de planeta mediatoare opozitie Saturn-Uranus, 
Luna aduce zilei de 17 august sentimente inselatoare, ganduri haotice, impulsuri 
puternice spre a finaliza repede ceea ce este practic imposibil de finalizat intr-un 
timp scurt. Daca va veni cu solutii, atunci acestea vor fi pripite sau prost 
explicate, daca va dori stoparea unor actiuni atunci oprirea lor inseamna esecul 
demersului asupra carui se actioneaza si totul va lua imaginea unui haos in care 
ordine nu va fi decat in randul celor care privesc si admira scena sociala a 
evenimentelor. 

Daca din cuadratura Lunii cu Junon, atasamentul de trecut, de faptele 
proprii, apelul de glorie si succesc, la acele fapte savarsite impotriva individului, 
impotriva familiei sau care au oprit elanul si dezvoltarea unor destine, sextilul 
Soarelui cu Marte aduce in discutie gandurile si metodele proprii, pe un telen de 
lupta aparent neutru. 

Aceste doua aspecte au asupra oamenilor un efect negativ pentru ca le va 
exploata, intr-o forma cumulata, atat neincrederea in partener, cat si sentimetul 
de supraapreciere, lauda de sine, gradomanie. 

Prima jumatate a zilei va fi asadar sub semnul confuziei, a puterii fara 
obiect, a directiei fara finalitate si tot ceea ce va aduce, va avea o mare putere in 
retur, atat de mare incat unii se vor trezi ca numai ce vor gandi sau vor propune 
sanctionarea unui coleg, vor si observa cum totul li se va intoarce asa cum a fost 
intentionat. 

A doua parte a zilei va aduce restrictie, idei concentrate, solutii bune si iluzii 
frumos contruite pe fondul dezordinii emotionale si intelectuale din prima parte 
a zilei. Daca trecerea lui Mercur, prin domiciliu, peste Saturn, atat de agresiv si de 
intransigent in aceasta perioada, ar putea aduce solutii dure pe care multi sa le 
primeasca cu bucuria ca exista totusi ceva bun de care sa se lege, ceva corect si 
real in viata lor, opozitia Soarelui cu Neptun, va lovi in elementul cel mai valoros 
pe care il avem acum la indemana: avangarda. Nu se va lupta impotriva 
traditionalismului, nici impotriva elementelor ancestrale, strabune, pentru ca 
acestea nici nu vor fi luata in calcul, ci impotriva celor cu state vechi care au venit 
cu solutii bune intr-un moment dificil. 

Prin urmare, ziua de 17 august ne ajuta cu brio sa pierdem o conjunctie 
Mercur-Saturn si implicit un moment de eficienta maxima, in degringolada 
sociala pe care o traim pentru ca se acorda mai multa atentie dezordinii decat 
solutiilor, muncii, simtului practic. Prima zi a saptamanii este o zi a minciunii, a 
declaratiilor fantasmagorice, a descoperirilor fabuloase care se dovedesc total 
inutile. Nu trebuie insa sa uitam ca directia spre care se orienteaza aceste 
trasaturi astrale este aceea de a ascunde adevarul, de a-l imbraca intr-o forma 
tragica, total diferita fata de ceea ce reprezinta el. 

Recomandarea este aceea de a spune adevarul, chiar daca este penibil, de a 
sustine ideea de dreptate si de a da dovada de corectitudine, chiar daca aceasta 
orientare ar putea sa-i dea celui in cauza un sentiment de rusine, penibil, ridicol, 
indecent. Fiti drepti si corecti pe acest context astral inselator ce tulbura mintile 
si sentimentele pentru ca directia este in continuare “Nu-i ceea ce crezi!”. 
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Marti, 18 august 
18 august este o zi de putere atat prin atribuirea Lunii calitatii de planeta 

mediatoare opozitie Saturn-Uranus, cu momentul maxim in intervalul 2:51 – 
10:08, dar si prin relatia speciala pe care o are cu Marte din Gemeni, ce detine 
aceeasi calitate in opozitia Soarelui cu planetele din Varsator. 

Parfumul special al celor doua planete aduce in centrul atentiei trasaturile 
karmice ale invinsilor. Indiferent ca este vorba de asocieri pe acelasi esec sau de 
descoperirea acelorasi rezonante, mersul inapoi, retragerea, esecul sau ezitarea, 
toate acestea vor atrage prin apropierea Lunii de Nodul sau de Sud ganduri apuse 
sau fapte la care am renuntat. Arhivele, istoria, trecutul civilizatilor, faptele 
strabunilor chiar descoperirea apartenentei la un neam, popor sau tara este pe 
frecventa stranie a acestor zile. 

Ziua aduce insa cu mult mai multe complicatii decat putem intelege din 
relatia Luna-Marte sau Luna-NS pentru ca opozitia Lunii cu Lilith ne poate 
incuraja sa facem alegeri gresite, aceleasi alegeri pe care le-am facut si in trecut, 
intr-un context similar, iar evenimentele se vor precipita intre 10:08 si 16:56, 
intre trigonul Luna-Uranus si intrarea Lunii in Leu. 

Unii vor considera ca este o zi a gandirii, inteligentei, o zi in care efortul de a 
intelege, de accedere la o treapta superioara in ceea ce priveste nivelul studiilor 
este atins, o zi a puteri de deschidere, observare a iluziei, neadevarului ce ne 
domina viata, a minciunilor pe care ne-am constuit viata si vor aprecia ca, asa 
cum este, este bine. Acestora le lipseste elementul novator si acestia nu sunt altii 
decat cei care au agresat in ziua anterioara elementul avangarda. S-au impotrivit 
binelui, adica evolutiei si acum destinul le respecta alegerea lasadu-le in viata 
reziduurile asa cum sunt. 

Altii vor vedea in 18 august o zi a provocarilor, a disputelor constructive si a 
puterii de exercitare al unui drept. Acestia sunt cei care au fost lezati in ziua 
anterioara si acum destinul le ofera prilejul de a-si ridica, fiecare dupa puterile 
lui, castigul. 

Prin urmare, ziua de 18 august este una deosebita. Puterea este unul dintre 
cele mai misterioare si infioratoare elemente din astrologie. Ea este pusa pe 
seama unor zodii, planete sau conjuncturi, dar niciodata nu poate fi regasita, de 
la un an la altul, in aceeasi dispunere planetara. Asadar, asistam la contactul cu o 
vibratie astrala deosebit de mobila si volubila, dispusa sa produca modificari de 
substanta esentiale la nivel de gand, senzatie sau relatie. Ea va aduce acum in 
discutie elementul eroic al zodie Varsatorului, dar nu la nivel de karma produsa si 
consumata, ci la nivel atitudinal. Daca elementul eroic in astrologie este pus pe 
seama semnul Varsatorului, el nu poate fi produs decat de un act de vointa 
dincolo de limita determinismului astral (liberul arbitru) pus in astrologie pe 
seama vibratiilor zodie Leu. A cultiva un ideal, a te sacrifica pentru idealul tau, a-
ti pune la dispozitie toata energia pentru a da viata unei idei, pentru a intretine o 
personalitate, adica pentru a crea altceva decat exista prin determinism astral 
prezumtiv si, in final, a implini toate acestea renuntand la tot ceea ce ai creat sau 
construit inseamna eroism si asta implica utilizarea la un nivel superior, esoteric 
sau ierarhic, a axei Leu-Varsator. 

Noi cunoastem in istorie numai eroii mari, cei are isi dau viata pentru binele 
semenilor intr-un moment delicat, fara sa dam importanta ca fiecare dintre noi 
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face zilnic dovada eroismului sacrificand ceva din puterea, priceperea sau 
disponibiliatea sa si, fara a-si vinde efortul, el echilibreaza axa Gemeni-Sagetator 
care aduce valorile umane, prin competitie, oferta si pret, la nivelul celor pe care 
omul insusi le atribuie lucrurilor. De aceea a te sacrifica, a darui, a crea, a 
mentine, ca efect al unei constiinte cosmice superioare, ca impuls nascut din 
inima macrocosmosului si integrat in inima microcosmosului, inseamna viata, 
adica a darui (Leu) si a primi (Varsator), nu a vinde (Sagetator) si a cumpara 
(Gemeni). 

Acum, in 18 august, destinul isi trimite un contabil priceput care va imparti 
fiecaruia merite pe masura eroismului sau. In felul acesta magia Puterii nu este 
aceea de a ne impresiona cu cadouri subtile, ci de a ne ajuta sa intelegem stadiul 
de libertate specific zodiei Varsator, element pe care nu-l inteleg nici chiar cei 
care s-au nascut in acest semn. 

18 august este deci o zi de interiorizare si libertate, de apropiere fata de ceea 
ce am privit pana acum cu teama sau retinere, de coborare din pod a cufarului 
bunicii despre care ni s-a spus ca este plin de balauri si monstri infioratori, de 
intalnire cu trecutul nostru. Nimeni nu poate sti ce ne rezerva in aceasta zi 
Puterea pentru ca si 18 august este o zi in care se aplica “Nu este ceea ce crezi!”. 

 
 
Miercuri, 19 august 
Chiar daca unii vor refuza categoric sa vada asta, 19 august este o zi a 

deznodamantului. Azi se implineste cuadratura lui Marte cu Uranus si se 
finalizeaza perioada de complicatii pe care le poate aduce lipsa de perspectiva, 
intelegere, dar si usurinta cu care sunt descoperite minciunile, lasitatea, 
neregulile. 

Deznodamantul este pentru unii sanctiune, iar pentru alti usurare. Pentru 
cei mai multi dintre noi deznodamentul va fi insa dureros, pentru ca o cuadratura 
Marte-Uranus este un aspect exploziv, care aduce, prin implicarea in aspecte a 
zodiilor Gemeni-Pesti, lehamite. Cei mai multi dintre noi vor gandi si multi vor 
spune “Gata, m-am saturat!”. Asta nu va schimba nimic, pentru ca avand un 
Saturn si un Mercur pe Fecioara, tot ceea ce se gandeste si se hotaraste se pune in 
practica, dar si un careu in T intre 3 malefici si nici ca se poate mai complicat, sa 
se gandeasca rau, sa se porneasca un demers cu cele mai rele intentii si sa se faca 
tot posibilul sa fie finalizat. La finalul acestui interval inceput in 11 august cu 
Marte si Saturn in careu descoperim ca acest “Nu-i ceea ce crezi!” are conotatii 
tendentioase si ca mesajele puternice pe ideea saraciei, putinului, supravietuirii, 
muncii cu bani putini sau deloc specifice zodiei Fecioara, sunt de fapt sprijinite 
pe o proasta administrare a intregului context astrala dat de opozitia Saturn-
Uranus si nu este altceva decat un efect al luptei intre traditional si avandarda. 
Atat opozitia Soarelui cu planetele din Varsator, cat si acest careu in T malefic, 
implinit la grad perfect a doua oara azi, aduce o trezire la realitate intr-un context 
dur si intransigent. 

In sectorul vietii private ziua este buna si purtatorul unui semn de evolutie 
prin faptul ca Luna si Venus ridica doua aspecte, un trigon Junon si respectiv un 
sextil cu Saturn, aducand stabilizarea sentimentelor, contacte armonioase, 
planuri de viitor, linistirea cuplurilor aflate in conflict. Momentul de pace adus in 
viata personala de aceste aspecte poate trece usor neobservat. Va exista insa o 
trasatura pozitiva ce va merge spre intelegere si echilibru, spre putere de a rezista 
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spre a accepta o conditie grea, o povara cu fruntea sus si responsabilitate. Acest 
aspect al lui Venus cu Saturn se aseamana, in acest context, cu pozitia lui Venus 
in Capricorn, care pe tema unui popor aduce inclinatei excesiva spre munca, 
manipulare, saracie, limitarea vointei prin control. 

Prin urmare, ziua de miercuri aduce un final dur al unei perioade 
complicate, un final al unor influente astrale carora nu le mai putem modifica 
efectele dupa ce le-am constientizat. Nu putem decat sa ne apropiem mai mult de 
familie, pentru a ne hrani sufletul cu bucuriile ce ne vin de acolo, pentru ca scena 
sociala, acolo unde indica liniste, detine un contromis si ca un ciolan comun ii 
face acum pe cei doi caini care latra unul la celalalt sa taca si sa roada in liniste 
mimand intelegerea si sfarsitul razboiului. 

Azi nu va mai fi vizibila expresia “Nu-i ceea ce crezi!”, ci mai curand va fi 
vizibila o comparatie “Nu a fost ceea ce ai crezut ca e, dar uita pana la urma 
despre ce era vorba!”. 

 
 
Joi, 20 august 
Opozitile pe care Luna le face la planetele din Varsator va incerca in primul 

rand nativii din Leu si Varsator, precum si pe cei care au ascendentul in intervelul 
21-25 grade intr-una din cele doua zodii. 

Axa afectivitatii, a relatiilor de iubire, a povestilor de dragoste, dar si a iubirii 
prezentata sub o alta forma, cea fata de un frate, o sora de varsta mai mica, dar si 
fata de proprii copii este asadar incercata. Dificultatile de intelegere si exprimare, 
dar si o complicatie reiesita dintr-o modalitatea gresita de raspuns ii aduce pe cei 
implicati intr-o astfel de relatie aproape de dizarmonie, cearta, disputa chiar 
despartire. 

Elanul pe care il simte acum un copil va fi inteles gresit de parinti si acestia 
vor aborda acest conflict astral cu teama ca se intampla ceva cu copilul si ei nu 
stiu ce. Pornind de la suspiciune, lipsa de perspectiva, pana la a considera ca 
nebuniile tineretii pot fi pune numai pe lipsa de maturitate si intelegere, 
atitudinea sufera de disconfort. Intransigenta, disputa intre generatii si 
neincrederea in vlastarele tinere in 20 august ne cam incearca sufletele. 

Inainte de a trece prin conjunctia cu Soarele, Luna ridica un sextil cu Marte. 
Copiii, tinerii, cei de o varsta mai mica, ce sunt acum luati in vizor dintr-un grup, 
nu sunt vinovati. Tensiunea pe care Luna o ridica planetelor din Varsator 
(opozitie) este una suficient de mare si mesajul sau devine cu atat mai important 
pentru ca, asa cum sustine si astrologia lunara, aspectele producandu-se pe 
ultimele ore ale vechiului ciclu vor dezlantui tensiuni acumulate pe alte aspecte in 
ultimele 30 de zile. Unii au asteptat zile intregi sa poata spune sau sa poata face 
ceea ce vor face azi, altii vor privi spectacolul social si se vor bucura ca prin acest 
comportament li se vor confirma ca tinerii sunt obraznici, inconstienti si 
neciopliti. 

In a doua parte a zilei Luna va trece in Fecioara, anuntand zile incordate si 
dificile, cu contractii si dilatari, noutati, cu evenimente sociale si astrele inedite. 

Prin urmare, ziua de 20 august este un fel de dezlantuire, de descatusare a 
energiei, de implicare in actiuni care nu sunt potrivite locului, varstei sau 
nivelului de cunostinte. Tensiunea lui Marte, aflat in opozitie cu Pluton, se va 
manifesta in aceasta zi intr-un mod impropriu, agresiv si impotriva omului si 
faptelor sale pentru ca impreuna cu Saturn, Mercur si Uranus deseneaza o cruce 
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cosmica atipica (se construiesc unghiurile, dar planetele nu ocupa zodii cu acelasi 
mod vibratoriu). Asadar, oamenilor nu li se va putea citi un comportament stabil, 
corect si echitabil, ci dimpotriva ne vom vedea cu totii pusi in situatia de a 
reactiona cum nu ne-am asteptat niciodata. Fiind implicate in aspect Pluton si 
Uranus, profunzimile si spectaculozitatea vor face casa buna cu amploarea si 
diversitatea. Asa ca, nu se poate anticipa daca finalitatea va fi buna sau rea. Se 
poate anticipa ca energia care ne duce spre aceasta nebuloasa comportamentala 
este negativa si puterea sa este in crestere. Pe 26 august Marte se va opune lui 
Pluton aducand din nou un inceput dificil pe care nu il vom percepe cu intelegere 
si resemnare, ca acum, ci cu nemultumire si revolta. 

 
 
Vineri, 21 august 
Azi Mercur va atinge gradul perfect in cele doua aspecte pe care la cateva zile 

le construite: trigonul cu Lilith si opozitia cu Uranus. 
Chiar daca orice aspect realizat cu Lilith aduce o lezare a planetei incarcand-

o pe aceasta cu responsabilitati false, amintindu-i de dureri vechi si gasind, ca 
nimeni altul, vinovati pentru ceea ce nu a fost in regula in viata pana in acest 
moment, acum opozitia lui Mercur cu Uranus (octava sa superioara) ca aspect 
rau intre doi prieteni si trigonul cu Lilith, ca aspect bun intre doi hoti, unul abia 
iesi din puscarie (Lilith) si celalalt, agent la bursa sau director de banca (Mercur) 
va aduce zilei de 21 august, dar si urmatoarelor doua zile de 22 si 23 august 
ambitii prea mari pentru contextul social si familial in care se vom manifesta. 

Increderea ca putem face orice, ca o parte din problemele pe care le avem se 
vor evapora si ca acelora care raman le vom putea face fata cu brio ne va cuceri. 
Este o iluzie ceea ce vom gandi in aceasta zi si tocmai de aceea avertimentul se va 
indrepta spre cei mai tineri, pana la segementul de varsta 30-35 de ani, care nu 
au apucat sa parcurga o opozitie a lui Uranus la pozitia sa natala, deci sa vada 
cum criza de identitate ii face pe oameni sa-si ofere ceea ce au refuzat sau nu si-
au putut permite pana atunci. 

Cu Mercur in Fecioara, valorile ce vor tenta cel mai mult vor fi cele 
materiale, functii cu demnitate, mijloace de a primi usor recunoasterea si 
aprecierea. Cei care ofera, ascund intentia de a mitui un individ ce promite, iar 
cel carui i se ofera ascunde un gand de neincredere, incompetenta, lipsa de 
pregatire. Indiferent la cel nivel se va manifesta aceasta directie a energiei astrale, 
amandoua personaje, pe de o parte, se mint, pentru ca realitatea se dovedeste a fi 
diferite fata de gandurile si intentile constiente (trigon Mercur-Lilith), iar pe de 
alta parte viata, destinul, va produce, prin acest joc al pacalirii de ambele parti, o 
trece pe un alt nivel de vibratie, pentru toti cei implicati in aceasta zi, intr-un 
schimb de valori, informatii sau sentimente, pentru ca, la sfarsitul anului cele 
doua personaje sa se gaseasca in ipostaze jenante in care se vor acuza de lipsa de 
sinceritate, neincredere sau chiar frauda. 

Gandindu-ne ca finalul anului nu este chiar asa de departe am putea sa 
anticipam in ce directie se poate inclina balanta intereselor, dupa cat de usor se 
vor curta oamenii in aceasta zi. 

In sectorul vietii personale, aspiratiile si bucuriile acestei zile vor impovara 
sarcinile sociale pe care le vom avea de dus la indeplinit pe termen scurt, in asa 
fel incat nimic din ceea ce stabilim azi ca fiind minunat si de viitor sa nu se 
indeplineasca. Nu ne pacalim, ci doar ne alegem o tinta gresita pe care nu o vom 
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vedea gresita in momentul actiunii, pentru ca, prin trigonul Mercur-Lilith, iluzia 
informatiilor este teribil de densa, dar, in mod absolut surprinzator, va putea sa 
aduca o constinetizare, o eliberare de tentatie, o iluminare a unei parti a 
constiintei care va intelege de ce piatra cea ma sclipitoare si laudata de un 
vanzator nu este si cea mai buna. 

Prin urmare, prima zi de dupa Luna noua din Leu, ce dezlantuie energii 
puternice si intense, aduce la aceeasi intensitate iluzia adevarului, intelegerii si 
linistii. Vom trai lasandu-ne tentati de binele de moment, de nevoia de a 
abandona in urma poverile destinului, conflictelor personale, orgoliilor, 
prejudecatilor, dar care nu aduc liniste si impacare, asa cum o anunta, ci, prin 
comutarea destinului pe un alt nivel, un nou efort, o noua sarcina, o noua 
responsabilitate, o noua grija. Implicarea planetelor colective intr-un sector 
particular (Saturn conjunctie cu Mercur si careu cu Marte, Pluton opozitie cu 
Marte si careu cu Mercur, Uranus opozitie cu Mercur si careu cu Marte, Jupiter si 
Neptun in opozitie cu Soarele) aduc o modificare substantiala a nevoilor 
personale, a statutului, rezervelor si standardelor vietii de familie in asa fel incat 
bucuria si neputinta sa duca mintea si intelegerea pe un alt nivel. 

Viata merge mai departe, iar noi suntem acum contemporani cu istoria, o 
scriem cu trairile, motivatiile si alegerile pe care le facem si daca obligativitatea 
schimbarii vine, dupa cum spun astrele, printr-o tentatie – trigon Mercur-Lilith – 
este de la sine inteles ca nivelul nostru de constiinta nu ne permite inca sa lucram 
cu instrumentele cu care lucreaza acum destinul pentru a intelege, fara 
conditionari, ca a venit un moment al schimbarii. Cu alte cuvinte il pacalim pe 
copil sa se urce in parasute, in parcul de vacanta, acolo sus cand se invarte 
plange, dar experienta il face mai curajos, mai indraznet. Ii va fi teama si data 
viitoare, dar nu va mai fi la fel, pentru ca saltul s-a produs. 

 
 
Sambata, 22 august 
In 22 august iluzia va lua o alta infatisare, va fi mult mai agresiva si mai 

dificil de integrat, iar pacaleala nu va insemna accederea la un plan superior, ci 
dimpotriva. Sextilul dintre cei doi malefici Lilith si Uranus nu este deloc de bun 
augur. Ea se va prezenta ca un fel de alba-neagra care te prosteste ca poti sti in 
care borcan se afla piesa si tot prosteste iti ia banii. 

Trecand prin Fecioara, Luna va trece prin conjunctia cu Saturn, prietenul ei, 
aspect care va da oamenilor un simt special al realitatii, ce va fi bun in prima 
jumatate a zilei, pana cand Uranus isi implineste la grad perfect sextilul cu Lilith. 

22 august devine asadar zi a planurilor ireale, fanteziste, a gandurile care nu 
vor putea fi puse niciodata in practica. Indiferent ca aceste planuri tin de a investi 
agoniseala de o viata intr-o fabrica de facut sireturi pentru ghete sau de a 
deschide o scoala particulara, banii investiti, cheltuiti cu intentia de a-i inmulti 
sunt pierduti. Cu atat de multe aspecte pe care le face Luna in aceasta zi, 
tentatiile si argumentele in favoarea presupusului succes sunt nenumarate, insa 
toate se opresc la sextilul Uranus-Lilith, care ne spune ca oricat de departe ne-am 
duce cu gandul daca vom cheltui din teama ca banii sunt putini ei tot putini vor 
ramane, indiferent ce proceduri sau inginerii financiare aplicam. 

Momentul trecerii Lunii in Balanta aduce, de aceasta data, un moment trist, 
de mare contradictie, de recul, de intelegere prin durere si neimplinire. O stranie 
coincidenta ne aduce trecerea Lunii in semnul de cadere al Soarelui (Balanta) 
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cand acesta arde impotriva oamenilor, impotriva propriei sale iubiri si 
afectivitati, cand gandurile si sentimentele sale il consuma pentru ca se simte 
neiubit si ignorat de cei care au primit atentiei si afectiune din partea sa. Cu Luna 
in Balanta si Soarele pe gradul anaretic (ultimul grad al zodiei) in domiciliu (Leu) 
nemultumirea oamenilor va avea o mare intensitate, iar agresivitatea celui care 
prin investitura semnului Leu (prin marcajul acestei zodii in tema sa natala) are 
vocatia puterii va fi distrugatoare. 

Deloc intamplator, la aproximativ o ora de la acest eveniment, Luna ridica o 
cuadratura cu Pluton din Capricorn, ajutandu-ne, prin apelul la intamplari, 
evenimente desfasurate in a doua parte a zilei, in special dupa momentul 18:22 
(intrarea Lunii in Balanta cu ascendentul in Capricorn si Pluton in casa XII), sa 
intelegem ca multe din ceea ce se intampla in viata noastra sau in sectorul social 
se intampla fara a putea sa le controlam. Seara de sambata se anunta asadar 
intensa si trista, agresiva, incarcata de o tesiune stranie. 

Prin urmare, 22 august nu este o zi in care sa ne facem planuri pentru a 
provoca destinul. Nu este constructiv nici sa provocam vecinul care asculta la 
miez de noapte manele cu volumul la maxim alaturi de prieteni zgomotosi si 
impertinenti, dar nici sa consideram ca putem sa judecam faptele ce ni se 
prezinta doar pentru ca nu am luat parte la ele. Scena sociala trebuie sa ne lase 
indiferenti pentru ca nimic din ceea ce aduce aceasta zi nu are o baza reala a ceea 
ce se spune ca a provocat evenimentele. 

Indiferenta predispusa de pozitia Lunii in Balanta trebuie sa fie perceputa ca 
un avetiment, ca o invitatie la diminuare si retinere, la repliere si iertare. Va fi 
insa greu sa dam curs acestei invitatii cand tot ceea ce va aduce aceasta zi ne va 
coplesi, ne va depasi ca volum, intensitate si amploare. 

Asadar, sa invocam intelepciunea si cumpatarea si decat sa declaram razboi 
vecinului de deasupra mai bine sa ne petrecem ziua citind Sven Haseel sau 
urmarind cateva episoade din Stargate, pentru a fi in consonanta cu vibratia 
astrala, dar si pentru a sublima impulsurile inferioare prin preocupari lipsite de 
pericol. Azi ne vom aminti cuvintele lui Goya: “Somnul ratiunii naste monstri”. 

 
 
Duminica, 23 august 
Cu Soarele trecand in Fecioara si, spre seara, implinind trigonul cu Pluton la 

grad perfect, dar si cu Venus implicandu-se in doua aspecte majore, trigon cu 
Uranus si opozitie cu Lilith, putem sa vedem ziua de 23 august, asa cum au 
declarat-o comunistii decenii de-a randul, ziua in care am intors armele 
impotriva armatei hitleriste. 

Nu este o zi de razboi, nici de confruntare agresiva, dar este o zi in care ni se 
cere o pozitie clara despre directia spre care dorim sa merge in urmatoarele 30 de 
zile. In 23 august suntem in armonie cu destinul si cu alegerile, dar nu ne vom 
impaca deloc cu gandul ca intreaga saptamana am avut de alergam 100 de km cu 
o piatra in pantof, ducand in spate un om, o idee, o sarcina care fie nu ne 
apartinea, fie nu a avut calitatea pe care i-am atribuit-o initial. 

Trigonul Soarelui cu Pluton, dupa ca am avut de parcurs opozitii dure ale 
Soarelui cu planetele din Varsator, punandu-ne la indoiala ceea ce stiam mai bine 
si corect despre viata, ne apare ca o resemnare ca o intoarcere la iarba verde de 
acasa, la metodele mai vechi, la clasici, la vechii investitori, sustinatori. Puterea 
de constientizare si de percepere a pericolului este prea mare in aceasta zi cand 
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inca nu ni s-au vindecat ranile provocate de aspectele din timpul saptamanii. 
Asadar, orice invitatie, oricat de tentanta ar fi, oricat de incarcata de bucurii se 
anunta, aduce efort suplimentar, teama ca totul se va sfarsi prost, ca invitatia la 
suc se va termina cu o jignire sau cu un timp pierdut pe care nu-l mai putem 
recupera. 

Orice facem in aceasta zi, pentru ca aduce intentii noi, ganduri si aspiratii 
puternice, ambitii inalte si orgolii pe masuna, pe un fond al rezervelor aproape de 
limita, provoaca surescitare, nervi, agresivitate, irascibilitate. Nu este nimeni de 
vina, doar ca prea putini se vor gandi ca daca isi vor consuma ziua de sambata in 
tihna si reculegere, daca isi vor infrana agresivitatea si intoleranta, atunci 
duminica se va anunta a fi o zi excelenta, incarcata de bucurii si dispusa sa ofere 
momente inedite de relaxare si incantare. 

Prin urmare, 23 august ne va aminti de proverbul “cum iti asterni asa 
dormi”, pentru ca, fara sa intentioneze sa ne arate nivelul starii de vitalitate, 
destinul ne va pune fata in fata cu rezervele pe care le avem, intr-un mod atat de 
concret incat unii dintre noi chiar vor pleca la plimbare cu vitaminile in buzunar 
sau nu se vor dezlipi de cana de cafea gandind ca viata ii pedepseste, obligandu-i 
sa faca efort chiar si intr-o zi libera. In realitate efortul pe care trebuie sa-l facem 
este minim, doar ca il vom percepe disproportionat pentru ca rezervele sunt la o 
cota minima. 

Asa cum ziua de duminica se sprijina pe ziua faptele zilei de sambata, pe 
intensitatea cu care ne consumam sau ne risipim energia, la fel ziua de luni, 24 
august, se va sprijini pe echilibrul pe care il vom arata in ziua de duminica. 
Trigonul pe care Mercur il va implini maine la grad perfect cu Nodul de Nord al 
Lunii, ne va invita la fapte mari, gesturi grandioase, numai sa avem cu ce sa le 
indepliminim. Daca am chefuit tot weekendul este posibil sa intarziem luni la 
serviciu, cand, la sedinta de la prima ora, seful anunta maririle de salariu. Nefiind 
de fata, neputand sustine evenimentul corect din lipsa de energie, cunostinte, 
disponibilitate, recompensa s-ar putea transforma intr-o povara suplimentara in 
care, ca intr-un cerc vicios, sa dovedim in continuare ceea ce am dovedit prin 
recomansa ce ne-a fost acordata. 

Conservati-va energia in acest weekend pentru a putea sustine energia 
astrala a saptamanii ce va veni. 

 
Luni, 24 august 
Trecand prin Balanta, harnicia spre care ne indreapta vibratiile Lunii va fi 

un element nou atat in ceea ce priveste acest tranzit astral, cat si in a integra 
aceasta preocupare in directiile generale, haotice, impuse de opozitia Saturn-
Uranus. 

Trigoanele pe care Luna le face cu planetele din Varsator sunt semne de 
noutate, de lansare a unor proiecte noi, de prezentare a unor noi directii ce vor 
parea spontane, novatoare, dar care vor fi in realitate reproduceri ale altor situatii 
sau recomandari. In felul acesta ziua de 24 august aduce o invitatie la maturitate. 
Din nefericire acesteia nu i se va da curs decat pe jumatate, pentru ca acum 
pentru a intelege matrita universala a tranzitului astral, pentru a putea face ceva, 
pentru a ne putea implica intr-un proiect care sa ne tenteze cu elementele sale 
noi, ca o noua oportunitate, trebuie, in mod absolut paradoxal, sa ne sacrificam 
placerea, bucuria, aspiratiile si sperantele pentru calitatea continutului si 
eficienta finalitatii. Datorita tranzitului Lunii, ziua ar fi trebuit sa fie o zi a 
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spontaneitatii si libertatii de expresie, insa ea va deveni una in care ne vom 
asuma raspunderea de a ne simti liberi reproducand stereotipic ceea ce apreciem 
valoros la altii, departandu-se de continut, profunzime, calitate. 

Cu Luna intr-un semn al granitei dintre universul fizic si cel spiritual, cu 
Mercur intr-un semn al ambitiei sociale (Fecioara) in trigon cu un Scop al vietii 
(NN) intr-un semn al gandirii mature si solide (Capricorn), opozitia, inca activa, a 
Soarelui la planetele din Varsator, este semn de slabiciune, neincredere, de teama 
de a initia, deschide, porni, derula, ce va face casa buna cu placerea de a ne 
demonstra ca aceste stari sufletesti negative nu ne opresc evolutia intelectuala, 
social sau spirituala daca, asa cum se intampla acum, se sprijina pe exemplele 
celorlalti. 

Mimetismul este marele pericol al acestei zile pentru ca el acum patrunde 
structuri profunde ale mentalului, mutand placerea de a reproduce, copia, imita, 
din sfera jocului, in sfera necesitatii. 

Daca in sectorul personal acest aspect il face pe copil sa nu se mai imbrace 
cu hainele parintilor pentru a-si testa maturitatea, pentru a-si demonstra ca 
apartine demnitatii sau statului pe care familia din care face parte le cultiva, ci il 
va incuraja sa dea sfaturi parintilor (hipermaturitatea), sa se incarce cu o 
raspundere care nu-i apartine, dar care, in intelegerea lui, pare sa fie singurul 
mod prin care va putea sa se integreze in bucuria vietii de familie ce-i lipseste. 
Situatia va parea ca o inversiune astrala, aducand complicatii in relatiile 
intrafamiliale amplificand disputele pentru intaietate sau conflictul dintre 
generatii. 

In sectorul vietii sociale, aceasta directie va construi situatii penibile in care 
multi isi vor arata ganduri ascunse ca intr-o stare de hipnoza, recurgand la 
gesturi triste de depersonalizare si de atribuire exterioara. 

Prin urmare, ziua este o invitatie la echilibru si control. Desi Balanta este 
prin excelenta semnul echilibrului, Luna in acest semn nu aduce deloc echilibru 
si control, ci teama de a pierde masura, angoasa pe care o poate avea omul ca tot 
ceea ce simte poate fi impotriva a ceea ce reprezinta sau intentioneaza sa devina. 
Aceasta ipostaza trista, construita din contradictia dintre “eu” si “celalalt” va avea 
o infatisarea mistica, mesianica, profetica pentru ca oamenii isi vor atribui roluri 
si ipostaze stranii, vor mima salvarea si multi chiar vor crede in ea. Aceasta 
atitudine este in realitate centrata pe o stima de sine scazuta, lipsa de sinceritate 
teama de a nu pierde echilibrul si de confruntare cu propriile neimpliniri. 

Cei care lucreaza cu energia si sunt familiarizati cu perceperea modificarilor 
de vibratie subtila vor considera ca aceasta zi este o invitatie la lectura, la 
cautarea adevarului prin rapotare la modele spirituale puternice. 

 
 
Marti, 25 august 
Multi considera ca atunci cand Micul benefic (Venus) trece peste NS, adica 

peste trecut, acumulari karmice, amintiri, destinul ne va selecta acele aspecte ale 
vietii care ne vor aduce bucurii, stabilitate, implinire. Visand la aceste trasaturi, 
ne putem insela atat de tare incat aceasta zi sa devina o zi incarcata de tristete si 
resentimente, o zi care fie ne va arata cum sunt oamenii, fie ne vor afisa asa cum 
nu am dorit sa fim cunoscuti. Trecerea lui Venus prin punctul intensitatii 
karmice, prin locul impus de ordinea universala cu uitare maxima, prin 
elementul care inspira cel mai mare mister (NS = trecut, dar care este trecutul?) 
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vom suferi de o deposedare de noroc, de o apasare psihica stranie ce se va sprijini 
pe lipsa de perspectiva, neputinta de a solutiona toate problemele care vor cere 
acum rezolvare, teama de abandonare sau de singuratate, neputinta. 

25 august este o zi incarcata de tranzite importante, nu doar de sextilul 
luminariilor sau de trecere a lui Venus peste Coada Dragonului, ci si printr-o 
modificare esentiala a vointei, printr-o decadere a increderii in favoarea 
receptivitatii, a neputintei, a lipsei de initiativa (trecerea lui Marte si a lui Mercur 
in Rac si respectiv Balanta). 

Cand planetele individuale trec prin faza impusa de gradul anaretic (ultimul 
grad al zodiei) aduc in viata personala un gen de finalitate. Aceasta finalitate 
poate fi vizibila in ganduri, modul de a percepe realitatea, de a reactiona, de a 
simti faptele, de raportare la mediu familial, la aspiratiile privind implinirea 
afectiva sau fizica. Se intampla ca azi Marte si Mercur sa fie in aceasta pozitie, iar 
Venus in situatia de a-i pacali pe oameni ca norocul le-au intrat din nou in casa, 
fiind incapabila sa le spuna ca de fapt nu este asa. Ambele planete vor schimba 
azi modul vibrator, iar Venus, prin apropierea ei de Cutia Pandorei va aduce in 
viata tipul de karma impus de semnele cardinale: karma de agresivitate. 

Se poate intalni frecvent printre practicanti confunzia ca acest tip de karma 
impus de modurile vibratorii se activeaza doar daca Axa Dragonului ocupa unul 
din semnele: Berbec, Rac, Balanta, Capricorn (semne cardinale). Omul este o 
fiinta complexa, un univers in miniatura si tocmai de aceea tot ceea ce exista in 
structura sa are un corespondent in ceea ce exista in afara sa si viceversa. 
Agresivitatea este o energie primordiala, primara ce reprezinta o insusire a 
fiintelor vii de a dezvolta un comportament ostil fata de alte fiinte avand ca 
argument constient supravietuirea (sunt impotriva lui ca sa pot trai, altfel va fi el 
impotriva mea) si inconstient lipsa de intelegere a vietii (nu stiu ce reprezinta si 
ce poate sa-mi faca, deci imi poate face orice rau). In consonanta cu agresivitatea, 
frica se va situa la polul opus, creand un cuplu, asemeni particulelor primordiale 
yin-yang. Asadar, orice planeta care trece prin acest mod vibratoriu si se 
integreaza intr-un mesaj astral de factura karmica, asa cum se intampla azi, va 
face apel la aceste energii primare modulandu-le pe segmentul de trasaturi pe 
care il patroneaza in astrologie. Menirea noastra nu este aceea de a raspandi 
aceste energii primare prin eliberarea lor din Cutia Pandorei, ci de a le mobiliza 
si, prin alchimia interioara, sa le sublimam in virtuti. 

Prin urmare, centrul de greutate va oscila de la frica la agresivitate, de la 
teama de a nu avea, la aroganta de a-ti insusi bunurile altora, de la angoasa 
singuratatii, la placerea de a refuza contactele si comunicarea. Sa nu uitam ca 
impulsul karmic vine din Rac, unde Venus trece prin conjunctia cu Coada 
Dragonului, iar Marte, la 20:15 intra in acest semn ca planeta debila (in Rac 
Marte este in cadere, adica in postura de a-si folosi energia impotriva celorlalti), 
deci greutatea destinului acum pare sa acopere intregul spectru al perceptiilor si 
intreaga noastra atentie se va directiona acolo unde rana este mai adanca. 

Nu pot sa nu iau in calcul si calitatea pozitiva a lui Venus, care prin statutul 
sau de Mic Benefic, aduce o raza de lumina conjuncturii indicandu-ne ca, in 
aspectul sau cel mai bun, 25 august aduce in centrul atentiei sacrificiul, 
exorcizarea, postul, uciderea gandurilor rele, expulzarea unei forme otravitoare 
de energie cu care cineva ar putea coabita. 

Trecerea lui Marte in Rac aduce un ascendent in Pesti, cu un guvernator al 
temei in casa XII. Cu Marte in casa IV si Luna in casa VIII, relatiile acestora din 
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nebuloasa impusa de casele de finalitate, aduce sfarsitul colaborarilor, 
asocierilor, momentul de schisma, indoiala, disputa sau in cel mai fericit caz 
impartire provizorie, fara a dispune de masuri de reparare a aceea ce se strica. 
Racul este in astrologia esoterica o deschidere fata de vibratii subtile superioare 
determinismului astral curent, de aceea putem spera, ca deschiderile speciale 
care apar acum si care vor fi in consonanta cu un sfarsit, un final, o incheiere a 
unei etapa, ar putea aduce, prin sacrificiul despre care ne informeaza Venus, 
momentul de Lumina pe care il asteptam. Prin Venus, nemultumirea, specifica 
semnului Rac si intensificata acum prin intermediul Cozii Dragonului, poate, 
daca omul dispune de un element karmic bun la care sa se poate face apel, sa 
aduca sfarsitul suferintei (a te elibera de ceea ce nu te multumeste). Trebuie insa 
sa fim realisti si sa nu uitam ca pana si acest proces subtil, elevat, cauzal, se 
produce aici tot pe baza rezonantei. Asadar, daca gandurile ne duc in razboiul din 
Vietnam sa nu ne asteptam sa gasim acolo Shambala. 

 
 
Miercuri, 26 august 
26 august aduce un evident semn de agresivitate pe contextul astral al 

trecerii lui Marte in Rac si a lui Mercur in Balanta. 
Daca trecerea celor doua planete pe semne cardinale actizeaza o karma de 

agresivitate, trecerea lui Venus in Leu aduce, in cadrul mobilizarii karmice, 
actiuni necugetate de a jigni, umili, distruge sau de a desconsidera, din intentia 
de a dovedi superioritate, control, dominare. 

Lipsa de intelegere si, ca un corolar al acesteia, lipsa de compasiune, indica 
evenimente sociale confuze si haotice. 

Ziua debuteaza cu un careu Mercur-Marte, in care frica de a gandi, de a pune 
in practica intentii formulate anterioare se dovedesc a avea un efect negativ 
asupra intregii zile. Fiind in careu cu Marte, Mercur va fi in careu si Pluton, 
contruind un Careu in T pe semne cardinale ce aduce instabilitate, angoasa, 
incapacitate de a finaliza actiuni incepute anterior sau chiar in aceasta zi. 

Durerea va fi mai mare pentru ca sextilul Lunii cu Saturn aduce 
constientizare, percepere corecta a realitatii, adica a veda ca suferi si a nu putea 
sa faci nimic pentru a inlatura durerea. 

Asadar, pana la 19:08 cand Mercur va implini cuadratura cu Pluton, cand tot 
ceea ce avem de spus despre relatiile si ideile pe care ni le-am facut in ultimile 
zile se poate consuma, spre seara cand Luna va aduce in acest context trigonul cu 
Uranus intelegem ca de fapt dificultatea zilei nu a fost asa cum am inteles-o si ca 
problema este alta, una directa, evidenta, puternica si deosebit de agresiva. 

Daca in 26 august Marte nu va agrava o boala, dand peste cap un diagnostic 
si punand la grea incercare priceperea doctorilor, el poate aduce hemoragie, 
slabire organica, imposibilitate de a face efort, lipsa de curaj initiativa, 
indrazneala si cultivarea unei stari interioare de sfarsire, epuizare si deziluzie. 

Pentru cei carora Venus in Rac le-a adus norocul mai aproape, dar si mai 
accesibil prin descoperirea unei solutii, prin corectitudinea unui diagnostic sau 
prin apropierea de ceea ce altadata inspira frica sau agresivitate, acum trecerea in 
Leu a lui Venus poate aduce ganduri ca binele din trecut a aparut printr-o eroare 
si ca de fapt binele nu este deloc bine. Pentru aceasta categorie acest moment este 
elementul cel mai dificil pe care il poate aduce ziua si daca mintea este obisnuita 
sa lucreze cu indoiala si o poate izola sau inlatura, atunci curajul, incredere si 



2009 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime!  
 

216                                                                                         © Gheorghi ță Coşer, 2009 

confortul psihic va fi la el acasa reusind sa contracareze o predispozitie astrala 
negativa. 

De partea cealalta, cei care au refuzat sa inteleaga avertismentul durerii, 
acum ea se va intoarce impotriva celui care nu a inteles-o aducandu-i criza in 
relatii, dificultati in intelegere, tendinta de a merge impotriva curentului si 
usurinta in a jigni sau acuza. Daca persoanele cu zodiile Rac si Leu active in tema 
vor fi foarte puternic incercate, despre cei cu semnul Balanta activ in tema se 
poate spune ca sunt invitati la conciliere, la negociere, la echilibru nu doar intr-
un for interior, atunci cand abordeaza probleme personale, ci in grupuri mari de 
interese, pentru a detensiona criza si a aduce un moment de echilibru intre parti. 

Prin urmare, ziua de 26 august este o zi destul de dificila pentru a ne aminti 
de ea. Determinand evenimente pe Venus in Leu, scena sociala nu va fi departe 
de cele se vor intampla, deci putem asista la solutionarea unor probleme de 
familie intr-un cadru impropriu, cu prea multi oameni in jur, implicand prea 
multe minti si prea multe pareri. 

In final, ziua se dovedeste a fi constructiva si ne vom bucura ca nu am stiut 
de dimineata ca un drum pana la piata, magazinul din colt sau pana la bunici, 
poate fi incarcat de atata aventura si ca evenimente aparent banale din trecut ne 
pot invada acum atat de tare. Pentru astrologi nu este deloc o surpriza aceasta zi, 
pentru ca ea indica, din punct de vedere karmic, dupa relatia regentilor cu 
Nodurile Lunii, o karma de cancer ce se dovedeste a fi pozitiva si care va atenua 
pentru multi dintre noi impactul negativ, malefic, antisocial al opozitie Marte-
Pluton. Aliajul celor doua directii va fi bun, pentru cei cu mental puternic, ce nu 
amplifica gandurile rele, ci cauta sa le opreasca sau sa le sublimeze in intelegere 
si compasiune, sau rau, pentru cei care-si traiesc viata cu frica si lipsa de 
initiativa in a-si rafina structura energetica si pe care destinul nu-i poate tenta 
decat cu dificultati, probleme, complicatii pentru a-i forta sa mai faca un pas. 
Daca nu stim ce fel suntem si in care tabara ne situam, ziua de 26 august ne va da 
raspunsul. 

Norocul este insa de partea noastra, dar avand pe cer doua opozitii ale celor 
patru malefici, nu trebuie sa ne imbatam cu apa rece si ca credem ca am gasit 
Taramul Fagaduintei. Duritatea zilei va un pic atenuanta de o karma buna, 
pentru cine detine asa ceva sau poate fi invocata, prin tehnici de meditatie sau 
alte procedee esoterice, Lumina Eterica, forta cauzala ce poate anula erori de 
comportament sau de gandire din trecut si poate acorda gratia unei vieti bune. 

Un proverb spune “Inteleptul este fericit si in Infern, dar prostul sufera pana 
si in Paradis”, de parca s-ar referi la ziua de miercuri, 26 august 2009. 

 
 
Joi, 27 august 
Noaptea dintre miercuri, 26 august, spre joi, 27 august, prin faptul ca aduce 

un sextil al Lunii cu Capul Dragonului, poate fi o noapte magica, plina de 
intelesuri subtile, de vise premonitoare, o noapte de inspiratie si creatie. Aflata 
inca in Scorpion cand ridica acest aspec Luna va tinde spre informatii profunde, 
spre ceea ce nu convine semenilor, de aceea se poate anticipa ca inspiratia pe care 
o confera in aceste momente nu va face atat de mult referire la propria persoana, 
cat mai mult la un cunoscut. 

Spre dimineata Luna va trece in Sagetator, aducand pe langa jovialitatea si 
bucuria specifica acestui tranzit si tendinta de a fugi de teama inspirata de o 



2009 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime!  
 

217                                                                                         © Gheorghi ță Coşer, 2009 

noapte petrecuta printre premonitii si profetii. Daca visul nu a fost modalitatea 
prin care Luna a adus in lumea fizica informatii tainuite cu mare grija, atunci 
lectura sau discutiile care s-au intins mult in noapte aduc zilei de 27 august o 
oboseala neobisnuita. Cum este de asteptat, ea va fi ascunsa si combatuta cu 
energizante. 

Diferenta majora care exista intre starile din timpul noptii si cele din timpul 
zilei ii va aduce trigonului Luna-Venus calitatea de aspect salvator. Incarcat de 
informatii greu de digerat, mentalul va vedea in rafinament, socializare, 
senzualitate elemente esentiale petrecerii timpului. Acum cand Luna din 
Sagetator aduce jovialitate si bucurie de viata, inclinatie spre comunicare si 
judecati morale, sextilul in aplicatie pe care Luna il va ridica impreuna cu Mercur 
va aduce un element nou, ca solutie, ca un instrument neobisnuit ce ne ofera 
divertismentul de care avem nevoie. Indiferent ca este un telefon pe care il 
primim de la un cunoscut si care declanseaza o intreaga serie de actiuni ce se 
intind pe tot cuprinsul zilei sau ne amintim de ceea ce ne-am propus cu 
aproximativ o luna in urma si am amanat, toate acestea ne vor incuraja sa 
actionam fara cantari gravitatea faptelor. 

Acest element este un subterfugiu prin care ne vom amana confruntarea cu 
propriile framantari, dar ne vom si masca starea de neliniste, disconfort, 
nervozitate predispuse de Primul Patrar. 

Prin urmare, ziua de 27 august ne aduce fuga de realitate, de problemele 
esentiale, de efort si responsabilitate. Tocmai de aceea ea poate deveni o zi a 
distractiilor, a deconectarii, a evadarii din probelme si greutati fara a ne gandi 
prea mult la consecinte. Daca se vor aborda toate acestea in scop terapeutic 
pentru a gasi solutia la o afectiune si pentru a combate efectul negativ al unui 
tratament administrat grest, abandonarea responsabilitatii, chiar si a respectarii 
medicatiei, va avea o finalitate buna pentru ca va aduce ca mijloc refuzul si ca 
finalitate solutia ideala. In celalalt caz, a spune NU este o nesabuinta, o 
indrazneala, o modalitate de a cultiva lipsa de maturitate si de a incuraja 
indolenta. 

27 august va avea o putere deosebit de mare de a ne tenta cu lenea, 
indiferent de motiv. Azi ne vom aminti idealul fericirii, acea destindere 
paradisiaca in Taramul Fericirii (Raiul) ce are ca trasatura esentiala lipsa de 
activitate si de raspundere. Recomandarea este aceea ce ne sustrage atentia din 
aceste modele arharice, chiar daca ele au fost pastrate cu mari sacrificii de 
strabuni nostri. A crede ca fericirea paradisiaca este sa fugi de ceea ce trebuie 
rezolvat si sa-ti gasesti implinirea doar in placeri neintelese este semn de 
primitivism. Tocmai de aceea se spune ca este mai castigat cel care accepta un 
adevar dureros, decat o dulce minciuna. Sextilul Lunii la Capul Dragonului, 
aduce un adevar dur pe care multi il vor refuza pentru ca doare. Nu trebuie insa 
sa memoram durerea, nu spinii ei ne aduc realitatea aproape de intelegere, ci 
efort, lupta impotriva comoditatii, disponibilitatea de a alege un lucru eficient 
decat unul placut. Literatura esoterica abunda in a argumenta de ce aceasta stare 
de lene este de fapt o ipostaza in care omul este parazitat de entitati subtile ce se 
hranesc cu energia sa si-l conving ca mediocritatea este izvorul fericirii lui si, prin 
urmare, trebuie sa si-l apere cu adevaratul pret al vietii: timpul. 

 
 
Vineri, 28 august 
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Sextilul pe care Mercur il face cu Venus aduce in aceasta zi o mai mare 
rezistenta la stres, o inclinatie spre placeri modene, spre comunicari si 
interactiuni diverse. Aceasta intarire a orgaismului nu se referera insa la marile 
motive de stres, la combaterea cauzelor majore impuse de complicatii ale vietii 
private sau de identificarea masurilor de iesire din criza, ci se refera la tensiunile 
mici provocate de tranzitele astrale ale zilei anterioare. 

Detensionarea se va realiza treptat, pentru ca pana la 16:25 pe cer nu se 
implineste niciun aspect, iar Luna va ridica un sextil cu Jupiter abia spre seara. 

Putem sa ne asteptam ca aceasta zi sa fie una linistita in ceea ce priveste 
amploarea evenimentele sociale, dar nu ne putea astepta sa fie linistita din punct 
de vedere interior. Sufleteste, maniera in care vor aborda trazitele astrale va fi 
una trista si apasatoare. Sa nu uitam ca Luna este in Sagetator si ca perceptiile 
vietii sociale sunt centrate pe jovialitate si interactiune, dar fuga de propriile 
tensiuni, propriile probleme, teama de autocenzura, de a pune capat dialogului 
interior, de a nu acuza oamenii din jur pe baza unei analize interioare sunt 
imposibil de oprit. 

28 august este asadar o zi a progresului mental, a identificarii unei solutii pe 
care ne vom teme sa o punem in aplicare si de aici si pana la a amplifica angoasa 
provocata de neajunsuri sau lipsa pespectivei nu este decat un pas. 

Prin urmare, ziua de vineri este o zi a dialogului interior, in mare parte bun, 
echilibrat, dar incapabil sa gaseasca in exterior un ecou. Elementele acestui 
dialog, tocmai pentru ca sunt create si desfasurate la nivel de procese mentale, cu 
personaje imaginare, atunci cand se va vedea in imposibilitatea de a transpune in 
prezent sirul de procese si fapte nu va face altceva decat sa amplifice angoasa si 
teama ca ineficienta, lipsa de perspectiva si putere ne face slabi, iar fara putere 
suferinta va fi elementul cu care ne vom delecta o mare perioada de timp. 

Ideea ca a gandi totul inainte de a se intampla, de a face un plan in minte si 
de a-l urma fara sa ti-l ajustezi in functie de cerintele mediului in care vrei sa-l 
aplici este centrata pe lipsa de comunicare. Daca avem impresia ca a comunica 
inseamna doar a discuta a rade sau a face schimb de idei, atunci ne inselam. 
Comunicarea porneste intai de la identificarea canalului de relationare, a 
nivelului pe care se realizeaza transferul bilateral de informatii pe baza unei 
empatii spontane lipsite de un plan sau o strategie efectuate din timp si 
urmareste mentinerea ei prin schimbul de idei, de informatii, prin crearea unei 
atmosfere destinse, unui cadru afectiv armonios. Cand Luna trece prin Sagetator 
avem la indemana instrumentele comunicarii si putem sa cadem in eroarea de a 
considera ca totul este acum rezolvat. Sa ne deschidem inima si sa privim lumina 
acolo unde este ea, nu sa ne lasam antrenati de nemultumirea ca lumina nu cade 
cum trebuie, ca e prea multa sau prea putina, ca ferestrele sunt murdare sau ca 
am pierdut rasaritul si din cauza asta restul nu mai conteaza. 

Sa oprim acest proces mental si sa lasam echilibrul sa se strecoare acolo 
unde este nevoie de el. 

 
 
Sambata, 29 august 
In ultima zi de Sagetator, ca si in Gemeni, Luna va ridica un careu in T cu 

Saturn si Uranus in opozitite. Din nou se intampla ceva menit sa schimbe ordinea 
lucrurilor, din nou informatii puse la naftalina tind sa iasa la suprafata pentru a 
se justifica nevoia de schimbare, de reasezare a prioritatilor. Asta se intampla nu 
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doar pentru ca Luna va construi configuratia indicata, ci pentru ca intre cele doua 
cuadraturi, Luna va parcurge doua sextile cu Chiron si Neptun, prin care se va 
atinge penibilul, boala, indolenta cele care sunt cel mai aproape de patologic. 

Dupa ce descrie acest tablou Luna trece in exil, apropiindu-se de Pluton si 
interiorizand procesele pe care le-a rascolit anterior. In felul acesta multe dintre 
afectiuni se pot somatiza si pentru ca multe ganduri vor ramane in interior, 
stomacul va fi afectat, de asemenea si somnul si rezistenta la efort. 

Pentru ca Pluton inca mai este opozitie cu Marte si deci inca mai sunt active 
teama de esec, de moarte sau de distrugere, Luna, trecand prin fereastra acestui 
aspect, aduce in a doua parte a zilei mai multa mobilitate in a comuta probleme 
din sfera personala in cea publica si invers. Nu este semn de scandal, ci de 
indiscretie, crize de personalitate, declaratii tendentioase sau amenintari cu 
separarea, abandonul, divortul. 

Acest aspect aduce o umbra in relatiile subrede si el incearca pe segmentul 
intelegerii si ajutorului reciproc. Tema conflictului va fi legata de bani, putere de 
influenta (cine pe cine domina), dar si relatia unui parinte cu copilul. 

Prin urmare, ziua de sambata este o zi trista si dureroasa atat fizic, prin 
acutizarea unor dureri mai vechi, fie sufleteste printr-o fulgeratoare modificare a 
unor tipuri de relatii in care s-a investiti multa incredere. 

Tot ceea ce se intampla in aceasta zi este incarcat de dorinta de a da replica, 
de disputa, de razbunare si se sprijina pe un preaplin sufletesc. Tot ce este stabil 
acum se inmoaie, iar punctul de sprijin ca fi incapabil sa duca intreaga greutate. 
Ne zguduim din radacini in aceasta zi si nu putem sa facem nimic pentru a 
combate aceasta realitate, asta si datorita faptului ca unele intamplari ale vietii 
trebuie traite asa cum se anunta. 

 
 
Duminica, 30 august 
Ultima zi a saptamanii aduce o mare contradictie interioara, o mare putere 

de a-i pune pe oameni sa se contrazica de la nimic, sa nu cada de acord in ceea ce 
privesc elemente sensibile ale vietii, cele legate de strictele necesitati, nevoia de a 
locui impreuna cu cineva sau de a purta o discutie tematica. 

Pentru ca Soarele si Luna sunt acum in trigon vitalitatea si increderea in sine 
par sa fie la cote optime si folosindu-ne de acestea doua sa izbutim acolo unde, de 
cateva saptamani, nu avem sorti de izbanda. Aspectul indicat se desfasoara 
dimineata, imediat dupa rasarit, aducand liniste primelor ore ale zilei si un 
echilibru gandirii. Pe acest fond se vor realiza planurile ce trebuie derulate pana 
seara si pentru ca exista un confort interior care se sprijina mai mult pe vitalitate 
si incredere in sine decat pe intelegere, aceste planuri, aceste proiecte vor avea in 
ele un sambure de scandal, de intriga, o doza de egoism. Indiferent ca dorim sa ni 
se rezolve o probleme fara a ne implica in vreun fel sau ca ne manifestam dorinta 
de a ne petrece ziua in singuratate totala, ca cerem bani sau nu oferim nimic pe 
diferite motive inventate, toate sunt elemente care distrug echilibrul sensibil, 
discret al trigonului Luna-Soare muta evenimentele spre cuadraturile pe care 
Luna le face cu Mercur si Junon, adica spre disconfort psihic si relational. Ziua de 
duminica, daca nu ne permitem aceste mici rautati, ar trebui sa fie o zi linitita. 
Unii dintre noi chiar nu realizeaza cand in comportamentul lor se strecoara mici 
rautati, cand devin invidiosi si cand sunt insesibili la nevoile altora. Aspectele 
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astrale ale zilei de 30 august ii va ajuta sa vada si sa inteleaga in ce consta acest 
proces. 

Prin urmare, 30 august este o zi a tentatiei de a fi egoist, cu efect imediate in 
plan personal. Faptele nu aduc amploare evenimentelor, ci mai curand duritate 
pentru ca puterea trigonului va fi folosita in sens negativ. Asadar, alegand sa nu 
sustinem energia astrala a echilibrului si bunatatii, alegem sa consumam, nu sa 
inmultim, sa distrugem, nu sa mentinem ceea ce cu mare efort am reusit, acum, 
in perioada marii opozitii Saturn-Uranus, sa construim. 

O solutie impotriva acestor stari viciate ar fi sa ne amintim de inocenta 
copilariei, asemenea lui Brancusi care a spus: "Cine nu mai este copil a murit 
demult" 

 
Luni, 31 august 
Din nou Luna devine planeta mediatoare opozitiei Saturn-Uranus, din nou 

aceasta ipostaza este patata de apropierea de Luna neagra, aducand un gol in 
demersurile sociale si o teama acuta ca esecul poate duce la pierderea razboiului. 
Ultima zi a lunii august este deci o zi agitata, dinamica, ce ne pune la incercare 
rabdarea si increderea, puterea de rezistenta si curajul. 

Trigonul Luna-Saturn si sextilul Luna-Uranus aduc in aceasta zi un regim 
prost al apei, tulburari de asimilare si, pentru ca Luna se apropierea de Lilith, 
deficiente de intelegere si comunicare, o racire a relatiilor si atingerea unui punct 
critic in tensiunile interumane. 

Seara tarziu, cand Luna va trece prin gradul perfect al conjunctiei cu Lilith, 
ziua se va incununa cu un eveniment trist, o amintirea negativa a ceea ce a 
reprezentata intreaga luna august ce va pune stapanire pe ganduri, emotii si ii va 
determina pe unii dintre noi sa recurga la gesturi necugetate. Pentru cei care isi 
respecta orele de odihna si atingerea gradului perfect al conjunctiei Luna-Lilith ii 
gaseste dormind, influxurile astrale vor declansa tensiunea si rememorarea 
negativa prin vise stranii, neobisnuite care bulverseaza constiinta si o duc spre un 
taram inferior. 

Prin urmare, ultima zi a lunii august este bogata la capitolul evenimente 
sociale si personale, saraca in ceea ce priveste gama de trairi sufletesti, si 
neobisnuita in a centra gandirea si sentimentele pe tristeti si conflicte pierdute in 
trecut, nu prea departe, ci doar asupra acelora din luna august. De dimineata si 
pana la pranz tensiunea si nemultumirile vor fi in crescendo si tocmai de aceea 
un neastampar, o agitatie lipsita de suport concret poate sa fie semnul, 
indicatorul si masura a ceea ce va aduce a doua parte a zilei cu implinirea la grad 
perfect a aspectelor indicate. 

Singura solutie este sa ne folosim de acest prilej pentru a ne impaca cu 
trecutul, cu greselile pe care le-am abandonat acolo si care au produs efecte si 
modificari in sfera sociala si personala. Binele este o optiune, raul de asemenea, 
dar faptul ca in trecut am ales constient unul dintre aceste doua elemente nu este 
indiciul schimbarii comportamentului sau modificarii orientarii sociale, ci 
semnul unui trecut intens, cu evenimente, cu intamplari de care trebuie, din cand 
in cand, sa ne amintim, nu sa le retraim. Asadar, prezentul, acum, trebuie sa ne 
aduca iertare si impacarea cu trecutul. 

 
 
Marti, 1 septembrie 
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Exilul Lunii (Luna in Capricorn) a adus acestei planete un moment de gol, 
vizibil mai ales in relatii, in diferitele moduri de a ne raporta la esenta destinului, 
la prioritati, la ceea ce inseamna transformarile pe care opozitia Saturn-Uranus o 
va aduce pentru a treia oara. Multi dintre noi nu pot intelege mesajele subtile pe 
care le lanseaza destinul sau le percep dar, nu le pot intelege sau integra in 
contextul proprei vieti, amplificandu-le conflictul interior si dezorintarea. 

Tocmai de aceea trecerea Lunii pe Varsator va fi perceputa azi ca o 
descatusare, ca o desprindere de frica si indoiala, ca o revolta impotriva a ceea ce 
a acuzat, sanctionat, restrictionat. Momentul de revolta impus de aceasta pozitia 
a Lunii nu este insa un aspect pozitiv al Varsatorului. El se sprijina pe exil, pe 
motivatii egoist, inferioare si aduc dezlantuiri, revolta, revolutie intr-un context 
strain cauzei care a produs reactia emotionala. Se produce in felul acesta un fel de 
strutocamila, de stare sufleteasca parazitara ce se alimenteaza din disconfort si 
lipsa de intelegere. 

Intrata in Varsator, cu un ascendent in Fecioara si pe casa V a creatiei si 
sentimentelor exprimate, Luna va construi in aceasta zi o tensiune deosebit de 
credibila. Nu ne vom gandi ca ar putea sa nu fie real din ceea ce ni se intampla, ca 
evenimentele ar putea sa nu aiba perspectiva si ca nemultumirea, dorinta de 
dominare, de exprimare a conflictului interior, de distorsionare a realitatii vor fi 
suficient de mari incat opozitia Lunii la Venus sa atinga un element sensibil al 
sufletului pe care l-am crezut de neatins in aceasta perioada de framantari. 
Pentru ca opozitia acestor elemente feminine ale horoscopului se vor alatura 
opozitie celor patru malefici (Marte-Pluton, Saturn-Uranus), va accentua 
conflictul intre femei si barbati, dintre gandire si ratiune dintre strategie si 
improvizatie scotand in evidenta lipsa de control si neprofesionalismul celor 
implicati. 

Ceea ce este neobisnuit vine din faptul ca Venus, dupa va a devenit, in prima 
jumatate a zilei, planeta mediatoare a conflictului dintre Mercur si Junon, inca 
activ, aducand in discutie ca solutii precise, cu convingerea ca sunt absolut 
valabile pe care in luna august le-a prezentata doar ca presupuneri. Spre seara 
Luna, ridicand un sextil cu Junon va construi un dreptunghi mistic alaturi de 
Junon, Venus si Mercur, echilibrand balanta prin motivatie, solutii simple si 
diminuarea dorintei de replica, razbunare, defaimare. 

Prin urmare, prima zi a lunii septembrie este duplicitara. In prima jumatate 
vom avea impresia, din cauza presiunii, a greutatii foarte mari care ne apasa, ca 
traim un moment de groaza cu frica intensa si indoiala care ne va modifica 
perceptia asupra vietii si ne va convinge ca o mare parte din ceea ce traim va fi 
stabil, deci va impune o suita de evenimente ce vor avea nevoie de o mai mare 
perioada de timp pentru a se desfasura. 

In realitate, prima jumatate a zilei aduce doar o explozie, o mobilizare a 
fricilor si indoielilor depuse undeva intr-un colt ascuns al sufletului, pentru ca in 
a doua parte a zilei ne va reveni intelegerea si puterea de decizie. Aspectele bune 
ale zilei sunt inselatoare si ele vor veni cu argumente in favoarea conflitului 
interior, pentru a-l sustine. 

Solutia este de a nu ne apleca nici asupra binelui si nici asupra raului, ci de a 
urma indemnul pe care ni-l face Eminescu in Glossa: 

“Nu spera si nu ai teama, 
Ce e val ca valul trece; 
De te-ndeamna, de te cheama, 
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Tu ramai la toate rece.” 
 
 
Miercuri, 2 septembrie 
A treia zi a saptamanii va aduce solutia pe care o asteptam de mult timp, 

elementul cel mai bun si corect, un fel de luminita de la capatul tunelului. 
Trigonul lui Venus cu Junon, pe fondul dreptunghiului mistic, inceput de ieri si 
derulat si azi, pe fondul aplicatiei la conjunctia Luna-Jupiter va stabiliza planul 
social aducand ordine si precizie acolo unde zilele anterioare au tulburat. 

Mijloacele elegante, exprimarile rafinate ne vor tenta nu doar ca solutii, ca 
mijloace eficiente de a actiona, ci si dintr-o dorinta interioara de a ne rafina 
structura interioara, de a ne cizela gandurile si de a ne filtra sentimentele. Ziua 
impune asocieri pe principiul rezonantei pozitive si asta va spori energia si va 
aduce echilibru. 

Cu toate acestea, binele si bucuriile predispuse de aceste doua aspecte ale 
zilei de azi (trigon Venus-Junon, conjunctie Luna-Jupiter) oricat de tare ar indica 
momentul unei recompense bune dupa o perioada de intense trairi sufletesti, de 
furtuna si indoiala, opozitiile maleficilor sunt inca active si nu trebuie sa abuzam 
de bunatatea contextului astral pentru ca echilibrul se poate rupe imediat. Adica 
nu este definitiv ce se intampla azi, dar e bun, corect si eficient. 

Prin urmare, ziua de miercuri este o zi a sentimentelor implinite, a 
acumularii de energie, a implinirii, dupa o lunga perioada de tristete. Luna fiind 
in Varsator vom putea sa spunem mai usor ceea ce simtim si fiind in apropierea 
lui Jupiter ne va fi mai usor sa si intelegem ceea ce ni se va spune, arata, 
demonstra. Sa lasam sentimentele sa evadeze din cusca in care le tinem 
prizoniere. In evanghelia sa apocrifa, Pastorul din Herma ne indeamna “Aruncati 
grijile voastre spre Domnul si el le va indrepta”. 

 
 
Joi, 3 septembrie 
Aspectul inedit al zilei de 2 septembrie se va revarsa si in 3 septembrie cu 

mentiune ca in intervalul 8:18-18:57, deci de noua ore si jumatate, Luna va fi in 
perioada fara directie, deci incapabila sa reediteze succesul de ieri, dar in putere 
sa-l reaminteasca. 

Atunci cand Luna trece peste Chiron gandul ca boala este semnul unor 
greseli de factura comportamentala, alimentara sau ca este efectul unor stari 
sufletesti viciate de tristete, manie sau indoiala, se prezinta ca o solutie in 
rezolvarea suferintei. In felul acesta intai vom cauta compania oamenilor 
puternici, care se dovedesc a fi mai siguri pe solutii, a celora bine pregatiti, care 
pe baza unui control medical, printr-o anamneza corect intocmita sa poata veni 
cu solutii aplicabile, reale. 

In realitate, mesajul subtil al conjunctiei Luna-Chiron este afectat de iluzia 
solutiei si a demersului corect impus de conjunctia, in aplicatie, a Lunii cu 
Neptun. In felul acesta orice mesaj al zilei de 3 septembrie este distorsionat 
intentionat sau prezentat asa din lipsa de informatii. 

A doua parte a zilei, cand Mercur va trece prin cuadratura cu Marte si cand 
Luna se va apropia de sextilul cu Pluton, sentimentul de piosenie, de umilinta, de 
durere rapune sufletul trufas si mandria de a pretinde rezultate bune, fara a cauta 
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inlaturarea cauzei, se va impune si ne va obliga sa traim acute momente de 
deruta. 

Ceea ce aduce ziua de joi este in ansamblu bun si corect, pentru ca nu 
acutizeaza nimic, doar informeaza, nu poate aduce solutii, nici chiar prin ajutorul 
lui Chiron, pentru ca iluzia solutiei ne spune ca in 3 septembrie cautam solutii 
imposibile pentru ca nu dorim sa le vedem sau sa le acceptam pe cele pe care le 
detinem deja. 

Prin urmare, ziua de 3 septembrie este o zi de atentionare. Aceste 
atentionari vom veni fie pe cale concreta, printr-un apropiat in urma unei 
discutii, interventii sau anamneze, fie pe cale subtila prin indicarea unei solutii 
bune, dar care acum nu ne sunt accesibile pentru ca timpul (Saturn) este ocupat 
cu reconfigurarea lumii (opozitia cu Uranus) si mai putin cu indeplinirea celor 3 
dorinte sub chipul pestisorului de aur. 

3 septembrie este o zi importanta pentru cei care cauta solutii, care vor sa 
stie, sa cunoasca, sa identifice solutii la ceea ce li se intampla. Indrazneala de a 
pretinde destinului imposibilul va primi un raspuns rece, usturator, transant, 
categoric pentru ca omului suferinta nu i-o da Dumnezeu, ci si-o alege singur, 
inainte de a veni in aceasta lume, sub forma unui program, a unei incercari sau 
sub forma unor evenimente esentiale. Traindu-ti suferinta este greu sa intelegi, sa 
accepti si sa te conformezi, dar tocmai pentru ca este greu trebui tratat cu atentie 
si respect. Teama si mania nu pot fi nicicum produsul alchimiei interioare pentru 
ca ele aduc intuneric si amplifica suferinta, in timp ce iertarea, compasiune vor 
face intotdeauna casa buna cu intelegerea si invers. Putem sa folosim azi iertarea 
sau intelegerea ca indicator al pozitivismului cu care ne hranim sufletul. 

 
 
Vineri, 4 septembrie 
Luna plina din Fecioara de anul acesta aduce o incarcatura prea mare pe 

casele I-VII si, evident, o sarcina prea puternica pe relatia dintre valorile 
personale si cele sociale. In 4 septembrie a spune NU este la fel de greu ca a 
spune DA pentru ca opozitiile construite pe aceasta axa nu aduc echilibru prin 
complementaritate, ci transferarea responsabilitatii de la un centru la altul, pe 
idee de iresponsabilitate, fuga de realitate, teama de concret, lipsa de vointa. 

Cu toate acestea, datorita ascendentului momentului de Luna plina in 
Varsator, opozitia Saturn-Uranus este din capul locului cel mai important si mai 
puternic aspect al acestei zile. Devenind aspectul principal, celelalte doua 
opozitii, situate de o parte si de alta opozitie Saturn-Uranus, devin asistentii ce 
vor impune un balans intre actiune (opozitie Luna-Soare) si teama de a pune in 
practica ceea ce se gandeste (opozitie Mercur-Junon). 

Pentru ca Mercur si Junon fac parte din crucea cosmica pe semne cardinale, 
in centrul atentiei va fi influenta sa ajutandu-i pe oameni sa gandeasca gresit 
despre semeni, sa se acuze pe nedrept sa speculeze greselile celor din jur nu 
pentru a le corecta, ci pentru a da curs unui sentiment antisocial. 

La polul opus fricii de a pune in aplicare gandurile si intentiile, sta opozitia 
Marte-Pluton care ii face pe oameni sa actioneze si apoi sa se gandeasca la ceea ce 
au facut. 

Realizand o sinteza a celor doua mari opozitii si tinand cont de faptul ca in 4 
septembrie, pe Luna plina, opozitie Saturn-Uranus este mai puternica si mai 
directa decat crucea cosmica pe semne cardinale, balansul impus de raportul casa 
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I- casa VII, eu – celalalt, devin un mijloc de autoafirmare, de a ne demonstra ca 
putem, detinem sau controlam, ca dispunem de abilitati necesare pentru a 
combate frica de singuratate, putinul, refuzul si neputinta de a tine sub control o 
situatie de criza. 

Prin urmare, Luna plina din Fecioara va impune o lupta cu sine, o 
demonstratie a abilitatilor personale doar fata de sine, o incurajare pe motive 
reale sau ireale a propriei fiinte pentru ca in cea mai mare parte a zilei oamenii se 
vor simti parasiti de Dumnezeu. 

In absent sentimentului de protectie axa I-VII este dezechilibrata atat de 
tare incat orice intentie buna venita din anturaj poate fi rastalmacita si inteleasa 
gresit. Punand de o parte Soarele si Saturn, lumina si intunericul in formele lor 
naturale, iar de partea cealalta Luna si Uranus, de asemenea lumina si 
intunericul in formele sale chimice, mentinute prin combustie (Uranus – lumina, 
Luna- intunericul) relatia celor 3 opozitii si implicit a caselor I-VII nu poate fi 
ravasita decat de neputinta de a pune in practica ideea, intentia (opozitia Mercur-
Junon) . 

Asadar, intoarcerea vibratiilor astrale impotriva propriei persoane fie in 
aspectul bun, fie in cel negativ se va sprijini pe un consum interior major (Luna si 
Uranus in casa I, intunericul si lumina in forma lor chimica) ceea ce aduce 
judecati gresite, fapte eronate sustinute pe apelul la mentalitati viciate. Din nou 
somnul ratiunii va naste monstri si din nou va trebui sa fim atat de raspunzatori 
de ceea ce cream incat daca aducem pe lume monstri va trebui sa le facem loc in 
viata personala, sa-i invitam la masa si sa-i hranim cu vitalitatea, si asa putina, de 
care dispunem. 

 
 
Sambata, 5 septembrie 
In opozitie cu ceea ce s-a intamplat in 4 septembrie, Luna azi va aduce o 

opozitie cu Saturn, o conjunctie cu Uranus si un sextil cu Lilith. Sextil cu Litlih 
inseama si sextil cu capul Dragonului si deci tensiunile si provocarile impuse de o 
viata personala aflata intr-o proces de modificare, reformulare si preschimbare 
are acum un scop, un rost si, azi, ii vedem utilitatea. Orice durere merge spre 
diagnostic si orice nemultumire spre cauza. 

Relatia pe care Luna o are astazi cu cei doi malefici este insa una dura, 
intransigenta. Riscul de a complica viata cu erori lamantabile, cu greseli care 
aduc lumina in comportamentul din ultima vreme este foarte mare, dar si util in 
a identifica problema principala care surpa din interior organismul, familia, 
imaginea publica, relatiile in general. 

Erorile de judecata sau greselile de compotament, falsele concluzii si 
disputele care slabesc echilibrul fragil ce exista intre anumiti oameni sunt cateva 
din elementele care pregatesc modificarile de destin, slabirea organica majora, 
consumul interior sever pentru ca din toate acestea adevarul prezentat sub forma 
unui diagnostic sau a intelegerii unei dureri fizice sau sufletesti sa aduca o noua 
etapa a vietii. 

Aceasta noua etapa a vietii este in consonanta cu conjunctia Lunii negre cu 
Capul Dragonului (Nodul median, cel care care face referire la destinul terestru) 
si are o perioade de pregatire pana pe 7 septembrie, cand Lilith va fi in conjunctie 
la grad perfect cu NN. 
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Prin urmare, 5 septembrie este o zi a fricii de nou, a disconfortului, a 
abandonarii gandirii dezvoltate pana acum si acceptarea, la inceput mai greu, a 
unor idei straine celor pe care le-am imbratisat pana acum. Nu doar aceasta zi, ci 
intreg intervalul 5-7 septembrie intervine in viata noastra ca un remediu 
homeopat administrat pe principiul similaritatii. 

Vom fi tentati sa acordam azi mai multa atentie sentintelor, gandurilor care 
lezeaza si acuza, atitudinii arogante ce sfideaza echilibrul vietii pentru a mentine 
un disconfort, o durere, o prejudecata pentru simplu motiv ca suntem obisnuiti 
cu ea. 

In plan social ziua poate deposeda, instraina bunuri, rupe legaturi de 
prietenie sau conjugale mentinute artificial sau pe argumente pecuniare, 
disconfort profesional. Nu trebuie sa uitam insa ca in interventiile Luni negre 
nimic nu este ceea ce pare a fi asa ca nimic din ceea ce ni se intampla nu va putea 
sa ne spuna ce va fi dincolo, cum vom arata dupa ce acest context astral isi va 
incheia discursul. 

 
 
Duminica, 6 septembrie 
Multe din cele predispuse in 5 septembrie se vor concretiza in 6 septembrie 

atat in ceea ce priveste viata personala, cu complicatiile si neimplinirile ei, cat si 
in ceea ce priveste viata sociala cu momentele ei de gol, cu esecurile si realizarile 
iluzorii sau instabile pe care le aduce contextul astral al anului 2009. 

Dupa implinirea la grad perfect al sextilului cu Capul Dragonului, aducand 
in timpul noptii intarirea gandurilor, a convingerii si apropierea mai mult de 
concret decat de bine sau de rau, Luna va trece in Berbec la 5:14. Trecand printr-
un semn cardinal ea se va alatura crucii cosmice gazduite de aceste semne 
(Berbec, Rac, Balanta, Capricorn) aducand instabilitate, neputinta de a intelege 
corect o situatie, dar si implicarea in activitati de amploarea ce nu pot fi duse la 
finalitate. Lipsa de atentie poate fi acum un efect al indiferentei, dar mai ales 
poate fi un efect al refuzului de a asculta, de a urma un sfat bun, de a accepta ca 
exista si alte solutii decat cele pe care le cunoastem si le intelegem in mod direct 
acum. 

Chiar daca in 6 septembrie se produce o singura opozitie la grad perfect, 
putem sa numim aceasta zi o zi a opozitiei, a puterii de rezistenta, a consumului 
interior dat de rezistenta la un remediu naturist, medicament sau la un context 
social capabil sa ne ofere solutii. 

Prin trecerea Lunii in Berbec la 5:14, prima parte a zilei se prevede a fi 
energica si va fi perceputa ca o revigorare a corpului si mintii printr-un consum 
interior si exterior intens. Trecerea lui Pluton in Capricorn din ianuarie 2008 a 
schimbat momentul de cuadratura cu Luna de pe semne mutabile (Luna in Pesti 
sau Fecioara ce facea careu cu Pluton din Sagetator in perioada ianuarie 1995-
ianuarie 2008) pe semne cardinale (Luna in Berbec sau Balanta ce va face careu 
cu Pluton pana in martie 2023) mutand centrul de interes de pe conflict intre 
doua bunuri, dispute pe probleme lipsite de substrat, scop, menire, pe crize 
relationale, neajunsuri ce trebuie intelese si traite impreuna cu familia, prietenii, 
natiunea. Din momentul 26 ianuarie 2008, de la trecerea lui Pluton in Capricorn, 
lipsurile nu au mai fost puse pe seama diversitatii, ci pe seama lipsei de 
colaborare, iar crizele impuse de aceasta lipsa de colaborare au devenit evidente. 
Daca pe cuadratura Luna in Pesti sau Fecioara - Pluton in Sagetator conflictul era 
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generat de diversitate, iar emanciparea era un element important si, deopotriva, 
un efect al framantarilor interioare, acum cand Pluton trece printr-un semn rece 
si dur (Capricorn), cuadraturile cu Luna de pe axa Berbec-Balanta aduce crize in 
relatii, lipsa de perspectiva amplificata de teama si mentinuta de indoiala si lipsa 
de comunicare. 

Prin urmare, ziua de duminica este puternica si plina de evenimente. 
Indiferent ca aceste evenimente se deruleaza printr-un proces mental sau ele se 
vor concretiza in interactiuni si deplasari, energia astrala se translateaza cu mare 
rapiditate si nici nu observam cand am ramas epuizati, cand nu mai dispunem de 
vitalitatea necesara pentru a ne duce la bun sfarsit ceea ce ne-am propus. In mod 
gresit, in loc sa intelegem ca recuperarea energiei se face prin odihna sau tehnici 
de relaxare si revitalizare, vom apela la energizante. Sa nu uitam ca azi “cine 
seamana vant culege furtuna” si ca nu este important scopul pe care ni l-am fixat, 
ci ce tip de relatii mobilizeaza demersul ce duce spre indeplinirea sa. 

 
Luni, 7 septembrie 
Trecand prin Berbec, Luna va avea de construit trigonul cu Venus din Leu si 

doua sextile cu Jupiter si respectiv Chiron, din Varsator, aducand in centrul 
atentiei intentii pozitive, mesaje pozitive, bucurii, semne ale unei modificari 
pozitive ce nu va putea fi traita, savurata, amplificata datorita unor detalii 
negative care vor schimba directia si orientarea intregului context astral. 

Aspectele bune pe care Luna le ridica in aceasta zi aduce semnul ca exista 
valoare, dar nu exista disponibilitate, informatiile fiind eronate, iar aplicarea lor 
de asemenea gresita. 

Intrarea lui Mercur in mers retrograd aduce o tema cu un ascendent in 
Fecioara, ceea ce-l va plasa pe Mercur in casa I, inca in fereastra opozitiei cu Luna 
din casa VII. Pe casa I Mercur este agresiv, lipsit de masura si neastamparul ii 
motiveaza toate actiunile sale. Pe acest aspect se pot lua hotarari eronate, 
impotriva trecutului bun, impotriva prieteniei, legaturilor trainice, aliantelor sau 
a ceea ce mai poate mentine armonia si echilibrul. Daca in 7 septembrie contextul 
general este pozitiv, directiile ce apar la orizont sunt sumbre si triste, iar oamenii 
se vor teme de ceea ce simt pentru ca, impotriva aceea ce simt, pespectiva li se 
arata sumbra. 

Perspectiva la care face trimitere acum Mercur nu este insa prea 
indepartata, ea face trimitere doar pana pe 13 septembrie cand Luna va intra in 
conjunctie cu Marte. Asadar pana pe 13 septembrie, din perspectiva lui Mercur si 
a relatie pe care o construieste cu Luna, emotiile colectie, poporul, egregorul, 
Chakra Mondial, se vor sprijini pe efortul de a rupe sau mentine artificial o 
relatie, chinurile pe care le au de indurat cei care sunt obligati sa traiasca 
impreuna, dar nu se mai inteleg, dar si disconfortul pe linie educativa ce exista 
intre generatii, colegi de serviciu, sefi si subalterni sau chiar intre institutii. 

In contextul distorsiunii emotionale si a gandirii eronate, a intoarcerii 
impotriva curentului sau a lansarii unor concepte eronate dintr-o postura 
importanta de lider sau promotor, sextilurile pe care Luna le face cu Jupiter si 
Chiron din Varsator sunt semne ca inca mai avem ce pierde si, de asemenea, 
indicii asupra a ceea ce putem pierde. 

Prin urmare, prima zi a saptamanii este o zi a semnelor de intrebare 
nerezolvate, a ideilor risipite si a faptelor savarsite impotriva mersului firesc al 
lucrurilor. Intrarea in mers retrograd a lui Mercur aduce o perioada de 22 de zile 
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(7-29 septembrie) de disconfort si neputinta, de reintalnire cu problemele lunii 
august intr-un mod amplu, complex si dureros. Daca pana pe 18 septembrie 
gandurile si faptele se vor centra pe relatii, pe ideea de dreptate, pe principii si 
vom incerca sa le rezolvam intr-o maniera echilibrata si joviala, din 18 
septembrie si pana in 29 septembrie, cand Mercur va reveni la mers direct, 
retrogradarea acestei planete ne va aduce cheltuieli peste limita bugetului, 
distrugeri de bunuri, deteriorarea sau instrainarea lor, complicatii social datorate 
unor neadevaruri, destainuiri tendentioase. 

Toate aceste se vor desfasura, deloc intamplator, in perioada celei de a treia 
opozitii la grad perfect a celor doi malefici Saturn si Uranus (ce se va implini pe 
15 septembrie) si vor aduce, prin apelul la trecut, solutii pe principiul remediului 
homeopat. Asadar, durerea si dezordinea in ganduri, pe care le simtim azi, sunt 
doar inceputul unor modificari complexe realizate atat la nivelul structurilor 
personale, cat si la nivelul celor sociale. Acest inceput nu vine cu elemente noi, ci 
cu o ultima etapa, inaintea marii opozitii Saturn-Uranus, din 15 septembrie, care 
se va incheia pe 13 septembrie, cand Luna va trece peste Marte. Daca mai putem 
interveni asupra destinului, temperand vibratiile negative ale contextului astral, 
atunci o vom putea face pana in aceasta data. 

 
 
Marti, 8 septembrie 
Inainte ca Luna neagra sa treaca prin conjunctia cu Capul Dragonului, cu 

Menirea, Scopul si Rostul vietii terestre, Lilith se va confrunta astazi cu Luna 
intr-o cuadratura la gradul perfect atins la 8:39, ca la mai putin de jumatate de 
ora Luna sa implineasca o cuadratura si la Nodurile sale. 

Desi conjunctia Lilith-NN se va implini abia in 9 septembrie, complicandu-
ne vietile si aducandu-ne in situatia sa nu mai credem nimic din ceea ce ni se 
intampla, adevarata deazamagire se va porni azi. Unghiurile negative pe care 
Luna le va face cu Lilith si NN vor declansa o serie de evenimente despre care am 
aflat de ieri ca se vor finaliza pe 13 septembrie, cand Luna va avea de infruntat un 
alt malefic, pe Marte, cu care va face conjunctie la grad perfect la ora 19:10. 

Azi vom crede in superstitia cum ca ziua de marti este o zi malefica si ca vom 
avea de infruntata trei ceasuri rele ce ne vor invada viata cu tot atatea situatii 
complicate de o energie negativa. 

In planul vietii personale Luna neagra din Capricorn, fiind foarte aproape de 
Capul Dragonului, dar neimplinind inca aspectul, va aduce indoili, irascibilitate, 
neputinta de a duce pana la capat actiunile incepute cu o zi in urma si o stare 
generala stranie motivata de teama de iubire. 

Aceasta teama de iubire va declansa un mecanism complex de respingere a 
partenerului, a copilului, de refuz al unei colaborari, chiar de refuz al propriei 
persoane. Aceasta stare sufleteasca nu are, din fericire, nicio finalitate. Ea nu 
poate duce decat la discutie, ca rezultat al gandurile intense si epuizante sustinute 
pe indoiala si lipsa de sinceritate. 

Gandurile si neputintele trecutului vin peste noi si ne impurifica , ne domina 
trairile si ne complica alegerile. Tocmai de aceea intentiile acestei zile vor avea in 
social un ecou haotic, lipsit de constanta si putere de exprimare. Nu vom sti ce sa 
cerem, cui sa cerem, cum sa actionam si pentru ce anume, motivand lipsa de 
informare sau putere de actiune. Inteligenta, comunicarea, disponibilitatea, 
viteza de reactie sunt elemente care ne vor aduce azi mai multa confuzie, tocmai 
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de aceea nu este indicat ca in 8 septembrie sa ne implicam in proiecte de 
anvergura, in demersuri complicate, pentru ca lipsa de consistenta este puternica 
si tot ceea ce trebue sa rodeasca este diminuat. 

Prin urmare, 8 septembrie este o zi a confuziei si neputintei de a intelege, o 
zi a sentimentului de neimplinire si a dorintei de a solutiona intr-un fel acest 
disconfort. Pentru a face fata acestei dizarmonii astrale avem neaparat nevoie de 
experientele saptamanii anterioare, de intelegerile pe care ni le-a adus, de ideile 
care ne-au hranit sufletul. Nu este indicat sa ne abatem de la acestea tocmai 
pentru ca Mercur va trece peste pozitiile pe care le-a avut in aceasta saptamana si 
va cauta sa impuna vechile metode intr-un context nou. Viata sociala este un 
factor de stres si o sursa de neincredere. Aici faptele mici vor aduce satisfactii 
mari. Sa nu uitam ca mintea, incepand cu 7 septembrie, si-a luat o vacanta de 22 
de zile si ca a o solicita sa faca fata in timp real la ceea ce se intampa este ca si 
cum am trimite o musca la arat. 

 
 
Miercuri, 9 septembrie 
Pentru unii binele a fost intotdeauna o tentatie de care s-au tinut departe. 

Acestia au inteles ca bunastarea acestei lumi trebuie platita cu atentie, vointa 
indreptata in aceasta directie si, in final, intreaga fiinta suspusa mijloacelor de a 
atrage si metine in permanenta aceasta stare interioara sau sociala. Indemnul lui 
Iisus in celebrele sale Fericiri, legat de cei “saraci cu duhul” face trimitere la 
refuzul acestei bunastari si, mai ales, la refuzul consumului interior pentru a o 
atrage si mentine. 

Ziua de 9 septembrie este o astfel de zi in care a ne aminti de Predica de pe 
Munte este cel mai minunat si mai intelept lucru pe care il putem face. Nimic din 
ceea ce va aduce aceasta zi nu este benefic in esenta, ci doar in aparenta. 

Pe multi dintre cei cunoscatori ai aspectelor astrale nu-i vor speria nici 
sextilul Lunii cu Marte, nici cuadraturile Luna-Venus si Luna-Jupiter, insa pe 
multi ii va pune pe ganduri conjunctia Lunii negre cu Sensul Vietii, cu Menirea si 
Scopul acestei vieti (Capul Dragonului). 

Cei care cauta Adevarul isi petrec o mare parte din viata identificand in 
traiul si existenta terestra acele elemente care sa-i faca sa se dispenseze de 
materie si sa atinga Intelepciune, Perfectiunea, Iluminarea. A dori sa atingi 
iluminarea este o traire fara rost, a te implica in atingerea ei este cel mai minunat 
lucru pe care il poate face o fiinta umana. Dorinta in sine este, asa cum ne 
indemna Iisus, un mare pericol, pentru ca ea nu este separata de materie, de 
magnetismul acestui corp, de vibratiile posesive ale acestei lumi. In felul acesta, 
intelegem ca a fi “sarac cu duhul” este nu un privilegiu, ci o optiune personala, 
pentru ca alegand putinul nu inseamna ca desconsideri Creatorul si-ti anulezi 
valorile pe care deja le detii, ci, dimpotriva, demonstrezi ca iti ajunge ceea ce detii 
deja pentru a face Marele Zbor, adica pentru a descoperi cine esti cu adevarat. 

Iluzia binelui si a indestularii este marea problema a acestei zile si, pentru ca 
aspectul se formeaza de mult timp si va mai tine pana dupa implinirea opozitiei 
Saturn-Uranus, ea va mai fi activa aducand amploarea evenimentelor si, deci, 
putere capcanelor lansate acum de destin. Sentimentul de neimplinie resimtit 
chiar din ziua de ieri poate pune azi stapanire pe intregul spectru al trairilor si 
poate impune vointei sa implice fiinta in fapte negative, in demersuri 
revendicative periculoase care se vor solda, pana la urma, cu pierderi mai mari 
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decat sunt cele care au determinat acest demers. In viata personala confuzia 
sentimentelor ii aduce pe oameni pe culmile disperarii si ii obliga sa-si spuna 
ceea ce nu trebuie. 

Indiferent ca actionam in social sau in sectorul vietii personale, caldura, 
uscaciune, raceala, disconfortul, lipsa de putere sau dorinta de mai multa putere, 
inversiunea rolurilor din nocturn in diurn si invers pun stapanire pe noi si ne 
bulverseaza. 

Daca relatiile Lunii cu Marte, Venus si Jupiter sunt mijloace de solutionare, 
infaptuire, descindere sau chiar implinire a unor asteptari, trigonul cu Soarele ne 
spune ca totul este posibil intunecandu-ne judecata si aducandu-ne in situatia de 
a nu mai putea separa binele de raul. Pe acest teren pregatit, conjunctia Lunii 
negre cu Capul dragonului ne va duce cu predilectie spre acele fapte care ne vor 
compromite. 

Prin urmare, 9 septembrie este o zi de colectie. Cu Luna in Taur, va mobiliza 
o mare parte a resurselor noastre interioare, abundenta pe care o detinem ca 
fiinte complete si ne va tenta cu tot ceea ce este mai dificil de finalizat si care ne 
va departa cel mai usor de la ceea ce ne-am propus sa infaptuim in aceasta viata. 
Sensul vietii este deci atras spre un sector intunecat si dorintele noastre ne duc 
spre indestulare, abundenta, chiar opulenta, aspectul total inutil din perspectiva 
sferelor luminice si a evolutiei complete a fiintei. Pentru ca directia Lunii negre 
este una impotriva curentului, implinirea la grad perfect cu Capul Dragonului 
este practic momentul cand se deschide o cale negative, malefica, distrugatoare si 
cand ar trebui sa inchidem ochii si sa asteptam risipirea cosmarului odata cu 
venire diminetii. 

Asadar, recomandarea cea mai potrivita pentru o astfel este zi este postul de 
ganduri, retinerea de la tot ceea ce ne complica viata, de la tot ceea ce ne face 
diferiti de starea si deplinatatea pe care o aveam in perioada copilariei, de la tot 
ceea ce ne tenteaza cu satietate, abudenta, pasivitate. Nu exista valori abundente 
pe care aceasta lume sa le ofere si care sa fie esentiale pentru a redescoperi sfere 
luminice din care am venit aici spre a ne trezi fiinta perfecta, aflata in stare 
latenta. Probabil ca de multe ori ne surprindem intrebandu-ne de ce calea spre 
perfectiune este atat de grea? Nu este grea, ci noi o facem asa pentru ca desi gara 
este in fata si trenul isi anunta plecarea noi alergam sa-l prindem, dar pasind spre 
inapoi. Constientizam ca mergem, ne dorim sa prindem trenul ce ne va duce spre 
sfere luminice, avem si pregatirea necesara prin atitudini, rezistenta la efort 
pentru ca ne-am antrenat pentru a deveni puternici, dar in acest moment esential 
nu ne dam seama ca tot ceea ce am invatat, acumulat sau primit, este folosit 
pentru a merge inapoi. Iisus ne spune ca ne trebui putin pentru a atinge 
Fericirea, iar daca il credem devenim dintr-odata fericiti. Asta pentru ca, in 
realitate, nimeni nu-si uita scopul pe care si l-a ales cand a venit aici, doar ca de 
cateva ori in viata, asa cum este si acum, ne lasam cuprinsi de eroare si credem ca 
alegem binele mergand spre inapoi, dar, din nou, pierdem trenul care trebuie sa 
ne duce spre sferele luminice, spre deplinatatea fiintei. 

 
 
Joi, 10 septembrie 
Intre conjunctia Lunii negre cu Capul Dragonului, din 9 septembrie, si 

revenirea lui Pluton la mers direct, din 11 septembrie, ziua de joi, 10 septembrie, 
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ni se va infatisa ca un moment de respiro, ca o deschidere spre noi posibilitati, de 
aceasta data percepute cu o mai mare luciditate. 

Ideea de revenire la un etalon de normalitate, la reanalizarea unor 
posibilitati, la disputarea unor posibilitati despre care s-a amintit anterior, dar nu 
s-a hotarat nimic din lipsa de date, va reveni acum in centrul atentiei. Luna, inca 
in Taur, va atrage, sub impulsul mesajului pe care Luna neagra il lanseaza inca, 
spre elementele care duc spre acumulare de valori, abundenta, particularizand 
astazi prin aparitia unui element nou, absent ieri – explicatia. 

“E dreptul meu!”, “Mi se cuvine!’, “Mi s-a promis!”, “Nu mai suportam 
umilinta si mi-am facut dreptate” s.a.m.d. sunt doar cateva dintre expresiile pe 
care le vom auzi cel mai des in aceasta zi. Nu se va face dreptate si in niciun caz 
ceea ce se primeste azi nu vine dintr-un drept, ci dintr-o afacere, o tranzactie, un 
demers ce trebuie platit fie material, cu bani, obiecte, fie sufleteste cu atentie, 
disponibilitate sau informatii. 

Relatia Lunii din Taur cu planetele din Varsator si Capricorn aduce pe scena 
sociala o noua forma de competitie. Cineva va scoate un as din maneca, iar 
pretendentii la titlurile nobiliare vor sari sa-si apere statutul pe care si-l doresc. 
Scena va fi agitata pentru ca niciun actor din aceasta piesa nu va sti care este 
replica pe are o va primi din partea colegului. 

Intervalul 15:15-19:16 este insa foarte dificil pentru ca avem un Mercur 
retrograd in Balanta, vadit indreptat impotriva oamenilor care discuta, se 
asociaza, se simt bine, dar si o Luna in perioada fara directie care va da maniei si 
disconfortului, predispuse de Mercur, o turnura negativa, lipsita de consistenta 
sau de finalitate. 

Cu toate acestea, la trecerea Lunii in Gemeni, directiile astrale aduc 
evenimente mai mult vietii sociale si, prin plasarea ascendentului in Pesti pe 
tema trecerii Lunii in Gemeni, aduce trigoanele Lunii negre si Capului 
Dragonului, din casa XI, cu Luna din casa III, in centrul atentiei, informandu-ne 
asupra faptului ca disputele ce au avut loc in timpul zilei s-au axat pe 
dezinformare, nevoie de a fi in centrul atentiei, de a obtine avantajul cu orice 
pret, si mai putin pe caliatea trigonului Luna-NN, menire, scop, curaj, eficienta. 

Prin urmare, sentimentul este in 10 septembrie mijlocul cel mai puternic de 
a echilibra balanta evenimentelor. Daca avem sentimente pentru un apropiat sa 
ne fixam atentia asupra lor si sa nu luam in seama evenimentele in care se 
implica acesta. Nu este momentul potrivit sa ne schimbari parerile despre 
cunoscuti si nici sa-i acuzam de rea intentie sau lipsa de respect doar pentru ca 
azi descoperim in viata lor personala aspecte care nu ne convin. Aspectul realist si 
haotic al vietii, predispus de planete in aceasta zi, ne va indemna mai repede sa 
judecam si sa ne aratam intransigenti, duri, chiar recalcitranti cu cei ce se 
dovedesc a fi diferiti fata de cum am crezut, fara sa ne dam seama ca suntem, 
asemenea lor, inclusi in determinismul astral. Asadar, cel mai indicat este sa 
zambim primii pentru a ni se zambi, sa imbratisam primii pentru a fi imbratisati 
si sa spunam primii "Multumesc!" pentru a reusi prin aceasta energie pozitiva sa 
trezim din amortire mintile celor care nu pot sa-si sustraga atentia de la dorinta 
egoista de a avea imagine, avere, functie, prieteni multi si influenti, sustinatori, 
putere de a face bine sau rau. 

 
 
Vineri, 11 septembrie 
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Daca joi s-a discutat despre probleme mai vechi, despre bucuria de a 
solutiona ceea ce in trecut nu s-a reusit, azi discutiile duc spre o solutionare. Cu 
opozitia intre cei doi benefici, solutiile nu par sa fie bune, iar reticenta venita din 
anturaj, ce va face ca finalitatea sa nu fie tocmai asa cum a fost gandita initial, va 
fi destul de mare. 

Ultima zi de retrogradarea a lui Pluton va face apel la lunile mai-iunie si 
decembrie 2008, cand trecea peste punctul pe care il tranziteaza acum. 
Trimiterea spre acele perioade nu va fi deloc stranie pentru cei care sunt obisnuiti 
sa urmareasca fenomenul social. Ea va aduce in centrul atentiei atat gesturi 
sociale inedite, dar si solutii ce atunci nu au putut fi puse in aplicare. 

Observand opozitia beneficilor, deci complicatii din lipsa de suport, ghinion 
sau chiar esecuri implinite acum dupa demersuri indelungate, intelegem ca 
apelul la acele perioade nu va aduce in prezent nimic bun. Daca atunci nu s-a pus 
in aplicare, iar acum pare contextul potrivit, inseamna ca acum conflictul social, 
ghinionul celor mai multi dintre oameni ii pune in contact cu solutia. 

Chiar daca ziua aduce un trigon al Lunii cu Mercur si un sextil cu Junon, 
norocul nu va fi de partea celor multi, ci, in cel mai fericit caz, el va aduce 
amanarea aplicarii unor solutii. Amanarea nu va fi nici ea lunga, ci va tine pana 
cand Luna va trece peste Marte, in 13 septembrie, si va intari opozitia Mercur-
Junon subliniind mesajul negativ pe care astrele ni-l ofera inca de pe acum. 

Prin urmare, ziua de vineri aduce un semn de sentinta si se va sprijini pe 
acuzati si acuzatii, unele chiar grave. Gravitatea acestora consta mai mult in 
amploarea evenimentelor ce decurg din acestea si vor speria prin incisivitatea si 
caracterul lor agresiv. Fiind vorba de Pluton, ca principal actor al acestei piese, 
dar si datorita aspectului in crescendo al opozitiei Saturn-Uranus, duritatea 
evenimentelor va fi resimtita foarte tare de cei care sunt implicati si mai putin de 
spectatori. Spectatorii vor atribui rolului o alta importanta, ei fiind impresionati 
de puterea de transpunere, firul epic, duritatea sentimentelor, dar nu vor simti 
nimic din trairea actorului. Daca va confruntati cu sentimente confuze, daca vi se 
pare ca lumea s-a sfarsit si ca inceputurile nu sunt sumbre, dar se cere un efort 
dincolo de limita de rezistenta cunoscuta pentru a indeplini sarcini banale, sa 
cautati cu atentie si sa identificati in evenimentul la care participati sau in 
contextul social in care destinul v-a plasat, martorul: energia pe care Pluton o 
incurajeaza. Atractia, magnetismul, tendinta de a-ti atribui un rol pana la a te 
identifica in totalitate cu personjul, a pretinde destinului, vietii sau celor din jur o 
anume finalitate sunt elemente combatute de Pluton. Prin calitatea sa de martor, 
Pluton poate dezlantui o cantitate de energie impresionanta, dar nu o poate 
localiza si nici nu detine vreun instrument de a o particulariza in vreun aspect al 
vietii personale sau sociale. Rolul sau este acela de a ajuta fiintele sa se detaseze 
de ceea ce le provoaca suferinta pentru a intelege ca dincolo de subiectiv exista o 
infinitate de trairi sublime ce ne sunt cunoscute din perioada in care, traind in 
corp de lumina, am populat sferele luminice. 

Pluton ne va spune azi ce ne leaga cel mai tare de suferinta noastra si ce ar 
trebui sa iertam pentru a ne detasa. 

 
 
Sambata, 12 septembrie 
Ultimul segment de trecere al Lunii prin Gemeni aduce informatiei o valoare 

deosebit de importanta, facand din ziua de 12 septembrie o zi deosebit de 
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interesant, stranie si inedita. Unii vor crede ca 12 septembrie le aduce mai mult 
curaj, altii ca le aduce mai multa bucurie, cei mai multi vor simti pe tot parcursul 
acestei zile o nostalgie ce se sprijina pe o selectie pozitiva a amintirilor, dar pe 
care le vor privi printr-un viitor incert. Nepasarea si indiferenta vor fi 
instrumentele cu care vor fi combatute aceste influxuri astrale, dar fara a reusi 
catusi de putin sa le inlature. 

Trecand prin Gemeni, Luna va ridica trigoane la planetele din Varsator si va 
va construi un careu in T cu opozitia Saturn-Uranus. Este ultimul careu in T pe 
care Luna il va construi pe faza ascendenta a opozitie ceea ce nu ne va lipsi de 
surprize. In timp ce va aduce inconstanta pe proiectele de lunga durata (careul in 
T mobil), in ceea ce priveste planurile de scurta durata, cu aplicabilitate pana 
intr-o luna vor avea intaietate (Luna planeta mediatoare opozitiilor pe care Venus 
le face cu planetele din Varsator). 

Mijlocul zilei se dovedeste a fi insa un moment foarte dificil. In intervalul 
13:37 – 14:29 se pun bazele unei noi ordini, iar celor cu functie si statut acum, in 
acest interval, le vin cele mai nastrusnice idei. Nu mai este nicio surpriza ca 
opozitia celor doi malefici cu cat se apropie de faza maxima cu atat implineste 
mai mult schimbarea ordinii de fapt si ca nu indatorarea, reindatorarea sau 
saracia este efectul principal, ci preschimbarea ordinii de fapt, indiferent ca se 
urmareste un efect bun sau rau. 

Dupa momentul 14:29 Luna intra in perioada fara directie si daca dintre cei 
implicati in factori de decizie vor dori sa-si puna imediat in practica ideile vor 
vedea cat de dificil este sa devii un Mic Tiran, sa indeplineste rolul de purgatie pe 
diferite nivele ale Unversului si sa te astepti sa mai fii si linistit sau in siguranta. 
Acesti oameni vor vedea cat de rapid se includ si ei in determinismul astral pe 
ideea “pentru orice peste exista un peste mai mare”. 

Prin urmare, 12 septembrie ne cere tribut pe liniste, ne cere socoteala pe 
alegerile facute si ne informeaza, prin contactele pe care le avem sau gandurile 
care ne vin din trecut, ca schimbarea nu s-a incheiat si ca oricat de multe am lasat 
in urma sau am invatat sa acceptam, viitorul ne va rezerva intotdeauna o 
surpriza. Sa nu uitam ca acest mesaj ne parvine pe Ultimul Patrar (careu Luna-
Soare) si ca agresivitatea, vointa directionata pentru a impune, obliga, forta, 
pentru a hotari in locul altuia sau pentru a implica, impotriva vointei lor, oameni 
de diferite facturi pentru a indeplini sarcini despre care nu se stie daca sunt sau 
nu in armonie cu destinul lor, atrag dupa sine o penitenta printr-un canal astral 
superior celui pe care il foloseste cel care da curs acestora, incluzandu-se astfel in 
acelasi determinism astral. Unii se vor intalni in 12 septembrii cu Micul lor Tiran, 
altii isi vor aminti de el, dar indiferent de situatii cea mai buna recomandare 
venita pe aceasta cale astrala este aceea de a accepta provocarile cu obiectivitatea 
pe are Pluton, in ziua anterioara, ne-a invatat. Fara obiectivitate elementul 
dominat al zilei – schimbarea – ne va speria, tulbura linistea sau pune in situatia 
de a suporta pierderi esentiale. 

 
 
Duminica, 13 septembrie 
13 septembrie este o zi a finalitatii. Daca in 15 septembrie cei doi malefici se 

vor opune si ne vor zdruncina conceptele despre viata si valorile, nu doar in ziua 
atingerii gradului perfect, ci pana atunci, azi este ultima zi din intervalul in care 
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am fi putut face ceva sa schimbam directia malefica a celor doua planete aflate in 
opozitie (Saturn si Uranus). 

Ziua incepe cu opozitia Luna-Pluton si se incheie cu conjunctie Lunii cu 
Marte, iar intre acestea, doua cuadraturi, una cu Mercur si alta cu Junon. O cruce 
cosmica pe semn cardinale avem din nou activa pe cer si din nou evenimentele 
tind sa se precipite. Nu se va pune problema de curaj sau initiativa, de implinirea 
unor doleante sau de solutionarea rapida a unor solicitari mai vechi, dar o 
agitatie stranie ii cuprinde pe toti si indoiala de asemenea. 

Finalitatea a ceea ce s-a inceput de luni si s-a derulat pe intreaga saptamana 
va avea azi intaietate, insa nu va aduce nici eficienta si nici valori pozitive. Ziua va 
parea mai mult ca o operatie de extirpare a unui organ despre care se spune, pe 
baza nu diagnostic mai vechi, ca nu mai functioneaza sau dauneaza intregului 
organism. A elimina din schema actuala ceva, a inchide cai de comuniare sau 
mijloace sa solutionare a dolentelor sociale nu este deloc un fapt intamplator. Sa 
nu uitam ca in mesajul acestei saptamani Pluton a avut un rol esential si ca pe 
langa mesajul obiectivitatii, el a dat evenimentelor un caracter obscur. Multe din 
cele ce se vor finaliza astazi nu au fost cunoscute opiniei publice, multe dintre 
cele ce vom afla astazi in cadrul vietii personale nu le-am observat de-a lungul 
saptamanii, dar identificandu-le acum putem sa le reconstituim traseul. 

Daca ne gandim ca o cuadratura a Lunii cu Mercur retrograd ne incurajeaza 
sa ne punem la dispozitie sentimentele pe cuvinte goale sau neadevaruri, iar 
careu Luna-Junon sa ne incredem in declaratii oportuniste, motivate de interes 
material sau afectiv, putem relativ usor sa intelegem ca nemultumirea si lipsa de 
viziune, neincrederea si lipsa de staruinta sunt elemente care stau la baza unor 
relati defectuoase, paguboase, triste. 

Prin urmare, ultima zi a saptamanii este o zi incarcata, trista si deficitara la 
capitolul comunicare. Ea ii va face pe oameni sa fie dezamagiti unii de altii, fara 
a-si motiva reactile pe ceea ce se intampla azi. Este o zi a finalitatii, a efectelor 
rezultatele din actiuni repetate. Dupa acest moment, opozitia celor doi malefici 
Saturn-Uranus nu ne va mai surprinde, ducand la indeplinire a ceea ce a fost 
construi pana acum. 

Azi vom gresi judecand prea usor oamenii, pentru ca ne va lipsi un element 
important: intelegerea. Asadra, recomandarea cea mai potrivita pe un asa context 
astral este aceea de a cultiva compasiune, oricat de clar ni se va parea ca 
nonviolenta duce spre paguba si neimplinire. Intotdeauna intelegerea a facut casa 
buna cu compasiune si daca vom cauta motive pentru a o cultiva vom descoperi 
ca, dincolo de norii grei si inchisi a suferintei produsa de schimbairle planetare, 
exista o alta motivatie. Multi vor descoperi azi ca viata trebuie simtita altfel si, 
chiar de pe acum, ii felicit pentru deschiderea si intelegerea lor. 

 
Luni, 14 septembrie 
De azi, chiar de dimineata, de cand Venus atinge gradul perfect in opozitia 

cu Chiron, incepem sa simtim opozitia pe care Soarele o face cu Uranus in timp 
ce se apropie vertiginos de Saturn, aspecte care se vor implini joi, 17 septembrie, 
intr-un regal de forte malefice greu de controlat si imposibil de oprit in a se 
distribui in toate sectoarele vietii. 

Asadar, azi intram intr-un interval astral complex si distrugator in care 
opozitia Saturn-Uranus, cea de a treia din 4 noiembrie 2008, de cand s-au 
intalnit in aceasta postura pentru prima data, este doar un element, varful unei 
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sulite care va aduce predispozitiilor profunzime, dar nu va putea domina intregul 
spectru al vietii decat prin aportul Soarelui la aspectul indicat. 

Venus si Chiron se opun azi la grad perfect, aspectul insa a fost activ intreaga 
saptamana ce s-a incheiat. Opunandu-se pe axa afectivitatii, Venus va aduce 
oamenilor suferinta si, ca o recompensa fata de cei care se straduiesc sa inteleaga 
sentimentele, o anume maturitate in gandire si o selectie corecta a acestora. Acest 
aspect, in raport cu opozitia Saturn-Uranus si aportul Soarelui, prin apropierea 
sa de Saturn, aduce bulversare, neputinta, incertitudine si teama ca efectele 
pozitive, acolo unde ele se infiripa si cauta sa-si faca loc prin fum si cenusa, sunt 
lipsite de consistenta. 

Fiind implicat Chiron in aspect valorile elementul vindecare va fi prezent in 
gandurile si preocuparile noastre. Indiferent ca este vorba despre o vindecare a 
corpului prin continuarea unui tratament, prin ajustarea lui, coretarea erorilor pe 
care le-am semnalat anterior din aplicarea acestuia sau ca este vorba despre 
vindecare sufletului, prin identificarea unor dureri sufletesti intense carora le-au 
fost ascunse mult timp cauzele, acum adevarul pare sa aduca solutionare, 
inchiderea unei rani, eliminarea surplusului de suferinta, dar, find vorba de 
opozitie, prin alta suferinta, suportabila, acceptata, integrata. 

Ziua devine astfel un stindard, un mijloc de a ne sprijini increderea si 
optimismul, dar si un instrument de a ne ascunde frica in alte cotloane ale 
sufletului. Trecerea Lunii prin Rac si implicit peste Coada Dragonului si peste 
punctul de opozitie cu Lilith, in paralele cu ridicarea unui sextil cu Soarele, ce in a 
doua parte a zilei va fi in separatatie, dar avand in vedere ca vindecarea este 
ceruta de corp si suflet cu disperare prin opozitia Venus-Chiron, ne putem 
astepta ca in prima zi a saptamanii sa atingem punctul in care eliminarea 
toxinelor sa devine spectaculoasa. 

Fiind vorba de Uranus, dar si de Chiron, cel care face practic trecerea de la 
limitare la infinitate, de la inchistare la libertate, modalitatea prin care vibratia 
cosmica va purifica trupul sau spiritul nu poate fi anticipata. Pentru cei care sunt 
implicati intr-un proces de eliminare a acestor impuritati, ziua poate fi semnul 
unei ameliorari, pentru altii semnul unei caderi psihice, fizice in cae oboseala 
accentuata, de neexplicat sa fie cea mai la indemana justificare. 

Prin urmare, 14 septembrie este o zi de implinire. Efortul este rasplatit in 
masura in care el a fost abordat anterior si la aceeasi intensitate. Finalitatea este 
elementul cel mai puternic pe care aceasta zi il aduce, distribuindu-l pe zile, pana 
in 17 septembrie cand Soarele va aduce ultimele evenimente ale acestui interval. 
Concepul de vindecare spirituala, de sublimare a pornirilor inferioare, de 
echilibru si impacare, de multumire si acceptare a unui destin greu si intrasigent 
sunt elemente care ne vor cuceri cu profunzimea lor. Multe din faptele in care ne 
vom implica azi se vor continua si in 15 septembrie, insa opozitia Saturn-Uranus 
va specula doar acele elemente de comportament care neaga echilibrul (aceasta 
fiind si trasatura intregii saptamani) si aduc vindecare prin extractia dura a 
raului, ceea ce ar putea sa puna in pericol stabilitatea si linistea. 

“Sa nu lasati sa cada noapte peste mania voastra” spune proverbul ce devine 
cea mai buna recomandare pentru aceasta zi. A duce mania acestei zile in 15 
septembrie inseamna a supune sufletul sau corpul unui stres astral in fata caruia 
ar putea ceda. 
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Marti, 15 septembrie 
La putin timp de la inceperea zilei, Luna va trece in Leu construind un sextil 

cu Mercur si, aproape de pranz, un trigon cu Junon comportandu-se ca un 
analgezic in fata opozitie celor doi malefici, Saturn si Uranus ce se opun astazi la 
grad perfect. 

Cu Luna pe Leu si cu Venus in aplicatia opozitie sale la Neptun suferinta, 
acceptarea ei, va fi solutia cea mai buna si singura preferata. In mod straniu 
suferinta va avea in 15 septembrie un sens metafizic inedit. Va fi traita ca singura 
realitate demna de atentie, dar nu se va putea vorbi despre ea, i se vor lua in 
considerare solutiile, iar instrumentele sale vor fi acceptate, insa nu se va putea 
vorbi despre asta. 

Pe acest fond, opozitia Saturn-Uranus nu va putea sa surinda pe nimeni cu 
evenimentele sale. Totul este atenuat, oamenii isi traiesc visul suferintelor pe care 
destinul le-a oferit cu generozitate si pentru ca si le cunosc din ziua anterioara, 
cand Luna a trecut peste Coada Dragonului (Karma, Trecut, Penitenta, Pedeapsa, 
Ispasire). 

Singurul element ce nu va putea fi controlat si nici inlaturat prin preocupari 
sau refuz al actiunilor va fi criza in relatii. Nu se va putea vorbi despre durerile 
sufletului sau despre cel fizice, dar cand vom fi obligati de tensiunea astrala, 
amplificata nu prin tranzite, in mod singular, ci din relatia acestora cu planetele 
din tema natala, sa vorbim, atunci cuvintele vor avea o greutate speciala, iar 
leziunile pe care le vor produce vor fi adanci si greu de vindecat. 

Evenimentele impuse de opozitia lui Saturn cu Uranus nu se vor grabi sa 
apara in aceasta zi. Planetele au mers lent si ele produc de mult timp evenimente, 
schimbari la nivel de structura sociala, revolutii in materie de structura financiara 
sau administrativa, dar si modificari de gandire. Acestea impun o alta atitudine 
fata de munca, datorie, fata de zonele de interese, dar si fata de elementele care 
domina lumea. A controla lumea prin restrictie, a impune noi standarne pornind 
nu de la intelegere si de la teama de a avea mai putin sau deloc este semnul ca 
directia spre care se indreapta vibratia opozitiei Saturn-Uranus acum, cu 
ascendentul in Capricorn, va urmari mai putin avangarda sau inovatiile, 
deschiderile fata de structrurile inedite si geniale ale Erei Varsatorului si mai 
mult spre a reconfigura centrele de interese, de a remodela traditionalul care a 
imbolnavit societatea, care a dus omul spre a trai in deviatie si imoralitate. 

Trimitand gandul spre aceste concluzii, sentimentul de neapartenenta ne va 
separa de valorile cunoscute si, deopotriva, ne va tine departe de ceea ce este nou 
si ar putea sa aduca o schimbare calitativa a vietii. Suferinta zilei de 15 
septembrie va fi traita intens si va magnetiza atentia, convingand-o ca este 
singura realitate. In contextul unei dihotomii intre gandire si intentie, 
sentimentul de neapartenenta, privit la nivel social, va produce un val social 
imposibil de controla in care muntele inalt si erodat de-a lungul timpului (cizelat, 
in gandirea unor sociologi), numit societate, se va desparti in parti din ce in ce 
mai mici motivand dreptul de existenta a fiecarui element care compune intregul, 
dar, in realitate, erodand aceasta imensa structura pana cand nu va mai ramane 
nimic din ea. 

Visul de a reconfigura societatea pentru a o mentine in aceasta stare 
canceroasa este marea greseala a deciziilor impuse de opozitia Saturn-Uranus si 
eroarea liderilor care, din umbra, impun solutii. Daca din 4 noiembrie 2008 
solutiile au bulversat neramanand niciun nivel al societatii care sa nu fie afectat 
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de valul reconfigurarilor, finalul acestora, cu Pluton in casa XII, este dezastruos. 
Cei care vor sa viseze ca viata, cu acesta sacrificii, se va schimba in bine, ca 
modificarile sunt dureroase pentru ca de fapt partile bolnave ale societatii sunt 
eliminate, pe alocuri chirurgical, ca toate acestea au un final bun si ignora ca un 
Pluton in casa XII asistat de Venus in opozitie cu planetele din Varsator, ce au 
acum solutii bune, novatoare, dar pe care nu le ia nimeni in seama, n-au decat. 
Trecand chiar din timpul acestui an in Balanta, Saturn isi va aminti ca toamna lui 
2009 a fost incarcata de greseli, de hotarari care au ignorat bunul simt, solutii 
simple si corecte, de dragul unor idei intelese si ele gresit. Chiar din finalul 
acestui an si inceputul lui 2010 vom gusta din erorile trecutului de atunci si 
prezentului de acum. 

Prin urmare, ziua de 15 septembrie este o zi prea mica pentru a ne aduce 
aminte de ea. Ne vom aminti insa de intreaga perioada, de vremurile pe care le 
traim acum tocmai pentru ca aceasta zi contine un asa mare eveniment. Ea 
devine, astfel, marele absent, ziua misterului total si al disparitiei in necunoscut, 
al golului de memorie si de judecata, a deciziilor luate pe hotarari anterioare 
gresite. Acesta nu va fi efectul unei amnezii colective, ci consecinta unui complex 
de factori abordati de un an de zile incoace care au modificat puterea de decizie, 
mutand-o de pe responsabilitate, disponibilitate, explorare, cucerire, expansiune, 
pe frica de putin, neputinta de a intelege noul si de a-l dori. 

Personal, consider acesta un semn de moarte, alimentat de neputinta de a 
aprecia viata in complexitatea in care se prezinta ea. Cu Pluton in casa XII si 
Saturn in casa VIII, cu Marte in cadere, in Rac, si Lilith trecand peste Sensul 
Devenirii (Capul Dragonului) iluzia libertatii si a vindecarii colective ne va 
apropia mai tare de un sfarsit dureros, decat de o schimbare benefica. Visul 
frumusetii, atunci cand aplici chirurgia plastica, nu este semn de progres, ci un 
element psihopatologic important pentru cei care vor sa inteleaga cum se sfarsit 
structura sociala pe care o mentinem artificial. Daca azi reusim sa ne separam 
speranta personala de scenariile sociale, in care fiecare se vede inclus intr-o 
structura sociala in viitor, atunci ne putem sublima sentimentul de distrugere sau 
autodistrugere promovat la nivel global, ca regula sociala. 

Un cunoscator al astrelor nu poate fi pacalit de mesaje populiste. Nu au cum 
veni vremuri bune pe asa aspecte. Asadar, ne putem astepta sa ni se spuna ca, in 
realitate, criza nu a existat, ci doar intentia de a modifica prioritatile si de a 
provoca o reindatorare majora a statelor pentru a se mentine, pentru inca o 
perioada, actualele structuri mondiale. Stiind ceea ce am trait in ultimul an si 
amintindu-ne ceea ce ni se spunea ne intrebam: care este rolul nostru social in 
care investim atat de mult timp, energie si incredere? 

 
 
Miercuri, 16 septembrie 
Golul energetic impus de tensiunea prea mare a opozitiei Saturn-Uranus se 

diminueaza azi si, prin opozitia Venus-Neptun, gandurile si sperantele false 
redevin prioritati pentru noi toti. Daca saptamana trecuta ne-am petrecut timpul 
calatorind cu mintea pe cai literare sau ale imaginatiei, cu sufletul pe drumuri 
astrale sau la modul concret pe meleaguri straine, ziua de miercuri aduce o 
revenire la realitatea dura, trista si neputincioasa pentru ca azi problemele nu se 
pot finaliza sau se finalizeaza deosebit de greu. 
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16 septembrie este ziua opozitiilor, ziua conflictului pornit din nimic, a 
tensiunii in crescendo care nu are nevoie de intentii umane pentru a se amplifica. 
Unii vor spune ca este o zi de ghinion, altii ca nu este, dar ca ei detin o forma 
stranie de energie care le intoarce totul pe dos, le schimba si le rastalmaceste 
sensurile. 

Uitandu-ne pe aspectele pe care aceasta zi le contine ne-am putea bucura 
observand ca spre seara Luna va aduce o conjunctie cu Venus si am putea spera 
ca fuziunea celor doua forte aduce de fapt un aliaj energetic pozitiv, benefic 
incarcat de sansa. Nu trebuie insa sa ne imbatam cu apa rece pentru ca 
apropierea Lunii de Venus, inseamna opozitie cu Neptun si deci suplimentarea 
greutatii de pe axa afectivitatii. 

In 16 septembrie orice demers social este supus unei pierderi, a unei stirbiri 
definitive deoarece chiar si ceea ce este hotarat sa se finalizeze benefic va avea o 
noua infatisare in final. Fie va fi vorba despre o impresie proasta creata unor 
persoane importante, fie absenta unui element al demersului va stirbi din 
bucurie, pierzandu-se in amenintarea voalata cum ca, pentru persoana in cauza, 
drumul spre un succes similar s-a inchis definitiv. Alimentele par sa fie greu de 
digerat, iar alcoolul sau substantele care stimuleaza au asupra organismului un 
efect negativ evident. 

Incarcarea axei Fecioara-Pesti si a axei Leu-Varsator este un semn de 
restructurare si modificare nu doar in modul de a construi viata, deci in 
elementele ample ale existentei, ci si in acele elemente mici, personale care devin 
esentiale in momente cheie. Sentimentele sunt azi puse la grea incercare, iar 
exprimarea lor va primi din social un feed back negativ. 

Prin urmare, ziua de 16 septembrie nu este o zi de iluzie, ci de cosmar. 
Neputinta de a ne face intelesi, usurinta cu care primim un ecou negativ, puterea 
cu care ni se zdruncina profunzimile fiintei, unora le poate fi fatal. Pe cele doua 
axe avem 8 planete si nu oricum ci in perioada in care Lilith tulbura destinul cu 
tentatii periculoase. Cosmarul acestei zile se sprijina pe combaterea neputintei 
prin intentionarea unor efecte imediate. Asta va fi marea greseala a acestei zile. 
Cu planete grele implicand in magnetismul lor planete individuale este imposibil 
ca solutionarile sa apara imediat. Acum suntem martorii unor modificari ample, 
atat in ceea ce priveste viata personala, cat si in cea sociala. Gandurile se vor 
modifica in profunzime, iar faptele noastre vor fi asemenea drumului pe care am 
ales sa mergem. Daca nu putem sa ne constrolm gandurile si sa devenim 
constienti de cale dupa cum gandim si simtim, putem incerca aceasta 
constientizare pe traseul invers, cel al faptelor. Daca in epuizarea fizica sau 
psihica sau in stare de ebrietate omul se prezinta pe sine asa cum ii este sufletul, 
fara ajustarile mintii, acum cosmarul simuleaza temerile primare pe care omul le 
are in momentul in care isi atinge punctul de maxima detasare de structurile 
invelisului fizic. Magia acestor aspecte se va vedea si la nivel global, simuland o 
astfel de despridere, fara sa o determine implicit. 

Indicat ar fi sa notam intr-un caiet elementele pe care le surprindem in 
aceasta zi, idei, stari, atitudini, tot ceea ce pune stapanire pe ganduri si 
sentimente, tot ceea ce facem, cu sinceritate si dedicare. In felul acesta, peste 
cateva luni, cand Saturn va trece in Balanta, iar gandirea va dispune de o alta 
mobilitate si va putea sa inteleaga care sunt fricile primare care ne domina, cum 
se argumenteaza ele si care este sectorul cel mai afectat, vom putem sa incercam 
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o ridicare a vibratiei personale. Pana atunci trebuie sa invatam sa respiram sub 
apa sau sa dansam cu un camion in spate. 

 
 
Joi, 17 septembrie 
La doar cateva ore de la miezul noptii, Luna paraseste semnul Leului, 

aducand un respiro acestui semn, dar impovarand zodia Fecioara, puternic 
incercata de doi ani, de cand Saturn o tranziteaza. Trigonul pe care Luna din 
Fecioara il va ridica cu Pluton, chiar din primele minute ale acestui tranzit, aduce 
un semnal de alarma serios din care ar trebuie sa intelegem ca acele aspecte ale 
vietii care nu au iesit la lumina ar putea sa fie azi bune, spre deosebire de ceea ce 
este vizibil, clar sau declarat care ni se va infatisa distorsionat, inversat, haotic. 
Trigonul Lunii cu Pluton va aduce asadar multa confuzie, chiar de dimineata 
pentru ca planurile de actiune dedicate acestei zile se pot schimba brusc pana la 
pranz, cand Soarele, obsedat de glorie si succes personal, poate aduce oamenilor 
erori de judecata si tendinta de a pune interesul personal inainte altora. 

Azi se incheie intervalul astral inceput luni, implinindu-se cu alinierea 
Soarelui la celebra si agresiva opozitie Saturn-Uranus care ne-a schimbat in 
ultimul an viziunea despre viata si ne-a reasezat prioritatile. Conjunctia Soarelui 
cu Saturn este totusi semnul ca gandirea poate invinge si ca suferinta oamenilor 
va veni mai mult din constientizare, decat din agresiune concreta a unuia 
impotriva altuia. 

Azi planurile de lunga durata vor suferi, existand tendinta de a fi schimbate, 
de a fi ajustate si de a li se da acestora o forma mult mai agresiva. Se intampla 
toate acestea pentru ca Mercur nu poate fi inclus in trasaturile acestei zile, decat 
cu calitatea de intarziat. Asadar, el poate aduce oamenilor intarzieri la serviciu, 
pierderi de bani, valori sau chiar deplasari amanate, trasee schimbate, renuntari 
spectaculoase, dar care pot produce, prin incadrarea lor in tensiunea generala 
data de astre, mari dureri, suferinta, deziluzii. 

Haosul este dat insa de valori. Mercur pe primul grad al zodiei Balanta nu va 
aduce primul semn de coborare spre moralitate si spiritualitate, asa cum trebuie 
sa ne asteptam cand acesta are mers direct, ci semn de regresie, de agresiune a 
echilibrului, a echitatii. Mersul sau retrograd este oricum semnul unor tensiuni 
afective majore, iar atingerea acestui grad, acum, in mersul sau retrograd, il va 
face critic, amplificand tensiunea pentru ca nu poate fi nici in domiciliu 
(Fecioara), dar nici in deplinatatea functiilor sale (direct in Balanta) pentru a 
domina relatiile si spiritul justitiar. Asadar, devin un fel de strutocamila, in care 
gandurile sunt incomplete, intentiile lipsite de motivatie, circulatia deficitara si 
vorbirea lipsita de rafinament si eleganta. 

Pe acest fond, diminuarea sau debilitatea functiilor de comunicare prin 
intrarea valorilor mercurine intr-o pozitie proasta, aduce alinirea Soarelui la 
opozitia Saturn-Uranus in pozitia de distrugator. “Cand pisica nu-i acasa, soarecii 
joaca pe masa” spune un proverb care speculeaza tocmai aceasta debilitate a 
ordinii de fapt ce duce indubitabil la actiuni si fapte lipsite de responsabilitate, la 
greseli lamentabile si, din nou, gafe monumentale. 

Daca pana acum gafele au avut o motivatie, fiind partial gafe si partial 
rautati, acum gafele sunt naivitati monumentale, de parca mintea s-a dus in 
vacanta si a uitat drumul spre casa. 
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La nivelul vietii personale nesiguranta si lipsa de perspectiva sadeste in 
suflet teama ca zilele ce vor veni vor fi grele. Nu avem motiv sa ne temem, dar 
nici explicatie in a ne anula teama, pur si simplu traim aceasta tensiune si, pentru 
a ne simti confortabil, vom cauta sa o integram si sa o pune pe preocuparile 
cotidiene. Relatiile cu membrii familiei vor fi dominate de posesivitate, obsesia 
impecabilitatii, intransigenta. Disputa intre generatii este un element cheie in 
aceasta zi, ea aducand intai un schimb echilibrat de pareri, o liniste artificiala, 
dupa care lipsa de viziune a uneia fata de cealalta, duce ambele tabere in posturi 
conflictuale. Fiind Uranus implicat in aspect, nu trebuie sa ne asteptam la 
conflicte interne, ci la unele de factura externa in care va trebuie sa ne aparam 
mama, tata, copilul, bunica sau bunicul, de un musafir galagios care uita cat e 
ceasul sau ce nevoi au gazdele. 

La nivel social, relatia Soarelui cu axa Saturn-Uranus zguduie din radacini 
centrele de putere, aducand pe acelasi postament vechii lideri cu actualii lideri 
intr-un aliaj periculos, exploziv. Apar dispute, ca si in sectorul vietii personale, 
dar de aceasta data intre vechi si nou, intre trecut si prezent, intre liderii 
consacrati si cei care doresc sa se afirme. In acest sector, implicarea lui Uranus 
retrograd in aspect impune o legatura subtila cu octava sa inferioara – Mercur, 
realizand o relatie pe tipul 8x3 (24 este gradul lui Uranus in trazit, iar 3 este cifra 
arhetipala a lui Mercur). Daca 8, conform numerologului Anatol Basarab, indica 
o confruntare intre doua cercuri si poate aduce echilibrul pe idee , interventia 
unei forte, care sa perturbe acest dezechilibrul, pare sa comporte, dupa relatia 
Uranus-Mercur din aceasta zi, 3 etape. Ceea ce facem azi se va derula, asadar, in 
trei etape, indiferent ca este vroba despre o forta benefica sau una malefica. Fiind 
pe linia de echilibru, cifra 8, in actiune, poate aduce reproducerea la infinit a 
unor fapte, greseli, actiuni sau ganduri, adica poate deveni un veritabil Varsator, 
capabil, din antagonismul cu zodia Leu - creatorul elementelor unice, sa 
modeleze forta vitala ce-i vine din semnul opus pentru a crea la nesfarsit. In felul 
acesta el poate crea la nesfasit elemente bune, devenind geniu intr-o societate 
bolnava, sau elemente negative, socand opinia publica prin excentricitati. 

Prin urmare, ziua de 17 septembrie, daca este sa privim numerologic, are tot 
vibratia cifrei 8, asemenea relatiei Uranus-Mercur, si va aduce puterea de a crea 
si de a distruge creatia aflata, initial, in echilibru perfect. Gandul, directia si 
intensitatea lui, adus in ecuatie de Mercur debil in primul grad al Balantei, de 
asemenea tentat de echilibru, dar incapabil sa o integreze, poate aduce distrugeri 
majore atat raului, cat si binelui. Forta cumulata a planetelor aduce in aceasta zi 
energia hiatusului, fara a avea insa mesaj, directie sau sarcina clar definita, dar va 
fi capabil sa-si asimileze directia din impulsul pe care fiecare il va da gandurilor si 
actiunilor, dupa cum i va fi puterea si orientarea. Ceea ce vom pune in apa, hrana, 
gand, energie va prinde viata si va putea sa dezlantuie o putere incredibil de mare 
a carei derulare va comporta trei etape. Nimeni nu va sti care sunt aceste etape, ci 
putem anticipa chiar de pe acum ca va actiona pe principiul pe care il manifesta si 
retrogradarea unei planete: actiune-reactiune-solutie. 

Tot ceea ce gandim, simtim sau actionam in aceasta zi se poate amplifica si 
putem sa dam prin aceste intrumente directii nebanuite destinului nostru. In 17 
septembrie un cutit poate deveni un instumente de bucatarie folositor, de care ne 
ajutam in prepararea hranei sau o arma a crimei, iar de la inceput pana la final 
nu va dura decat cat trei gonguri...atat cat ii trebuie cortinei sa se deschida! 
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Vineri, 18 septembrie 
Asa cum ne-am asteptat de la inceputul saptamanii, fiecare zi ne va 

surprinde cu elemente inedite, impuse de tranzitul astral. Daca 17 septembrie a 
fost ultima zi lunara din ciclul inceput in 20 august, 18 septembrie va fi prima zi 
lunara, aducand un stelium in Fecioara, ce va avea de infruntat opozitia cu 
Uranus. 

Unii astrologi vor considera ca 18 septembrie va fi cea mai dificila zi a lunii 
si ca aceasta opozitie a lui Uranus la steliumul din Fecioara va aduce leziuni 
masive in secotrul administrativ, in relatiile ce se construiesc intre viata privata si 
cea publica, intre personal si social, aducand revolta si nevoia de schimbare intr-
un punct in care lipsa de judecata si maniile acumulate pe umilinte mai vechi sa 
fie singurele instrumente. Subscriu la aceasta idee, la parerile lor, mai putin in 
privita faptul ca 18 septembrie sa fie cea mai dificila zi a lunii. Nu este cea mai 
dificila zi a lunii, ci va fi la fel de dificila ca si celelalte, aducand, in plus fata de 
zilele ce gazduiau aspecte in aplicatie (faza ascendenta), momente de 
sedimentare, confuzie si exprimare cu statut de finalitate. 

Trecerea lui Mercur in Fecioara, dar in mers retrograd, aduce o modificare 
de registru astral, o schimbare a gandurilor si prioritatile, dar si o reorirentare a 
prioritatilor. Daca prin retrogradarea sa in Balanta, Mercur a adus atitudinea 
ireconcilianta, rememorari negative si gesturi confuze de separare, indiferenta 
fata de greutatile altora sau greutatile comune, lipsa de empatie, in Fecioara, 
Mercur retrograd va aduce la lumina ambitii greu de controlat si dorinta de 
glorie. Multi s-au invatat ca semnul Leului sa fie cel care sa aduca, prin tranzitul 
lui Mercur pe acest semn, inclinatie spre glorie si grandomanie, dar Fecioara, 
atunci cand din punct de vedere karmic intervine cu valori negative intr-un 
aspect, isi va extrage energia din esecul Leului. Asadar, Fecioara de acum fara 
cununa de lauri este un fost Leu invins si va iesi acum la rampa, incurajand 
sentimentele de neapartenenta, de inegalitate, de disputa sau competitie, pentru 
a atinge suprematia, pentru sporirea propriei imagini, pentru glorie. Liderii se 
vor intrece in a lansa solutii, iar marea masa de oameni va refuza orice pe idee ca 
gloria poporului este stabilitate, echilibrul si unitatea. In contextul in care 
intregul stelium primeste opozitii de la Uranus, stabilitatea si echilibrul maselor 
va fi un element care se obtine printr-o decantare. Am putea deci asista intai la 
explozie, revolta si miscari de mase, modificari de conceptii si solicitari de 
impartire si reimpartire culturala, economica sau administrativa. Presiunea 
administrativa va fi in aceasta zi, ca in toata saptamana de altfel, foarte mare. 

Cu Luna noua din Fecioara, cu Saturn si Mercur in preajma, cu opozitia 
cuplului Mercur-Uranus, ambele retrograde, gandirea si seriozitatea vor impune 
modificari negative aducand confuzie atat in sectorul social, cat si in cel personal 
pentru ca in acest context nu avem de-a face nici cu lipsa de viziune, dar nici cu 
intelegere si remodelare prin sacrificiu. Vibratiile celor doi se apropie usor de 
haos, prin efectul cumulat al nemulumirilor marii mase, pe fondul tendintei de 
separare, fragmentare a partilor componente ale intregului. Imaginea ne apare ca 
o galagie de fond intr-o mare de oameni pe care nimic nu-i multumeste, ei stiu 
asta, dar nu vor sa renunte la dreptul lor de a se revolta. 

Prin urmare, 18 septembrie aduce inceputul unor modificari importante in 
centrele de putere. Daca pana cum am asista la relansarea unor conflicte intre 
vechi si nou acum personajele celor doua piese de teatru aflate in conflict devin 



2009 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime!  
 

241                                                                                         © Gheorghi ță Coşer, 2009 

mai clare, iar firul epic se apropie de actul final. Acum marea masa de oameni va 
intelege care sunt intentiile liderilor, refuzand prin protestul lor sa sanctioneze 
lipsa lor de viziune sau amatorismul, si useaza de dreptul de a li se permite sa se 
exprime si de a cere lucruri imposibile. Nu trebuie sa ne miram ca evenimentele 
impuse de Uranus au un laitmotiv regasit si in celelalte aspecte din februarie 
2009 sau noiembrie 2008. Oamenii isi vor invoca drepturile cerand stabilitate, 
bani, respect, dar intr-un mod lipsit de tact. 

Lipsa de diplomatie, angoasa ca lipsurile vor creste, iar sacrificiu ar putea 
deveni elementul dominant in a pune in aplicare planurile anticriza, motiveaza 
acestora actiunile cu caracter social. Nu vreau insa sa accentueza latura 
pesimista, dar schimbarile majore ale sistemului social nu vor veni acum, nici 
daca s-au porni un alt razboi de proportii, ci in 2022 cand Pluton va trece pe 
Varsator. Acum framantarile sociale au ca scop reasezarea traditionalului intr-o 
alta albie sau transferul de responsabilitate intre oameni de pe acelasi nivel. 

Cu toate acestea, cutremurele produse in constiinta colectiva sunt suficient 
de puternice si utile pentru a pregati noul val de schimbari sociale benefice pe 
care le va aduce Saturn, din toamna, cu trecerea sa in exaltare (Balanta). Unii isi 
vor aminti despre aceasta perioada cu spaima, altii cu bucuria ca au invins 
moartea sau au preintampinat pierderi esentiale, cei mai multi vor refuza sa-si 
recunoasca iesirile temperamentale, vor ignora acea latura a personalitatii care ii 
chinuie acum, cand Saturn isi spune replicile in ultimul act al trecerii sale prin 
Fecioara. A da piept cu frica este o mare incercare a vietii, dar a convietui cu 
monstrul pe care l-a nascut frica este o povara in fata carora unii cedeaza. Nu am 
ajuns inca la finalul drumului, de aceea a cultiva curajul, echilibrul si 
obiectivitatea trebuie sa faca in continuare parte din alegerile noastre. Fara curaj 
si obiectivitate, fara empatie si acceptare modificarile de constiinta impuse la 
nivel planetar vor fi percepute ca leziuni puternice. Viata este ceea ce traiesti! 

 
 
Sambata, 19 septembrie 
Pe ultima portiune din Fecioara, Luna va ridica un trigon cu Lilith si se va 

intalni intr-o conjunctie cu Mercur retrograd. Nu-i loc, nici azi, de intelege si 
pace. Daca noaptea, pana dimineata, vibratia subtila aseaza gandurile si emotiile 
intr-o ordine nepotrivita, dimineata, cu Luna abia intrata in Balanta aduce 
confuzie si lipsa de intelegere. Trecerea lui Mercur prin Fecioara si a Lunii, dupa 
conjunctia cu Mercur, in Balanta, aduce, celor care sunt in stare sa le citeasca, 
semnale pozitive ale perioadei ce va sa vina. 

Detasarea pe care o aduce Luna in Balanta, seninatatea si usurinta cu care 
abordeaza relatiile si planurile de viitor, increderea care o afiseaza si stabilitatea 
pe directia aleasa poate aduce impresia unei schimbari pozitive si definitive. 
Indicat ar fi sa nu ne lasam pacaliti de asta! Daca inainte de rasaritul Soarelui, 
Luna a trecut printr-un aspect bun cu Lilith, acceptand minciuna ca fiind adevar 
si indoiala ca efect al gandirii critice, este de asteptat ca intreaga zi sa ne-o 
petrecem mintindu-ne ca suntem bine, cum nu am fost niciodata. Vom auzi in jur 
oameni care vor declara ca in sfarsit, dupa o lunga perioada se simt bine, ca in 
sfarsit bucuria si incantarea le-au intrat in casa si ca se pot declara multumiti ca 
au incheiat o perioada dificila. 

O mare eroare de judecata aduce azi aspectele pe care Luna, in timpul 
noptii, si Mercur, in timpul zilei, le-au avut de construit cu Lilith, ca si cum 
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asistam la o inselatorie in masa, la declaratii diferite pe acelasi context, la 
ispitirea unui individ in a accepta o oferta care nu-l avantajeaza deloc. 

In jurul acestor aspecte, ce incurajeaza inselatoria, prefacatoria, disimularea, 
fatada, mitomania sau neputinta de a spune acum adevarul, cuadratura Lunii cu 
Pluton aduce slabiciune organica, disfunctie pe sistemul endocrin, neputinta de a 
face fata caldurii sau frigului, conductibilitate redusa, inflexibilitate psihica sau 
musculara. 

In a doua parte a zilei toate aceste aspect par sa se concentreze pe 
experientele relationale. Din nimic, brusc si fara vreun avertisment intuitiv sau 
nu, ne ies in cale oameni. Noi, la randul nostru, ii surprindem pe multi prin 
tonus, jovialitate, expansiune, incredere, siguranta, fara sa ne punem problema 
ca mimam toate acestea. Surprinderea, ca feed back, ne confirma ca aceste 
calitati sunt reale si asa trebuie sa le vedem si noi. 

Prin urmare, centrul de greutate al intregii noastre vieti, pusa la grea 
incercare de un context astral epuizant, trece azi printr-un moment de deruta. 
Tot azi, Venus anaretic pe Leu, ne poate aduce in ipostaza de a ne consuma 
dragostea de o vara intr-o secunda, fie printr-o bucurie intensa, fie printr-o 
trezire la realitate. Cuvintele pe care le folosim sunt sustinute de un evident 
substrat emotional si fie ranim prin lipsa de diplomatie, frachete sau posesivitate, 
fie prin descoperirea acestora, ne aratam, de fapt, cat de vulnerabili suntem si in 
ce sector. 

Minciuna va fi privita azi ca o virtute, iar mitomanul ca un erou. In aceasta 
lume in care valorile sunt inversate, in care a fi curajos inseamna a avea tupeu si 
a fi inteligent inseamna a fi un speculat sau oportunist, lipsa de sinceritate, 
predispusa azi de astre, se va integra perfect in asa fel incat, celor mai multi 
dintre noi, ziua li se va parea banala, linistita, ca si cum Universul le-a oferit, in 
sfarsit, o zi minunata...asa ca ei! 

 
 
Duminica, 20 septembrie 
Acum cand opozitia Saturn-Uranus este pe punctul de a intra in regres, de a-

si epuiza tensiunea si de a elibera oamenii din stransorile periculoase ale lipsei de 
intelegere, Saturn se pare ca si-a gasit, peste noapte, un alt “prieten”: Pluton. 
Pentru unii cuadratura care incepe sa se formeze intre Saturn si Pluton este un 
aspect deprimant si ii sperie mai tare decat i-au speriat opozitia Saturn-Uranus. 
Pe undeva pesimisti au dreptate, dar nu oricum, ci pana cand Saturn va trece in 
exaltare (29 octombrie 2009), dupa acest moment calitatea pozitiva a lui Saturn, 
reiesita din exaltare (Saturn in Balanta), va schimba registrul conditionand 
bucuriile, dar hranindu-le, selectand succesul social, dar obligandu-l sa respecta 
reguli noi, echitabile. 

Cele doua planete se vor intalni la grad perfect, cam pe acelasi segment de 
zodiac, in raport cu pozitia Soarelui, ca in cazul opozitiei Saturn-Uranus: 15 
noiembrie 2009, prima cuadratua, 1 februarie 2010, a doua si 21 august 2010 a 
treia. Opozitia Saturn-Uranus s-a consuma in 3 momente: 4 noiembrie 2008, 5 
februarie 2009 si 15 septembrie 2009. 

Nu in 20 septembrie incepe sa se formeze aceasta cuadratura, ea este vizibila 
de ceva vreme, dar de acum incepe sa fie activa pentru ca azi Soarele pare sa se 
inteleaga bine cu destinul, implinindu-se un trigon la grad perfect cu NN, la mai 
putin de o ora de la miezul noptii. Celor carora le place sa-si consume timpul in 
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tot felul de activitati nocturne, ar putea avea, sambata spre duminica, o noapte 
minunata, in care nimeni sa nu-si puna problema barierelor impuse de reguli 
sociale sau morale, in care toata lumea sa cunoasca pe toata lumea si cand veselia 
si buna dispozitie sa fie la ea acasa. 

Deloc intamplator, pe acest fond, gandirea matura, cea care, in cazul tuturor, 
face alegerile importante ale destinului, va comporta azi o schimbare pozitiva si 
va putea sa ofere omului un moment inedit de gratie. Soarele si Mercur azi, in 
conjunctie la grad perfect, vor aboli limitele ce mentin divergentele de opinie si 
ne va aduce aminte de vremurile cand aveam prieteni multi si buni, cand bucuria 
ne invada sufletul si cand eram atat de lucizi cum nu am mai fost pana atunci. 

La nivel social, ziua de duminica este o zi pozitiva, cand apelul la trecut va fi 
facut in avatajul celui care cere asta, cand nerespectarea unui angajament este 
acum revizuit si pus intr-o lumina buna. 

Deschiderea cuadraturii Saturn-Pluton nu se va produce din cauza 
trigonului Soare-NN si nici a conjunctiei Soare-Mercur, ci a trecerii lui Venus in 
Fecioara, pe trigoanele Lunii cu planetele din Varsator. Din acest moment si pana 
la sfarsitul anului 2009, vibratia astrala devine deosebit de creativa. Ea va asocia 
obsesia impecabilitatii, a nevoii de glorie si de apreciere, a disponibilitatii spre 
efort cultivate de Saturn din Fecioara cu viitoarea pozitia lui Pluton in Varsator, 
din 2022. 

“Misterioase sunt caile Domnului”, vor spune unii si chiar asa este! Acum, la 
inceput de tranzit prin Capricorn, aflat si in mers retrograd cand va atinge din 
nou Sagetatorul, Pluton viseaza la viitor. Pentru unii vitorul poate fi deosebit de 
concret cu serviciu stabil, cu o familie numeroasa si o stare materiala buna, altii 
doar il schiteaza impunandu-i nu atat repere materiale, cat mai ales afective. 
Viitorul se construieste din aproape in aproape, iar azi, prin trigonul Soare-NN, 
conjunctia Soare-Mercur si alaturarea planetei Venus (Micul Benefic) tranzitului 
prin Fecioaraa lui Saturn, semnele bune ale viitorul se infiripa din forme gand 
dezvoltate acum. 

Prin urmare, 20 septembrie este o zi incarcata de speranta, de ambitie, de 
vise, unele dintre ele profetice, ce au o lunga pespectiva si care sunt nascute din 
intentia de a intelege si construi un destin complet. Apropierea Soarelui de 
Mercur este pentru astrologi un semn de concetrare a mesajelor astrale, de 
viziune, clarviziune, intuitie spirituala, profetie. Deschiderea acestui canal astral 
acum, cand Soarele se intelege bine cu destinul (trigon Soare-NN), toate 
aspectele stresante pe care Luna, ca reprezentanta a maselor, le ridica pe cer sunt 
tot atatea motive si mijloace de a combate limitarea, intunericul, neputinta si 
lipsa de cunoastere. Azi se deschid portile cerului si instrumentele personale se 
hranesc cu fluidele cosmice transformand predestinarea in menire si profetie. 

 
Luni, 21 septembrie 
Saptamana debuteaza cu un raport puternic, disonant intre Mercur si Luna, 

construind o relatie contradictorie intre solicitare si rezolvare, dar si intre Luna, 
in Balanta pana la 7:51, si Venus din Fecioara incurajand spre a vedea mai repede 
ceea ce nu se poate face, decat solutiile. 

Elementele pozitive pe care le aduc Mercur, aflat inca in mers retrograd, si 
Venus in cadere, prin relatiile lor pozitive pe care le vor construi cu Capul 
Dragonului (Mercur) si respectic Pluton (Venus), sunt semne de contradictie 
majora intre demersurile trecutului si contextul de acum. “Din coada de caine nu 
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se poate face o sata de matase” spune proverbul, iar ziua de 21 septembrie 
incearca sa ne aduca aminte de intelepciune stramosilor care ne invata ca "Porcul 
nu se ingrasa in ziua de Ajun". 

Contradictiile nu se opresc la iesirea Lunii din Balanta ci, in Scorpion, 
aceleasi trasaturi vor fi puse in alt vas si afisate. Un scriitor ambitios poate scrie 
despre aceasta zi un roman politist, altul, dezamagit de ceea ce vede si aude, 
poate scrie o nuvela amara, pe tema “Drama taranului in epoca moderna”. 

Nu putem sa ne sustragem ridicolului si nici absurdului pentru ca Lilith, 
umbland acum cu masusi chirurgicale, gaseste “cel mai bun moment” pentru a 
pune la vedere probleme de conceptie, de intelegere, de exercitare aducand in 
centrul atentie dureri vechi, uitate de unii, pentru a le diseca in moduri 
dureroase, neplacute, jenante. Cuadratura Lunii cu Nodul sau de Nord este semn 
de disputa sociala, nemultumire sau de interventie a unui element perturbator 
care, desi nu intelege despre ce se discuta, vrea sa-si spuna si el parerea, pe idee 
“Vorbeste si Ion, ca si e om” . 

In a doua parte a zilei, cand Luna incearca un sextil cu Pluton si altul cu 
Venus, se formaza un triunghiu minor in care ambita de a fi recunoscut, de a 
multumi pentru a obtine avantaj sau de a invinge un adversar erodat in lupte 
anterioare aduce vointa in punctul de maxima incordare. Faptele devin astfel 
mijloace de expansiune si dovezi ale unui psihic puternic, dinamic si dispus sa 
faca eforturi mari pentru a sustine imaginea propriilor realizari. Toate acestea se 
deruleaza in aplicatia trigonului pe care Soarele il va face cu Lilith, “ajutandu-i” 
pe oameni sa inteleaga ca 21 septembrie nu a fost o zi incordata, nici macar 
tensionata, ci una complicata de minciunile celorlalti, dar si de ale noastre, o zi 
obositoare, cu tentatii periculoase, o zi a pacalelilor imbracate in ... roz (o culoare 
la moda). 

Prin urmare, 21 septembrie aduce un inceput de saptamana cu nabadai si va 
impune pe tot parcursul ei aceste standarde. Minciuna, pe agresivitate Lunii 
negre si pe mirajul trigoanelor pe care Mercur, Venus si Soarele le ridica azi cu 
NN, Pluton si respectiv Lilith, devine frumos mirositoare si sursa de hrana pentru 
cei mai multi dintre noi. Gresit sau nu, dar azi adevarul nu va ajuta pe nimeni, ci 
va impovara creand sentimente confuze si durere. In fata unui asemenea neajuns, 
putini se vor lasa flagelati de destin pentru a-si respecta verticalitatea, putini nu-
si vor curba spatele in fata miseilor si tortionarilor, si, la fel de putini, vor fi cei 
care vor folosi cuvantul pentru a se exprima rafinat si subtil. 

Pentru cei care folosesc energia si sunt obisnuiti sa lucreze cu instrumente 
abstracte ziua de 21 septembrie este o zi a cetii, a haosului venit dintr-o 
dizarmonie subtila, iar pentru a o combate sau pentru a nu o integra, prin 
asimilare, in propria structura recomandarea este sa se insiste asupra tehnicilor 
de purificare, sa se ajuneze, sa se foloseasca apa incarcata energetic, sa se caute 
prietenia unui munte, a unei floare sau sa se porneasca, in soapta, o conversatie 
cu un fluturas ce refuza sa-i arate decorului atasamentul ce-l are fata de ceea ce 
natura i-a oferi. 

In ceea ce priveste viata politica, traseul nu poate fi decat unul... 
 
 
Marti, 22 septembrie 
Cu sufletul greu, Mercur, intors din drum dupa un lucru de care nu-si mai 

aminteste clar cum arata, are de infruntat o sanctiune, o penitenta sau o noua 
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sarcina. Nu-si aminteste de intentia cu care s-a intors din drum, dar poate vorbi 
despre o senzatie, aproape subtila, asupra a elementelor uitate. Aceasta stranie 
relatie intre uitare si declansarea mecanismului de rememorare indica, prin 
retrogradarea lui Mercur, recladirea unui alt traseu, construirea unei cai auxiliare 
de a solutiona o problema sau pur si simplu abandonarea maniei, 
resentimentelor, respingerii, fara a urmari asta in mod direct si recladirea unor 
relatii sincere de prietenie, in absenta experientei trecutului, cu aceiasi oameni. 

Daca exista angajati care au lucruri nerezolvate la serviciu, care lucreaza 
intr-un context incert sau care nu sunt dispusi sa-si modifice statutul si asteapta 
o solutie miraculoasa venita din cer, ziua de marti ii va lovi in aceasta speranta, 
spunadu-le ca iluzia este intretinuta de oameni care uita. Uitarea trebuie sa fie 
pentru ei semnul ca pot mai mult, ca elementul de care nu-si amintesc este 
inlaturat de destin pentru a fi inlocuit cu unul bun. Faptul ca unii vor uita sa faca 
un ordin de plata pe baza caruia sa fie scoase salariile de la banca nu pare sa fie 
un pericol prea mare, dar ca seful a uitat ca a promis o promovare sau ca a uitat 
de sperantele pe care le-a insuflat subalternilor vreme indelungata, la randul sau 
sperand intr-o remediere de la sine a deficientelor, nu este deloc un lucru placut. 
A intoarce uitarea unuia impotriva relatiei in ansamblu este semn de ruina si 
dezordine. Aceasta uitare trebuie sa fie semn de destresare, de gratie a detinului 
care ofera acum un prilej de a anula ceea ce este rau sau gresit pentru a echilibra 
balanta. 

Marti vom vorbi despre ceea ce ne-a fost sugerat ca fiind placut sau 
neplacut, despre recomandari gresite, despre tratamente ce dau pacientii peste 
cap, despre dureri in afara tabloului simptomatic, despre lipsa de sustinere si 
despre “minunate” intamplari ale vietii in care vom uza de multe ori termenul 
ghinion. 

Daca trecerea lui Mercur peste Saturn va aduce mijlocului zilei o tensiune pe 
acte, documente oficiale, hotarari, asupra carora se va reveni, intentia cu care 
unii se vor folosi de acest context, pentru a schimba un favor cu altul, pentru a 
trece, pe varfuri, in spatele altor sustinatori mai puternici, va fi deosebit de 
vizibila. 

A ne incredere in cuvinte mieroase, in declaratii categorice sau in hotarari 
impunatoare este ca si cum am crede ca Hitler a fost un nevinovat si ca, in 
realitate, el, impreuna cu marii criminali, au fost, la randul lor, victime ale unor 
forte malefice si ca singura lor vina a fost aceea ca nu s-au putut impotrivi 
impulsului de a ucide. Aceasta atitudine dizarmonioasa este efectul unei slabiri 
impuse atentiei, a unei lipse de interes fata de gandire. Trigonul Lunii cu Marte 
este semn de senzualitate si daca ne va placea de o persoane atunci vom fi tentati 
sa credem in tot ceea ce spune persoana respectiv, ca o ofrada aduca lui Eros, 
placerii de a sta, de a nu forta lucrurile, de nu impulsiona un mecanism pe care, 
apoi prin efort, sa-l mentinem. 

Prin urmare, 22 septembrie este zi cu Eros si Thanatos, cu durere si speranta 
ca binele, cu cat este mai aproape, cu atat ne convinge ca detine valori 
importante. Iluzia puterii va lua in 22 septembrie forme grotesti, iar Luna 
Neagra, in tranzit pe gradul anaretic al zodie Capricorn, va modula senzualitatea 
in asa fel incat sentimentele, senzatiile, impulsurile ne vor surprinde prin directia 
si amploarea lor. Este important de stiu ca Luna neagra, puternica azi, nu va 
aduce numai senzualitate si eros, ci si durere si neimplinire, desprindere de 
lumea celor ancorati in sezualitate, sublimarea durerii prin scurtarea suferintei. 
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Unii vor descoperi fericiri paradisiace, altii neimpliniri sublime, dar vor suferi de 
singuratate intr-o mare de oameni, pentru ca nu va exista un feed back pe 
frecventa potrivita. Ideea de cuvant concentrat, de atitudine apasatoare, de 
durere intensa sau de retraire a iubirii adolescentine, cu aceleasi riscuri si 
nebunii, aduce zilei de 22 septembrie o greutate nespusa. Sa ne incepem, asadar, 
aceasta zi cu seninatatea cu care inteleptul isi accepta suferinta predestinata sau 
bucuriile aruncate asupra lui de o karma pozitiva nedorita. A te desprinde de 
lumea materiala atat de pasionala si, de aici, atat de intens legate de moarte si 
sexualitate inseamna a sublima bucuria si tristetea in savoarea spiritului. 22 
septembrie va fi insa o grea incercare pentru spirit, mai ales ca bucurii, in ultima 
vreme, nu prea au fost, iar cei care le-au avut, le-au ridiculizat. 

 
 
Miercuri, 23 septembrie 
La putin timp de la miezul noptii Soarele va trece in Balanta, semn al caderii 

sale. Calitatea negativa pe care o are Soarele in acest semn face, de cele mai multe 
ori, ca dragostea, gratia, frumusetea si dreptate, sa treaca in umbra si, in 
realitatea, acestea sa fie inlocuite cu indolenta, indiferenta, subiectivismul, 
ridiculizarea, desconsiderarea sau, in cazuri mai grave, cu campanii duse 
impotriva a tot ceea ce poarta un nume, un statut, impotriva a ceea ce s-a 
remarcat printr-un merit sau calitate personala. Daca Leul, semnul de domiciliul 
al Soarelui, aduce caldura, generozitatea, vocatia puterii si a dominarii, Balanta 
este gongul care anunta coborarea acestui spre infern, spre intunericul care isi 
slabeste puterile, spre sectorul unde entitatile trebuie sa-si extraga putere pentru 
suflul vietii din alte surse. 

Trecand in Balanta, Soarele va parasi alianta cu Saturn, combinand 
diplomatia cu lasitatea intr-un mod periculos. Momentul de echinoctiu este unul 
de speranta si visare, de romantism si teatralitate. Daca in 22 septembrie Eros si 
Thanatos au domina sfera preocuparilor, vibratia acestora, prin plasarea 
ascendentului de ingres in Rac, separ senzualitatea de durere intr-un mod dur, 
intransigent. Avand Soarele in casa IV si Luna in casa V sesizam, prin aceasta 
receptie mutuala a pozitiilor in case, o relatie de dominare a grupului asupra 
liderului, de razvratire a celor multi impotriva unui element ce pana mai ieri 
parea sigur. Chiar daca, din Scorpion, Luna va ridica sextile cu planetele din 
Fecioara, inclusiv cu Soarele inainte ca aceasta sa paraseasca semnul caderii sale, 
receptia mutuala a luminariilor, ambele aflate, pentru aproximativ 14 ore, in 
cadere, face din 23 septembrie, impotriva unghiurilor incurajatoare ce se ridica 
pe cer intre diferite planete, o zi de apriga razbunare. 

Nu putem sa trecem cu vederea ca Racul este un semn agresiv si ca 
revendicarile sale au un preambul plin de manie si resentiment si ca aceasta 
calitate ar putea impune o desfasurare de forte, de nestavilit, la fel cum nu 
puteam sa ne asteptam ca Luna in Scorpion (cadere) sa nu-i “ajute” pe oameni 
sa-si aminteasca de umilintele trecutului. Revolta va fi, de aceasta data, localizata 
mai mult la nivel emotional si va provoca gesturi de mobilizare a ambitiilor si 
orgoliilor in sectoarele muncii si al asocierilor cu specific traditional. 

La nivel social aceste unghiuri intre planete se vor axa pe cuadratura Soare-
Pluton, agresiva in interior, refuland nemultumirea si lipsa de perspectiva 
cauzate de saracie, dar si pe opozitia Mercur-Uranus ce aduce intoarcerea la 
obiceiuri mai vechi, la declaratii tendentioase, la intamplari ale trecutului neclare 
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ce nu mai pot fi incadrate, datorira aversiunii populare evidente, in albia 
prezentului. 

De partea cealalta, la nivelul vietii personale, efortul de a intelege de ce 
suntem chemati la decizii importante de viata va devitaliza, va slabi puterea de a 
discerne si va muta atentia de pe explorare, pe frica de viitor. Nu mai este nicio 
surpriza ca unora, pe stresul provocat de unghiurile plantare, le va fi teama sa 
intrebe si cat costa o paine, ca nu cumva sa afle ca aceasta sa aiba, mai nou, un 
pret dublu. 

La confluenta celor doua sectoare, vom gasi incapatanarea si refuzul de a 
accepta schimbarea. Argumentele vor fi pertinente si se vor sustine prin ele 
insele, pentru ca fac apel la trecut, dar tocmai acel trecut este cel care aduce prea 
multa magie intr-o banala brutarie in care cumparatorul vrea sa stie de ce la 
acelasi pret painea este mai mica. Neputand sa inteleaga si lungind intreveedrea 
cu vanzatorul, blocheaza randul si nemulutmirea lui, in realitate banala, poate 
duce la un intreg sovoi de injurii, in care oropsitul sortii, ce a indraznit sa intrebe 
nu numai ca nu este lamurit, dar ar putea pleca de acolo si cu capul spart. 

Intamplarile banale ale acestei zile nu vor ramane fara urmari. Ele vor aduce 
pe de o parte refulare si pe de alta dorinta de reactiune. Din nou, datorita faptului 
ca avem Racul la ascendentul momentului de ingres al echinoctiunului de 
toamna, avem intalnire cu frica, iar frica pentru ca se naste din umbra 
agresivitatii, va astrage asupra ei pedeapsa, penitenta, ghinioane. 

Prin urmare, 23 septembrie ne aduce un echilibru metaforic. Sentimentele 
din nou sunt agasate de probleme mai vechi, nerezolvate, iar tensiunea ce reiesa 
din aceasta relatie ii va impinge pe oameni sa caute vinovati. Daca prima 
jumatate a zilei ambitia si dorinta de dominare ne vor motiva actiunile, in a doua 
parte a zilei ne vom considera adevarati mesageri ai adevarului si dreptatii fara sa 
fim in stare sa observam ca adevarul este cel personal, iar dreptatea este cea care 
ne avantajeaza pe noi. Nu se va pune problema egoismului, pentru ca 
resentimentul se va prezenta azi intr-o forma bruta, dar se va pune problema 
consecintelor aduse de lipsa de perspectiva. Asocierile se vor face pe teama, iar 
demersurile pe nevoia de a salva imposibilul. Daca vom incerca sa rezolvam prin 
gand, ecoul va impune restrictie pe vorbire, intarziere in transmiterea datelor sau 
chiar ratacirea mesagerului, iar daca vom incerca sa face lumina in cazuri vechi 
ezitarea si neincrederea, teama ca neprevazutul va risipi putina speranta ne va 
macina. Daca echinoctiul de primavara este semnul intrarii Soarelui intr-un mers 
descendent, din punct de vedere esoteric momentul poate aduce, celor care sunt 
obisnuiti sa lucreze cu energia, viziunea luminii spirituale, contactul su lumile 
angelice, dar si o noua intelegere a karmei. 

 
 
Joi, 24 septembrie 
Se intampla, cei drept rar, ca in anmite zile sa nu se implineasca nici un 

aspect la grad perfect, toate aspectele sa fie ori in crestere, ori in descrestere, ori 
in colectare de lumina, ori in decompensare de greutatea unor unghiuri. Este 
cazul zilei de 24 septembrie care, cu Luna in Sagetator parcurgand un sector de la 
gradul 4 la gradul 17 al acestei zodii, va aduce separare pe cuadratura Luna- 
Venus si aplicatie se sextilul Luna-Jupiter. 

Neavand impliniri noi ale aspectelor pe care Luna sau celelalte planete sa le 
repartizeze zilei, 24 septembrie va continua trasaturile zilei anterioare, 
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particularizand, prin trecerea Lunii in decanul al doilea al zodiei, sub tutela lui 
Marte din Rac, un aspect tragic al vietii. Astfel, ne putem astepta ca in 24 
septembrie o intamplare nefericita sa faca o legatura subtila acestei zile cu altele, 
fara a avea suportul direct al astrelor. Ea se va comporta ca un teren pe care acum 
nu creste nimic si pe care, deci, ar putea creste orice, cu conditia sa vina cineva si 
sa arunce acolo o samanta. 

Vantul astral al zilei de 24 septembrie este unul tulburator ce a inceput sa 
bata din 23 septembrie si azi nu poate planta bucurii si impliniri pentru ca 
Mercur si Uranus, cuplul cunoasteri, sunt acum prea atasati de faptele trecutului, 
tulburati de ceea ce nu le apartine, in plus, fiindu-le repartizat sa lucreze cu ceea 
ce nu pot integra datortia uitarii, pierderii, intarzierii. Mercul lor retrograd in 
aceasta zi lipsita de aspecte la grad perfect poate aduce reeditarea unor afectiuni 
mai vechi, explozia de manie fata de un adversar sau un moment de revolta a 
organismului impotriva unui tratament. 

Prin urmare, 24 septembrie nu este deloc o zi de vacanta. Contextul astral 
nu ne obliga azi sa traim intr-un anumit fel, cum nu ne poate obliga sa ne 
indreptam atentia spre o anume finalitate si nici sa ne facem planuri pentru a ne 
ambarca pe vasul ce va face inconjurul planetei. Este o zi stranie a intamplarilor, 
a hazardului, a elementelor lipsite de esenta, care se vor integra, chiar incepand 
din 25 septembrie, in marile evenimente ale vietii. 

Nu este totul rau si nici bun, ci asemenea haosului creatie initiale, viata se va 
scalda intr-o supa primordiala de care se poate lipi orice samanta. Cei care 
lucreaza cu energia si sunt obisnuiti sa utilzeze elemente abstracte ale vietii vor 
avea din partea acestei zile acces la vibratiile din spatele evenimentelor, adica la 
acele vibratii care nu au calitatea de cauza, ci de mentinere a unei rezonante 
specifice. Aceste vibratii le “spun” oamenilor ca “nu pot”, pentru ca a le depasi 
inseamna a depasi sistemul, nivelul sau planul. Ele nu fac rau, dar nici bine, ci isi 
mentin, impotriva oricarui element cu care convietuieste, dreptul la propria 
existenta. 

 
 
Vineri, 25 septembrie 
Pe ultimul segment din Sagetator, Luna va avea de infruntata cuadraturi la 

opozitia Saturn-Uranus si de integrat sextilele pe care le va face cu planetele din 
Varsator. Zi grea, cu alegeri dificile, cu momente de cumpana si incercari pe 
deplasari, drumuri distruse, manifestari stranii ale partenerilor de drum. 

Daca sextilele Lunii la planetele din Varsator fac apel la maturitate in asa fel 
incat putem intelege de ce viata ne incearca, de ce oamenii din jur au reactiile pe 
care le au si putem observa ce elemente particulare ale vietii lor ii determina sa 
recurga la asa gesturi, cuadraturile Lunii la Mercur, Saturn si Uranus aduc 
impulsul pe care nu le putem controla, readuc din trecut in prezent situatii pe 
care nu am stiut sa le gestionam si deinventeaza contexte sociale penibile in care 
nici minciuna si nici adevarul nu pot face fata, in care cel care se include trebuie 
sa ispaseasca o greseala de la care nu se mai poate sustrage. 

In 25 septembre nu exista iertare, nu exista intelegere si nici observatiile 
clare impuse de sextile nu ne pot ajuta sa ne detasam de ceea ce, ca valul ocigas, 
se va arunca asupra noastra. 

La nivel personal gandurile si faptele vor fi confuze, lipsite de consistenta. 
Daca alegem sa facem o deplasare, drumul se va dovedi anevoios, traficul 
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incarcat, iar evenimentele programate sa comporte o intarziere enervanta. Orice 
plan pare sa fie intors, rasucit, iar cei care intervin invariabil ca erori in ceea ce 
ne-am programat au un comportament evaziv, indiferent, lipsit de motivatie. Cei 
sensibili vor recurge la adjuvante, pentru ca accesele de paranoia sunt acum 
incurajate de contextul astral. 

La nivel social nimic din ceea ce se programeaza in aceasta zi nu pare sa aiba 
finalitatea intentionata, totul amanandu-se, intorcandu-se asupra unor detalii 
lisite de importanta. Aplicatia opozitiei Soarelui la Junon pe axa relatiilor, va 
produce framantari in grupuri de interese, aproape de limita scindarii unor 
intelegeri vechi. Fiind o zi incapabila sa ofere o finalitate, oamenii din acele 
grupuri se vor acuza reciproc, vor porni demersurile care sa le sustina 
declaratiile, dar nu vor finaliza nimic. 

Prin urmare, 25 septembrie este o zi a inconstantei, lipsei de cunoastere. 
Orice element devine un mijloc de a amana, intarzia sau a da peste cap un proces. 
Cei mai afectati vor fi cei care nu sunt impacati cu trecutul lor, cei care se tem de 
adevar si care asteapta ca intamplari fericite sa le inunde destinul pentru a se 
declara buni, valorosi, superiori. Lasandu-se in voia acestor atitudini superficiale 
nu vor face decat sa-si adanceasca si mai mult suferinta, sa-si complice si mai 
mult viata ducand-o invariabil spre tristete si boala. 

25 septembrie nu este o zi de boala, dar va creea impresia unor afectiuni 
grave, va impovara sufletul cu simtome atipice care vor fi incadrate intr-un tablou 
simptomatic specific unei afectiuni. Goana dupa a incadra gandurile si 
sentimentee, orientarile si alegerile va fi obsesia acestei zile pentru ca oamenii nu 
pot trai fara macar sa aiba impresia stabilitatii, a constantei. Chiar si cand se tem 
de stabilitate ei si-o doresc si tanjesc dupa linistea iluzorie pe care aceasta i-o 
poate oferi. De aceea, simplitatea este elementul tonic al acesti zile si solutia 
miraculoasa la tot ceea ce 25 septembrie ne va aduce. 

 
 
Sambata, 26 septembrie 
La mai putin de doua ora de la intrarea in ziua de 26 septembrie Luna trece 

in exil (Capricorn) intrand, la 2:44, in conjunctie cu Pluton. Nici exilul Lunii nu 
aduce confort si nici conjunctia cu Pluton, cu atat mai mult cu cat, la cateva ore 
de la acest eveniment, Soarele implineste opozitia cu Junon, pe axa relatiilor, si 
se implica, in faza ascendenta, in cuadratura cu Luna (Primul Patrar), ce devine 
planeta focar al careului in T Soare-Luna-Junon pe semne cardinale. 

Caderea Soarelui si exilul Lunii in relatie de cuadratura nu va favoriza atat 
de mult liderii, spiritul conducator, nevoia de a atinge un varf sau succese sociale 
importante, asa cum predispune Luna, acum, din Capricorn. Nu putem, insa, 
accepta nici varianta in care sa apara dubla negatie reiesita din calitatile negative 
ale celor doua luminarii pentru ca relatia lor are un intermediar, pe Junon, cu 
care vor consturi un Careu in T cardinal. 

Ne putem astepta ca aceste conjuncturi sa ofere iluzia controlului, a 
sigurantei pentru ca vor inlocui teama cu raceala si neincrederea cu suspiciunea. 
Aceasta modificare de orientare nu este un subterfugiu, ci o directie saturniana, 
pe de o parte indicata de pozitia Lunii in Capricorn, iar pe de alta parte in mod 
anticipativ, prin Soare in Balanta, zodia de exaltare a lui Saturn, va face trimitere 
la inceputul tranzitului lui Saturn prin acest semn, mai exact trecerea peste 
gradul 3 Balanta: 1-18 decembrie 2009 in mers direct, 10-27 februarie 2010 in 
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mers retrograd si, din nou, in mers direct 22-31 august 2010. Putem, astfel, 
deduce ca 26 septembrie ne va aduce valori ambivalente, cele care ne indeamna 
sa ne rupem de trecut, de aliante vechi, de pritenii paguboase, de asocieri ce ne 
aduc durere si incertitudine, iar pe de alta parte ne incurajeaza sa mentinem 
aceste relatii dificile tocmai pentru ca viitorul ar putea aduce speranta intr-o 
modificare pozitiva. 

Daca la nivel personal oscilatiile pot parea fite, toane, crize, capricii, la nivel 
social, mai ales in ceea ce priveste implicarea liderului in soarta grupului pe care 
il reprezinta, a oscila in sentimente, a te arata rece, pentru a te proteja, si apoi 
foarte cald si apropiat, pentru ca exista o motivatie personala solida, da impresia 
de neprofesionalism. In felul acesta liderii, chiar daca Luna in Capricorn pare sa-i 
ajute, nu au un suport astral potrivit si, deci, nici perspectiva nu le va fi 
incurajatoare in aceasta directie. 

Prin urmare, rolul luminariilor, acum, cand Capul Dragonului, abia intra in 
Capricorn impune restrictie, asprime in toate domeniile vietii, este acela de a 
indica solutii minore si medii, dar care sa para solutii majore pe care societatea sa 
le abordeze. Nu este insa nici pacaleala, dar daca vor fi scoase din albia lor, iluzia 
ce le-a construit poate duce spre o mare pacaleala, ce va distruge grupuri, 
organizatii, institutii. Intreaga zi va contine un calm nascut din raceala, din 
inhibarea sentimentelor care aduceau efervescenta vietii. Gandurile vor tremura 
in interior, dar in exterior vor parea puternice, solide, stabile. 

Sa nu luam in seama indemnul acestei zile care ne spune ca raceala este 
solutia impotriva suferintei fizice sau a durerilor sufletesti, pentru ca aceasta 
pacaleala ne rupe de prietenie si, in timp, vom deveni obsedati de motivele 
asocierii, transformandu-ne in oameni prefacuti, interesati doar de confortul 
material. Aceasta tentatie vine din Capricornul prea sigur ca lumea lui nu este 
descoperita. Gandirea va elabora solutii ample, iar deductiile complexe, ce par 
unora intuitii speciale, vor acapara gandirea suprimand orice farama de 
sentiment. Nu este momentul potrivit acum si vreau sa cred ca nu va fi niciodata 
un moment prielnic pentru a ne vinde suflul, gandirea, sentimentele, asa 
complicate cum sunt ele, si a da viata celebrului personaj Faust, a lui Goethe. 

 
 
Duminica, 27 septembrie 
Pentru foarte multi dintre noi duminica este o zi a relaxarii, a destinderii, a 

delectarii. Azi, 27 septembrie, ziua de duminica va fi mai curand o zi confuza si 
dezolanta. Singurele aspecte pe care le contine sunt opozitia Luna-Marte si 
trigonul Luna-Mercur, dar gradul perfect al acestora se implineste abia in a doua 
parte a zilei. Indecizia si nevoia de a incadra elementul actiune intr-o schema deja 
existenta aduce placeri complicate pe care nu le putem finaliza. Luna, opunandu-
se unui malefic (Marte), dar in contextul in care opozitia Saturn-Uranus inca este 
activa, de asemenea si cuadratura lui Pluton la cei doi malefici, aduce oamenilor 
inclinatia spre fapte negative. Unora nu le sta in caracter sa faca pozne, sa strice, 
sa arunce lucruri utile sau sa stranga intr-un caiet frunze din parc notand in 
dreptul lor data si ora cand a fost culeasa, eventual cateva ganduri pentru a da un 
sens romantic unei vieti banale. 27 septembrie se prevede a fi o zi ciudata, cu 
nostalgia faptelor nefacute, cu intentia de a incerca declansarea unei serii de 
actiuni ce ar putea aduce satisfactie maxima, dar, imediat acestui moment, cel 
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care va proceda asa va reveni la realitatea dura in care opozitia Soare-Junon nu-i 
va lasa in jur niciun sustinator, niciun prieten devotat conceptelor sale. 

Sleit de puteri, indurerat ca viata sa comporta un asa gol, cel in cauza va 
vedea in trigonul Luna-Mercur prilejul de a-si aduna alaturi oameni pe care, in 
timp, sa si-i transforme in prieteni devitati. Noile prietenii, pe opozitie Soare-
Junon si Mercur retrograd, sunt paguboase si aduc atata nemultumire incat 
modificarile pe care acestea le produc vor incarca viata cu mai multe nemultumiri 
si tristeti decat daca nu ar fi existat. 

Prin urmare, ultima zi a saptamanii este o zi a disputelor interioare, a luptei 
intre dorinta si actiune, a notalgiei trecutului, a acelui trecut care l-a ajutat pe 
individ sa guste din fatalitate. Tristetea si replierea nu sunt solutii pentru ca ele 
nu vor rezolva nimic, la fel si intentia de a reedita in contextul vietii de acum ceea 
ce in trecut nu s-a implinit. Esecul este si mai mare pentru ca orice impuls al 
acestei zile amplifica si mai mult cauza care l-a produs de aceea singurul lucru 
constructiv pe care am putea sa-l facem azi este sa nu facem ceea ce, pe moment, 
ne-ar placea. Aceasta inversiune va aduce lui Mercur negatia menita sa-i confere 
un anume echilibru. In aceasta situatie vointa va lua conducerea si in loc sa facem 
fapte placute care, conform contextului astral, ne vor aduce in final dezgust, sa 
facem fapte constructive cu dezamagirea ca ne-am stricat o zi de relaxare si 
destindere, dar, in final, sa constatam ca am regasit bucuria de a pastra 
echilibrul. 

 
Luni, 28 septembrie 
In contextul in care influxurile astrale devin atat de complicate, iar Luna are 

in ambele tabere un loc privilegiat, am putea numi prima zi a saptamanii ca fiind 
o zi carbogazoasa. In prima jumatate a zilei Luna, trecand prin ultima parte a 
Capricornului, se va imprieteni cu Uranus si Saturn, ridicand un sextil si un 
trigon cu acestea, avand de parcurs si o confruntare directa cu Axa Dragoului si 
Lilith. 

Unora li se va parea un obisnuit inceput de zi si de saptamana, cu tensiuni si 
inerentele complicatii fara prea multe cuvinte sau fara prea mult aport personal, 
iar altora 28 septembrie le va aduce mintea cea de pe urma in care, 
nemaiacceptand sa faca jocul altora, reusesc sa surprinda multe dintre cele ce se 
desfasoara in spatele evenimentelor banale. 

Daca libertatea de gandire si de actiune directa, daca puterea de a alege 
realitatea dura in detrimentul unei prea frumoase minciuni sunt daruite noptii, 
pentru ca aspectele pe care Luna le va avea de implini cu Saturn si Uranus se vor 
implini in perioada noptii, ratiunea si intelectul nu vor mai avea acest noroc in 
timpul zilei. Ele vor avea de facut, chiar de dimineata, alegeri dificile ca apoi in 
jurul pranzului semnalele care vin din mediul vizat de alegeri sau de hotarari sa 
fie negative, tendentioase, menite sa pacaleasca. 

Trecerea Lunii in Varsator aduce eliberare de neputinta de a vorbi si de a 
comunica in felul in care dicteaza sufletul, usurarea sufletului prin deschiderea 
mintii si dezlegarea limbii. Bucuria si intensitatea acestei dupa-amieze va 
contrasta puternic prima jumatate a zilei si o va transforma intr-o zi ciudata. 

Prin urmare, 28 septembrie este o zi de determinare. Ea nu aduce 
evenimente esentiale, dar le anunta, le striga din toate puterile, le chema la 
vorbitor si le anunta intrarea in gara. Vocea celor multi astazi nu va fi auzita si 
acesta este marele neajuns al demersurilor sociale. Refuzul societatii, feedback-ul 
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negativ pe care mediul social il da azi este un element care va motiva si va 
ambitiona astfel ca, sub impulsul acestei presiuni, vom gandi mai puternic si mai 
profund si ne vom promite sa ducem la indeplinire ceea ce vibratile astrale ale lui 
28 septembre ne imbie. 

 
 
Marti, 29 septembrie 
Daca in perioada anterioara multe zile de marti au dat viata superstiei cum 

ca aceasta zi a saptamanii aduce oamenilor trei ghinioase, trei ceasuri rele, azi 
ziua de marti este o zi de noroc si senin, de putere de exprimare, de impact al 
unui sunet, al unei voci pe oprirea brusca a unui sunet de fond, al unui bruiaj. 
Azi, la 16:13, Mercur se va opri din mersul sau retrograd ceea ce va reduce acest 
sunet de fond sau bruiajul care ne-a tulburat mintea si ne-a ravasit sentimentele 
o mare parte din luna septembrie. 

Nu este cazul sa ne asteptam ca oamenii sa se inteleaga mai bine. Mercur in 
Fecioara, chiar daca este in domiciliu, nu aduce intelegere intre oameni, dar ne 
putem astepta sa-i intelegem mai bine pe acestia, sa-i observam corect si sa le 
depistam erorile asa cum sunt ele, nu cum ni le inchipuim. Speculatiile se vor 
situa la cote minime, iar nevoia de a fi remarcat isi va face simtita prezenta. 

In plan personal revenirea la mers direct a lui Mercur este semn de 
intelegere si revenirea a vocii, de oprire a unor fluctuatii mentale si de deschidere 
a sufletului catre valorile corecte ale vietii. Socul cel mare il vor avea insa cei care 
au in temele lor natale un Mercur retrograd, pentru ca acestia vor percepe 
revenirea la mers direct ca o impotrivire a grupului, ca si cum toti oamenii li se 
opun, au ceva de comentat si nu-i privesc cu ochi buni. Acest stres astral ii fac sa 
se simta nesiguri pe ei, pe ideile lor, pe modul cum isi transfera ideile si cum si le 
fac cunoscute. Se vor simti abandonati si tocmai pentru ca percep gresit 
raspunsul venit din mediul social ei pot actiona gresit folosind cuvinte cu 
greutate, acuzand pe nedrept, lovind sau aruncand la lei oameni nevinovati. 
Acestia vor da dovada azi de o mare duritate, socand chiar pe cei din jur. Nu sunt 
nebuni si nici nu au rataciri azi pentru ca au cedat stresului astral, nici ei nu 
trebuie sa creada despre sine asta, pentru ca, spre seara, calmul le revine 
ramanand insa constienti de aceea ce s-a intamplat peste zi spunand: “Ce bine ca 
m-am racorit! Imi pare rau ca am avut asa o iesire, dar simt ca greutatea de pe 
umeri este acum mai mica.” 

In plan social revenirea lui Mercur la mersul direct aduce o tulburare a apei 
care s-a obisnuit sa curga impotriva curentului. Acum binele si adevarul pot lua 
forme cutremuratare si nimic nu le poate sta in cale, cel putin nu in a doua parte 
a zilei. Oprindu-se sunetul de fond, oamenii se vor trezi ca striga, tipa, urla la altii 
si, de asemenea, vor constientiza si natura stresului ce i-a cuprins din 7 
septembrie de cand Mercur a pornit pe acest drum retrograd. Acest moment al 
constientizarii va fi sustinut de trigonul intre luminarii, de aceasta buna 
intelegere intre Soare si Luna, intre constient si subcontient, intre ceea de ne vine 
din interior si ceea ce exista in exterior. 

Prin urmare, ziua ne va parea ca o revenire la putere, ca o repunere in 
drepturi a unei categorii defavorizate, ca o receptionare a unui sunet ce a fost 
pana acum prezent, dar nu l-a auzit nimeni. Revenirea la mers direct a lui Mercur 
inseamna si revenirea in mers direct a atentiei si trezirea brusca a simtului 
pericolului. Asadar, cei care ameninta si au argumente azi vor fi luati in seama, 
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azi vor fi auziti de acolo de unde striga. Azi nu se va intampla nimic nou, 
receptarea sunetului nu se va consuma intr-un eveniment, dar informatia va 
ajunge la destinatie. 

Ziua va inspira insa teama pentru ca revenirea la mers direct se va face pe 
gradul 21 Fecioara care aduce in centrul atentiei trecutul, valorile traditionale, 
puteri vechi intr-un context nou. Nu ne va interesa vulnerabilitatea, ci mai mult 
consecintele pierderii puterii. Cat de interesant se vor justifica azi unii pentru a-si 
mentine puterea! 

 
 
Miercuri, 30 septembrie 
Ultima zi a lunii este o zi de actiune aducand tendinta este de a concentra 

ceea ce nu s-a putut face de o luna de zile incoace. Pornind de la mesajul gradului 
21 Fecioara si integrand aceste valori pe trigonul pe care Saturn il va implini azi 
cu Axa Dragonului, vom realiza astazi ca intreaga saptamana este centrata pe 
asezarea sau reasezarea valorilor, pe rediscutarea trecutului, incadrarea lui in 
reguli intelectuale straine contextului si tendinta de a gasi o solutie miraculoasa 
intre cele doua tabere aflate in conflict. 

Din nou avem Varsatorul puternic in acest context si din nou vom observa 
cum istoria se repeta. De aceasta data insa ranile vor fi mai putin dureroase, iar 
solutiile mai bune pentru ambele tabere. 

Daca la nivel personal trigonul Saturn-NN si impliciti sextilul Saturn-NS 
aduce o intelegere, o solutionare, ca o ploaie dupa o perioada apriga de seceta, 
trecerea Lunii peste planetele din Varsator este semn de dezorientare, solutie de 
moment, adunari ad-hoc, intalniri neprogramarte, solutii provizorii ce vor deveni 
in timp definitive. 

La nivel social construirea acestui unghi nu va aduce deloc un eveniment 
simplu, ci va implini efortul desfasurat de o luna de zile incoace, declansand alte 
evenimente care, abia acestea, vor aduce solutii. 

Se va vorbi mult despre fapte, acestea vor fi criticate si mai mult acestora li 
se va intari caracterul de repetitivitate. Aceasta judecata este, pe buna dreptate, 
corecta, dar in plus fata de situatiile la care face trimitere, contextul aduce 
stabilitate, descoperirea celui mai bun canal de actiune pentru a solutiona o 
nemultumire veche. 

Prin urmare, Saturn se va impune din nou, dar de aceasta data pentru a 
construi sau a repera o nedreptate. Solutiile acestei zile vor da multora speranta, 
atat celor care au fost in trecut nedreptatiti, cat si celor care vin acum cu solutii. 
Actorii acum sunt altii decat in trecut, dar motivele sunt aceleasi, ceea ce va 
aduce, din start, in ecuatie o necunoscuta. Unii vor spune ca se repeta trecutul, de 
azi, insa, trecutul incepe sa se repare. 

Asa cum marile ere astrale au si ele perioade de tranzitie, la fel marile crize 
ale umanitatii au si ele momente de revenire, ipostaze si inceputuri ce se pierd in 
negura complicatiilor sociale si a tensiunilor dintre oameni. Trigonul pe care 
Saturn il face cu Capul Dragonului este semnul ca s-a atins deja punctul cel mai 
dificil al tensiunilor sociale, cauzate sau nu de criza financira, si ca de acum 
incolo se va incerca sa se rezolve ceea ce se mai poate rezolva. 

Nu trebuie sa uitam ca Saturn se afla in fereastra cuadraturii cu Pluton si ca 
reparand el poate distruge ceva, poate improprietari pe unii luand de la altii si 
poate darma o casa pentru a construi din ea alte doua. Finalul lunii aduce insa 
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bucuria solutionarii, dar noi pentru ca stim care este contextul astral al acestei 
perioade ne bucuram alaturi de el, dar nu ne golim inca depozitul din banca 
facand cinste prieteniilor pentru ca s-a terminat razboiul, ci asteptam sa vedem 
ce fel de pace ne aduce noua oprire a razboiului. Nu cred ca mai este cazul sa 
facem apel la istorie si sa ne amintim cat de mult ne-am bucurat de oprirea 
razboiului si cat de tare ne-a durut pacea ce ne-a fost impusa. Ceva din ceea ce 
ne-a invatat istoria se va repeta, dar nu tot si nu in aceleasi tonuri tragice. Totusi 
inca nu-i momentul sa ne bucuram de victorie, ci de faptul ca am reusit sa 
construi o capcana perfecta in care soricelul cel obraznic isi va petrece 
batranetile. 

 
 
Joi, 1 octombrie 
Prima zi a lunii octombrie debuteaza cu Luna in Pesti, aducand sentimente 

pasnice, dorinta de retragere, de repliere, de intoarcere la simplitatea si caldura 
unei vieti linistite. Fiind in Pesti si la inceputul zodiei, Luna va avea de ridicat un 
sextil cu Pluton si va impune, inainte ca Soarele sa rasara, calm si siguranta, 
incredere in sine si intelegere. Aceste influxuri astrale va aduce noptii vise 
interesante, unele puternice, premonitorii, altele incarcate de mesaje neobisnuite 
aflate pe frecventa Lunii negre care, in aceasta dimineata, va parasi zodia 
Capricorn si va intra in Varsator. 

Trecerea lui Lilith in Varsator aduce problemele din profunzime la 
suprafata, le face vizibile si le tulbura fara reguli, metode sau rost. Fiind pe 
primul grad al Varsatorului si aducand ascendentul momentului de ingres pe 
ultimul grad din Leu, este mai mult decat clar ca, implicand Soarele, ce abia s-a 
despartit de opozitia cu Uranus, mesajul este acela de a scoate la lumina 
probleme mai vechi, de a prezenta lumii tulpina plapanda a unei probleme ce a 
fost insamantata candva fara a ne astepta sa rasara ceva de acolo. Luna, de 
asemenea se afla in primul grad al zodiei Pesti, realizand o corelatie simbolica cu 
trecerea lui Lilith pe primul grad al Varsatorului aduce universalizare si 
generalizare. Lumea cifrelor, spatiile intinse, adancimile cutremuratoare ale 
oceanelor, gandirea umana adusa la confluenta intre idee si sentimente, toate vor 
fi atribuite unei personalitati si vor fi revendicate nu doar azi, ci pe tot parcursul 
tranzitului Lunii negre prin Varsator (1.X.2009-28.06.2010). 

La nivel personal trecerea lui Lilith in Varsator ne va aduce neincredere in 
prieteni, o senzatie de satietate, ce ne va bulversa, aducand respingerea si atractia 
foarte aproape de paroxism. In acest punct teama de singuratate, de spatii 
inchise, de neprevazut va face casa buna cu nevoia de a implini viata prin inedit si 
extravagante, prin iesiri din ritm. Viata personal va fi dezvaluita, oamenii isi vor 
uita scopul si menirea si se vor arunca in bratele iubirii imposibile. Sentimentul 
de plenitudine va aduce experiente inedite si cele mai multe dintre ele vor fi 
legate de sexualitate, prin sublimarea sau defularea dorintelor. Daca despartirile 
vor fi apanajul Lunii negre in Varsator, legaturile patetice, obsedante, 
bolnavicioase, complicate de frustrari si obsesii egoiste vin din relatia Lunii pe 
primul grad din Pesti, cu Lilith din primul grad al Varsatorului. Totul va suna ca 
o ultima etapa, ca o deschidere a puterii de a actiona pentru ca ne vom permite sa 
aratam ceea ce am ascuns cel mai tare. 

Impactul social al acestei deschideri va lasa un semn puternic pe corp, pe 
minte sau pe suflet, ca o durere persistenta care dispare odata cu uitarea. Pe 
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aceasta deschidere, in viata sociala, oamenii isi vor atribui roluri de salvatori sau 
tirani, de deschizatori de drumuri sau de distrugatori de destine. Puterea de 
influenta a Lunii negre va fi mult mai intensa la nivelul vietii personale pentru ca 
de acolo vin motivatiile si modul in care va impune sortarea evenimentelor sau 
alegerea celui mai potrivit mod de a actiona se va sprijini pe schimbari de ritm, 
fapte gresite sau indraznete ale trecutului. Noutatea, ineditul, spectaculozitatea 
lui Lilith in Varsator nu aduce evenimente noi, ci le continua pe cele vechi 
punandu-l pe individ fata in fata cu propriile sale probleme intr-un mod cat se 
poate de concret si, indubitabil, surprinzandu-l prin amploare, absenta 
barierelor, limitarilor si interdictiilor. 

Prin urmare, 1 octombrie aduce, pana la finalul lunii iunie 2010, un cadru 
dificil in care ne modificam destinul. A se arunca in valurile unor placeri fizice, 
emotionale, intelectuale, a da curs unor orgolii puternice sau a pune punct unei 
relatii care nu mergea bine este semn de modificare a destinului, de iesire din 
matca, de recunoasterea in mod public a unei probleme. Daca mintea ramane in 
cadrul ei echilibrat si distant si daca nu va permite sa fie dominata de un 
sentiment tulbur, neclar, revolutionar si nu va refuza sa creada ca societatea 
aduna de la oameni multe probleme si le paseaza de la unii la altii, experienta 
predispusa de Lilith din Varsator va fi una interesanta, ca mersul pe sarma. 

Trebuie sa nu uitam ca prieteniile ce ne vin din social pe aceasta pozitie nu 
vor dura pentru ca ele se vor construi pe frustrare, incercari ale destinului si, de 
regula, karma ne va aduce in relatie de buna intelegere cu dusmani mai vechi pe 
care ii vom rani si care, la randul lor, ne vor rani. Va fi nevoie de multa intelegere 
si determinare pentru a impune asupra acestora gandirea echilibrata. Bucuriile 
pe care le aduce Lilith sunt de fapt poveri parfumate, de aceea oricat de mult va 
influenta puterea de decizie si oricat de usor ni se va parea ca putem hotari 
schimbarea destinului, gandul ca traversam o perioada dificila, marcata de 
incercari, va aduce cu sine echilibrul si va tempera ebrietatea emotionala pe care 
Lilith o va arunca asupra oamenilor timp de noua luni. 

 
 
Vineri, 2 octombrie 
Daca la intrarea Lunii negre in Varsator in ziua de ieri nu s-au perceput 

toate elementele indicate in analiza de mai sus, opozitiile pe care Luna le va face 
cu Venus si apoi cu Mercur ne va da impresia unei greutati, a unor incurcaturi 
venite din intelegere deficitara, lipsa de atentie, neputinta de a exprima ceea ce 
ne va spune sentimentul, dar si neputinta de a integra un gand, o sarcina, o 
metoda sau un ideal intr-un cadru social ce cere asta. 

Acest aspect afecteaza scrisul, redactarea de documente, legiferarea lor, 
generand discutii pe marginea acestora fara vreo finalitate. In general opozitiile 
aduc refuz, blocaj in a exercita o functie, obstructionari in a desfasura o activitate 
concomitent cu magnetizarea trasaturilor celor doi astri unul spre celalalt. 
Contradictie acestui element aduce Luna in pozitia de a-i incuraja pe oameni sa 
ameninte. Ea le pune la dispozitie o colectie de amintiri si ii impulsioneaza sa le 
perceapa cu greutate sau agresivitate. Opunadu-se lui Venus, aflata in cadere 
(Fecioara), evenimentele sociale vor fi scurte, seci, sterile, lipsite de finalitate. 
Ghinionul, unii vor spune “ceasul rau”, va aduce neputinta foarte aproape de 
teama de a actiona. 
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La nivel personal opozitia Luna-Venus va leza mai mult femeile, partea 
femeiasca a fiecaruia, aducand restrictii pe sensibilitate, dar si teama de a spune 
ceea ce simte, de a impartasi impresii sau de a lucra in echipa. Singuratatea este 
solutia pe care o vom aborda si ea se va argumenta prin teama de a fi ranit. 

Solutia o vom avea abia spre seara cand Luna i se va opune lui Mercur, 
aducand nemultumirea in exprimare concentrata, dura. 

La nivel social acest tandem teama-agresivitate va produce un val de 
nemultumiri exprimate prin intermediari. 

Prin urmare, 2 octombrie nu pare sa fie o zi deosebit de importanta. Ea va 
tulbura sentimentele si ve oferi oamenilor concluzii. Orbiti de teama si tentati de 
singuratate, inchistare, refuz al comunicarii vor abandona bunele relatii si vor 
trece prin momente de criza. Seara este tonica si va aduce exprimarea 
nemultumirii acumulata peste zi si atingerea unui echilibrul interior mentinut in 
limita stabilitatii prin identificarea unui vinovat. Nu se va pune problema 
actionarii in vreo directie, dar nici a pasivitatii, de aceea conversatiile vor fi cu 
atat mai furtunoase si mai aprige cu cat vor fi identificate mai multe probleme. 

Ziua, cu Lilith abia intrata in Varsator, va sadi putina neincredere fata de cei 
care ar fi putut sa faca un efort sau sa-si calce pe orgoliu aratandu-si respectul si 
recunostinta. Asadar, in 2 octombrie sa ne amintim de proverbul: “Cand iti faci 
prieteni noi, nu-i uita pe cei vechi!”. 

 
 
Sambata, 3 octombrie 
Duplicitara, ziua de sambata va aduce, in prima parte, semne ale unei 

impliniri grabite, indicii ca solutia a stat pana acum in umbra si ca pana la urma 
totul se poate rezolva daca se forteaza putin nota. Trecerea Lunii peste Uranus si 
implicit prin punctul de opozitie cu Saturn aduce acest haos, aceasta nepotrivire, 
schimbari de situatie, injurii si abandonari, despartiti in plina noapte sau 
declaratii de amor la lumina lampadarului. 

Orice am face totul se rastoarna, neprevazutul ne inconjoara si devenim 
victimele hazardului. In realitate asistam, din nou, la o selectie negativa a 
evenimentelor, de parca intuitia i-a parasit definitiv pe oameni si acum cei mai 
avantajati de soarta se ghideaza numai dupa ratiune. Cu Luna trecand prin curtea 
lui Uranus, veteran in Pesti, ratiunea este diminuata si este de la sine inteles de ce 
situatia este dificila pentru ca in mod concret se va pune accentul exact pe ceea ce 
lipseste sau se diminueaza. 

In general Luna in Pesti este semnul de diminuare a vointei, de ascundere a 
identitatii intr-o ceata, spargerea oglinzii dupa ce chipul este reflectat in ea sau 
acceptarea unei conditii ingrate de dragul abandonarii si a dezinteresului. 

Pana la mijlocul zilei, trecerea Luni prin Pesti va aduce dezinteres si 
ineficienta, dar si abandonarea intr-o stare stranie de lentoare in care doar 
visarea este activa. 

Dupa 12:20 cand Luna intra in Berbec ridicam panzele si pornim explorarea 
unui teren necunoscut. La mai putin de jumatate de ora de la intrarea in Berbec, 
Luna va ridica un sextil cu Lilith vazand in ingratitudine cel mai bun prieten. 
Vorbele vor fi dure tocmai atunci cand se va pune mai mult accent pe ele, iar 
mesajul lor va fi unul trist si indiferent. Explorarea negativa abordata pana 
dimineata se va transforma brusc, dupa trecerea Lunii in Berbec, in agresivitate. 
Comportamentul va fi dificil, se va cauta vinovati si se vor gasi transformand ziua 
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de sambata intr-o zi de sacrificiu ce va aduce tribut unei entitati negative ce se 
hraneste cu victimele naive ale crizei. 

Cuadratura cu Pluton vine sa confirma intentiile negative dezvoltate de 
sextilul cu Lilith, iar conjunctia cu Junon sa evidentieze caracterul efemer al 
relatiilor. 

Prin urmare, ziua de 3 octombrie este un fel de ziua lui Iuda. Marcat de 
misiunea lui Iisus, disperat de a se integra pe sine in aceasta desfasurare, Iuda a 
intervenit transformand framantarile interioare, despre care numai el stia, in 
tradare si apoi in moarte. 

Nu trebuie sa ne miram de acest eveniment pentru ca oricat de aproape te-ar 
putea duce karma de Dumnezeu, indiferent ce misiune ti-ai atribui si cat de 
dramatic iti vezi rolul si scopul integrat in devenirea planetei, pentru toate exista 
un beneficiu si, deopotriva, un sacrificiu. Pentru cei din exterior a-ti cunoaste 
sfarsitul si a-l accepta asa cum se contureaza si se ajusteaza el de la o zi la alta 
este o aberatie. Ganditorul, cel care vrea sa domine totul prin actiune cauzala, 
prin a produce modificari direct in originea lucrurilor, se vede pe sine un nonsens 
si isi mistifica indoielile atribuindu-le scopuri nobile. 

Viata este simpla si grea, iar cei cu misiune care merg pe cale, nu discuta 
despre ea, ii intorc pe oameni din aceasta ratacire apropiindu-le obrazul de palma 
ce-i va lovi. Acesta este gestul Divin al Iubirii pe care Iisus ni-l daruieste si acest 
gest de a-ti apropia pe cel mai crunt dusman si a-i acorda libertatea de a distruge 
ceea ce tu ai pastrat cu sfintenie este un exemplu situat dincolo de limitele 
intelegerii morale fizice. Acest gest mirific devine Destin daca traiesti in Lumina. 

Asadar, in 3 octombrie ne vom aminti de proverbul: “Tineti-va prietenii 
aproape, iar dusmanii si mai aproape!”. 

 
 
Duminica, 4 octombrie 
Pe Luna plina din Balanta, anul acesta oamenii se vor apropia mai mult de 

dusmani decat de prieteni. Ziua de ieri ne-a rascolit pe toti si ne-a adus inainte o 
relatie dificila cu un apropiat sau cu unul pe care l-am crezut asa. Indiferent ca 
am depasit sau nu impasul relational spre care ne indemna contextul astral al 
zilei de 3 octombrie, ultima zi a saptamanii ne aduce o prietenie in conditii de 
razboi, o alianta cu o persoana cu care in trecut am avut o relatie dificila. 

Avand un Mercur in Fecioara si un Marte in Rac, ambii in mers direct, 
dinamica relationala aduce dorinta aproape de necesitate si ne convinge ca raul, 
care este atat de necesar acum, ne poate deveni cel mai bun prieten. 

Daca in planul relatiilor personale acest indemn aduce conduita echitabila 
pe ideea o mana o spala pe cealalta, in planul relatiilor sociale, construirea unui 
unghi de 60 de grade intre doua semne impovarate de ambitie si dramatism, cere 
o mare mobilitate interioara in a jongla intre ideal si practic, cere experienta 
pentru a solutiona repede ceea ce contextul va cere. Luna plina in Balanta 
afecteaza relatiile profesionale, cele de munca intre sef si subaltern, de 
subordonare, dar si relatiile de natura ierarhiilor social-politice. Acolo unde este 
vorba de bani va exista conflict, iar acolo unde se va dori solutionare pentru a 
mentine un castig, relatia se va rupe si, ceea ce s-a insusit, va merge la adversar. 
Pluton, fiind guvernator al momentului de Luna plina in Balanta, va actiona din 
umbra casei II, aducand putere, dar distribuind-o dupa noi criterii. 
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Sextilul Luna-Jupiter, de asemenea un aspect bun, realizandu-se cu cele 
doua planete in casele VI si respectiv IV a temei Lunii pline, aduce o relatie de 
tipul Fecioara-Rac asa cum se construieste unghiul dintre Mercur si Marte. Si 
prin aceasta relatie, nu doar prin cea Mercur-Marte, se va incerca fortarea pe mai 
multe fronturi, inclinarea balantei spre un scop dramatic, dar nu se va reusi. 

Prin urmare, ultima zi a saptamanii va aduce teama de pierderi esentiale si, 
prin acest apel, teama de pierdere a unei intelegeri mai vechi, de rupere a unor 
relatii suspuse, toate pe ideea de asociere. Dusmanul de altadata devine azi un 
asociat sau un prieten si nu doar cel care trece prin clipe dificile va vedea asta, ci 
si cel caruia i se fac propuneri. Complicatiile zilei ne aduce aminte de proverbul 
“Se face frate cu dracul pana trece puntea!”. Pe Luna plina presiunea lichidelor 
creste, tensiunea psihica ajungand la cote superioare, si de aceea solutiile de 
compromis vor fi singurele pe care le vom vedea. 4 octombrie nu este o zi a 
ghinionului si nici a imposibilului, dar este nevoie, pentru a solutiona, de 
experienta, cel putin de amintirea unei situatii similare pe care gandirea sa ne-o 
aduca acum la lumina. 

 
Luni, 5 octombrie 
Prima zi a saptamanii este o zi a refuzului si a dezinteresului pentru ceea ce 

se doreste de la nivelul micilor dimensiuni. Implinirea opozitiei Mercur-Uranus 
pe final de tranzit al Lunii in Berbec si al trigonului Marte-Uranus este semn de 
dizolvare a dorintelor in manii si pasiuni periculoase. 

Luna in Berbec, in aceasta prima zi a saptamanii, doar pentru ca este in 
Berbec, nu aduce agresivitatea si disconfortul in formele lor haotice, ci le 
personalizeaza pe acestea prin intermediul lui Marte (guvernatorul Berbecului) 
ce are acum calitatea de planeta mediatoare a opozitie Mercur-Uranus. Marte 
detine deci o prea mare raspundere pentru o planeta care se afla intr-o pozitie 
astrala ingrata (cadere) si, tocmai de aceea, va muta centrul de interes pe dorinta, 
solicitare, recunoastere a efortului si muncii, situatie identica celei in care te-ai 
increde intr-un orb sa te conduca doar pentru ca iti vorbeste convingator. 

Tabloul acestei conjuncturi inglobeaza imaginea perfecta a deziluziei pentru 
ca opozitia Mercur-Uranus aduce lipsa de maniera si limite, neputinta de a gasi 
cuvantul potrivit, lipsa de inspiratie si indiferenta, iar Marte, chiar daca se afla 
intr-un unghiu bun cu Uranus, nu are ce calitati sa cultive cu acesta pentru ca el 
este in cadere, iar Uranus, fiind retrograd, nu poate ajuta pentru ca este si certat 
cu fratele sau mai mic, Mercur (opozitie Mercur-Uranus). Ideea de cearta intre 
prieteni, rude, aliati nu este in afara acestui tablou, cum nu este in afara acestui 
tablou nici imaginea leprosului alungat dintr-o casa luxoasa unde vrea sa intre 
pentru a uza de drepturile umane, ca orice cetatean. 

Efortul celor multi care striga acum dupa drepturi se va centra azi pe Luna 
in Berbec (incisivitate, independenta, efort, putere) si pe Marte in Rac (egoism, 
mimetism, pretindere, impunere, cersetorie, aroganta, lipsa de empatie si 
intelegere, atitudine de sluga). Aflata in careu cu Marte si Capul Dragonului, 
Luna ne aduce aminte azi cat de grea si imposibila poate fi viata, cat de mult efort 
se depune pentru mici recompense, cat de mare este efortul de a solicita sau de a 
mentine un minim de confort. Spre seara ea va trece in Taur aducand, in tabloul 
simptomatic al acestei zile, o intelegere sau o confirmare, o amanare a solutiei, 
dar, spre multumirea celor care au mirosit toata ziua esecul, o amanare a 
raspunsului categoric negativ. 
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La nivel interior ziua este incarcata de sentimente grele, durerea, chiar 
fizica, se va localiza in picioare, in partea de jos a corpului sau spre zonele de baza 
ale vietii, aducandu-ne aminte de copilarie, adolescenta, de neputinta de a ne 
construi singuri destinul, de a ne pendula alegerile intre conditionari, putine ca 
numar, dar imposibil de modelat. Deziluziile impuse de o viata personala lipsita 
de implinire sau focalizare a atentiei pe acele aspecte ale vietii personale care nu 
au fost implinite sunt in 5 octombrie, vazute disproportionat si traite intens. Daca 
vorbim, exageram in aprecieri sau concluzii, dar ne izolam in ganduri sau chiar 
fizic, departe de grupuri sau contacte, dramatizam acea conditie a propriei 
existente pe care, de altfel nici nu o putem intelege prea bine. Aceasta pendulare 
intre interior si exterior, intre interiorizare si exprimare amplifica o drama 
interioara ce pana acum nu a fost traiata atat de intens. Totul ni se va parea in 
crescendo, iar ceea ce se selecteaza pentru a fi asimilat pare sa fie crud, nemilos, 
aprig si dispus sa ne ofere o singura perspectiva: lipsa de perspectiva. 

La nivel social va fi vizibila deziluzia confruntarii cu neimplinirile vietii, cu 
acele intamplari ale istoriei care se repeta, iar si iar si care par sa aiba acelasi 
final. Daca pe opozitia Mercur-Uranus oamenii actioneaza fara sa se gandeasca la 
consecinte, pe trigonul Marte-Uranus ei par sa fie siguri de faptele lor si stabili in 
mesajul pe care il au de transmis. Aceasta combinatie aduce o mare varietate de 
evenimente si, de asemenea, o mare varietate de experiente. 

In ambele sectoare ideea de destin, de solicitare a destinului, este perceputa 
ca un compormis, ca si cum un pasionat de magie (Uranus retrograd) isi vinde 
sufletul unui demon (Pluton in Capricorn), invocandu-l la rascruce de drumuri 
(Lilith inca in conjunctie cu NN, opozitie Mercur-Uranus) daruindu-i intr-o cutie 
metalica obiecte personale si o fotografie (Marte in Rac). Hm, este lesne de 
observat ca nimic bun nu poate iesi dintr-o astfel de combinatie. Cine este cel 
care vinde? Cine este cel care cumpara? Ce se tranzactioneaza? 

Prin urmare, tineti-va mintile aproape de perceptie si observatia aproape de 
sentiment, pentru ca dezlantuirea de forte poate duce azi la pierzanie. 
Promisiunile zilei de 5 octombrie nu se pierd in neant, ele se intorc din nou 
asupra celui incercat de viata ca un vultur cu privirea atintita asupra prazii. A 
incerca sa faci o sinteza a acestei zile este ca si incercare a de pune un litru de apa 
intr-o sticla de jumatate. Aplicatia careului lui Pluton cu Junon, ce se va implini 
in urmatoarea zi, il aduce pe acesta in postura de legiuitor. Acum chiar este 
legiuitor, aducand prin si spre fiinte Vointa Divina si se pare ca nimeni nu pare sa 
fie in regula in aceasta zi. 

Prima zi a saptamanii este o zi in care pierdem la jocul de noroc si ne ucidem 
sentimentele pentru a ne trada cel mai bun prieten cu dusmanul lui. Sa ne rugam, 
inainte de a aparea aceasta zi, pentru a nu ne pierde de tot echilibrul. 

 
 
Marti, 6 octombrie 
Nu intamplator, in ziua anterioara, am facut o trimitere la momentul 

faustian, la ipostaza in care entitatea, constienta de valoarea eterna a misterului 
pe care il reprezinta, isi atribuie, pentru a descoperi esenta, o identitate pe care 
doreste sa o vanda. Sufletul nu poate fi cumparat si nici vandut. Cine crede ca isi 
poate vinde sufletul este un naiv sau victima unei erori de interpretare. Omul nu 
stie ce este sufletul, nu-si poate reprezenta acest complex de valori, elemente si 
directii, dar crede ca poate dispune de el pentru a obtine un bine iluzoriu, ce, in 
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defintiv, depinde tot de calitatea sufletului. Paradoxul elevarii prin pacalire este 
apanajul acestei zile, dar si a urmatoarelor zile, pana sambata, 10 octombrie cand 
Junon, aflat in mers retrograd, va trece in Pesti explicandu-si totul si felicitandu-
se pentru ceea ce nu a apucat sa distruga, instraineze sau perverteasca. 

Azi vindem, nu stim ce, dar vindem. Daca avem impresia ca detinem o 
valoare azi o vom prezenta, o vom promova, laudand-o, ridicand-o pe treapta 
superioara sau apreciind-o la un nivel superior. Disponibilitatea spre aceste fapte 
este, de asemenea, un paradox, pentru ca fiind in mers retrograd, Junon acum se 
afla in primul grad al Berbecului si le va crea oamenilor impresia ca dinainte sta 
sa le rasara un nou inceput, oportunitati noi, iar ei nu trebuie decat sa fie 
constienti de calitatile pe care le au pentru a le prezenta foarte bine. 

Nu este nimic rau in a te mobiliza pentru a-ti cunoaste calitatile si a le 
prezenta, atunci cand este momentul potrivit, intr-un mod obiectiv si corect, dar 
nu este cu putinta sa credem ca lauda de sine, azi, pe cuadratura Junon-Pluton, 
sa miroase a bine! Avem curaj si initiativa, dar nu avem masura, iar lipsa de 
masura ne-o vom ascunde cu dezinteresul. 

Exista o teorie in astrologie, vis-a-vis de deplasarea unei planete, care ne 
spune ca o planeta (cu atat mai mult cea care se afla la finalul unei zodii, in cazul 
celor retrograde) atunci cand se confrunta cu trasaturile zodiei din fata va 
dezvolta defectele zodiei din spatele sau. Aflata in cuadratua cu Pluton direct, 
Junon, pana sambata, va explora necunoscutul, neputinta de a se lega de o 
persoana, ideal, incapacitatea de a se mobiliza pentru a-si duce la indeplinire 
visul (Pesti), aratandu-se rigida si, pe de o parte, dispusa sa acumuleze, sa adune 
sa-si stranga in sufragerie rudele, nepotii, prietenii, colegii, pentru a-i servi cu un 
pahar de vin si a fi sigur, prin prezenta lor acolo de prietenie, acceptare, 
recunoastere, iar pe de alta parte, va impune, prin intemediul altora persoane 
reguli, limitari, care sa contine un singur mesaj: dominarea. 

La nivel social, relatia lui Junon cu Pluton, pe acest prim grad al Berbecului, 
inaintea iminentei treceri in Pesti, prin retrogradare, aduce o lezare a legaturilor 
de prietenie sau o pervertire a acestora prin solicitarea unor dovezi de afectiune. 
Nu este un moment in care astrele ii cheama pe oameni la a-si dovedi afectiune, 
prietenia sau loialitatea, dar este un moment in care, pentru stabilitate, oamenii 
simt nevoia sa apeleze la aceste valori, invocandu-le fara a uza de ele. Exista insa 
si posibilitatea, ca Pluton din cauza cuadraturii cu Junon sa rupa definitiv relatii, 
sa se angajeze intr-un proces de modelare a ceea ce i-a mai ramas in asa fel incat, 
atat la nivel personal cat si colectiv, oamenii sa traiasca un fericit moment de 
constientizare: “Ia uita, a fost tot timpul langa mine si nu l-am vazut!” 

Prin urmare, ziua de 6 octombrie aduce incercarea de a cumpara sau vinde 
ceea ce ne-ar spori increderea sau stabilitatea. Relatia de careu pe semne 
cardinale va impune evenimentelor un mare consum si o mare viteza de derulare. 
Daca e sa fie o declaratie atunci ne-o va sufla cineva in ureche, n-o va lasa offline 
pe messenger sau ne-o va striga de la fereastra vagonului in timp ce locomotiva 
anunta plecarea din gara. Unii vor lupta pentru a-si recastiga locul pe care l-au 
avut si pentru asta vor cauta sa adune in jurul lor cat mai multi oameni. Daca 
aceasta manevra este facuta pentru a sustine puterea de influenta, apelul la Luna 
neagra, din preajma lui NN, aduce erori de actiune atat de grave incat intregul 
trecut poate fi concentrat intr-o greseala, iar minciuna de ani de zile va fi 
demascata intr-o clipa. Recomandarea este aceea de a refuza tentatia de a 
conspira impotriva cuiva, oricat de util sau necesar ar parea si iertarea celor care 
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gresesc. Iisus ne-a invatat masura iertarii si azi ne putem aminti de ea pentru a 
putea mentine echilibrul ”Si ne iarta greselile noastre, precum si noi iertam 
greselile gresitilor nostri...”. De asemenea, pornind de la aceeasta idee, invatatura 
crestina ne spune “Daruind, vei dobandi”. Este evident ca regula nu se aplica 
numai in cazul binelui. Tradus ar fi: “Ceea ce vei darui, aceea vei dobandi!”. 
Acestora azi le alaturam “Aveti grija ce va doriti, pentru ca s-ar putea sa primiti!” 

Asadar, pornind de la dorinta si abandonandu-ne intr-un procedeu negativ, 
concecintele, pe cuadratura Junon-Pluton, vor fi pana sambata, cand Junon va 
trece in Pesti, aspre, dure, arzatoare. 

 
 
Miercuri, 7 octombrie 
Dupa cuadratura cu Pluton, Junon va intalni, intr-un sextil, Luna neagra si 

la doar cateva ore de la acest eveniment, Mercur, de aceasta data in mers direct, 
va ridica un trigon cu Capul Dragonului. De asemenea, Luna din Taur va implini 
astazi cuadraturile cu planetele din Varsator, trigoane cu cele din Fecioara, 
construind si un triunghi minor cu Marte si Uranus prin cele doua sextile pe care 
le va face cu acestia. 

7 octombrie este o zi inselatoare, periculoasa prin savoarea paradisiaca, prin 
minunile pe care le anunta si, deopotriva, prin mare haos pe care il provoaca. 
Inca in Berbec, Junon se va grabi sa-i judece pe cei vii dupa legile celor morti, 
invocand traditia si bunul simt, dar, de partea cealalta, nimic din ceea ce face si 
spune nu duce spre asta. Discutiile vor fi diferite de fapte, iar frumusetea celor 
doua elemente va fi cu atat mai mare cu cat vor fi mai ineficiente. 

La nivel personal sextilul lui Junon cu Lilith va centra treama de viitor pe 
relatii slabe si dezordonate. De partea cealalalta oamenii vor fi increzatori in 
destinele lor, in idelurile pe care si le-au propus fara a fi in stare sa duca spre 
concret ceea ce gandesc sau simt. Abundenta Lunii din Taur, siguranta valorile si 
intentia clara de a readuce frumosul si puterea aproape de limita de la care incepe 
indestularea, abundenta, chiar opulenta, vor umple timpul si vor muta atentia de 
pe eficienta pe placut. 

Iesind din sfera preocuparilor personale, dar mentinand vie intentia de a 
acumula, discuta, aservi, ridica, domeniul social va fi efervescent si instabil. Daca 
in sfera personala oamenii stiu sa-si puna ordine in ideei si sa-si stabileasca 
prioritatile, pe aceste conjuncturi astrale interactiunile vor fi haotice si 
ineficiente. 

Prin urmare, ziua de miercuri este o zi incarcata de evenimente, plina de 
dorinte si aspiratii inalte, dar incapabila sa duca la indeplinire ceea ce isi 
propune. 7 octombrie poate fi asemanata cu idealul absolut, cel al iluminarii, 
satori, eliberari, atat de inalt incat cere practicantului o alta abordare a vieti. Cu 
alte cuvinte, nimic din ceea ce ne ofera aceasta zi nu este bun pentru a ne duce la 
indeplinire idealul. Prea multa abundenta pentru a centra mintea pe eficienta, 
prea multe tentatii din directia opusa scopului propus pentru a mentine 
obiectivitatea. Iluminarea este un ideal sublim, dar atunci cand se discuta despre 
ea, fara a fi abordata cu staruinta, poate fi periculoasa pentru mentinerea 
echilibrului. Daca un om traieste in gunoi nu este indicat sa-l convingi ca gunoiul 
miroase urat, ci sa te straduiesti sa-i arati ca exista si alte mirosuri pe care nu le-a 
abordat, iar concluzia o va trage singur. 7 octombrie va dori sa ne invete prea 
multe, sa ne puna la dispozitie prea multe, dar spre finalul zilei ne vom da seama 
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ca nimic din elementele cu care vom fi tentati nu ne va fi util ca, in realitate, 
nevoile ne indreapta spre altceva. 

 
 
Joi, 8 octombrie 
La mai putin de o ora de la trecerea in aceasta zi, Luna isi va muta pozitia 

din Taur in Gemeni, aducand lumina gandurilor si mobilitate. Chiar daca este in 
exaltare in Taur, Luna, in aceasta perioada, in care semnele de pamant sunt 
agasate ducand greul incercarilor perioadei din cauza lui Saturn si a lui Pluton 
care trec prin Fecioara si respectiv Capricorn, impovareaza sentimentele si le 
motiveaza pentru a aduce la lumina revolta si nemultumirea. Sentimentul ca prin 
uzurpare, intrigi sau atacuri directe, prin prefacatorie sau demagogie se pot 
solutiona multe din problemele curente vor tenta in toata perioada in care Luna 
trece prin Gemeni (8 octombrie, ora 0:46 – 10 octombrie, ora 4:47). Eliberandu-
se de aceasta povara, prin trecerea sa in Gemeni, Luna le va spune oamenilor ca 
solutia cea mai buna este sa se vanda ieftin, sa se arunce in mobilitatea 
schimbarilor sociale, sa se agite sa se miste, sa alege si sa-si dovedeasca viteza de 
reactie cu atat mai mult cu cat sufletul a fost, in perioada anterioara, mai apasat 
de greutati si necazuri. 

Trecand in Gemeni, Luna va aduce oamenilor defularea sentimentelor, curaj 
fals, indrazneala, tupeu, lipsa de bun si simt si buna dispozitie. O veselie stranie 
se amplifica in aceasta zi, dar nu una normala, fireasca, ci una ironica, aproape 
caustica, in care cel ce vrea sa se debaraseze de tensiune rade cu atat mai tare de 
altul cu cat il umileste sau ridiculizeaza mai tare. 

Intreaga zi este marcata de aceste influxuri si toate merg spre esec. Veselia 
se va termina in dispute, ironia in cearta, iar defularea tensiunilor interioare in 
nesincronizari, rupturi, despartiri, amenintari, planuri de razbunare. 

La cateva ore de la rasaritul Soarelui, Mercur va implini la gradul 27 
Fecioara o conjunctie cu Saturn. Apropierea lui Mercur de Saturn trebuie sa ne 
spuna ca este o zi de analiza, ca verticalitatea si seriozitatea trebuie sa produca azi 
efecte pe termen lung si ca a programa azi un bilant al perioadei anterioare este 
cea mai buna alegere. Ce te faci insa ca azi nimeni nu este serios, toti rad, toti se 
acuza si peste tot lipsa de interes si seriozitate fac casa buna cu risipa si 
indolenta. Pierdem, asadar, un moment potrivit pentru a ne reaseza gandurile si 
faptele intr-o albie potivita planurilor corecte. Pierdem o zi de analiza pe baza 
careia sa ne putem construi viitorul si sa reparam greselile trecutului. 

De partea cealalta a baricadei (avem o Luna in Gemeni si ambivalenta este la 
ea acasa) trigonul pe care Luna, abia intrata in Gemeni, il va face cu Lilith ne 
aduce in centrul atentie un mare pericol, un mare avertisment, o poezie sumbra 
sau un discurs sinistru despre marile greutati care trebuie solutionate. Fiind 
vorba despre Lilith si despre ambivalenta Lunii in Gemeni, pericolul nu va fi 
reprezentat doar de ceea ce anunta, ci de ceea ce motiveaza ceea ce anunta. 

Prin urmare, 8 octombrie este o zi de duplicitatii periculoase. Pornind de la 
o agitatie, un neastampar motivat de aliajul intre dorinta de implinire si 
sentimentul de povara, greutate, seriozitate, oamenii vor trece brusc la veselie si 
superficialitate. Unii pot fi geniali in superficialitatea lor, altii neputinciosi si din 
aceasta cauza vor trece de partea minciunii, demagogiei si lipsei de scrupule. Cert 
este ca veselia, tocmai pentru ca avem o Luna neagra implicata in aspect, va fi o 
fatada, iar ironia nicidecum o dovada a inteligenta, ci semnul ca dincolo de 
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cuvinte se ascunde o atitudine sumbra, negative, periculoasa ce il poate impinge 
pe cel in cauza la gesturi necugetate. Viata sociala a zilei de 8 octombrie nu este 
pe frecventa Lunii in Gemeni, asa cum o stim noi, din alte conjuncturi. Asadar, 
feriti-va de mincinosi si parveniti, pentru ca azi ei trec la actiune. Cu cat vor fi 
mai eficienti in rautatea lor cu atat vor rade mai tare, ca un clown demoniac ce 
rade si se distreaza cu cat copii pe care i-a pacalit plang mai mult. 

 
 
Vineri, 9 octombrie 
9 octombrie este o zi a schimbului, a tranzactiei, a distrugerii unor idealuri, a 

surparii visurilor frumoase, a observarii laturii negative a vietii intr-un mod 
organic, neplacut, dureros. 

Inainte ca Soarele sa rasara, Marte va trece peste Coada Dragonului trezind 
manii vechi si ducand la o explozie de resentimente si aversiune. Multi se vor 
trezi cu noaptea in cap sau vor atipi putin dupa ce au fost pasari de noapte, cu 
totii insa vom avea o dimineata agitata, in care binele pe care l-am asteptat de la 
inceputul saptamanii si la care multi au lucrat la modul concret sau l-au asteptat 
cu sufletul la gura, se dovedeaste a fi diferit de ceea ce s-a anuntat. 

Suprapunerea momentului de conjunctie Marte-NS cu trigonul Soare-Luna 
nu face altceva decat sa continue ceea ce ziua de 8 octombre a anuntat sau facut. 
De aceea trigoanele pe care Luna le ridica impreuna cu planetele din Varsator vor 
fi percepute ca simple momente ce nu au puterea sa intoarca un rau declansat si 
nici sa schimbe o stare proasta accentuata de lipsa de perspectiva. 

Ceea ce este interesant este dat de efectul acestei conjunctii. Colectionar de 
suferinte, amator de melodrame sau povestiri triste despre marile esecuri ale 
vietii, Marte in Rac aduce o rezonanta negativa intr-un moment de cumpana. Ieri 
prin conjunctia lui Mercur cu Saturn ar fi trebuit sa se faca bilantul, sa se 
stabileasca noi prioritati, noi parghii de actiune si ar fi trebuit ca echilibrul sa 
prinda contur. Superficialitatea si atacul direct impotriva simtului practic a 
distrus gandul cel bun si, pentru ca Marte si Coada Dragonului erau in aplicatia 
conjunctiei lor, resentimentul a pus stapanire pe multi dintre noi. 

Daca ieri am ras de ceea ce se intampla in viata noastra si prin lipsa de simt 
practic am distrus multe valori sau realizari bune si am ras mai tare bucurandu-
ne ca distrugerea inseamna eliberarea de grija ce le-am purtat-o, azi, viata isi va 
cere dreptul la replica. Ceea era ascuns ieri azi vine la suprafata, ceea ce nu s-a 
impliniti ieri, azi cauta solutie, iar ceea ce a fost umilit ieri azi se ridica si isi cere 
dreptul la actiune, miscare, putere. Puterea lui Marte in Rac este in totalitate 
negativa. In Rac, Marte ii face pe oameni sa uite de curaj si toate actiunile pe care 
le predispune vin pe resentimente si sunt motivate de durere, nu de dorinta de 
izbanda, replica, razbunare, avand ca scop lupta impotriva vechilor umilinte. 

Prin urmare, 9 octombrie este o zi a razbunarii, a replicilor, a iesirilor din 
matca, a frustrarilor. Bucuria este agresata la fiecare pas, iar putinul curaj ce a 
mai ramas in suflet enerveaza, irita si sfarseste prin a fi dominata. Nervozitatea 
are pentru fiecare o explicatie, dar nimeni nu are timp sa ascunte pentru ca 
fiecare simte greutatea propriei dureri si este dominat de asta. 

Incercarea majora pe care Coada Dragonului ne-o aduce acum este aceea a 
iertarii. Jocul de-a cuvintele, explozia de sentimente negative, rememorarea 
negativa nu sunt reale. Le vedem insa reale pentru ca prind viata din albumul 
vietii personale si pun stapanire pe noi. Daca ne este suficient ca astrele ne spun 
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ca dincolo de ele este o mare iluzie este minunat, daca nu atunci in momentul de 
maxima nervozitate, de iritare si nemultumire sa privim omul care ne-a suparat 
si sa ne amintim bucuriile pe care le-am impartasit impreuna sau pe care ni le-a 
provocat in trecut. Daca, ulterior evocarii, nu vedem nimic bun inseamna ca 
traim un moment de dezechilibru, de indoiala si autodistrugere, iar replierea, 
diminuarea si iertarea sunt singurele metode de a depasi momentul. “Pomul este 
judecat dupa roade si omul dupa fapte” spune proverbul. Faceti fapte mari azi 
pentru a va regasi echilibrul si lumina spirituala care va ajuta sa respirati, sa 
ganditi, sa simtiti vivacitatea si pulsul Universului care, in mod sintetic, sunt 
numite viata. 

 
 
Sambata, 10 octombrie 
In mersul sau retroagrad Junon, la doar 13 minute de la miezul noptii, va 

trece in Pesti. Faptul ca paraseste agresivul semn al Berbecului, ar putea insemna 
pentru unii ca este un semn bun si ca intrata in Pesti va aduce echilibru si putere 
acolo unde a adus dezbinare si criza. Nu va fi asa! 

Retrogradarea lui Junon aduce crize in relatii si ruperea parteneriatelor, 
despartire de cel mai bun prieten sau scindarea unei asocieri ce parea solida si 
motivata. Nu trebuie sa uitam insa ca nimic static nu rezista, ca Universului este 
construit sa fie in miscare, sa evolueze, sa mobilizeze valorile sale care se 
inlocuiesc periodic. Atasamentul indicat de Luna in Taur, are azi, in ultima zi de 
Gemeni (tranzit al Lunii prin Gemeni) o noua lovitura: atacul impotriva 
atasamentului. Gradului anaretic al lui Junon din timpul noptii i se alatura 
gradul anaretic al lui Mercur, inainte de a trece in Balanta cu care va face o 
opozitie. In ochii astrologului momentul apare ca o intersectie a doua trenuri 
intr-o gara in care, in mare viteza, Juno, atrasa de trecut, durere, 
resentintimente, posedata de acestea si incapabila sa le faca fata, rastoarna ocaua 
cu probleme, dandu-i lui Mercur raspunderea de a gestiona ceea ce i-a mai ramas 
pe fundul vasului. Ce moment spectaculos! 

Valorile nerezolvae ale aliantelor si repieteniilor esuate au acum prin 
trecerea lui Junon in Pesti un moment de revenire si cei implicati chiar par a se 
apropia pentru a-si cere iertare, dar realitatea, pana la urma, se dovedeste a fi 
alta. Ei se apropie pentru a construi din nou o confruntare. In tot acest cutremur 
si descindere de forte, Luna paraseste instabilul semn al Gemenilor si intra in 
domiciliu (Rac) de unde va incerca sa dicteze ordinea si echilibrul, de unde va 
cauta sa ofere solutii emotionale si sa mobilizeze anturajul pentru solutie. Nu va 
avea insa suportul lui Mercur, pentru ca, in Balanta, Mercur este duplicitar, 
mincinos si versatil, el se face ca uita esentialul pentru a-si focaliza atentia pe 
nimicuri pentru a-si mentine importanta de sine, singurul element solid care il va 
preocupa in tot acest tranzit. 

Evenimentele acestei zile nu se opresc aici, ele sunt amplificate de opozitia 
pe care Luna o va face cu Pluton, imediat ce intra in domiciliu si totul va fi 
perceput ca o sarcina suplimentara transferata de cel care doreste impovararea 
celuilalt pentru a-l distruge. Aceasta opozitie va implini, prin cuadratura lui 
Mercur cu Pluton, un careu in T cardinal care va aduce un plus de instabilitate pe 
tot cuprinsul zilei si il va amplifica la fiecare replica lansata. 

Prin urmare, ziua este deosebit de dificila si grea. Pe fondul acesta trigonul 
Soarelui cu Jupiter va produce efecte bune ce nu vor fi observate, efecte bune 
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trecute intr-un plan secund, o stabilitate asupra careia se va indreapta toata 
agresivitatea si lipsa de consideratie pe care unghiurile si pozitiile planetelor le 
aduc. Azi oamenii isi zambesc, isi dau in cap unii la altii si apoi isi recomanda unii 
altora sa treaca pe la psiholog. 

Intrucat cele mai multe si mai dificile evenimente se produc pana la rasaritul 
Soarelui dimineata poate fi foarte dificila. Ea poate da peste cap planurile pe care 
ni le-am facut intreaga saptamana pentru aceasta zi si, de asemenea, implini 
aprecieri negative aduse altora. Luna neagra va sustine acest tablou aducand 
inspiratie celor orientati negativ si neputinta, lipsa de cuvinte sau ordine in 
ganduri celor pozitivi. Intreaga zi va parea ca o lupta intre bine si rau, iar trigonul 
Soare-Jupiter, ce ar trebui sa aduca implinirea pozitiva a unor eforturi, va fi 
terfelit si va deveni mijlocul de disputa sau instrumentul ce duce la discordie. 
Daca stabilitatea, parghiile administrative si financiare, echilibrul, sanatatea 
restabilita, puterea de decizie sunt mijloace ce, prin acest unghiu, prind vigoare, 
in aceasta zi ele vor constitui tot atatea motive de agresare si ingrijoare. 

 
 
Duminica, 11 octombrie 
Provocarile vin pe masura destinului, iar 11 octombrie ne va invata foarte 

tare acest lucru. Daca in aspectele de trigon si sextil ale unei planete cu alte doua, 
aflate in opozitie, astrul are calitatea de planeta mediatoare opozitiei doar daca 
face sextil cu cea din fata, valoarea acestei configuratii (data de prezenta 
unghiurilor, nu doar de ordinea lor) este aceeasi in ambele cazuri. Azi Venus va 
face sextil cu NS si trigon cu NN si confort teoriri indicata mai sus nu poate 
deveni planeta mediatoare nodurilor, insa valoare ei, reiesita din relatia in 
unghiuri majore (sextil si trigon) cu acestea nu este minimizata. Valoarea 
acesteia, aflata in aplicatie (crescendo) de-a lungul zilei, cand Mercur va face un 
trigon cu Lilith si luminariile vor fi in Patrar, devine usor de inteles si aplicat 
facand trimitere la Teorema lui Pitagora pentru triunghiul dreptunghic: patratul 
ipotenuzei este egal pe suma patratelor celor doua catete. Pitagora a fost un 
vizionar si nu este un secret ca inainte de a fi un matematician desafarsit, a fost 
un mare clarvazator, impresionand prin viziunea asupra unversului si aducand in 
aceasta lume adevarurile arhetipare ale cifrelor. 

Relatia lui Pitagora este cu atat mai usor de inteles atunci cand avem de 
infruntat mesajul astral al Axei Dragonului. Daca NN (Capul Dragonului) indica 
menirea, scopul, finalitatea, misiunea pe care ne-o atribuim continand valorile ce 
ne lipsesc pentru a ne intregi atat fiinta cat si rolul si rostul in aceasta lune, NS 
(Coada Dragonului) se va opune in permanenta noului si il va covinge pe individ 
ca trecutul, cu experienta sa este mai important, ca realizarile sale trebuie luate in 
seama pentru ca succesul sa fie garantat. Niciuna dintre partile Axei nu au 
dreptate atunci cand sunt privite separat. De aceea ele actioneaza impreuna si 
tocmai de aceea se spune ca pentru orice efect a existat o cauza. Cauza este 
ignoranta, efectul este tot ignoranta, iar intre acestea este viata de zi cu zi cu 
implinirile si deziluziile pe care aceasta lume le revarsa asupra noastra din 
abundenta. Totusi, sunt fiinte care doresc sa stie de ce cauza s-a propus si de o 
asemenea cauza produce un asemenea efect. Constatand ridicolul in care cauza 
este identica efectului, fiinta cade in blazare si nu doreste sa mai afle adevarul ca 
are de-a face cu aceleasi notiuni, dar din planuri diferite. Ignoranta trecutului nu 
este aceeasi cu cea a viitorului asta pentru ca aici, in prezent, actionam, suntem in 
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miscare, gandim, pentru ca avem putere de decizie si suntem implicati intr-un 
mecanism de manipulare a valorile, de vreme ce suntem aici dintr-o cauza si, cu 
toate acestea, avem puterea sa ne si propunem, mai departe, o finalitate. 

Venus, in aceasta situatie vine si da rost ecuatiei prin masura. Masura, prin 
Micul Benefic, este sentimentul. “Sa nu-i dea Dumnezeu omului cat poate duce!” 
spune proverbul si aceasta constientizare este de asemenea una afectiva, 
emotionala pentru ca tine tot de Venus in ambivalenta sa zodiacala (domiciliu in 
Taur-senzual, terestru si in Balanta - rafinat, eteric). In relatie cu Noduruile 
masura impusa de destin in prezent, aceea constientizata si expusa matematic 
prin patratul valorii, este egala cu suma dintre constientizarea intelegerii 
trecutului (sextil cu NS) si constientizarea talentului (trigon cu NN). Unii vor 
vedea in mesajul lui Venus de azi, cea care in esoterism aduce oamenilor Stiinta 
cerului, recomandarea Oracolului din Delphi: "Nosce te ipsum!" sau "Gnoti 
seauton!" tradus “Cunoaste-te pe tine insusti!” 

Pe fondul acestei gratii, trigonul lui Mercur cu Lilith este un con al 
abundentei ce aduce zilei evenimente variate si bogate ca numar, diverse si 
ample. 

Prin urmare, 11 octombrie este o zi de mare raspundere, o zi in care se 
stabilesc planuri de viitor, se fac analize, se trag concluzii si se aleg trasee ale 
vietii. Un simplu gand ce se lasa dominat de un sentiment gresit poate duce 
trenul pe o alta linie, tocmai de aceea sentimentului trebuie sa i se acorde in 
aceasta zi o mai mare importanta decat in alte zile. Visele noptii vor fi inselatoare, 
mesajele lor de asemenea, tocmai de aceea nu trebuie sa luam in considerare 
nimic din ceea ce subconstientul ne va spune in astfel de momente si nu trebuie 
sa ne lasam dominati de impresii ce au venit asupra noastra intr-un moment de 
maxima receptivitate. Recomandarea pentru aceasta zi este aceea a cultivarii 
gandurilor bune si a abordarii unor sentimente echilibrate, corecte, benefice. 
Daca alungam orice gand rau, orice mijloc de a mentine starile viciate aproape de 
argument, ziua poate fi senina, sublima si purtatoarea unui evident semn de 
evolutie. Altfel ea poate aduce o noua povara prin alegeri gresite. 

Sa fim, asadar, responsabili pentru faptele noastre si sa alegem ceea ce ne 
sporeste puterea pentru a ne indeplini menirea pe care ne-am asumat-o prin 
destin. Desi nimic din ceea ce facem aici nu este important pentru Iluminare, ci 
doar Iluminarea in sine, si chiar daca inutilitatea acestei lumi cu faptele, 
impulsurile si realizarile sale nu constituie baza pentru aceasta minunata 
deplinatate, verticalitatea este modul nostru de a arata ca suntem asemeni 
Ingerilor, creati dupa chipul si asemanarea Unicului. 

 
Luni, 12 octombrie 
Pe ultimul segment al zodiei Rac, Luna va trece peste Coada Dragonului si 

va aduce o stranie rememorare a trecutului. Fiind foarte aproape si de sextilul cu 
Venus, deci cand trece peste NS sextilul este in aplicatie, ne putem astepta sa ne 
copleseasca sentimentul de singuratate, de deposedare, de abandon, de 
despartire. Unii isi vor petrece noaptea udand batiste si amintindu-si ce buni 
prieteni erau cu cei pe care ii antipatizeaza azi sau cu cei care isi aleg acest 
moment ca sa plece. 

Sextilul Lunii cu Venus nu poate fi nicidecum aducator de noroc si nu poate 
avantaja femeile, ci, pentru ca se produce in aplicatia conjunctiei Luna-Marte, 
este devitalizant, incarcat de dramatism, durere, indoiala si temere. Nu vom sti ce 
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este de facut, iar daca vom dori sa face ceva nimic din ceea ce vom alege nu va fi 
placut. 

Pana la trecerea sa in Leu, aducand egoismul si aroganta la rang de regula si 
calitate, Luna va mai trece printr-un sextil cu Saturn si un trigon cu Junon. Ni se 
va parea ca sentimentul si gandul sunt corecte si ca rememorarea pozitiva pe care 
noapte de 11 spre 12 octombrie ne-o ofera este semnul unei schimbari pozitive. 
Ne vom hrani cu sentimentul de stabilitate si unii vor crede in certitudinea 
schimbarii peste noapte, dar pe un semn al Racului atat de incercat (NS il 
tranziteaza), ziua nu poate aduce nimic bun, dacat o informatie corecta, o valoare 
reala, un semn corect ce va rezolva enigma trecutului. 

Cea mai mare parte a zilei Luna va trece insa prin Leu si, fiind in prima parte 
a acestui semn, va avea de infruntat opozitia cu Luna neaga si sextilul cu Mercur. 
Daca noaptea va avea coloratura amintirii, la lumina zilei oamenii isi vor ascunde 
sentimentele si se vor arata prefacuti. Chiar daca intunericul le-a adus dureri 
sufletesti sau fizice, nu vor recunoaste si vor considera ca pot minti pentru a salva 
aparentele. Da, astazi si maine pot minti, cand Marte inca se mai afla pe gradul 
28 Rac si inca isi vor mai considera durerea o masura a limitarilor sociale sau 
personale la care destinul il suspune pe individ. 

Vedetea aceste zile este insa sextilul Marte-Saturn pe final de zodii si va da 
acestei zile, dar si zilelor urmatoare, un imbold major in a considera ca viata este 
un efect karmic. Unii vor face o sinteza pozitiva, altii nu. Ceea ce este demn de 
retinut, din acest aspect ce implica doua zodii obosite de atat de multe framatari 
sociale si personale, este rezumatul. Nimeni nu-si va mai aduce aminte de efort 
sau de rezultatele favorabile pe care intamplator le-au avut, ci, facand un rezumat 
al acestei perioade, isi vor aminti doar de sentimentul sfasietor de nedumerire 
sau durere care va veni. 

Prin urmare, 12 octombrie este semnul ca viata ni se arata in forma ei 
complexa si ca efectele karmice la care ne raportam nu reprezinta viata, ci o 
coloreaza, o diversifica. Sentimentul il va duce acum pe individ dincolo de 
semnele acestei lumi acolo unde am putea gasi alinare si intelegere. Chiar daca 
revenirea la perceptia a ceea ce se intampla in jur este dura, amintirea unei vieti 
de dincolo, a unor energii diafane care se desfasoara dincolo de brutalitate acestei 
lumi poate alina sufletul si pregati pentru alte incercari si mai mari care se 
anunta cu Luna noua din ultima zi a acestei saptamani. 

 
 
Marti, 13 octombrie 
Revenirea la mers direct a lui Jupiter, pe haosul social produs de opozitia 

Saturn-Uranus (ce isi pregateste, inca de pe acum, repetarea in 2010) si aplicatia 
careurilor Saturn-Pluton si Uranus-Pluton, va viza complicatiile sociale, 
fluctuatiile financiare si efectele lor nefaste. Daca Uranus in relatie cu Saturn a 
complicat relatiile sociale confundand raportarea intrafamiliala cu cea 
interfamiliala, cuadraturile pe care Pluton le va face cu cei doi, va ravasi viata de 
familie, abuzurile ce vin de acolo, abordarea defectuoasa, ce pare sa fie impusa 
din interior familiei, pana la limite dureroase, nedorite. 

Nu vom simti ca se face dreptate si nici ca vreun functionar sa-si schimbe 
abordarea sau modul nepotrivit de a trata un individ care ii solicita o informatie 
sau ii cere sprijinul, dar ne vom aminti, mai mult decat altadata, ca exista 
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nedreptate si ca puterea pe care o are nedreptatea a fost mare, iar efectele pe care 
le-a produs distrugatoare. 

In aceasta zi, in care nedreptate revine la casa ei, dar nu mai gaseste pe 
nimeni acolo, Saturn face o conjunctie cu Venus, Soarele un sextil cu Luna, Venus 
un sextil cu Marte, iar Luna se va opune lui Jupiter si lui Chiron, impartind ziua 
in tabere pe o miza. Daca puterea si ambitia par sa fie azi apanajul lui Jupiter in 
Varsator aducand in centru atentie secrete ascunse ale trecutului, conjunctia si 
cele doua sextil aduc o bucurie inedita venit chiar din viata de familie agitata si, 
pe alocuri, chiar dezordonata. 

Prin urmare, ziua aduce o amestecare a trecutului cu prezentul intr-un mod 
de neinteles. Nu ne vom putea mobiliza sa intelegem ce anume ne aduce destinul 
din trecut, ce era mister candva si acum nu mai este si ce trebuie sa facem pentru 
a opri agitatia ce se va raspandi pe tot parcurul zilei. Vom trai intens si amplu tot 
ceea ce ni se va infatisa, tocmai pentru ca lipsa unui punct de referinta poate 
aduce zilei atat de mult haos incat sa fie o zi neagra in calendarul nostru, o zi 
sinistra care sa ne aduca in viata multa suferinta. Orice intentie formulata clar 
poate deveni centru de referinta si poate ajuta in a transforma nemultumirea si 
durerea intr-un nou rasarit. 

 
 
Miercuri, 14 octombrie 
Intelegerile zilei de ieri nu vom mai putea sa le aducem acestei zile pentru a 

face fata durerilor aduse de nepotrivirile de caracter, despartirile dureroase sau 
conflictelor intre asociati. Tocmai de aceea actiunile acestei zile vor fi motivate de 
dorinta de a face dreptate, planuri de razbunare, de durerile unor interactiuni 
neintelese sau de sentimente ravasite de nedreptate. 

Daca Venus i se opune lui Junon, implinind aspectul la grad perfect inainte 
ca Luna sa treaca in Fecioara, Marte, cu Luna in Fecioara, spre seara, va implini 
la grad perfect sextilul sau cu Venus devenind planeta mediatoare opozitiei 
Venus-Junon. Unii se vor astepta ca intreaga zi sa para incarcata de victorie doar 
pentru ca pornesc la lupta, doar pentru ca intentioneaza sa-si faca singuri 
dreptate, insa cea mai mica lipsa de control le poate fi fatala. 

Curajul si incredere le va veni in mare intensitate la mijlocul zilei cand Luna 
va ridica un trigon cu Pluton si cand sentimentul de siguranta va ascunde 
intentiile mai putin corecte ale aceste zile. 

Pe acest fond al lipsei de control si a dorintei de a actiona pentru a rezolva 
erorile trecutului, pentru a razbuna umilinte mai vechi, trigonul Soarelui cu 
Chiron este de-a dreptul mirific. “Din bube, mucegaiuri si noroi,/ Iscat-am 
frumuseti si preturi noi” ne spunea Arghezi si 14 octombrie aduce in plan real 
mesajul sublimarii si purifica energiile inferioare si impulsurile ce inglodeaza 
fiinta in pacat si ignoranta. 

Prin urmare, cea de a treia zi a saptamanii contine aspecte ce il pot ajuta pe 
individ sa sublimeze trecutul tulbur sau dureros pe care destinul i-l aduce acum 
in planul constient. Atat Marte, din tragicul semn al Racului, cat si Venus aflata 
acum pe ultimul grad al caderii sale (Fecioara) aduc in prezent ceea ce este mai 
dureros si mai complicat de rezolvat, traume si nemultumiri ce au fost 
abandonate in trecut si care acum vin spre noi pentru a le rezolva. Nimic negativ 
nu poate fi rezolvat fara iertare. Iertand vom gasi intotdeauna calea de a duce mai 
depate povara unui destin complicat. 
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Joi, 15 octombrie 
La putin timp de la miezul noptii, Venus va trece in domiciliu (Balanta) si 

spre seara va avea de infruntat cuadratura cu Pluton, cel care tranziteaza semnul 
de domiciliu al planetei ce este in exaltare in Balanta (Balanta - domiciliul lui 
Venus – este semnul de exaltare al lui Saturn). Legatura lui Venus cu Saturn este 
insa una puternica si reformatoare. Ceea ce ziua de ieri a tulburat azi se va linisti 
si se va orienta spre putere si renastere. 

Domiciliul lui Venus aduce azi, pana spre seara, acea speranta si acea liniste 
care il ajuta pe individ sa-si faca planuri noi, corecte sa-si gaseasca echilibrul, dar 
si resursele necesare pentru a merge mai departe. 

Pentru ca este totusi vorba de cuadratura, un eveniment neplacut va 
declansa toate aceasta suita de evenimente fericite si poate coordona derularea 
pana la implinirea lor. 

Elementul neplacut unora va fi acela al predestinarii. Pentru ca avem un 
Soare si un Marte in cadere, vitalitatea se va situa la cote minime, de aceea multe 
din intamplari se vor derula de la sine fara sa se poate interveni asupra lor. 

Prin urmare, 15 octombrie este o zi a renasteriii sub o alta infatisare. Cum 
este de asteptat, noul inceput aduce o oarecare descumpanire, o deruta data de 
noua albia in care ne vom aseza. Unii se vor speria pentru ca lipsa de vitalitate li 
se va parea de rau augur, altii se vor bucura si vor profita la maximum de acest 
moment. Sa avem incredere in destin azi, sa fim curajosi si lasam piesele unui 
nou puzzle sa ne indice noile directii. Pentru cei care isi deschid sufletele si 
primesc schimbarea intr-o energie superioara, intr-o stare sufleteasca evlavioasa 
si pura, ziua este semn al iluminarii, al deschiderii spre misiunea ce fiecaruia i-a 
fost data inainte de a veni aici. 

 
 
Vineri, 16 octombrie 
Prima jumatate a zilei cu Luna in Fecioara si Marte anaretic in Rac, in 

ultima combinatie de acest fel din urmatorii 2 ani, aduce un trigon Venus-Lilith 
pe fondul opozitiilor pe care Luna le ridica alaturi de planetele din Pesti. 

Aceasta combinatie este un semn de final, de lansare a semnalelor de 
revenire la normal intr-un sector asupra caruia s-a lucrat in ultima luna. Exista 
multa tensiune pe relatii, pe acele relatii care au dus la constituirea de grupuri, 
care au stat la baza asocierilor sau care au dus la finalizarea unor procese pe ideea 
de parteneriat. O parte din elementele care se apropie acum de final sunt bune, 
altele sunt rele, dar promit o imbunatatire, insa pe ansamblu, datorita trigonului 
pe care Venus il ridica impreuna cu Luna neagra, toate lucrurile bune, care se 
anunta acum si care nu se implinesc acum ca un efect a ceea ce s-a facut in trecut, 
sunt iluzii frumoase, dar periculoase. 

Inainte de a trece in Balanta, Luna va ridica un sextil cu Marte, semn de 
impacare cu trecutul, de rezolvare a acelui trecut care a chinuit si adus disfunctii 
administrative, sociale sau chiar disfunctii fizice, organice. Semnele de 
ameliorare sunt inselatoare, dar acelea care se sustin pe straduinte mai vechi, 
sunt stabile si trebuie privite asa. 

Daca pe Luna in Fecioara iluzia succesului, norocului sau binelui amesteca 
rezultatele meritate ce ne vin din faptele trecutului cu promiziuni desarte, 
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sustinute pe merite inventate, la trecerea ei in Balanta, Luna va impune 
oamenilor o selectie, intai prin indiferenta, apoi prin inteligenta. Spre seara, 
Luna, trecand prin apropierea lui Venus, va face un trigon cu Lilith fiind pentru 
noi toti un moment al adevarului. Micul Benefic (Venus) fiind in domiciliu in 
Balanta este bine aspectat si puternic, iar relatia ei cu Mercur, instabil si versatil 
in acest semn, alaturi de Soare pe ultimul decan al zodiei dominat de Mercur, va 
face sa pluteasca in jur informatiile, adevarul, puterea de a discerne, doar ca 
nimeni nu va uza de ele. 

Spre seara Marte va trece in Leu, eliberandu-ne de tragic, indoiala si 
suspiciune, de teama de fi lovit atunci cand puterile scad cel mai tare, aducand 
incredere, la inceput, cu masura, apoi, in zilele urmatoare, din abundenta, 
siguranta, dorinte extravagante, trezind nevoia de fi in centrul atentiei si de a 
straluci. Plasandu-se pe casa IV, in tema ingresului sau in Leu, Marte, guvernator 
al acestui moment, va aduce schimbari si leziuni pe increderea si stabilitatea 
traditionala. Chiar daca este semn de putere si stralucire, de explozie si 
dinamism, lipsa de masura, caracteristice defectelor impuse in zodiac de Leu, ca 
semn de foc, poate aduce in timpul acestui interesant tranzit (16.10.2009-
7.06.2010) diminuarea discenamantului si a echilibrului. Dorinta va fi in 
contradictie cu necesitatea si nimic din ceea vom face nu va fi sustinut de 
necesitate, ci doar de impulsul de a satisface o dorinta, iar dorinta nu va fi 
sustinuta de ea insasi, ci, prin dinamismul ei, ne va indica ambitii mai vechi pe 
care vom considera util sa le indeplinim acum. 

Lungul tranzit al lui Marte prin Leu este deosebit de puternic si agresiv. El 
va aduce modificari nu doar de gandire si abordare, dar si de reasezare la nivelul 
marilor structuri militare, administrative, in aparatul de conducere si in randul 
gruparilor constituite din marii lideri ai lumii. Marte in Leu nu ii ajuta pe oameni 
sa vorbeasca, ci le dicteaza si le suprima vocea si vointa motivand necesitatea, 
insa necesitatea lui este dorinta. Vine o perioada grea pentru cei care nu stiu sa-si 
controleze dorintele, care au ambitii mari si care nu si le-au pregatit pana acum, 
cizelandu-le, o perioada grea pentru lideri, pentru conducatori si sefi, pentru ca 
decizia, prin Marte in Leu, vulcanica, dominatoare si apriga nu comporta 
interpretari sau ajustari. 

Prin urmare, ziua este una dispusa sa-i ofere omului prilejul de a intelege 
ceva din abundenta paradisului, insa prea putin suntem in stare sa luam din ele. 
Tot ceea ce se intampla in aceasta zi este important pentru demersurile sociale 
sau personale pe care le vom face pana in iunie 2010, cand Marte va trece in 
Fecioara, eliberandu-ne de patima orgoliului, a judecatilor gresite si a lipsei de 
masura. Intrand in Leu, pe separatia cuadraturii Luna-Pluton, a trigoanelor 
Luna-Lilith, Venus-Lilith si a conjunctiei Luna-Venus, duplicitatea lui Marte in 
Leu ne va tulbura atat de tare incat in perioada sa de retrogradare prin acest 
semn (20.12.2009-10.03.2010) vom avea impresia ca tot ceea ce este bun duce 
numai spre rau. Fiind un inceput atat de important si luand in considerare 
contextul astral al acestui an impus de agresivitatea maleficilor Saturn, Uranus si 
Pluton, cu o noua trasatura agresiva, 16 octombrie trebuie sa fie o zi a iertarii si 
intelegerii impuse prin vointa. Este important ca primele raze de vointa 
revigorata de trecerea lui Marte in Leu sa le folosim pentru a ne echilibra destinul 
si a-l elibera de dramatismul pe care l-am cultivat in ultima perioada. Incercand 
aceasta abordare vom considera ca greutatile si bucuriile cele mai mari trebuie sa 
fie primele elemente supuse acestei modificari, dar, trecand pe casa IV a temeie 
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sale de ingres, Marte ne spune ca punctul cel mai dureros asupra caruia trebuie 
sa se lucreze este cel al vietii private, al specificului, al laturii intunecate al 
personalitatii si al tenacitatii cu care dorim sa finalizam fara a ne undui, fara a fi 
flexibili sau intelegatori. Nu asupra problemelor se va lucra, ci asupra cauzelor! 

 
 
Sambata, 17 octombrie 
Sambata este primul mare eveniment al acestei perioade, dupa intrarea lui 

Marte in Leu. Saturn, opunandu-se lui Junon va stabiliza rupturile de aliante, 
despartirile si pierderile de statut si demnitate predispuse de o luna de zile 
incoace. Pe acest fond trigonul Soarelui cu Neptun aduce primul si cel mai 
important semnal construit impotriva exceselor aduse de trecerea lui Marte prin 
Leu. 

Cei mai multi se asteapta ca acest aspect sa aduca lumina si intelegere, curaj 
si viziune, putere de patrundere in ungherele cele mai ascunse ale vietii si, mai 
ales, bunatate. Atunci cand Soarele, aflat in cadere, isi face prieten (trigon) pe cel 
care in domiciliul sau este in exaltare (Neptun in Leu este in exaltare), schimbul 
mistic pe care il realizeaza acum aceste doua planete este eminamete pozitiv. 
Caderea Soarelui, chiar daca unora le poate insemna dezechilibru si 
depersonalizare, ea este, prin trigonul cu Neptun, abandon si smerenie, 
indrazneala de dragul credintei si a convingerilor superioare, dar si un elogiu 
adus functiile superioare ale gandirii. 

Daca planul personal se afla sub apanajul opozitiei pe care Saturn o 
realizeaza cu Junon, incurajand bunurile personale, imprumutand obiecte, valori, 
idei sau furandu-le, stricand intelegeri mai vechi si inducand sentimentul de 
neincredere in oameni si in valorile pe care acestia le cultiva, planul social 
primeste razele speciale ale conjunctiei Luna-Mercur si ale trigonului Luna-
Jupiter. Se pun bazele unor colaborari strategice, care, fiind indicate de un aspect 
al Lunii, nu pot fi durabile, dar pot fi, pana la urma, bune si constructive. 

Elementul cel mai important care se desprinde din acestea nu este insa cel 
care produce evenimente in planul imediat, ci acela, dat de trigonul Soare-
Neptun, care sugruma consumul in exterior si duce intreaga energie spre interior. 
Misticii numesc acest proces “alchimie interioara” si el porneste de la sublimarea 
elementelor inferioare in elemente superioare corespondente, apoi directionarea 
lor spre ramurile subtile ale fiintei, cele care cresc dupa masura bunatatii si a 
altruismului pe care fiecare le detine. 

Prin urmare, 17 octombrie este o zi a duplicitatii interior-exterior. 
Evenimentele ce se vor consuma in social nu sunt deloc esentiale. Cele mai 
importante si valoroase sunt cele care ne duc fiinta spre interior si care ne impun 
prin trasaturile lor o raportare la metafizic, sublim, elevat. 

Consumare energiei in activitati exterioare se va face cu un efort foarte mare 
si, pentru ca intrerupem un proces ducandu-l spre exterior cand el este trimis 
spre interior, vulnerabilizeaza fiinta si o vlaguieste. Tocmai de aceea sambata 
trebuie sa cultivam valorile sufletului si spiritul ne va indica in mod precis care 
sunt valorile exterioare ce sustin actiunile sale. 

 
 
Duminica, 18 octombrie 
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Cu Luna noua de azi, incepem o perioada de aproape o luna de zile de 
reasezare a puterii. Un ascendent in Scorpion ce trimite planetele din Balanta 
doua in casa XI si doua in casa XII, valentele puterii si ale luptei pentru putere se 
impletesc atat de bine incat cei care atrag atentia prin minciuna conving faptul ca 
li se cuvine puterea. 

La aceasta Luna noua minciuna este pasaportul celui care doreste sa fie 
ascultat sau urmat, sa fie pus intr-o functie importanta, sa fie adulat ca lider, 
chiar si atunci cand cunostintele si abilitatile sale de a coordona nu sunt la cotele 
cele mai bune. Chiar daca Luna, inainte de a implini conjunctia cu Soarele, ridica 
trigoane la planetele din Varsator, suportul energetic necesar contracararii 
falsului, minciunii si delapidarii, a denigrarii adevarului a desconsiderarii 
omeniei nu este suficient de puternic pentru a echilibra Balanta si a le aduce 
aminte oamenilor ca valorile sunt altele. La numai o ora de la momentul de Luna 
noua cuadratura pe care Luna o face, inaintea Soarelui la Axa Dragonului 
implineste momentul de ratacire indicat de Luna noua. 

Careul luminariilor la Axa Dragonului aduce prin cele doua cuadraturii de 
fiecare, unul cu NN si altul cu NS, o tensiunea fata de ceea ce nu s-a rezolvat in 
trecut si alta fata de ceea ce ne dorim, dar nu putem face. Ambitiile lansate de 
Marte abia intrat in Leu, sunt imposibil de controlat pe un asa aspect. Degeaba 
Luna isi cauta un sfatuitor chiar in guvernatorul temei de Luna noua (sextil cu 
Pluton), pentru ca aspectele stresante pe care le face cu Marte si Lilith nu pot fi 
anulate, nici macar atinse in vreun fel. 

Luna noua din 18 octombrie ne aduce vesti proaste despre mersul social, 
despre asezarea centrelor de putere tocmai pentru ca semnul de destin, prin 
careurile luminariilor din aceasta zi, este incercat. 

Prin urmare, ceea ce aduce aceasta zi, prin Luna noua survenita in separatia 
aspectelor importante ale perioadei (Marte in Leu, trigon Soare-Neptun, trigon 
Venus-Lilith, opozitie Saturn-Junon s.a.) este tot ceea ce se putea spune pana 
acum. Sacul cu noroc s-a consumat si ceea ce trebuie sa fie bine de acum incolo 
trebuie carpit, ascuns sau ingropat cat mai adanc. Forta cumulata a acestor 
influxuri astrale va afecta nu doar viata politica a Romaniei, singurul sector 
profitabil al acestei tari, ci tot ceea ce implica functia de conducere si coordonare, 
dar si hotararile pe linie afectiva, sentimentala. Nu este deloc putin lucru sa treci 
printr-o perioada in care Luna noua sa se formeze in aceeasi zi cand luminariile 
ridica doua cuadraturi la Axa Dragonului. Leziunea pe semnul puterii personale, 
pe ambitiile de a fi cel mai bun, chiar si atunci cand calitatile sunt ca un praf ce 
trebuie sters periodic pentru a se pastra curatenia, sunt mari. 

Recomandarea este aceea de a cultiva respectul fata de oameni, avand la 
baza atitudinea ca toti suntem egali si ca daca la un moment dat vedem diferente 
se intampla pentru ca ne uitam din alt unghi decat se uita cel fata de care ne 
apreciem superioritatea. Modestia si echilibrul trebuie sa fie pastrate cu pretul pe 
care il au ele insele. De aceea pana pe 16 noiembrie, cand Luna trece din nou prin 
conjunctia cu Soarele, umilintele, abuzurile la lumina sau facute pe ascuns vor fi 
aborate cu mare curaj si mare indrazneala. Orice am face sa nu uitam ca destinul, 
karma, ochiul lui Dumnezeu, oricum i-am spune, va da fiecaruia dupa puterea lui 
pe baza a ceea ce va intentiona pe aceasta Luna noua. 

 
Luni, 19 octombrie 
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Din nou intalnim o zi care nu implineste niciun aspect major la grad perfect, 
insa ea va modula vibratiile impuse de ultimul aspect al zilei anterioare si primul 
al zilei urmatoare. 

Asa cum multi pasionati de astrologie se asteapta, trecerea Lunii in 
Scorpion, acum, cu Soarele in Balanta, este semn de pierdere substantiala, lipsita 
de directie, de dezechilibru al gandirii si mai ales de stabilire a unor directii 
gresite asupra carora nu se mai poate interveni ulterior. Cu luminariile in cadere, 
intreaga Lumina, evlavie, intelegere sau putere de a modela, crea sau inspira, 
intra in regres, iar faptele oamenilor de asemenea. 

Aproape de punctul maxim al decaderii sale, puterea personala se va afla in 
aceasta prima zi a saptamanii intr-o suferinta maxima. La nivel personal aceasta 
suferinta poate fi observata prin inflamatii, acutizarea afectiunilor mai vechi, o 
proasta gestionarea a apei, poate chiar un dezechilibru al regimului apei, pentru 
ca in plan emotional teama de singuratate sa motiveze refuzul anturajului, a 
vechiului anturaj, a prietenilor, a prietenilor, a celor cu care pana acum 
impartaseam aceleasi idealuri. 

Valorile sociale ale acestei zile sunt insa ascunse ochiului curios si prezentate 
opiniei publice intr-o alta infatisare. Relatiile dintre oameni se rup, pentru ca 
exista speranta si promisiunea ca noile relatii sunt mai bune decat cele vechi, iar 
noile prietenii sa se constituie intr-o dovada ca abordam cu curaj un nou inceput. 

Tabloul general al acestei zile, pornind de la cuadratura Soarelui la Nodurile 
Lunii si pana la cuadratura Lunii la Jupiter, va tulbura sentimentul de 
apartenenta, de misiune, menire, scop, ideal si va impune alegeri pe frica de nu 
pierde. Gesturile personale, dar si cele impuse de grupul de apartenenta la care 
aderam prin accept total vor fi incarcate de teama si imbracate in haina 
necesitatii imediate. 

In lipsa unui aspect major care sa centreze energia acestei zile pe un rost, 
impulsurile ii vor duce pe oameni in deriva si ii va face sa recurga la gesturi 
disperate. Unii se vor simti obligati sa finalizeze ceea ce nu s-a putut finaliza ieri, 
altii vor dori sa uite ca traiesc in prezent vorbind numai despre scop, perspectiva, 
ideal, fara sa simta ca, mergand cu capul in nori, picioarele ii duc spre nisipuri 
miscatoare. 

Prin urmare, prima zi a saptamanii, incadrandu-se in dihotomia Balantei, 
aduce unora o usoara continuare a impulsurilor zilei anterioare, altora insa le va 
insufla aspiratii iluzorii incurajandu-i sa rupa legatura cu trecutul care doare. 
Desensibilizarea prin anularea atentiei este elementul dominant al acestei zile si, 
pentru ca Marte – dorinta si sursa suferintei umane – se afla la inceputul 
tranzitului sau prin Leu, anularea simtului care il duce pe om spre cunoastere, fie 
ea si prin durere sau disperare, scade puterea de influenta, intelegerea, insertia. 

19 septembrie este o zi a suferintei in orb de care dorim sa fugim si pe care o 
vom nega. Unii isi vor sterge din calendar aceasta zi, din cauza aspectului sau 
tulbur, sinistru si distrugator a tot ceea ce am construit in ultima saptamana prin 
speranta si efort, fara sa stie ca puterea acestei zile de a merge in sectorul dureros 
si primar al fiintei va face in asa fel incat in alte zile, la fel de intunecate, sa sa 
lumineze intreg calendarul, intreaga viata cu experienta suferintei si beneficiile 
innobilarii sufletului prin cunoastere directa. 

 
 
Marti, 20 septembrie 
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Cuadraturile Lunii la planetele din Varsator, in alt context, ar fi adus 
distrugere a sperantei de a modifica destinul si de a aduce la viata imposibilul. 
Acum, insa, in adierea fortei martiene ce inunda intreg zodiacul cu dorinta de 
putere si speranta ce va transforma totul in aur doar pentru a imbogati 
constiinta, va face din cuadraturile Lunii cu Jupiter, Chiron si Neptun, tot atatea 
motive de intelegere si intelepciune. Daca pana dimineata, constiinta ne va invata 
ca greselile se pot compensa prin fapte bune pe care, cu Marte in Leu, la abordam 
din naivitate sau infatuare, impulsivitate sau absolutism, in preajma rasaritului 
ruperea de noaptea generoasa, ce ne-a incurajat sa ne construim iluzii, ne va 
scoate in evidenta aspectele dure ale vietii. Nu poate fi vorba de o selectie 
negativa, nici de o cadere in melancolie, ci de o revigorare prin punctarea celor 
mai importante elemente ale vietii care vin acum spre noi. 

Scorpionul este semn de putere, la fel si Leul si asta vom simti in aceasta zi 
pentru ca se rateaza implinirea cuadraturii Luna-Marte, avand impresia ca ne 
lipseste puterea de a schimba soarta lumii, de a lua hotarari puternice care sa 
reduca la tacere intreaga agitatie vizibila atat in planul social, cat si in cel 
personal. Solutiile pe care le traim acum, dar pe care nu le putem pune in 
aplicare, pentru ca in lipsa acestui aspect nu se deschid canalele puterii, sunt insa 
bune, corecte si trebuie sa le abordam pentru a ne aminti de ele mai tarziu. 

Daca in plan personal oamenii vor trai cu impresia ca au pierdut un tren, ca 
uita elemente importante si ca sufletul se lasa magnetizat de campuri stranii, 
incarcate de durere sau superficialitate, planul social va pluti si el in deriva. 
Identificarea unei solutii, dar neputinta de a o pune in practica aduce unor centre 
de interese dorinta de a ameninta cu vremurile ce va sa vina, cu ordinea impusa 
de distinsele lor idei si cu precizia elvetiana a rezolvarilor pe care le anunta. 

Marte in Leu le va da putere si ii va orbi, astfel incat sextilul pe care Luna in 
Scorpion il face cu Saturn din Fecioara sa nu-i mai poata ajuta in perceperea 
realitatii si sa se coordoneze doar dupa directivele centrelor de putere. Cu astfel 
de ganduri intr-o asemenea frustrare, noaptea dinspre ziua de miercuri va fi 
dificila, agitata si epuizanta. 

Prin urmare, 20 octombrie va trezi din nou lupta pentru putere si in absenta 
puterii de actiune sau a mijlocului potrivit aplicarii loviturii sub centura, oamenii 
vor face apel ostentativ la trecut, la situatii similare din ultima perioada ce le 
conferea lor siguranta, echilibru, energie. Acest mecanism in loc sa le 
suplimenteze energia si sa-i faca si mai puternici, ii epuizeaza si le blocheaza 
gandirea pe idei fixe. Lipsa de comunicarea nu va fi elementul dominanta si 
teama de a nu pierde controlul pe care, paradoxal, nici nu-l au, va face din 
aceasta zi un circ trist si patetic. 

Cei care lucreaza cu energia sunt invitati in aceasta zi sa puna in aplicare 
rememorarea trecutului pentru a recupera de acolo energia. Azi trecutul poate 
deveni o amintire sau o bomba cu ceas despre care nu se stie cand va exploda. Azi 
oamenii isi vor dori puterea si se vor arata obsedati de ea cu atat mai mult cu cat 
nu o pot obtine. 

 
 
Miercuri, 21 octombrie 
21 octombrie aduce in centrul atentie lupta dintre bine si rau intr-o forma 

noua, prin dispute si confruntari in universul ideilor. Gandurile si pornirile 
acestei zile, au un tandem interesant si o finalitate de asemenea buna, ca in 
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povestile frumoase ale copilariei in care cu cat firul epic era mai tragic si 
pesonajele mai negative, mai rele cu atat mai fericit este finalul. 

La mai putin de o ora de la miezul noptii Mercur din Balanta implineste un 
trigon cu Jupiter din Varsator transformand noaptea intr-un sfetnic bun. Pe 
aceste unghi ideile comporta o expanasiune favorabile si oamenii pot cantari 
mult mai suor care sunt prejudiciile pe care le pot produc faptele lor, dar mai ales 
ce poate aduce o intelegere a multiplelor variante de alegere oferind solutii 
inedite, fertile, sanatoase. Semnul bun al acestei nopti, ce se formeaza de cateva 
zile, se va raspandi, in intensitatea gradului perfect, pe parcurul intregii zile 
lansand mesaje pozitive celor care sunt implicati in factori de decizie si care stiu, 
pot si doresc sa hotarasca acum soarta unui grup, popor, natiune sau a rasei 
umane in ansamblu. 

De partea cealalta baricadei Marte din Leu va fi vadit deranjat in defectele 
sale cele mai mari provocand o adevarata furtuna in lumea ideilor si deciziilor 
invocand la nivel general temerile pe care doar el le are. Opozitia Marte-Lilith pe 
axa Leu-Varsator este semn de panica, de discurs care provoaca panica, de 
invocare a acestei temeri exagerate, de apel la defectele si esecurile perioadei 
trecute. La aceeasi intensitate demagogia isi va face loc prin multime si se va 
aseza in prezidiu de unde va cauta vinovati pe greseli inchipuite. 

In relatia dintre cele doua aspecte in care dreptatea si gandul cel bun, 
echilibrul si puterea de a aduce lumina in labirintul suferintei si indoielii, 
semnele rele, increderea ca esecul este omniprezent si ca niciodata ceea ce este 
greu nu mai are timp pentru a se implini si tranforma intr-o realizare importanta, 
va depune toate eforturile sa se impuna. 

Intre acestea, Luna din Sagetator, incarcata de simtul moral si clocotind de 
dorinta de a actiona si de a face fapte mari in planul social sau personal, va otravi 
trigonul Marte-Jupiter, aducand, prin trigonul sau cu Marte o tradare a binelui 
pe ideea abordarii unui compormis si din apele tulbure sa se ridice dreptatea 
personala, egoista, subiectiva a liderului, grupului sau a celui care striga mai tare. 
Tradarea Lunii in Sagetator si intoarcerea armelor impotriva aliatului care 
implanta idei negative explorand temerile personale, se va finaliza in aceasta zi cu 
trigonul Luna-Venus ce se va implini la grad perfect la 15:10, dupa punctul 
maxim al opozititi Marte-Lilith, aducand finalul fericit, cand broscoiul primeste 
sarutarea printesei si revine la forma sa initiala de print. 

Prin urmare, 21 septembrie este o zi de furtuna, de tulburare a constiintei 
personale, dar si a celei de grup, de indoiala in succesul zilei de maine si in 
anuntarea unor solutii de scurta durata care sunt produsul unei minti cuprinsa de 
frica de a pierde renumele si succesul. Pendularea intre evenimente extreme, 
intre zambete si injuraturi, intre primire/oferire de daruri si deposedari sau 
alungari din caldura caminului este efectul luptei dintre bine si rau. Avand un 
Soare in cadere care isi contempla casa (domiciliul sau din Leu) ocupata de un 
general avid de putere si dornic sa cucereasca intreaga lume, semnele acestei zile 
in ceea ce priveste viitorul ori sunt negative, aducatoare de teama si dispret, ori 
aduc resemnare si repliere. 

Tradarea este insa semnul acestei zile si oamenii care obisnuiesc sa se 
hraneasca din aceasta energie dezordonata azi vor fi usor de identificat si de 
separat din randul celor care doar au gresit, nu au ales tradarea ca prima solutie. 

Cei care lucreaza cu energia pot observa azi o ravasire a campului subtil, 
agasarea de un val de energie densa care nu are scop, directie si care ii invrajbeste 
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pe oameni, unii impotriva altora. Alegerea binelui nu ne salveaza azi sufletul, dar 
ne scoate la mal, salvandu-ne din furtuna ceea ce sufletul mai are bun si intact. 

 
 
Joi, 22 octombrie 
Dupa puterea dezlantuita si exercitata in 21 octombrie, prin lupta dintre 

bine si rau adusa in planul constient, 22 octombrie, in cea mai mare parte a sa, va 
fi perceputa ca o zi de respiro. 

In aceasta zi Luna din Sagetator va ridica o cuadratura cu Uranus din Pesti si 
sextile cu planetele din Varsator si Mercur din Balanta, punand la indoiala 
hotararile zilei anterioare. 

Ziua ofera astfel momente inedite de rememorare, de aducerea trecutului 
aproape de dorintele prezentului si, concomitent cu aceasta, selectarea acelor 
evenimente care au o incarcatura emotionala mai puternica. Chiron si Neptun, 
aflati inca in mers retrograd, chiar daca prin viteza Lunii predispun evenimente 
care se sting repede, acum, puterea sa ne indica din trecut acele fapte care se 
constituie drept cauze pentru efectiuni organice grave sau dureri sufletesti care 
macina si ne provoaca acum suferinta. 

Spre seara, Soarele va trece pe ultimul grad al caderii sale si va impune 
dorinta de a face fapte mari si, prin asta, nenumarate gafe pentru ca nu dispune 
nici de echilibrul necesar si nici de puterea specifica evenimentelor asupra carora 
se apleaca. 

Prin urmare, ziua de joi este o zi trista, cu aduceri aminte dureroase, cu 
observatii si intelegeri triste ce pot construi pareri nedorite despre cum s-a 
desfasurat viata pana in acest moment, de alegerile facute care au dus la cadere 
sau dezechilibru. Intalnirea cu trecutul nu a fost niciodata cea mai buna alegere, 
iar efectele pe care le-au lasat amintirile ce ne-au invadat nu au fost prea bune, 
dar acum beneficiind de Marte in Leu, plin de ambitii si dornic de gesturi istorice, 
am putea sa ne folosim de el pentru a ne impune vointa si a accepta dorintele 
trecutului cu umilinta si intelegere. A intelege “Asa sunt si ma iert pentru asta!” si 
a-l transforma in “Ma iert pentru ceea ce sunt si ii iert pe toti cei care participa la 
aceasta durere!” este cel mai frumos dar pe care il puteam primi in aceasta zi. 
Diminuarea pornirile este, deci, o conditie importanta pentru a face fata 
momentului 23 octombrie cand Soarele va parasi semnul caderii sale si nu va mai 
considera ca echilibrul este prioritatea sa, ci isi va cere drepturile, dar nu trebuie 
sa uitam ca dreptul zilei de azi trebuie sa fie echilibrul. 

 
 
Vineri, 23 octombrie 
Ziua de 23 octombrie este o zi importanta a acestei luni pentru ca ea va 

gazdui trecerea Soarelui in Scorpion, pe separatia sextilului sau cu Luna si a 
trigonului Mercur-Chiron. 

Problema trigonului Mercur-Chiron retrograd implinit la grad perfect atunci 
cand Soarele nu-si finalizase de tranzitat gradul anaretic al Balantei, aduce o 
cadere in ganduri si o descurajare in fata unui obstacol venit dintr-o vorba, o 
informatie gresita, un mijloc de transport, o eroare de interpretare. Trigonul celor 
doi este in astrologie semn al intuitiei spirituale, al elevarii structurilor subtile si 
al vindecarii prin stabilirea corecta a diagnosticului. Gandul devine prin aceasta 
relatie un instrument de armonizare si vindecare, dar si o forma de a patrunde 
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adevaruri ascunse ochiului profan. Pe fondul vibratiilor impuse de gradul 
anaretic al Soarelui in cadere, intuitia spirituala devine eronata, in informatiile 
receptionate prin diferite mijloace gresite. Solutiile pe care acestea vor incerca sa 
le construiasca nu vor tine nici macar de domeniul fantasticului, ci se vor 
prezenta pe sine ca fiind practice pentru a nu li se vedere erorile. 

Pe acest fond sextilul Lunii cu Soarele este semn de abandonare. Atat 
Soarele, cat si Luna, ulterior momentului de sextil, isi vor parasi semnul care ar 
trebui sa le furnizeze energia necesara ducerii la indeplinire a mesajului impus 
prin aspect. 

Daca tradarea este un element extrem de sensibil in istorie, aducandu-i pe 
istorici in punctul in care sa abordeze valorile perene in mod subiectiv pentru a 
da un rost si pentru a explica gestul las de a insela increderea cuiva, acum, cand 
luminariile refuza sa-si aminteasca de agresiune zilelor anterioare, fug de la locul 
accidentului si anunta, prin conjunctia Lunii cu Pluton din mijlocul zilei, ca vin 
asupra noastra vremuri grele. 

Trecerea Soarelui in Scorpion cu ascendnetul in acest semn si Pluton, ca 
guvernator al temei, in casa II, alaturi de Luna, aduce prin relatia Marte in Leu – 
Pluton in Capricorn un raport karmici interesant si pagubos pentru cei care nu 
stiu sa-si calculeze si sa-si gestioneze bunurile, valorile si renumele. Daca evolutia 
Leului nu duce, in noile teorii ale astrologiei karmice, decat spre Scorpion sau 
Capricorn, relatia lui Marte, abia intrat in Leu, cu Pluton, ca guvernator al temei 
in care Soarele, stapanul zodiei tranzitata de Marte, trece, este lesne de inteles ca 
valorile zodiei Scorpion, acum prin trecerea Soarelui prin acest sector, este 
dinamic si reformator, dispus sa educe masele si sa le pregateasca pentru un 
mare eveniment, pentru istorie. 

In absenta unei dorinte puternice, a unei motivatii sau in absenta 
controlului impus de valorile karmice ale Nodului Sud al Lunii din Rac, semn 
incercat pana de curand de tranzitul lui Marte, scopul si impulsul devenirii, a 
menirii omului, grupului sau a rasei umane va fi acela de a aborda o dihotomie 
periculoasa: renunta la falsele modele sau isi construieste un nou sistem care sa 
le apere, uita de sine, dar nu le permite altora sa uite de el, isi arunca intreaga 
avere pe geam, dar nu accepta sa renunta la ceaiul de la ora 5. Paradoxul evolutiei 
prin contradictie, a cercetarii spiritului si a dezgustului fata de ceea ce vine spre 
individ din grupul de apartenenta este semn de purificare intensa in vederea unei 
evolutii. 

In timpul tranzitului Soarelui prin Scorpion, Universul ne daruieste 
privilegiul de a intelege cat de greu se poate evolua prin generozitate si 
devotament, prin sacrificiu in fata idealului propriu, adica sa-ti interiorizezi suflul 
vital pentru a hrani viata, nu personalitatea. 

Prin urmare, 23 septembrie este o zi inedita. Ea anunta o perioada de 
eforturi si sacrificii, de incercari pe linie ideologica, de modificari in structura 
gandirii si sentimentelor, de descoperirea curajului de a trai si a bucuriei de a fi 
asa cum esti. Un proverb indian spune “cine moare inainte de a muri, nu mai 
moare dupa ce moarte”, iar aceasta zi ne aduce aminte ca reasezarea prioritatilor 
vietii pentru a evolua, poate fi pentru oameni o incercare mai mare decat 
abordarea mortii din pespectiva trecerii si a despartirii. 

A evolua de la Leu spre Scorpion, inseamna a descoperi mijlocul prin care 
forta vitala poate fi utilizata la vointa, iar a evolua spre Capricorn este semnul ca 
gandul si alegerile au deveni mijlocul prin care omul isi face din Timp cel mai bun 
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prieten. Indiferent in ce directie porneste, efortul de a trai, de a ajuta prin gand, 
vorba sau fapta, curajul de a aborda destinul din perspectiva Eului, nu a faptelor 
sale, aduce omului incercari majore. El va trebui sa moara cu fiecare renuntare si 
sa invie cu fiecare bucurie pe care destinul i-o daruieste. A muri Leu si a renaste 
Scorpion sau Capricorn, din perspectiva esoterica indica renuntarea la “Eu fac”, 
in favoarea lui “se intampla”, “se petrece”, “se desfasoara” 

Atunci cand spiritul primeste o asemenea savoare, indiferent sub ce zodie s-
a nascut in aceasta lume, evenimentele care ii aduc aminte ca traieste intr-o lume 
fizica disperata dupa satisfacerea placerilor trec intr-un plan secund. 

 
 
Sambata, 24 octombrie 
Cu Luna in Capricorn si Soarele abia intrat in Scorpion aspectele celor doua 

luminarii vor da impresia unei impartiri, a unei fragmentari, a unor distante care 
se vor lua intre doi oameni, doua grupuri sau doua natiuni. Sextilul Soarelui cu 
Pluton aduce dezbinare si invidie. Pe fondul cuadraturii pe care Pluton incepe sa 
le formeze cu Saturn si Uranus, sextilul cu Soarele de acum aduce un plus de 
viclenie si invidie, de nepasare pentru sentimentele si interesul celuilalt, in 
vederea construirii unui plan de atac. 

In 24 octombrie doar se va crea impresia ca exista un plan de atac, dar el 
inca nu se contureaza. Ceea ce exista si va fi vizibil in aceasta zi este 
resentimentul. Luciditatea, dezvoltatat de impactul Soarelui cu vibratia 
Scorpionului, ne va aduce aminte de ceea ce nu am rezolvat, de ceea ce am iertat, 
fortati de imprejurari, de ceea ce a fost nedrept si ne-a tulburat. Atacul va fi 
verbal, iar greutatea cuvintelor dificil de dus pentru ca semnul de impacare acum 
s-a stins si dorinta de dominare va fi apriga. 

Pe fondul dat de Soarele in Scoprion, Marte in Leu si de Pluton din 
Capricorn construind cuadraturi cu ceilalti doi malefici Saturn si Uranus, semnul 
de echilibrul este aproape inexistent, ambitiile sunt fara margini si daca am 
suferit pana acum, vom suferi si mai mult, iar daca am avut succes distrugand 
destine sau provocand durere altora, in continuarea ne vom lasa dominati de 
sentimentul de a controla totul. 

Trigonul lui Mercur cu Neptun, survenit in acest context, poate provoca 
multor astrologi un suras de compasiune. Cine se va mai gandi la intuitie si 
intelegere superioara, cine va mai avea in centrul atentiei buna intelegere intre 
oameni pe baza unor percepte morale solide? Nimeni! Asadar, 24 octombrie 
aduce, pe haosul produs de lipsa de control, manie si dorinta de putere, risipa 
unui gand bun, a unei propuneri, alungarea fiului cel bun din casa tatalui si 
desconsiderarea lui pe motivul nepriceperii, neintegrarii in context, lipsei de 
eficienta. 

Prin urmare, ziua de sambata nu poate aduce echilibrul pentru ca o data cu 
trecerea Soarelui pe Scorpion s-a declansat un mecanism ce nu mai poate fi oprit. 
Avalansa ne va ingloba pe toti pentru ca amploarea acestor miscari sociale va 
include atat evenimentele la vedere, prin refuzuri, alungari sau desconsiderari, 
sau prin miscari de culise, impuse de reasezarea prioritatilor societatilor secrete, 
stabilirea planului pe urmatoarea perioada, punerea in aplicare a unei strategii ce 
va avea final spre sfarsitul tranzitului lui Pluton prin Capricorn. Semnul de 
agresiune al Soarelui si vocea sugrumata a Lunii (masele) in contextul acesta al 
orbirii liderilor pentru putere, produce o ruptura in elementul traditional, in acel 
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sector care aducea putina stabilitate administrativa, financiara sau culturala. Unii 
vor percepe aceasta zi ca pe o lovitura sub centura si chiar este. 

 
 
Duminica, 25 octombrie 
Trecand prin ultimul sector al Capricornului, Luna va ridica un sextil cu 

Uranus, la putin timp de la rasaritul Soarelui si, spre seara, un trigon cu Saturn, 
incercand, in tensiunea provocata de aspectele zilei anterioare, sa stabileasca un 
echilibru, dar nevizand problemele imediate, ci pe cele mai vechi, care au fost 
puse in evidenta de opozitia Saturn-Uranus activa de un an de zile incoace. 

Devenind planete mediatoare opozitie Saturn-Uranus, Luna, reprezentand 
masele, nu va fi deloc pacifista si va porni demersuri sociale, chiar dinamice, 
impulsive, prin care sa se solutioneze ceea ce opozitia Saturn-Uranus a stricat in 
ultima perioada. Semnul de revolta pe un asa aspect este mai curand un indiciu al 
disperarii ca finalul anuntat de tranzitul Soarelui prin Scorpion este aproape si ca 
nu include deloc solutii in favoarea celor multi. Azi cei multi sunt animati de 
nevoia de dreptate, insa nu este cazul sa ne incredem in sinceritatea acestei 
revolte si nici in cinstea celor care-i conduc pe cei multi in groapa leilor. Luna din 
Capricorn inca are un schimb subtil de forte cu Pluton care isi va pregati 
schimbarile majore in planul social prin acest impuls al maselor de a revendica, 
de a solicita, de a-si cere drepturile incalcate in ultimul timp. 

Coincidenta impusa de trecerea Luni peste Capul Dragonului i-ar putea face 
pe unii sa creada intr-o schimbare pozitiva, intr-un moment de destin care, fiind 
scris in stele, ar putea garanta finalitatea asa cum este ea intentionata de la 
inceput. Da este un element de destin ce va aduce finalitate, dar in niciun caz asa 
cum este gandita de factorul de actiune – marea masa de oameni. In aceasta 
ecuatie, elementul cere furnizeaza impulsul este diferite de cel care il arata si-l 
duce la indeplinire si tocmai de aceea, coreland predispozitiile acestei zile, cu cele 
din zilele anterioare, intelegem de ce succesul din aceasta zi este o iluzie, ca o 
bucata de paine aruncata unui caine de paza ca sa-l tina ocupat cat timp hotii sa-
si faca datoria. 

Prin urmare, ultima zi a saptamanii se incadreaza in trasaturile generale ale 
acestei perioade care nu este in stare sa ofere oamenilor ceea ce solicita, oferindu-
le liderilor putere fara margini, impulsuri mai mari decat aspiratiile lor si 
disponibilitate in a distruge ceea ce a mai ramas. Mintea cea de pe urma ne-a 
parasit si de aceea semnul de mobilizare a maselor se incadreaza in aceeasi nota 
de haos si disconfort impusa din umbra de Pluton din Capricorn. Solutiile impuse 
de trecerea Soarelui prin Balanta, vor fi luate din nou in calcul, vor fi din nou 
puse in discutie si in mare parte aplicate, insa sub o alta denumire si pentru un 
alt scop dupa ce Saturn va intra in exaltare (Balanta) la finalul acestei luni. 

In mod sigur nu tot ceea ce se intampla este rau si nu trebuie sa cadem in 
derizoriu anuntand acest lucru, dar in mod sigur vom considera ca totul este rau 
pentru ca orice mutare, orice delaratie sau anunt, orice veste, semnal sau 
avertisment doare foarte tare. Careu in T ce se va implini pe semne cardinale de 
maleficii Saturn, Uranus si Pluton aduce durere, schisma, neputinta, distrugere si 
surparea ideilor, realizarilor din ultima vreme, promovarea nonvalorilor pentru a 
putea fi controlati din umbra mult mai usor, dar si renasterea altor valori, pe alte 
trasee din sublimarea puterii vitale, ca semn de evolutie, din atingerea mortii ca 
Leu si renasterea ca Scorpion sau Capricorn. 
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Traim vremuri deosebit de importante si nu tot ceea ce ni se spune ca se 
intampla este esenta evenimentelor, tocmai de aceea pentru a nu ne lasa luati de 
valul impus de marile planuri de manipulare a opiniei sa fim increzatori in 
mesajul subtil al vibratiei astrale in care ne includem cu totii, indiferent de rolul 
si intentiile pe care le avem in aceasta lume. Sa nu uitam ca oricat de greu ne este 
si oricat de multa suferinta primim impreuna cu felia de paine, trebuie sa fim 
buni pentru ca, pana la urma, tot cei buni conduc lumea, asta pentru scopul 
acestei transformari, privit la nivelul evolutiei rasei umane, este acela de a-i 
include si pe cei care o produc, adica pe devoratori, in proces. Asta se intampla 
pentru ca o lege nescrisa a universului face in asa fel incat binele si raul sa-si 
consume propriile valori pentru a mentine echilibrul Creatiei. 

 
 
Luni, 26 octombrie 
Chiar de la mijlocul saptamanii trecute, Saturn se afla in plin tranzit pe 

ultimul grad al Fecioarei aducand pe firmamentul vietii publice cantecul Pasarii 
Spin si, prin asta, alungarea sperantei ca suferinta aduce, prin consumarea 
durerii, un final bun. Trecerea Lunii prin sectorul lui Lilith, dupa ce, in ziua 
anterioara, se pare ca a asimilat o lectie importanta de viata, prin conjunctia cu 
NN, aduce din nou in discutie solutii aberante, revolta doar de dragul de a ne 
striga in fata cuiva nemultumirea. 

In realitatea, vibratiile acestei zile, cand Luna se face frate cu dracul pentru a 
trece puntea, cand Soarele are si el momentul sau de compromis, prin cuadratura 
cu Lilith, pe care o construieste de cateva zile, dezgustul si neputinta vor duce 
tensiunea si agresivitatea foarte aproape de inconstienta. Si pentru ca niciodata o 
nenorocire nu vine singura, o opozitie pe care Luna o va face cu Marte din Leu, va 
construi un careu in T fix, transformand presupunerile in fapte, dar mai ales tot 
ceea ce era pana mai ieri cu statut provizoriu in elemente cu caracter permanent. 

In realitate, implicarea Lunii, aflata acum in tandem cu Luna neagra, aduce 
in ecuatie planuri negative puse la cale din timp, atacuri agresive impotriva unui 
adversar fata de care se parea ca, pana acum cateva zile, se stabilizase 
modalitatea de interactiune si combatere. O tehnica de manipulare va fi azi 
deosebit de vizibila, printr-o atitudine exprimata in fata unui auditoriu, printr-o 
minciuna aruncata in fata unui grup, ca fiind solutia salvatoare, prin gesturi 
neprogramate facute din varful degetului, cu aerul de superioritate pe care lideul 
si-l pretinde. 

Saturn, in acest context, are rolul de contabil. El ne va arata ceea ce pierdem, 
ceea ce nu mai putem castiga, ceea ce destinul ne-a oferit in multe randuri spre 
salvare, reparare, elevare. In 26 octombrie Saturn nu va dori sa intervina, nu va 
putea sa ofere solutii, ci le va contabiliza, la va aseza exact in ordinea in care le-a 
ganditi atunci cand le-a provocat. 

Prin urmare, prima zi a saptamanii este o zi complicata. Cei care spera intr-o 
solutionare, intr-o rezolvare a problemelor pe care le au sau macar in edificarea 
lor vor avea o mare dezamagire. Cei care parcurg deja conflicte vor avea parte in 
aceasta zi de o rememorare a acelor fapte care au fost facute impotriva idealului, 
declaratiilor, impotriva unui apropiat, asociat sau colaborator. 

Nota agresiva pe care o va personaliza azi, pe de o parte Luna, prin 
conjunctia ei cu Lilith, iar pe de alta parte prin implicarea lui Marte in careul in T 
fix, aduce lui Saturn anaretic o mare putere in a distruge echilibrul firav care este 
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mentinut atat pentru un scop bun, cat si pentru unul rau. Faptele sunt rascolite si 
unora le-ar fi mai usor daca greselile descoperite acum ar fi incadrate intr-un 
plan, intr-o strategie de compensare a erorilor sau de anulare ale lor, insa, in 
aceasta directie, 26 octombrie nu poate face nimic. Tocmai din aceasta cauza ceea 
ce aduce aceasta zi impune evenimentelor un caracter decisiv. Noi, pentru ca 
putem citi un mesaj astral, stim ca Saturn anaretic, alaturi de Marte si Lilith ce 
obliga Soarele sa fie focar al careului in T fix, au doar un caracter decisiv ce se 
sprijina mai mult pe resentimente si planurile de viitor privite prin aceste 
influxuri sunt asemenea proverbului “din coada de caine nu se poate face sata de 
matase”. 

 
 
Marti, 27 octombrie 
Atat binele de ieri cat si raul sunt elemente ce aduc azi o farama de bucurie, 

o satisfactie a lucrului facut si implinit, o incantare in fata unei finalitati. Pentru 
ca un careu in T fix, cu doi malefici si cu un Saturn anaretic in Fecioara, nu poate 
fi vorba de prea mult bine, in mare parte bucuria multora va veni din faptul ca in 
sfarsit a murit si capra vecinului. 

Azi ne bucuram de suferinta altora, de insuccesul lor, de esecul pe care il 
comporta pe demersuri pe care le-au inceput chiar de la debutul lunii octombrie. 
Daca indicam teama ca fiind principala cauza a bucuriei nu gresim deloc si, in 
felul acesta, nu ne oprim doar la aceasta constatare. A da curs unei asemenea 
stari sufletesti si a o cultiva este semn ca esecul, pe care il cautam in viata altora si 
il gasim, il stim ca facand parte si din propriul destin. Vom privi cu ironie 
suferinta altora si ne bucuram de fapt pentru ca nu sunt ale noastre. 

Trigonul Lunii cu Venus, in calitate de Luceafar de Dimineata, va da relatiei 
dintre cele doua o nota impulsiva, aducand ganduri frumoase si rafinate, dar 
punandu-le gresit in aplicare, arogant, impulsiv. Stiindu-ne corecti in gandurile 
selective pe care le avem si punand inaintea tuturor celorlalte binele propriu, 
conjunctiile pe care Luna le va parcurge alaturi de planetele din Varsator vor oferi 
tot atatea motive de succes, bine, curaj, independenta. 

Iluzia zilelor bune, a succesului pe care il gandim azi este ca un mar frumos 
in exterior, dar plin de viermi. Marte inca se opune lui Lilith, toleranta 
micsorandu-se pe zi ce trece, iar Saturn se comporta de parca realitatea acestor 
zile se va impune in vesnicie. Nu iluzia binelui si nu anularea realitatii sau 
trunchiarea ei, prin selectarea acestor ganduri ce ne fac sa ne simtim bine, ne 
ajuta sa depasim perioada, ci acel gand care, ingloband durerea si duritatea 
acestor vremuri, ne spune, tocmai pentru ca este unul bun si pozitiv, “sa fie 
bine!”. 

Prin urmare, a doua zi a saptamani poate aduce leziuni pe moralitate, erori 
de judecata, gafe din insensibilitate, neputinta de a intelege si integra o suferinta. 
Unii vor rade de cei care isi fac publice problemele si nu se vor putea detasa de 
teama de a nu li se intampla si lor asta. Saracia va fi desconsiderata, iar ironia va 
merge spre sectorul muncii si efortului depus pentru recompensa. Nu va exista 
ajutor, decat pentru a indatora si mai mult sau pentru a responsabiliza. 

Cei care lucreaza cu energia vor putea percepe in influxurile astrale de azi o 
accelerare a karmei negative patronata acum de Saturn care, folosindu-se de 
opozitia Marte-Lilith, va da impresia ca totul este scapat de sub control. Nimic 
din ceea ce se intampla nu este in afara unui control riguros din partea astrelor. 
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Hazardul nu are loc in aceste influxuri. Oricat de neobisnuita este modalitatea de 
a sanctiona sau de a scoate in evidenta un element negativ, oricat de placuta este 
ironia celui care nu sufera, toate se incadreaza intr-un proces planetar supervizat 
de Pluton din Capricorn, ce, de ceva vreme, ii sustine lui Saturn actiunile sale 
malefice. 

 
 
Miercuri, 28 octombrie 
Daca pana la amiaza Luna va face un trigon cu Mercur din Balanta, apoi, 

grabita, va trece in Pesti, dupa momentul 12:08, cand Mercur va trece din 
Balanta in Scorpion, se intra intr-un interval de aproximativ 31 de ore de 
scufundare intr-un abis astral dificil de controlat si deosebit de agresiv. 

Dihotomia acestei zile este in mare parte controlata de Mercur. Fiind pe 
ultima grad al Balantei, el isi va aduce aminte de relatii mai vechi si va trai, 
datorita experientei zilelelor anterioare, in care suferinta a fost subiect de ironie, 
discordie sau umor. Azi va cauta sa echilibreze greselile pe care si le atribuie, 
nerecunoscandu-le verbal, ci prin gestualitate, maniere, atitudine. 

Unii isi vor cauta in prima jumatate a zilei prietenii din copilarie sau vor 
evoca momentele inedite ce le-au parcurs de-a lungul vietii, simtind ca de acolo le 
vine puterea si doar acestea sunt cele care le dau echilibru si incredere. Modulatia 
lui Mercur anaretic va aduce cand nostalgie, savurarea trecutului, mandria de a 
detine evenimente de glorie in palmaresul personal, cand durere si neputinta 
atunci cand se va amesteca prezentul cu trecutul, pentru recastigarea unui loc 
important. 

Daca viata interioara va fi tulburata si agitata, la exterior lipsa de stabilitate 
si magnetismul constant al trecutului ii va face pe cei mai multi dintre noi 
prefacuti, falsi in exprimare, superficiali, instabili si versatili. Zambetele vor fi 
motivate de necesitate, iar alegerea anturajului de dorinta de a indrepta un trecut 
considerat eronat. 

Dupa intrarea lui Mercur in Scorpion, teama si indiferenta se vor sublima in 
atentie si vivacitate. Ni se va mentine abilitatea de a suspecta greselile altora, o 
trasatura definitorie a saptamanii, si, in plus, le vom putea intelege si mai usor. 
Chiar din primele minute ale trecerii sale in Scoprion, Mercur nu va mai avea 
resentimente si se va retrage acolo unde emotia este mai intensa si unde placerea 
este mai mare. Se va detasa de rafinament, convenienta si va prefera spiritul 
practic. 

Din toate demersurile rezultate dintr-o imbinare a vietii interioare marcate 
de culpabilizare si al unul comportament social indecis, instabil, superficial, ne va 
ramane doar trecutul imediat, consumat chiar de dimineata. 

Natura alunecoasa a lui Mercur in Scorpion aduce prea multa tensiune in 
aspecte banale ale vietii, prea putina stabilitate si prea putin echilibru in 
aspectele sociale de anvergura pe care si le doreste. 

Prin urmare, ziua aduce tulburare si ambitii irealizabile. Daca viata 
personala va fi marcata de aduceri aminte, de beneficiile trecutului si de neputita 
de a reedita acest trecut, viata sociala este supusa unui proces de cameleonizare. 
Nu va fi evidenta suspiciunea, ci mai curand o stare superficiala de bonomie. Un 
zambet fals, o invitatie de convenienta sau o conversatie de plictiseala ascund fie 
culpabilizarea pe fapte concrete ale trecutului, fie teama ca nu cumva ceea ce s-a 
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intamplat in primele zile ale saptamanii, cu cei care au cazut prada ironiilor, sa 
nu se repete. 

Prima parte din cele 31 de ore, derulate in aceasta zi, pana cand Saturn va 
trece in Balanta, aduc acutizarea tuturor durerile sociale, personale si ne 
afecteaza intreaga structura fizica, afectiva, mentala sau spirituala. 

Cei care lucreaza cu energia si simt pulsul subtil al vietii vor avea constiinta 
unei epurari karmice masive. Aceste 31 de ore sunt ore negre, dureroase si 
aducatoare de ghinion, ore in care eliminam o piatra din rinichi, adunata in timp 
din cauza fricii de a simti corect, interactiona sau ajuta. 

 
 
Joi, 29 octombrie 
Unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale anului se desfasoara azi 

si el este dat de trecerea planetei Saturn in Balanta. Venus, Mercur si Soarele se 
alatura acestui maret eveniment astral construind cu Jupiter, Pluton si Marte, 
trigon, sextil si respectiv cuadratura. 

Neavand niciun aspect care sa se consume in aceasta zi dupa intrarea sa in 
Balanta, Saturn se vede trecand solitar din trigonocratie in exaltare, de la 
nesiguranta si impunerea regulilor, la solicitarea lor, dominare prin forta, 
modificari de structuri, initierea unor structuri organizationale ce vor schimba 
infatisarea relatiilor interumane. 

Contextul astral al trecerii lui Saturn in exaltare este unul penibil si dezolant. 
Daca trigonul Venus-Jupiter (trigon intre benefici) inseamna tot ceea ce este mai 
bun si echilibrat, aducand intelegere si armonie acolo unde exista mai multa 
disputa si agresivitate, sextilul lui Mercur cu Pluton aduce in centrul atentiei un 
efort de intelegere, o contractie intelectuala majora pentru un scop ce, initial, nu 
era nobil, dar, prin suprapunerea lui peste trigonul Venus-Jupiter, devine bun, 
corect, echitabil. “Si pentru ca toate acestea trebuiau sa poarte un nume...” pentru 
ca tuturor acestor directii sa li se implineasca rostul si binele sau beneficiul sa nu 
fie ridicol sau absurd, lipsit de substanta sau implicare, li s-au spus: agresivitate. 

Valorile pe care planetele le filtreaza sunt cele care vor alimenta 
agresivitatea, neputinta, punerea in aplicare a planurilor asupra carora s-a luptat 
in ultima vreme in vederea cuceririi unui obiectiv. Daca binele predispus de 
trigonul lui Venus cu Jupiter poate aduce in ecuatie norocul vietii, binele 
nesperat, sansa care pana acum ne-a ocolit, puterea de concentrare, abilitatea de 
a rascoli tot ceea ce pana acum a fost ascuns, devine un mijloc de a motiva 
necesitatea de a pune acestea in slujba unui ideal dur, intransigent fata de cei 
care se asteapta ca norocul sa-i protejeze. 

Contextul astral al trecerii lui Saturn in exaltare este, asadar, unul agresiv si 
consumator de valori. Este insa adevarat ca, in mod indubitabil, elementele 
pozitive pe care le construiesc Venus cu Jupiter, pe de o parte, si Mercur cu 
Pluton, de cealalta, poate oferi si prilejul unei ultime afaceri, a unei ultime 
tranzactii in care succesul, acumularile si binele unui grup mic sa aduca saracirea 
celor multi. 

Trasatura definitorie a acestei prime zile in care Saturn devine musafirul 
principal, este abandonul. Nu putem sa nu luam in calcul dihotomia elementelor 
si sa indicam faptul ca ziua va fi marcata de un tandem straniu noroc-ghinion, 
succes-insucces, abilitate-neputinta, in asa fel incat, spre seara, cand Saturn va 
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face trecerea sa ne ramana in atitudine, ganduri sau chiar in relatiile mobilizate 
azi, nu ceea ce am pretins sau ne-am asteptat de la viata, ci ceea ce ne reprezinta. 

Saturn in Fecioara a fost trigonocratie (bucurie) si fiind o calitate, opozitia sa 
cu Uranus a dus la distrugeri masive facute cu bune intentii, chiar laudabile in 
viziune aunor, tocmai de aceea mesajul definitoriu al trecerii sale in Balanta este 
“Nu ma voi lasa!”, “Nu voi renunta!”. Incadrand aceasta sintagma in dihotomia 
acestei zile, am putea face o sinteza a perioadei de doi ani si doua luni de tranzit 
prin acest semn de pamant, observand ca hotararile luate cu incompetenta si 
bucuria individului iresponsabil sau a grupului centrat pe propria sa ascensiune 
reprezinta elementul “salvatorL al acestei perioada si, evident,“beneficiul” major 
al unui Saturn (seniorul karmei) in exaltare care dinamizat si puternic ne va duce 
ruina pe ideea “dupa mine potopul”. 

Relatia lui Saturn in Balanta, acum, abia intrat in acest semn, cu Pluton, va 
fi una de consiliere. Tocmai de aceea ziua de azi, dar si urmatoarea, vor fi zile de 
dezbatere, abandonare in ganduri, retragere pentru a judeca, analiza, aprecia, 
cantari si, mai ales, pentru a stabili calea de atac. 

Nu trebuie sa ne construim prea multe iluzii cu aceasta exaltare. Binele pe 
care Saturn il va aduce in Balanta nu poate fi pus in aplicare pentru ca, in 
Fecioara (bucurie) a fost obligat sa puna in practica idei neelaborate si a 
coordonat situatii despre care nu se stia cum se vor sfarsi. Aceste elemente ar fi 
trebuit puse in aplicare acum, in perioada tranzitului sau prin Balanta, dar 
opozitia cu Uranus a grabit derularea evenimentele, a reasezat evenimentele in 
timp si le-a consumat, risipind sansa unei administrari bune, corecte a unei 
situatii de criza. Saturn in Fecioara este pentru astrologia clasica pe frecventa 
termenului de “criza”, privita in sensul de putin, restrictie, deposedare, saracie. 
Dar, in contextul opozitiei cu Uranus din Pesti, sanctiunea ce s-a tradus prin 
criza, atunci cand este integrata doar in sectorul bunurilor materiale, este o 
eroare. Principala criza a lui Saturn in Fecioara este una administrativa, ajustata 
la frecventa popoarelor in functie de karma lor, disponibilitatea spre sacrificiu si 
necesitatea unei epurari karmice majore. Acum vom trai aceasta confuzie, dar de-
a lungul anului 2010 vom putea intelege ca in 2009 s-a aplicat, s-a lucrat, s-a 
gresit, s-a actionat asa cum ar fi trebuit sa se actioneze in 2010. Grabind lucrurile 
in 2009, 2010 va deveni un vulcan incins, o bomba cu ceas, un an in care vom 
amesteca, intr-un mod dureros, consecintele greselilor din 2009 cu neputinta de 
a ne mai construi un destin propriu. 

Prin urmare, 29 octombrie, alaturi de 30 octombrie, este o zi de granita. A 
incadra prezentul intr-un sector de granita inseamna a obliga mintea sa lucreze 
concomitent pe doua fronturi. Daca trecutul ar putea sa ne bulverseze aducandu-
ne in centrul atentiei greseli ce nu mai pot fi reparate, viitorul si implicit alegerile 
ce trebuie sa le facem pentru a-l construi ni se par variante imposibile. Tot ceea 
ce vine spre noi, nici nu este separat de trecut, dar nici nu poate construi un viitor 
si pentru a lasa urme are nevoie de un consilier, de un investitor ce il poate pacali 
vanzandu-i iluzii frumoase. Acesta este inceputul tranzitului lui Saturn in 
Balanta. 

Abandonul va fi deci elementul definitoriu al acestei zile. Ne va pasa foarte 
tare de trecut, de ceea ce am castigat prin efort propriu atat ca renumeratie, cat si 
ca titlu, distictie si tendinta este sa coboram standardele, nivelul, vibratia pentru 
a face fata la ceea ce vine spre noi. Cei care considera ca procedand asa reusesc se 
inseala. Nu facand un pas inapoi vedem mai bine drumul, ci, dimpotriva, reusim 
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doar mobilizandu-ne si punandu-ne in aplicare toata vointa si puterea pentru a 
face un pas in noul teritoriu. Incercarea vointei si a unei bune administrari a 
puterii este semnul de maturitate pe care il cere Saturn la intrarea lui in Balanta. 

 
 
Vineri, 30 octombrie 
Cu Saturn abia intrat in Balanta gandurile si sentimentele par a avea o mai 

mare mobilitate, vin usor si se deplaseaza usor spre finalitatea pe care o 
impunem, dar fara a se solda insa cu vreun rezultat. Conjunctia Lunii cu Uranus 
rupe timiditatea si, chiar de dimineata, ne indeamna sa facem fapte inedite, 
neobisnuite, ne face curajosi si liberi. Din nou, avertismentul porneste din 
vibratia lui Saturn abia intrat in Balanta si merge spre cuadratura pe care Mercur 
o va implini la grad perfect azi cu Lilith. 

Intelegand contextul in care Luna isi desfasoara vibratiile, prin conjunctia cu 
Uranus si respectiv sextilul cu NN, trebuie sa stim ca relatia sextil Luna-NN, 
trigon Luna-NS, in faza crescatoare a ciclul draconitic, va face apel la ipostaza in 
care Luna a fost planeta mediatoare Axei Dragonului (sextil cu NN, trigon cu NS) 
in ultimul ciclu draconitic, adica in 20 octombrie. Apelul la acest moment aduce 
informatii despre solutii vechi ce nu se pot integra in prezent, dar si intrumente 
noi care nu mai functioneaza cu noua energie a lui Saturn in Balanta. Daca in 
fiecare luna, de mai bine de doi ani, acest tandem a fost benefic pentru noi, dar 
mai ales in ultima perioada de cand NS trece prin Rac, acum firul vietii ni se 
parea ca seamana foarte bine cu povestile copilariei, cu “Praslea cel voinic si 
merele de aur” sau cu Shrek. 

Rezultatul nu poate fi decat un mare esec, o mare agitatie soldata cu un 
consum inutil de energie. Chiar daca Luna este in Pesti si valorile ei, oricat de 
personale sau limitate ar fi, ii pot ajuta pe oameni sa-si evalueze sentimentele si 
sa si le mentina intr-o albie proprie, cuadratura lui Mercur cu Lilith va scoate la 
suprafata multe minciuni si va crea o mare discreanta intre cuvant si emotie. 

Repercusiunile acestora vor fi vizibile asupra modului in care relationam, 
asupra modului in care gandim asocierea, intalnirile, nevoia de sprijin, chiar 
relatiile maritale, cuplul in general. Gandind asupra faptului ca Junon nu 
reprezinta doar asocierea, ci si fertilitatea si, implicit, finalitatea ce rezulta din 
apropierea a doua forte complementare, esecul neimplinirii acestei finalitati ne 
aduce din nou vesti proaste. Tristetea este doar inceputul despartirii de o 
persoana, un grup sau de propia persoana, iar aprofundarea ei poate duce spre 
leziune personala si deposedare. 

Spre seara, cand ar trebui ca intreaga zi sa fie lasata in urma cu toate 
problemele sale, trecerea Lunii in Berbec amplifica si mai mult tensiunea 
aducand stare de nervi si irascibilitate. La doar cateva minute de la acest ingress 
se va implini la grad perfect prima opozitie Luna-Saturn cu Saturn pe axa Berbec-
Balanta. Asa cum s-a derulat ziua si cum se prezinta aspectele in acest moment, 
seara de 30 octombrie aducemunta tensiune, risipa de energie, conflicte pe 
comunicare deficitara sau datorita minciunilor si neintelegerii, ducand la mari 
tensiuni. 

Prin urmare, 30 septembrie ne va aduce din nou in centrul atentie mesajul 
lui Saturn in Balanta. Abandonul, de aceasta data mai mult provocat, va durea si 
ii va convinge pe oameni, la fel ca ieri, ca solutia este sa coboare nivelul, garda 
sau sa renunte la perseverenta. Energia nefasta pe care o mobilizeaza Saturn 
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acum din Balanta, datorita opozitiei sale cu Luna, ne aduce o percepere 
deficitara, o lipsa de simt practic pe fondul unei mari indrazneli. Vedetele acestei 
zile vor fi cei care vor dori sa faca multe si care, prin asta, vor demonstra ca 
dezordinea, acum, pe acest fond astral, vine din lipsa de bun simt sau de masura. 

Recomandarea cea mai potrivita pe un asa context astral este aceea de a 
cauta cel mai bun mod de adresare, cele mai simple preocupari pentru a intelege 
de cata energie dispunem si care este directia spre care se indreapta ea. Cei care 
reusesc sa lucreze empatic pe o asa furtuna astrala vor fi cei care vor trece primii 
examenul lui Saturn abia intrat in Balanta. Neastamparul este cel mai clar semn 
ca ne consumam atentia si eforturile in preocupari gresite. 

Cei care lucreaza cu energia vor considera ca pe un asa context astral postul 
de ganduri, adica oprirea dialogului interior, aduce fiintei liniste si implinire. 
Prin acest exercitiu Vointa si Puterea vor deveni prietene si vor lucra pentru 
crestere spirituala si desavarsire. 

 
 
Sambata, 31 octombrie 
A venit sfarsitul lunii si impreuna cu el Chiron revine la mersul direct. 

Incadrat de un sextil cu Lilith si un trigon cu Marte, revenirea lui Chiron la mers 
direct este semnul ca destinul nu doreste sa ne mai judece, ca in masura in care 
am trecut testul de maturitate a lui Saturn aprig aruncat asupra noastra in 30 
octombrie, inseamna ca suntem pregatiti pentru un zambet linistit si suav, 
suntem pregatiti sa facem fata unor situatii neprevazute care, prin accentul grav 
al desfasurarii lor, sa nu lase asupra constiintei urme dureroase. 

Daca noapte de 30 spre 31 octombrie va fi tulbure aducand, prin relatia 
Berbec-Varsator, activata de sextilul Luna-Lilith, indigestie a alimentelor 
consumate peste seara sau chiar a ideilor pe care cineva din anturaj le arunca din 
rea intentie, ziua se dovedeste a fi tonica si linistita de parca toate intentiile si 
faptele ei merg spre a combate ceea ce noapte a dorit sa strice. 

In contextul agitat si agresiv al modificarilor astrale de acum, predispozitiile 
ultimei zile de octombrie vine, prin rafinamentul si eleganta predispuse, sa dea o 
turnura pozitiva fumului dens de idei si fapte care au distrus intreag luna 
echilibru. Este vorba despre finalizarea unor gesturi, deconspirare, incheierea 
unor tranzactii sau chiar incetarea agresiuni pe care anumite personaje, ce si-au 
construit educatia in fata televizorului, au abordata intreaga luna. 

Linistea si speranta acestei zile este semn de incredere, nu de echilibru. 
Avand o Luna in Berbec ce se opune lui Saturn si face un trigon cu Marte, 
nesiguranta tensiunii izvorata din opozitie este combatuta de spiritul dominator 
si forta indubitabila, de stavilit, a lui Marte in Leu. Sextilul dintre acesti malefici 
ii aduce, prin plasarea punctului reflex la 6 grade Sagetator, in postura de 
reformatori de idei. Jupiter, guvernator al Sagetatorului, implicat intr-o 
conjunctie cu Chiron, vedeta acestei zile, prin revenirea la mers direct aduce 
educatia, cunoasterea, de a sublima pornirile inferioare, de a valoriza efortul 
facut in directia rafinarii structurii, dar si de a oferi recompensa pe masura 
acestui efort, pare sa ne destainuie ca neprevazutul care ne-a hranit cele mai 
dureroase cosmaruri in octombrie au fost, prin Uranus, guvernator al 
Varsatorului, acum in Pesti si un factor de stres pentru Junon intoarsa in Pesti sa 
rezolve relatiile ample, intre grupuri, natiuni sau popoare, efecte ale unor 
mecanisme sociale ample, o parte dintre ele programate, altele efecte ale 
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hazardului astral, ce au fost situate dincolo de cuprinderea directa a mintii 
umane. 

Prin urmare, ultima zi a lunii octombrie este sub semnul intelegerii, a 
recompenselor, a tendintei spre echilibru prin revenirea la mintea cea de pe 
urma. In aceasta zi intensitatea binelui va fi la cote ridicate, dar nu oricum si nu 
in mod gratuit pentru oricine, ci pe masura efortului pe care l-am despus in 
perioada retrogradarii lui Chiron 30.05 – 31.10.2009. Dificultatea acestei zile ne 
este dat de faptul ca efortul de a ne incadra in vibratia binelui si de a ne hrani cu 
el va aduce mult entuziasm, neastampar si o relaxarea cu care nu prea stim ce sa 
facem. Recomandarea va fi aceea de a ne hrani cu linistea si de a ne abandona in 
putina lumina pe care grupul de planete ne-o confera acum, fara a judeca, pune 
bariera cu mintea sau consuma acest beneficiu in a ne impune orgoliul, 
autoritatea, puterea. 

Se anticipa in 30 mai, cand Chiron intra in mers retrograd, ca lumina 
spirituala, intelegerea si curajul vor intra intr-un regres, iar acum, cand acest 
asteroid revine la mersul direct, ne amintim din nou de lupta dintre bine si rau, 
de invingatori si eroi, de succesul prin efort altruist, de Frodo Baggins, Galandriel 
si de minunata “The light of Eärendil”. 

 
 
Duminica, 1 noiembrie 
Prima zi a lunii noiembrie si ultima zi a saptamanii este ziua faptelor mici cu 

consecinte mari. Opozitia Luna-Venus ne aminteste ca rafinamentul si eleganta, 
bunele maniere si spiritul justitiar nu pot coordona viata daca nu exista initiativa, 
indrazneala si simt al sacrificiului. Relatia Lunii cu Venus, zdruncina axa 
relatiilor si pot aduce leziuni pe corp din intarziere, ezitare sau teama de doctor, 
refuzul unui medicament sau reactii adverse in urma administrarii unui 
tratament. Pielea este organul cel mai afectat si, in celelalte sectoare ale fiintei, sa 
se incerce, prin cultivarea sentimentului de protectie, combaterea fricii de 
abandon. 

Efortul de a mentine fiinta in echilibrul pe un asa aspect va face apel la 
experiente anterioare, la o persoana mai in varsta, la un alt medic, la un terapeut 
care sa intervina prin cuvant si sa diminueaze teama de esec, de moarte, de 
despartire, de abandon si indiferenta. Chiron, abia revenit la mersul sau direct 
este si azi vedeta, dar din umbra, asemenea bunicii care vegheaza la capul 
nepotelului rapus de febra inganand o rugaciune topita din duiosie si dragoste. 

Chiron, ca planeta mediatoare opozitiei Luna-Venus, va face apel la 
experientele anterioare in care s-au evidentiat mobilitatea, usurinta in 
comunicare, disponbilitatea, creativitatea, autoexprimarea. Punctul reflex al 
acestei configuratii, situat in Gemeni la 21 de grade, poate aduce insa si un semn 
de instabilitate, o trezire a orgoliilor mai vechi, a dezordinii mentale si poate 
aduce in scena o piesa de teatru veche, dar jucata acum de actori noi. 

Luand in calcul relatia karmica Gemeni-Leu in care mobilitatea si 
versatilitatea primului poate primi drept replica un urlet rasunator din partea 
celui de al doilea, apelul la faptele trecutului realizata acum de Chiron, poate fi ca 
o lama cu doua taisuri: cu una separa si cu cealalta raneste. Este bine de stiut ca 
in relatia karmica dintre cele doua semne prietenia are intotdeauna o motivatie 
egoista si ca nici zodia Gemeni si nici zodia Leu nu renunta primul la bucuria de a 
fi in centrul atentiei si nici al doilea la orgoliul de a considera ca merita o astfel de 
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pozitie. Atat timp ca nu exista interese antagoniste, iar Gemenii in instabilitatea 
lor, nu calca un teritoriu intim al Leului, cele doua semne se sustin reciproc, se 
ajuta si se ridica unul pe celalalt construind o relatie puternica si complexa. Dar 
aspectul pozitiv al acestui tip de relatie este o mare raritate in zodiac si isi va 
pastra acest caracter si in ziua de azi. 

Prin urmare, prima zi a lunii noiembrie este o zi a mandriei si a curajului de 
a redescoperi importanta si beneficiul unei vieti sociale. Daca din zodiacul 
personal Gemenii ne invata cum sa ne laudam mai bine si care este pretul marfii 
pe care o vindem, Leul ne va convinge ca a detine intaietate si a hrani fiinta din 
miezul acestor doua elemente aruncate peste tot de Gemeni este un privilegiu 
care ne revine numai noua. Si intr-un caz si in celalalt avem o lupta intre doua 
semne de putere prin reprezentantii lor: Leul prin Marte si Gemenii prin Mercur. 
Faptul ca Leul va urla din casa lui (Marte este in Leu), iar Gemenii (cel care 
gazduieste punctul reflex – solutia – al lui Chiron ca planeta mediatoare opozitiei 
Luna-Venus) pe la tribune, prin piete si sau pe la televiziuni, nu indica decat o 
diversitate a luptei pentru putere. Aceasta disputa, in tipul de analiza abordat 
aici, este cea dusa la interior intre disponibilitate si vointa, intre ceea ce ni se 
spune ca meritam si ceea ce pretindem de la viata. Daca lasam cele doua 
personaje sa ne strecoare, prin argumente, necesitatea mandriei, versatilitatii sau 
dominarii prin toate caile posibile, riscam sa abordam o selectie negativa a 
experientelor lui Chiron si in loc sa ne bucuram ca suntem purtatorii flacarii 
olimpice, ne vom mandri ca purtam stindardul unei batalii care ne poate aduce 
chiar sfarsitul. Nu trebuie sa uitam ca, in ceea ce-l priveste pe Chiron, aceste 
ambiguitati sunt de neacceptat si daca moartea inseamna vindecarea sufletului 
de aceste boli sufletesti, nu va ezita sa o abordeze. 

Asadar, neprevazutul ce ne sufla tot vantul in panze si ne exalta sufletul spre 
boem si elogii, trebuie intampinat cu maturitate si seriozitate. Cei care lucreaza 
cu energia si care au experimentat pana acum contactul cu entitati din alte 
planuri pot cadea azi prada erorilor de judecata, entuziasmului necontrolat si pot 
rani neintentionat. Azi trebuie sa fie o zi a vindecarii, armonizarii, iertarii, dar ea 
va semana mai mult a o zi a intelegerii asupra nedreptatilor care cer acum sa fie 
rezolvate. A declansa acum lupta, alta decat cea care rafineaza fiinta si-i sporeste 
dragoste, puterea si vointa, este o mare greseala. 

 
Luni, 2 noiembrie 
Intrand, chiar din primele ore, in Taur, Luna va aduce stabilitate 

sentimentelor si ii va indrepta pe oameni spre aspectele pragmatice ale vietii. 
Daca, abia intrat in Balanta, Saturn poate aduce scindare in relatii prin apelul la 
sanctiuni mai vechi, leziuni care par a fi decisive, finale, de neschimbat, apelul la 
placere, incantare, satietate, multumire, dominare prin farmec si senzualitate, ne 
va oferi un alt gen de risipa. A face apel la risipa atunci cand Luna este in Taur, 
doar din acest motiv, ar putea trece drept o nesabuinta a astrologului, dar a 
indica legatura care se construieste acum intre pragmatismul acestei pozitii si 
cuadratura Mercur-Marte aspectul accentueaza dorintele primare, seta de putere, 
placerea de a domina, de a insusi bunurile celorlalti, gesturi care ii pot face pe 
oameni sa se distruga unii pe altii. 

Nu trebuie insa sa uitam ca este Luna plina, si chiar daca faza maxima a 
acestui aspect se consuma spre seara, chiar de dimineata vom fi sub influenta sa 
dand curs nevoii de mai mult, de abundenta, de acumulare, avaritie. 
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Fiind in Taur, Luna va fi incercata de Lilith, cu care va face o cuadratura, de 
Marte, cu care va ridica de asemenea o cuadratura si de Mercur impreuna cu care 
va ridica o opozitie implinita la grad perfect spre seara. Toate aceste aspecte aduc 
impulsuri agresive si nevoie de a impune forta intr-un spatiu ingust unde nu-i loc 
pentru toti cei care vor sa stea acolo, sabotaje, subminari de autoritate, zambete 
false si construirea unei atmosfere de teama, grija, nesiguranta. 

Instabilitate – acesta este cuvantul care poate defini Luna plina din 
Scorpion. Daca astrologia indica acest moment de Luna plina drept tonic, 
relaxant, vindecator, capabil sa mobilizeze virtuti sau energii astrale ce duc spre 
anularea greselilor karmice si impacarea cu destinul, este lesne de inteles de ce 
exaltarea Lunii, beneficiul si abundenta pe care o poate detine in astfel de 
momente va atrage invidii mari si, prin aceste invidii, gesturi de alungare a 
hotului de pe mormanul cu monezi de aur. 

A da curs acestei instabilitati, a abuza de cota ridicata a vitalitatii este semn 
de nesabuinta si duce in mod indubitabil la risipa, la cadere in minciuna si 
dizgratie. 

Prin urmare, prima zi a saptamanii aduce greutate alegerii, povara 
gandurilor ce se afla de mult timp intr-o disputa acerba cu sentimentele. Ziua ne 
va aduce dorinte fara intelegere si porniri fara informatii, dar si pareri fara 
adevar. Cei care vor dori sa aiba si mai mult, nu vor punea pune in aplicare planul 
lor azi decat insusindu-si bunul altuia, mintind si lovind in puterea aproapelui. 
Cuadratura Mercur-Marte este in mod indubitabil un aspect greu. Ea va amplifica 
atitudinea dominatoare a lui Marte in Leu, care nu tine cont de nimic, ci doar de 
ceea ce stie, intelege sau atinge el, in raport cu esenta motrica, vivacitatea 
subconstienta, puterea de a domina punctul fix al unei parghii si de a coordona, 
prin concentrare si focalizare, valori pe care sa si le insuseasca abuziv. 

Recomandarea cea mai potrivita pentru o astfel de zi este sa nu dati curs 
liber pornirilor. Saturn in Balanta, prin experimentele de viata la care va face 
apel, ne va face indreptatiti sa ne impunem punctul de vedere. Nu este potrivita o 
astfel de actiune, dar nici abandonul, fuga de la locul confruntarii, ci diplomatia, 
invocarea unui motiv echivoc si depasirea momentului intr-un cadru lipsit de 
evenimente explozive. Explozia nu trebuie sa fie doar cea exterioara, ci se va lua 
in calcul si mania, focalizarea negativa a gandurilor care vor aduce in context un 
alt gen de confruntare, o altfel de batalie dusa intr-un alt sector unde vom gasi de 
asemenea aceleasi predispozitii astrale. A ne izola intr-un consum interior nu 
inseamna depasire corecta a situatiei. 

 
 
Marti, 3 noiembrie 
O alta disonanta a saptamanii survine chiar in aceasta zi in care Venus va 

ridica un trigon cu Neptun, aducand un inedit moment de gratie, o bucurie 
metafizica ce va inspira putere si regenerare si, tocmai in aceasta evlavie, in 
aceasta emotie si cautare superioara, careul acesteia la Nodurile Lunare sa ne 
indice faptul ca intentia, gandul, pornirea, bucuria cu care sunt abordate faptele 
acestei perioade nu sunt deloc sustinute de progres, destin, evolutie, adica nimic 
din cea ce facem nu este apreciat, evaluat, observat. 

Intervalul de 20 de ore intre cele doua momente de maxim al aspectelor 
indicate (trigon Venus-Neptun, careu Venus-NN) este unul de balans, de deruta 
si de oscilare. Nu vom sti daca sa ne incredem in aspectul bun al evenimentelor 
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sau sa luam de decisiv caracterul dur al vietii. Nici dupa ce va trece acest interval 
nu vom sti. Venus este inca in Balanta si nu poate decat sa ne ofere iluzia ca 
binele are acum un alt gust si ca un mic element, o schimbare mica, una 
minuscula chiar, atunci cand se produce va fi lipsit de vlaga, putere, 
autoexprimare. 

Oscilatia lui Venus poate fi privita insa si ca o tentatie, iar tentatiile, oricat 
de bune sau rele sunt, trebuie luate in seama, trebuie abordate cu maturitate. 
Relaxarea nu prea este prietena cu tentatiile, ci mai curand pacaleala, iluzia 
neptuniana si atragerea individului necajit, naiv sau flusturatic spre o sfera a 
racelii, dezamagirii sau durerii. 

Prin urmare, ceva din ceea ce se intampla in aceasta zi ne va lua ochii 
privirea, intelegerea, contactul direct cu informatia si ne va tentat sa intram pe o 
linie moarta plina de flori si de parfumurile lor ametitoare. A alunga gandul nu 
este o solutie pentru a da raspunsuri prompte si directe, a actiona rapid si in 
folosul imediat de asemenea nu este o solutie, ci utila este orice tehnica mistica, 
esoterica, spirituala sau religioasa de transcedere a acestei lumi. Tentatia cu care 
Venus din domiciliu ne va atrage, indiferent de substratul si de instrumentele pe 
care le va folosi, ne va obliga sa o luam de la capat si in acelasi cadru al suferintei, 
sperantelor desarte, iluziilor. Transcenderea a ceea ce inseamna chemare, 
invitatie la parteneriat, propunere, gest de impacare sau de dispute s.a.m.d. 
trebuie transcens in adevar. Nimic din cea ce vine gratuit spre noi nu este util, 
nici chiar castigurile mari ce ar putea schimba statutul si ar alina suferintele 
fizice. Totul trebuie sublimat in traire spirituala, totul trebuie daruit Domnului. 

Aspectul nu instiga la renuntare, la abandonare a vietii sau luptei pentru a 
cunoaste, ci doar a acelor elemente care vor sa se sustraga discriminarii, schemei 
de intelegere si armonie. 

In 3 noiembrie puterea vine din transcendenta. 
 
 
Miercuri, 4 noiembrie 
Noaptea de marti spre miercuri va fi si ea sub semnul vibratiilor impuse de 

planete asupra zilei de marti aducand o inclinatie spre melancolie sau tensiune pe 
ganduri de inhibitie sau porniri impulsive. 

Sextilul pe care Luna il va face cu Junon, chiar din prima ora a acestei zile, 
vine cu o noua variabila in ecuatie. Fiind vorba de o retrogradare, faptele 
abordate in trecut si nerezolvate atunci vor avea in aceasta noapte un sfetnic bun. 
Acesta este ultimul aspect pe care Luna il va face inainte de a parasi acest semn si 
ultimul sau cuvant pe anul acesta din Taur cu Soarele in Scoprion. 

Intrega zi va putea fi puna in balanta pe baza senzatiilor avute pana 
dimineata. Ele nu aduc nesomn, dar nici gandul ce linisteste si tempereaza frica, 
ci puterea si bucuria deopotriva de a explora ceea ce altadata am stricat. 

Ziua de 4 noiembrie aduce insa un alt eveniment astral aproape de 
perceptie: lipsa de control. Strania lipsa de control cu Soarele in Scorpion si Luna 
in trigon cu Saturn este la fel de neobisnuita ca predispozitia spre risipa pe Luna 
in Taur. Neptun se apropie de revenirea sa la mersul direct si in aceste ore 
miscarea lui retrograda este practic oprita. Revenirea la mersul direct abia la 
20:09 va aduce zilei momente periculoase de deruta. Unii vor avea impresia ca 
pierd controlul gandurilor, sentimentelor ca nebunia le face curte si un demon 
jucaus si patetic le tot sopteste in ceafa chemari epuizante. Oprirea lui Neptun 
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este perceputa de astrolog ca o blocare in gheata si in niciun caz moment de 
iluminare, eliberare de conditionari si ridicare a valului iluziei. Gheata lui Neptun 
poate fi: ruptura de mediul social, departirea de bunele practici, dominare, 
explozia – chiar fizica a unui obiect ce refza sa mai functioneze corect -, 
proliferarea haotica a celulelor impunand disfunctii simple sau complicate, virusi 
agresivi incurajati de temperaturi scazute, renuntarea la atentie si apelarea la 
substante ce pot induce stari ireale de perceptie a dimensiunilor subtile. Pe acest 
fond, trigoanele Lunii cu Saturn si Lilith sunt semne de modificare a 
comportamentului impunand, ca principala predispozitie, renuntarea la 
comportamentul de pana acum. 

Viteza cu care evenimentele vor avansa este impusa de Luna din Gemeni si 
sextilul pe care aceasta il va face cu Marte va aduce placere evenimentelor, 
oricare vor fi ele, pentru a suprima teama si a o inlocui cu neuroleptice. 

Prin urmare, 4 noiembrie este o zi in care vointa este diminuata. Cei care au 
avut sansa se abordeze impulsul ascendent al vointei in 3 noiembrie, acum vor 
putea sa perceapa inertia astrala ce ii va ajuta sa-si deplaseze fiinta, gandurile, 
sentimentele spre zone calde, spre oameni cu care sa construiasca o interactiune 
placuta, joviala. Jovialitatea nu este insa un indicator al echilibrului si al 
deplasarii fiintei spre caldura, ci luciditatea. A gandi corect si echidistant, a 
pendula cu mobilitate intre “eu” si “celalalt” este semnul ca fiinta nu a fost 
inghetata in aceasta zi in prejudecati, vicii sau manii. 

Viata sociala nu va comporta schimbari esentiale, ci va impune gesturi 
neobisnuite, cuvinte diferite de ceea ce s-a folosit pana acum si care vor arunca 
asupra oamenilor iluzii credibile. 

Nu trebuie sa ne lasam pacaliti de Fata Morgana! Ceea ce Neptun azi 
ingheata este trecut pe lista sa neagra si, cu fiecare aspect puternic pe care il va 
face pana la urmatoarea retrogradare, ce va avea lor in intervalul 31 mai 2010 – 7 
noiembrie 2010, va cauta sa dea la o parte acest obstacol si sa-si mentina 
puritatea in izolare. 

 
 
Joi, 5 noiembrie 
5 noiembrie este o zi buna. Influxurile astrale agresive se rarefiaza, lasand 

loc puterii si experientelor anterioare. Aspectul inedit al acestei zile este chiar 
sextilul Luna-Marte, in faza sa de separatie (gradul perfect s-a implinit in 4 
noiembrie, ora 21:55) pentru ca, mentinandu-se pana aproape de pranz, va 
construi faze ridicole sau penibile fara sa lase insa urme: intarzie la o intalnirea 
foarte importanta fara sa invoce vreo scuza, renunta la biletul cu numerele 
castigatoare la loto pe motiv ca Nirvana ii face curte si ca scopul vietii este sa 
traiasca izolat sau in varful unui copac s.a.m.d 

Se intampla ceva ciudat in toate aceste impulsuri pentru ca nimic nu este 
real, nici chiar pentru cel care le da viata. 

Totusi nu este periculos daca se intampla asa ceva, pentru ca Jupiter si 
Chiron, din Varsator, vor proteja gandul si va impune, prin inedit, sansa si 
bucurie. Chiar si spre seara, cand Luna face cu careu cu Uranus si ar putea aduce 
printr-o retrospectiva a zilei dureri fizice sau spirituale pe care in timpul zilei nu 
le-am perceput asa cum s-au anuntat, trigonul cu Neptun ne anesteziaza 
simturile mentinandu-ne in acelasi cadru benefic, lipsit de consecintele nafaste 
ale zilei. 
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Prin urmare, 5 noiembrie nu aduce evenimente care sa lase urme in 
constiinta individuala sau de grup. Va pune accent pe distractie, pe combatarea 
stresului, pe discutii despre ce haine purtau turcii la Rovine si cum ar aratat 
Achile daca ar fi purtata chiloti creati de Catalin Botezatu. Ziua este inedita 
pentru ca aduce o dezghetare a sentimentelor. In cadrul social 5 noiembrie aduce 
un moment de constientizare. Se va rade insa prea mult si nu de ceea ce se va afla 
sau spune, ci datorita impulsusului astral. Pe un alt context astral, valorile puse 
in discutie azi ar fi provocat o mare tensiune. Azi ne vom purta de parca toti am 
fumat hasis. 

 
 
Vineri, 6 noiembrie 
Trecerea Lunii prin ultimul sector al zodiei Gemeni aduce o cuadratura cu 

Junon si un trigon cu Venus aducand vibratia lui rasu’-plansu’ la vedere. 
Este vineri si pentru multi sfarsitul de saptamana se anunta singur la 

tribuna. “Trebuie sa fac ceva!”, “Trebuie sa scap de starea asta!” vom auzi mai des 
in jur sau ne vom trezi ca vom zice. Exista o tensiune care pluteste in aer fara a o 
putea localiza pe o problema in mod special. Gandul ca loviturile, pe care le-am 
putea primi de la inamici cunoscuti sau necunoscuti, din societate sau din partea 
guvernului “crizat”, sunt iminente ne aduce stare de nervi, frica sau, la polul 
celalalt, o atitudine de lasitate mascata in care devenim indulgenti, disponibili, 
accesibili, calmi si linisti pentru a nu tulbura apele impotriva noastra. 

Trecerea Lunii in Rac nu ne aduce momentul pe care ni l-am dorit, dar ne 
aduce starea pe care am fi obtinut-o daca am fi procedat asa cum ne-am propus. 
Nu va fi o constientizare aleatoare si nici selectiva, ci va impune fiecaruia un gand 
de intelegere asupra faptelor sale. Unii nu-si vor mai dori aventura niciodata, 
dupa ce afla ca avionul in care ar fi dorit sa se urce s-a prabusit. 

Daca prima parte a zilei ne aduce preocupari legate de sfera personala, de 
aspectul fizic si moral, de bunurile de care dispunem si pe care dorim sa le 
impatim sau impartasi celorlalti, trecerea Lunii in Rac aduce, prin cuadratura cu 
Saturn, preocupari legate de sfera sociala. Este prima cuadratura pe care Luna o 
face cu Saturn de cand acesta a trecut in Balanta, de aceea evenimentele pe care 
le va aduce ni se vor parea suportabile, inteligibile, usor de dus. Ele se vor 
amplifica la fiecare cuadratura si vor avea tendinta sa se consume la fiecare 
opozitie. 

Relatia acestora acum, cu Saturn in Balanta, schimba viziunea asupra vietii 
si o apropie mai mult de realitate. Chiar daca sperietura zilei de azi va fi mare, 
aventura va tenta in continuare si va impune, prin relatia cu Saturn, noi asocieri, 
noi relatii, prieteni noi si o noua modalitate de a cauta senzatii tari, bucurii, 
impliniri. 

Daca in timpul tranzitului prin Fecioara, Saturn infrunta Luna in cuadraturi 
pe vibratii mobile (Gemeni si Sagetator), consumandu-si durerile cu dramatism 
si luciditate (Pesti), acum cuadraturile le va realiza din domiciliul ei (Rac) si al 
sau (Capricorn), iar opozitia din semnul de evolutie al Racului (Berbec). 

Timp de trei ani de zile nu va fi deloc putin lucru sa faci fata unei opozitii 
Luna-Saturn, pentru ca va impune alegeri impotriva evolutiei personale, dar 
pentru binele grupului. Asadar, pe cuadraturile Luna-Saturn frica, tensiune, 
nesiguranta, lipsa de perspectiva, abandonul si indoiala vor incuraja gesturile de 
sacrificiu, alegeri in aceasta directie. 
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Prin urmare, 6 noiembrie aduce un aer proaspat pe campul de batalie. 
Suntem chemati in ring si supusi la probe noi. Nu ne va spune nimeni ca durerea 
cea mai mare, neincrederea sau incertitudinea sunt propriile poveri, ca din ele se 
vor naste viitorii inamici si ca de dragul lor vom muri in mizerie. Nu ni se va 
spune nici ca pentru a merge mai departe, a evalua fizic, mental, afectiv spiritual 
sau social va trebuie sa sublimam ignoranta si neputinta, infruntandu-ne proprii 
demoni. 

Saturn este in Balanta si daca exista ceva care ni se va parea schimbat la 
partenerii de vietuire atunci acesta va fi comportamentul. Desi toata viata sunt 
preocupati de comportamentul lor sau al altora, omenii sunt in afara elementelor 
de psihologie comportamentala. Nu inteleg de ce devin prieteni unii cu altii si de 
ce la un moment dat se despart, nu inteleg de ce exista tradare si de ce trebuie sa 
exista o voce reprezentativa, un lider, un ghid, un tiran si o victima, nu inteleg de 
ce natura tolereaza tot acest haos, de ce indurarea este o calitate la fel ca 
modestia, altruismul sau generozitatea. 

Cu toate acestea vom lucra timp de trei ani, cat seniorul karmei va sta in 
Balanta, cand Luna va face acest aspecte cu Saturn. Daca vrem sa vedem cat curaj 
avem, la modul concret, nu sustinut de confort sau protectie, sa urmarim ce 
intentii, ganduri si atitudini vom avea pe careu Luna-Saturn si cum le vom 
infrunta pe opozitie. 

 
 
Sambata, 7 noiembrie 
Revenind la mersul lor direct, planetele, una cate una, ne creeaza impresia 

ca incet incet totul se intoarce la normal. Hm, va ramane insa o impresie pentru 
ca revenirea la mers direct a lui Junon se va face pe gradul anaretic a lui Venus in 
Balanta, adica in mari de lacrimi, in suspinul despartirii si dramatismul 
telenovelelor aduse parca intentionat in realitate. 

Cele doua trigoane pe care Luna le realizeaza azi cu Soarele si Mercur sunt 
tonice si benefice. Azi buna dispozitie si intelegerea, comunicarea si 
disponibilitatea par sa-i cuprinda pe toti. Implicate intr-o astfel de relatie cu 
Luna si aflati in ultima zi de retrogradare a lui Junon, sentimentele si gandurile 
par sa vina spre a repara ceea ce s-a gresit in trecut, spre a permite o mai buna 
intelegere a celor din jur si a propriei fiinte. Totusi, de dimineata, Venus pe 
ultimul grad din Balanta, va face o tragedie din orice refuz si isi va exagera 
durerea strigandu-si-o pe strada. 

La nivel interior cele doua trigoane aduc un echilibru homeostazic, un 
control interior bun, o orientare spre ceea ce este sanatos, spre ceea ce face bine 
corpului, mintii sau sufletului. Acest echilibru este insa foarte delicat si el se 
poate rupe in orice moment tocmai pentru ca Venus, care a captat atentia noastra 
in ultima vreme si ne-a coordonat miscarile, pica in dizgratie. Greselile cu care ii 
indeamna pe oameni la actiune sunt copilaresti, nepotrivite contextului si sunt 
orientate spre extravaganta vestimentara, dialoguri stupide, snobism, minciuna, 
sau grotesc. 

La nivel exterior relatiile intre oameni si raporturile care se consturiesc in 
grupuri sunt sustinute de convenienta si lipsa de interes. In aer pluteste o liniste 
aparenta. Atentia oamenilor fiind atrasa de evenimentele lipsite de importanta, 
fiind preocupari legate de activitati in grup, intalniri in cluburi, restaurante, 
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parcuri sau iesire din cadrul obisnuit. Venus anaretic poate rupe aceasta armonie 
in orice moment prin disensiuni, lipsa de coordonare, nesupunere, instabilitate. 

Prin urmare, ziua este iesita din cadrul negativ al perioadei pe care o 
traversam. Totul pare sa fie bun si normal, firesc si in albia lui cand, deodata, 
samanta de scandal izbucneste si trasforma totul intr-un fiasco. Vor avea succes 
azi cei care pun in atmosfera de grup atitudini perverse, indecente, sustinute de 
prefacatorie si mediocritate care vor vedea in esecul intalnirilor o confirmare a 
faptului ca socializarea nu este buna decat pentru barfa. 

Recomandarea pentru aceasta zi este, evident, postul de ganduri. Daca de 
dimineata ni se va parea ca ziua nu ne poate aduce nimic nou, cu atat mai mult 
un element care sa ne perturbe intentiile, pe parcursul ei evenimentele vin in 
cascada, fiind neagresive, doar incredibil de incomode. Intrand in acest cadru va 
fi greu sa nu emiti pareri, sa nu judeci, sa nu critici, sa nu te arati indignat sa nu 
te afisezi rezervat atunci cand ti se asteapta parere si sa nu-ti ascunzi dorinta de 
stralucire si importanta in spatele manierelor retinute, subtiate in gesturi si voce, 
ce pune in lumina reflectorele toata intensitatea prefacatoriei de care suntem in 
stare. 

 
 
Duminica, 8 noiembrie 
Fandoseala zilei de sambata se risipeste azi ca un abur fin si lasa in loc doua 

fiare agresive, doua animale de prada, care, initial, nu doresc sa se lupta intre ele, 
dar ajung sa faca asta atunci cand isi vor incalca una alteia teritoriilor. 

La 2:23 Venus trece in Scorpion risipind bunele maniere si dand frau liber 
limbajului usturator, vorbelor grele si puterii de a folosi omul, faptele sale, averea 
sa pentru dominare, control. De partea cealalta, al doilea animal, este Luna care 
la 12;22 va trece in Leu, aruncand cartea de poezii pe fereastra si napustindu-se la 
vecinul de deasupra care si-a gasit taman acum sa dea muzica mai tare si sa-si 
antreneze invitatii. 

Daca ar fi ne ne luam doar dupa aceste hiatusuri de frontiera, am considera 
ca puterea este cea care ne inunda si ca acum este momentul sa platim ceea ce s-a 
gresit in trecut, insa doar ca un efect al vointei nostre, nu ca un determinism in 
care ne integram. A pune schimbarea evenimentelor doar pe momentul de 
trecere al unei planete intr-un alt semn este o optiune des intalnita la astrologi si, 
daca de cele mai multe ori alegerile si comentarile sunt corecte, iata un caz in care 
daca ar proceda asa ar gresi. 

La trecerea lui Venus in Scorpion, Luna trecea peste Coada Dragonului si nu 
oricum, ci intr-un trigon cu Uranus. Fiind pe casa II si inca in trigon cu Neptun, 
octava sa superioara, Venus se va detasa de natura sa superioara si va aduce in 
comportament tot ceea ce este material, tot ce sugereaza atractie, respingere, 
avere, lupta pentru putere, porniri ascunse, prezentate diferit decat sunt ele 
pentru un scop. Este, de altfel, suficient de clar ca Venus in Scorpion va cobori 
nivelul de vibratie si va inlocui convenientele cu suspiciunea, placerea de a 
interactiona, cu motivatia de a ne folosi de orice si oricine pentru a cuceri sau 
mentine un teritoriu si, pentru noi, cei care anticipam acestea, este suficient sa 
consideram ca acestea sunt cauzele. Acum acestea nu vor fi cauze, ci mijloace, iar 
natura ascunsa si impulsiva a scorpionului, dominatoare si vicleana, va fi supuna 
unui impuls ce va veni din conjunctia conjunctia Lunii cu NS. Ceva ne va trage in 
jos si ne va hrani natura inferioare, un eveniment ne va lovi puternic si ne va trezi 
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la realitatea din care ne-am sustras in ultimele doua zile si nu va fi nimic nou, ci o 
terifianta umbra a trecutului. 

Nu este intamplator spre ce ne vom orienta si ce motivatii vom avea pentru a 
ne cuceri, recuceri sau mentine teritoriu. Natura animalica pe care fiecare o 
detine va prinde viata si o vom lasa sa umble libera pentru ca, abia acum 
intelegem ca bucuriile zilelor anterioare, incantarea si jovialitatea au fost, asa 
cum am anticipat atunci, subtiri ca un fir de ata. Impulsurile acestor modificari 
de vibratie vor fi puternice si ne vor duce in polul opus. Evident, nu este bine si 
nici corect sa permitem o asemenea modificare si trebuie sa consideram ca in 
trecut, atunci cand am gresit, am facut tot ceea ce am putut mai bine si ca acum, 
daca s-ar repeta situatia, vom proceda la fel. 

In a doua parte a zilei ne vin si parghiile unei asemenea schimbari. 
Cuadratura lui Mercur cu Jupiter aduce relatia cu o autoritate, cu un superior, cu 
un factor de dreptate si decizie, intr-un punct delicat. In acest moment constatam 
ca s-au consumat lumanarile conjunctiei Luna-NS, cuadraturii cu Venus si 
sextilului cu Saturn si doar ratiunea mai poate diminua pornirile. 

Prin urmare, ziua este complicata de intelegeri gresite. Viata ni se pare din 
nou grea si impovarata, ca intelegerile ne duc doar spre suferinta si durere si ca 
solutia cea mai buna nu este mentala sau sentimentala, ci faptica. Unii isi vor 
suna prietenii si le vor spune verzi si uscate pentru ca vor invoca finalul 
suferintelor si indurarii, altii se vor apropia de dusmani cu urechile aplecate 
pentru ca s-au saturat de atmosfera incordata sau dominare, iar altii vor lovi in 
toti cei care le ies in cale cu vorbe, atitudini, poate chiar fizic pentru a combate 
demonii care le intuneca mintea. 

Nimic din ceea ce vine spre noi acum nu este nou si tocmai de acea nu 
trebuie sa schimbam metoda pe care am aplicat-o pana acum, gandurile si nici sa 
consideram ca distrugand sursa suferintei am scap de ea. Nu! Putem, pentru ca 
avem sustinerea astrala, sa distrugem azi tintele pe care ni le propunem, dar 
nivelul de vibratie, starea incerta sau inferioara in care suntem va atrage prin 
rezonanta o alta sursa de durere pe care nu o vom mai putea distruge. A ne 
preocupa doar de durere inseamna a nu-i intelege rostul. Durerea ne arata o 
margine, o limita dincolo de care exista ceva. Oamenii si-au imprietenit durerea 
cu frica si au facut din asta un cuplu de temut care dau viata celor mai terifianti si 
agresivi demoni. Durere este o perceptie a intregii fiinte si ea ne spune ca suntem 
vii si interactionam. A o suprima sau a duce fiinta acolo unde ea sa nu semnaleze 
nimic, sperand ca ne protejam este o mare greseala. Rupand alianta durere-frica, 
nu inseamna ca trebuie sa imprietemni durerea cu placerea. Placerea este semn 
de abundenta, durerea de limita, a le impreuna inseama a amplifica pericolele de 
granita pe care fiinta ni le semnaleaza. De aceea sa ne impunem prin vointa sa 
lasam durerea sa-si strige informatiile si chiar sa se joace cu ecoul, iar noi sa 
izolam frica si sa o tinem departe pentru ca acolo unde este frica nu exista 
intelegere si cunoastere. 

Ce-ar fi sa nu ne mai fie frica de durere! 
 
Luni, 9 noiembrie 
Conjunctia Lunii cu Marte, din primele ore ale diminetii aduce zilei o nota 

de agitatie, un neastampar, care, pe fondul aplicatiilor la opozitia cu Jupiter si 
cuadratura cu Mercur, ce se vor implini spre seara, va da zilei o coloratura stranie 
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de impulsivitate si pasivitate, de incertitudine si observatii rapide, imediate, de 
intelegere si prostie. 

Parcurgem azi Ultimul Patrar ce va pune in aspect nu doar Soarele si Luna 
sub un unghi de 90 de grade, ci si pe Marte si Mercur a carora cuadratura s-a 
consumat in 2 noiembrie, cu Luna in exaltare. 

Prima zi a saptamanii aduce, in contextul acid al aspectelor indicate de 
Luna, un sextil intre Venus si Pluton care va spori misterul si prefacatoria, 
aducand rezultate bune prin metode proaste, solutii apreciate obtinute pe cai 
neortodoxe. 

Daca puterea de a intelege si nepasarea, aduse in context de Saturn ce a 
gasit-o pe Venus in domiciliu (Balanta) atunci cand a iesit din Fecioara, Pluton, 
ce trece acum prin Capricorn, va aduce, prin sextilul sau cu Venus, vicleanie, 
imoralitate, schimbarea regulilor. 

Pe sectorul personal, sextilul Venus-Pluton aduce dorinte puternice, 
sentimente aprinse si intentia de a implica tot ceea ce detine suflare in proiecte 
personale. Daca ambitia este specifica Scorpionului, atunci ambitia pentru a 
aduna tot ceea ce hraneste placerea este de domeniul lui Venus in Scorpion care 
va gasi in buna intelegere (sextil) cu Pluton, aliante si compromisuri care duc 
moralitatea intr-un con de umbra si scot la suprafata succesul prin orice mijloace, 
eficienta in a comunica, schimba, tranzactiona sau in a aduna tot ceea ce intra in 
campul sau vizual. 

In plan social, aspectul aduce motivatii de impacare, compromisuri 
eficiente, bani impartiti din afaceri murdare sau oferiti ca ofrada orgoliului, 
dorintei de putere, aspiratiilor de a domina constiinta de grup. 

Prin urmare, puterea zilei de 9 noiembrie este aceea a compromisului. 
Dulceata binelui este insa plina de E-uri. Unii au corpul calit nu vor fi afectati de 
toxicitatea acestora, insa altii vor digera foarte greu solutiile ce vin acum. 

Nu trebuie sa cadem insa in derizoriu si sa ne consideram victime. Aceste 
tendinte sunt vizibile, la intensitati diferite, de saptamana trecuta, cand cele doua 
planete, Venus si Pluton, erau integrate in fereastra aspectului. Lupta pentru 
supravietuire va capata in aceasta zi conotatii reptiliene, atacand si distrugand 
ceea mai era incert in ceea ce priveste scopul si succesul personal. De partea 
cealalta, pentru cei care doresc sa obtina un succes intr-o directie clar formulata 
si pentru care depun mari eforturi este o zi incununata de succes. Efortul, munca, 
lipsa de timp, nesomnul sau chiar saracia nu-i mai intereseaza pentru ca 
indeplinirea misiunii este tot ceea ce conteaza. 

 
 
Marti, 10 noiembrie 
Lupta pentru putere si aspiratia catre mai mult va suci mintile multora azi. 

Opozitiile pe care Luna le face planetelor din Varsator va aduce o noapte de luni 
spre marti agitata, cu vise stranii, neclare in care mesajul simbolic sau 
premonitor se interfereaza cu imagini memorate din activitatea de peste zi. A 
amesteca dorinta de a avea ceea ce destinul inca nu ne-a oferit cu sensibilitatea 
astrala care aduce in fizic elemente sensibile ale evenimentelor viitoare aduce 
dezordine in gandire, certitudini false, erori de intelegere puse in practica, 
explozii emotionale, cuvinte folosite fara rost. 

Ambitia si intentia de a face totul pe ascuns, impuse contextului de Mercur 
va aduce prin careul cu Chiron indoiala in fata drumului, destinului, menirii, 
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inclinatiilor pentru care a invatat sau muncit pana acum. Pe unii ii va tenta sa 
renunte la facultate, sa-si schimbe specializarea sa renunte la serviciu, afacere 
sau sa schimbe locul obiectelor prin casa, altii insa vor dori sa produca schimbari 
esentiale in plan emotional, mental sau chiar spiritual. 

Nu este insa momentul sa ne asteptam la schimbari peste noapte doar 
pentru ca, timp de o secunda, am renuntat la inflexibilitate. Castigul imediat fie 
ca este vorba de bani, obiecte, avere, mostenire sau succes spiritual, o abilitate, o 
disponibilitate, o informatie noua dintr-o carte sau un domeniu, lacomia venita 
din lipsa de intelegere a acestora si nu din preaplin va puna stapanire pe noi in 
aceasta zi. 

In a doua parte a zilei, cand Luna va fi deja in Fecioara se va pune la indoiala 
atat importanta efortului care ne-a captat atentia in prima parte a zilei, dar si 
scopul pe care ni le-am propus. Cuadratura Soarelui cu Jupiter aduce pe de o 
parte lupta intre ideal si premise, iar pe de alta parte teama ca o confuntare intre 
premise si finalitate va aduce un singur rezultate: dezamagirea. 

Avand o Luna in Fecioara, ne putem astepta ca toate acestea sa se consume 
la nivel interior, in minte, si sa produca inactivitate. 

La nivel exterior, cuadratura Soare-Jupiter, este, din nou, semn de 
dezordine sociala. Cele doua planete trebuie sa aduce spiritul dreptatii si al 
echitatii in sustinerea individului si grupului din carte face parte, iar disputa lor 
va produce in sectorul personal teama de actiune, pesimism, lipsa de motivatie, 
pesimis, iar in plan social retragerea unui sprijin, atac impotriva bunelor 
moravuri, ridiculizarea binelui, puritatii, generozitatii si caldurii, atingand 
integritatea tuturor celor care lupta pentru sustinerea adevaratelor valori. 

Prin urmare, 10 noiembrie va tine pasul cu reforma, dar impotriva ritmului, 
impotriva regulilor, a recomandarilor, a solutiilor corecte impuse de un for 
superior. Ajustarile acestora nu fac decat sa amplifice tensiunea, teama de a 
actiona si haosul social. Azi ne vom da seama de tot ceea ce este rau in viata si 
vom avea certitudinea ca acest rau se va amplifica. In zadar vor actiona 
previziunile astrologice sau un sfat al unui prieten, cu totii vom vedea viata in 
tonuri gri si in analiza pe care o vom face pesimismul, descurajarea vor 
predomina. 

Cei care lucreaza cu energia sau care sunt obisnuiti sa utilizeze intrumentele 
abstracte vor vedea in pesimisul impus de raspunsul nostru la tensiunea astrala 
un mijloc de a ierta sau de a renunta la ambitii fara rost. Semnalul venit din social 
poate fi tradus de acestia nu ca o descurajare, ci ca o eliberare de frica, tensiune 
sau efort facut impotriva cunoasterii sau evolutiei. Magnetismul Scorpionului, 
relatia subtila intre cuadratura Soare(din Scorpion)-Jupiter cu Venus (din 
Scorpion)-Pluton(guvernatorul Scorpionului) va impune o selectie pozitiva, dar 
dureroasa a experientelor aducand noi directii. In timp ce unii vor pieri ca 
scorpionii inconjurati de foc, altii isi vor abandona greutatea, coada, ca soparla 
care isi lasa in urma povara care ii poate afectat viata sau integritatea. 

 
 
Miercuri, 11 noiembrie 
Indiferent cum vom aborda ziua de 10 noiembrie, indiferent ce rezultate 

vom avea, ele se vor constitui ca baza pentru ceea ce se va intampla azi. Pe 
separatia sextilului Luna-Venus, trigonul pe care Mercur il va face acum cu 
octava sa superioara este semn bun, de succes si intelegere. Ziua devine astfel 
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buna si corecta, in care faptele ei vor sustine scopul pe care ni l-am formulat cu o 
zi inainte. 

Chiar daca Venus va face o cuadratua cu Lilith aducand inainte minciuni, 
invidii si fapte care vor defaima sau leza integritatea sau averea personala, 
trigonul lui Mercur cu Uranus este din cale afara de bun, ca o raza de lumina in 
intunericul framantarilor sociale pe care le traversam. 

Acest aspect aduce intuitie si intelegere, fapte bune care primesc, la randul 
lor, ecou pozitiv sau se produc sub impulsul unor fapte bune abordate in trecut. 
Daca spiritul critic si patrunzator este de domeniul lui Mercur in Scorpion, 
aducand elan afacerilor, schimburilor de experienta, doborarii limitelor de 
intelegre a unui mecanism sau ale celor sociale, pentru a pune in aplicare un 
proiect, Uranus in Pesti va sustine cu dramatism si disponibilitate ceea ce se 
porneste acum. Luna, din Fecioara, va sustine acestea aducand suport si noroc. 

Azi se va intampla ceea ce nu s-a mai intamplat de mult timp, adica ne sare 
norocul in cale, ne ies in drum oamenii cei mai potriviti pentru a demara ceea ce 
ne-am propus si totul curge de parca o sustinere din eter ne insoteste la tot pasul. 

Spre seara insa cand magnetismul cuadraturii pe care Venus o va implini cu 
Luna neagra vom inlocui entuziasmul de peste zi cu invidia. Invidia este un 
sentiment de parere de rau provocat de succesul altora si chiar daca aceasta este 
pe frecventa Scorpionului, acum, prin Mercur, semnul devine bine aspectat. 
Totusi, pentru ca nu exista padure fara uscatura, nu exista nici aspect bun fara o 
samanta de scandal. Iata cum, azi, in incantarea si bucuria succesului, cineva va 
face o gluma, o ironie sau chiar o rautate care ii poate dezechilibra pe cei slabi, 
nesiguri, indecisi. Tocmai de aceea succesul deplin al accestei zile se sustine pe 
realizarile zilei anterioare. Cu cat vom fi mai hotarati si mai puternici in 10 
noiembrie cu atat vom fi mai departe de micile rautati ce se vor revarsa asupra 
noastra in a doua parte a zilei de 11 noiembrie. 

Prin urmare, aceasta zi este, cum de mult timp nu am avut, o zi luminoasa, 
dar succesul ei se va sprijini insa pe hotararea corecta realizata in ziua anterioara. 
Trigonul lui Mercur cu Uranus va fi insa tonic si va face o legatura ampla cu tot 
ceea ce in trecut am facut in domeniul sau proiectul pe care acum il demaram. De 
asemenea este semn de progres in stiinta si de stabilizare prin intelegere, 
armistitiu, contract, parteneriat intre doua parti aflate in conflict. 

Micile animozitati nu par sa le schimbe celor siguri pe ei directia, ci ii poate 
motiva si mai mult in a-si mobiliza resursele pentru a reusi. 

Cei care lucreaza cu energia vor lauda aceasta zi pentru ca trigonul celor doi 
aduce intelegeri superioare, sensuri smulse din adancul apelor subconstientului 
si fapte ample, bune, generoase de sustinere a vietii, suflului vital, sanatatii, 
armoniei, stiintei, cunoasterii. Cei care in 10 noiembrie si-au indreptat intreaga 
lor energie catre sectorul spritual, de acolo le va veni ecoul sub forma de intuitie, 
cunoastere, iluminare. 

 
 
Joi, 12 noiembrie 
Ultimul sextil Luna-Soare se produse in aplicatia cuadraturii pe care Mercur 

o va face cu ultima planeta din Varsator. Incheie astfel un ciclul de contradictii si 
schimbari, de indoieli ce trebuie transmutate sau abandonate, de modificari 
impuse gandirii, sentimentelor pentru a pregati fiinta si a o face mai eficienta. 
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Acest sextil protejeaza, camufleaza, ascunde efectele nefaste ale indoielii si le 
prezinta sub o forma elevata. Noaptea de miercuri spre o joi este o noapte care ne 
va pune la mare incercare rezistenta, siguranta de sine, increderea, echilibrul. 
Unii vor apela la antidepresive sau anxiolitice, se vor izola in substante 
psihotrope periculoase sau in alcool. Amintirile vor da fiori reci si vor incerca sa 
ne convinga ca personajele terifiante care ne agaseaza neuronii sunt reale. Plexul 
solar, zona cefei sau degetele de la maini si picioare vor fi zonele cele mai 
afectate. 

Pe acest fond tensionant ziua va aduce la lumina exact ceea ce gandurile, 
visele sau sentimentele de peste noapte au scos la suprafata din subconstient. 
Tocmai de aceea pornind de la opozitia Lunii cu Uranus, ce va duce mai departe 
teama si nesiguranta zilei de maine, iar incertitudinea cu care ne hranim de ceva 
vreme incoace ne va motiva pentru a aborda evenimentele zilei cu indrazneala, 
ambitie si curaj. Prin sextilul Lunii cu Mercur si trigonul acesteia cu Capul 
Dragonului senzatiile de deja-vu vor fi prezente peste tot. Nu se repeta insa 
nimic, doar ca vom fi intreaga zi sub impulsul senzatiilor de peste noapte. Vom 
simti la fel si tocmai de aceea motivandu-ne sa solutionam ceea ce este in 
neregula din ceea ce simtim, rezultatele faptelor vor fi in mare parte bune, 
corecte, necesare unui progres prin grup sau familie. 

Ziua se incadreaza insa in valentele tonice ale perioadei ce recompenseaza 
pe fiecare dupa masura sentimentelor sale. Sextilul lui Mercur la Capul 
Dragonului transforma aceasta solicitanta planeta intr-un mediator al Destinului. 
Suntem invitati la spriti practic si apreciati pentru putinul pe care-l putem 
dovedi. Totusi, elementul magic al acestei zile nu este dat doar de acest aspect si 
nici chiar de calitatea lui Mercur, ci de mesajul si amploarea faptelor sale 
implicand Soarele, mai exact tragandul dupa el, in trigonul cu Uranus. 

Orice provocare este o oportunitate si tot ceea ce doare poate fi un semnal de 
alarma corect si precis. Ni se cere insa viteza de reactie si vivacitate, pentru ca 
spre seara unirea fortelor lunare cu cele saturniene (conjunctia Luna-Saturn) ne 
va aseza gandurile intr-o albie sigura, stabila. Ne vom aminti de prieteni si vom 
impartasi cu ei sentimente stabile. Micile disensiuni vor putea fi tinute sub 
control de bucuria de a face ceea ce trebuie, ceea ce ne place sau ceea ce este util 
pentru destin. 

Prin urmare, ziua de 12 noiembrie este o zi incarcata de putere si gratie. Tot 
ceea ce facem acum va configura destinul. Magii se folosesc de astfel de momente 
pentru a reaseza evenimentele in timp, pentru a curata destinul omului si a-l 
reinprospata cu fapte noi, cu directii noi. Vor exista disensiuni, conficte, insa ele 
vor cere o reactie imediata pentru a se consuma, la fel si faptele bune. Daca 
tacerea, iertarea, calmul impus anumitor evenimente va duce la topirea energiei 
negative care aduce tensiune, viteza de reactie in ceea ce priveste buna 
comportare, gandurile armonioase si corecte vor amplifica succesul si va lumina 
mintea. 

Chiar daca in cea mai mare parte a sa ziua este buna, alegerea binelui nu 
este deloc o actiune usoara. Binele nu a fost niciodata intamplator, iar aspectul 
sau constructiv nu va fi nicicum un efect al hazardului. Tocmai de aceea 
echilibrul, sanatatea, gratia, intelegerea, cunoasterea, iluminarea sunt efecte ale 
eforturilor asidue. Pe ideea “Dumnezeu ne da, dar nu pune in traista” aceasta zi 
ne va aduce in fata viitorul ipotetic. De noi depinde daca il vom face mai bun sau 
mai rau. 
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Vineri, 13 noiembrie 
Abia desprinsa de Saturn, Luna va lasa un sentiment de siguranta si 

intelegere. Multi vor crede ca nimic nou nu le mai poate oferi viata, ca niciun 
element inedit nu le mai poate invada preocuparile pe care le au. Da, in 13 
noiembrie asa va fi si la fel se va intampla si pentru cei care au astazi parte de o 
intoarcere a Soarelui sau a Lunii la pozitia de la nastere. Revolutia solara sau 
lunara cu o cuadratura Soare-Chiron aduce greseala de conceptie sau alegeri 
gresite. Faptele vor fi lipsite de consistenta si aceasta dezorientare va fi motivata 
de tema pe care o inspira un adversar, o situatie complicata pe care o vom 
parcurge sau o afectiune ce nu permite corpului sa functioneze la parametri 
ceruti. 

Aspectul medical al acestei zile vine prin scaderea temperaturii, diminuarea 
focului interior si, acolo unde el va functiona la parametri normali, va arde in loc 
sa incalzeasca, va distruge un proces in loc sa-l impulsioneze. 

Cuadratura Soarelui cu Chiron va veni ca un diagnostic pus unui pacient 
dupa ce a petrecut si baut toata noaptea fara sa se gandeasca deloc la consecintele 
unei vieti dezordonate. 

Daca in sectorul personal aceasta informare, cu privire la starea avansata de 
degradare in care se afla corpul, mintea, sectorul emotional sau chiar cel mental 
in directia spre care ne-am indreptat in ultima vreme, a fost facuta gradat in 
ultima saptamana, viata sociala pare sa decada fara a lansa mesaje. Caderea 
libera pare sa fie mare problema a acestei zile. 

Spre seara trigonul pe care Mercur il va face cu Junon, revenita la mers 
direct, aduce vietii personale o mentinere in tonusul impus de astre in zilele 
anterioare. Oricat de dura poate fi realitatea se pare ca nimic nu ne va mai speria. 

Cu toate acestea bucuria si jovialitatea acestor zile, atunci cand anuleaza 
realitatea si nu cauta sa o combata prin contragreutati, este semn de 
dezorientare, ignoranta, superficialitate, anularea vointei sau gandirii libere prin 
frica de nefast, penitenta, lipsuri. Saturn se apropie din ce in ce mai mult de 
gradul perfect in cuadratura cu Pluton si inevitabilul se poate produce in orice 
clipa. 

Ziua nu poate insa sa ne ofere solutii puternice si nici realiste, tocmai de 
aceea sub impulsul unei bucurii stranii, care atenueaza frustrarea si linisteste 
gandurile hotul intra tiptil in casa si atacul sau se poate realiza in orice moment. 

Prin urmare, 13 noiembrie nu este zi in care sa ne permitem o pierdere a 
memoriei si nici sa anulam echilibrul pe care l-am obtinut in zilele anterioare, ci 
ni se cere putina maturitate, putina intelepciune. Multi vad in Chiron un justitiar 
care aduce vindecare prin constientizarea afectiunii si deopotriva a durerii 
produsa de dezechilibru. A face acum apel la sursele de vindecare si armonizare, 
a completa nevoia de vitalitate pentru a intari organismul este o necesitate 
urgenta impusa de contextul astral al acestei zile. Se va da insa o lupta intre 
dorintele care au dus la dezechilibru si diminuarea rezistei la efort, singurul care 
va pierde va fi corpul. 

A aborda vindecare si armonizarea pe o cuadratura atat de complicata va 
solicita atat mintea cat si corpul sa lucreze impreuna. Somnul va trebui sa fie 
impus prin post de ganduri, iar efortul prin calm si in absenta totala a acelei 
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agresivitati ce garanteaza mobilizare imediata, dar produce leziuni. Iluzia 
vindecarii este insa semnul cu care aceasta zi ne loveste inimile. 

 
 
Sambata, 14 noiembrie 
Trecand prin Balanta, Luna va ridica trei trigoane cu planetele din Varsator, 

dar va pune la indoiala si necesitatea binelui pe care destinul ni l-a scos in cale in 
zilele anterioare, realizand o cuadratura cu Axa Dragonului. 

Nu putem separa ziua in doua intervale si asta nu ne va ajuta sa intelegem 
directia binelui si nici a indoielii ce vin acum spre noi, ci ne va tulbura gandurile 
pentru a renunta atat la bine, cat si la durere si a impune un stop, prin vointa si in 
absenta vreunui impuls in aceasta directie din partea planetelor. 

Sunt in an putin zile in care omul, pentru a nu-si cobori nivelul, trebuie sa 
impuna un stop pe directiile impuse de astre, si sa-si construiasca, din 
experientele anterioare, din ceea ce a primit, in absenta vreunui suport astral 
direct, motive si finalizati spre care sa se indrepte pentru a evita o cadere majora 
in zilele urmatoare, cand un aspect agresiv fara a-si pregati intrarea in scena isi 
va impune dintr-odata predispozitiile. 

Este cazul acestei zile cand aspectele bune, lipsa agresiunii, bucuria si 
linistea superficiala distrage atentia de pe duritatea cuadraturii Saturn-Pluton, ce 
se va implini pe 15 noiembrie. Semnul de bunatate va veni din relationare, din 
modul in care se impune selectie pe intentii, ganduri sau fapte si va ascunde 
imaginea in ansamblu a drumului, planul inclinat, ce se deschide in fata unei 
mlastini sau in fata nisipurilor miscatoare, pe care sarim intr-un picior si cantam 
“Alouette, gentille alouette, Alouette, je t'y plumerai”. 

Prin urmare, 14 noiembrie trebuie sa fie o zi a mobilizarii, a trezirii din 
adormire, a ridicarii din multime pentru a schimba directia spre care incet, incet 
ne indreptam. Efortul de a ne ridica din multime este insa foarte dificil, de aceea 
multi dintre noi vor considera ca acest indemn nu este necesar. Acestia oameni 
vor continua sa pluteasca in deriva astrala impuse de planete in zilele anterioare 
considerand ca ar fi ridicol sa aleaga efortul cand intregul context, mersul 
lucrurilor este altul. Nu acesta este mersul lucrurilor pentru ca nu diminuarea 
durerii inseamna vindecarea. Trigonul pe care Luna il face cu Chiron, care se mai 
afla inca in fereastra cuadraturii cu Mercur, aduce spre noi vorbe dulci, 
ametitoare care ne hipnotizeaza si ne face sa uitam ca suntem pe campul de 
batalie. 14 noiembrie este o zi in care somnul ratiunii va naste monstri sau va 
duce spre decadere intreaga fiinta. A ne mobiliza acum si a ne impune efort cand 
lenea pare sa ne cuprinda, a ne cere drepturile sau a impune respect prin conditie 
morala, seriozitate, efort, pricepere cand impulsul este acela de a amana cat mai 
mult este semn ca avem puterea necesara de a ne ridica. 

14 noiembrie ne indeamna sa ne folosim liberul arbitru pentru ca acum, 
uzand de aceste predispozitii, slabeste si permite elementului intangibil – liberul 
arbitru - ca se sustraga predispoziilor astrale si sa ne ridice din mocirla. 

 
 
Duminica, 15 noiembrie 
Ultima zi a acestui impulsiv ciclu astral aduce deopotriva motive de bucurie 

si ingrijorare. Semnul maximei decaderi, a intunericului cel mai adanc se ridica 
azi prin cuadratura lui Saturn cu Pluton la grad perfect, dar si a trigonului Soare-
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Uranus. Daca in zilele anterioare am cultivat bucuria si tristetea la mari 
intensitati, avand parte in 14 noiembrie si de o ipostaza speciala in care liberul 
arbitru sa poate fi utilizat pentru cresterea si dezvoltarea personala, azi ne 
apropiem de deznodamentul a ceea ce s-a intamplat in ultima perioada. 

Daca in plan personala organismul pare ca s-a uzat foarte tare, ca linistea si 
odihna nu-l mai ajuta pentru a se reface, acesta este momentul in care alegem 
medicul, clinica, terapeutul, tratamentul, aceasta este clipa de iluminare cand 
realizam ca asa nu mai putem continua si cand se produce declicul. 

La nivel social, acest declic nu se poate consuma intr-un singur eveniment. 
El produce framantari interne, readucand in scena lupte politice, atacuri la 
persoana, confruntari. Sunt afectate relatiile dintre centrele de putere, dintre 
lideri, dintre ceea ce este vechi si ceea ce este nou, raportul dintre argument si 
necesitate, dintre validitatea mesajului si modul in care este el perceput 
eficientizand tehnici ample de manipulare si atingand prin asta un ideal un 
obiectiv important propus de un grup sau o grupare de forte ce urmaresc 
dominare si control. 

Ca vrem sau nu 15 noiembrie ne aduce un fel de final al unui drum pe care 
am mers in orb sau de care ne-am folosit pentru a atinge tinte importante. In 
aceasta cursa inceputa la Luna noua din 18 octombrie am intrat cu totii, dar fiind 
o cursa a puterii, unii au fost aruncati de pe pista, altii au obosit si s-au oprit, cei 
mai multi si-au impartit locurile in functie de rezistenta si puterea de a atinge 
finalitatea. 

Cu Luna in cadere (Scorpion) si Soarele intr-o pozitie delicata (tot in 
Scorpion), aducand noaptea o receptie mutuala Soare-Marte (Scorpionul este 
domiciliul nocturn al lui Marte) gandurile si analizele chiar daca par a se derula 
mai incet sau cu o alta viteza decat cea pe care o stim si o atribuim acestor tipuri 
de evenimente, finalitatea pe care o va aduce ziua de 15 noiembrie, prin legaturile 
ei subtile cu 14 noiembrie si cu 16 noiembrie, cand va aduce Luna noua in 
Scoprion, va fi puternica, impunand vietii un caracter dur, intransigent, 
revoltator, agresiv, abil, discriminator. 

Scorpionul de anul acesta nu poate fi deloc bland. In general, atunci cand 
aduce evenimente linistite este fie epuizat, fie temator in fata necunoscutului. 
Trigonul Soarelui din Scorpion cu Uranus din Pesti, singura planeta aflata acum 
in mers retrograd va aduce in fata ochilor acel aspect temator. Evident ca nu toti 
oamenii sunt agresivi si nu toti cei care se implica in social au ceva de impartit 
sau isi doresc puterea. Acestia vad in framantarile sociale, in goana dupa ciolan, 
putere, functie, bani, recunoastere, un comportament deviant si privesc efortul 
lor social, alaturi de acestia, cu teama, retinere, suspiciune. Acesti oameni de bun 
simt au in 15 noiembrie parte de sansa si noroc. Au ganduri bune si teama lor va 
fi perceputa mai curand ca o retinere sau ca un pas inapoi care le largeste si mai 
mult orizontul, viziunea, panorama. 

Punand in balanta aspiratiile celor avizi dupa putere, ce isi etaleaza toate 
frustrarile si nemplinirile intr-o lupta sociala ciudata, imorala, inegala, agresiva, 
cu disponibilitatea si bunele intentii ale celor care vin in zona sociala pentru a 
oferi si a intari binele, moralitatea, cultura, echilibrul se va declansa un 
mecanism de epurare sociala ce ne-a atentionat inca de vineri, 13 noiembrie, 
cand Soarele a ridica o cuadratura cu Chiron, ca vindecarea individuala sau 
sociala se face prin durere. 
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Prin urmare, 15 noiembrie nu poate sa ne aduca pace, liniste si in niciun caz 
solutii bune. In 15 noiembrie ne trezim ca suntem pe un camp de lupta, ca 
trecutul nu ne da pace, ca linistea o platim scump si ca din cauza dorintei de 
putere pe care contextul astral o impune planului social, ce veni dinspre zodiile 
de putere Scorpion si Leu, sustinute de Balanta si Capricorn, nu putem sa ne 
asteptam la nimic bun. Aceasta constientizare nu este sustinuta de psimism, ci de 
luciditate si tocmai de aceea din nou spun ca oricat de dura si intransigenta este 
viata pe care o traim, duritatea si amploarea acestor influxuri astrale ne conving 
asupra faptului ca lumea este condusa tot de cei buni. 

Cuadratura Saturn-Pluton ce apasa acum pe punctele cele mai dureroase ale 
vietii private sau personal va fi perceputa ca o eliberare de durere si ca un lucru 
rau care a curatat o rana. Durerea este insa omniprezenta si oricat de tare ne vom 
pregati pentru asta nu-i vom putea niciodata face fata fara urmari negative. Vor 
exista pagube colaterale, dar vor exista si ipostaze inedite care ne vor readuce 
zambelul pe buze. Suntem inca pe un camp de batalie si acum se pare ca trecem 
prin ultimul atac pana la venirea serii. Unora li se va termina munitia, altora 
suflul, dar asa este viata, iar viata nu este altceva decat exact ceea ce traiesti. 

 
Luni, 16 noiembrie 
Prima zi a saptamanii este plina de evenimente in care Soarele devine 

personajul principal. Multi dintre cei care, constienti de implicatiile astrologiei in 
viata curenta, ajung sa constate ca Scorpionului ii creste puterea, azi se vor 
cutremura. Pe buna dreptate, de altfel, vor considera ca agresiunea impotriva 
individului de dragul scopului si intentia de dominare vor intuneca mintea si o 
vor supune sentimentelor egoiste, perverse de a impune celuilalt tot ceea ce este 
necesar pentru a deveni un pion, un instrument. 

Se intampla ca astazi sa avem parte de o asemenea situatie, se intampla ca 
azi sufletul sa treca in umbra si valorile acestei lumi, prezentate cu titlul de 
putere, vointa, impulsivitate sa explice aviditatea celor implicati dupa un “mai 
bine” periculos, distructiv. 

Daca atunci cand a demarat periplul sau prin acest cadran, Soarele, in 
Balanta, i-a indemnat pe oameni sa-si gaseasca echilibrul, fie prin implicarea in 
activitati de cultivare a valorilor sufletesti, fie prin apropierea de fiinte aflate pe 
acelasi nivel de vibratie, acum, in Scorpion, Soarele va uita ceea ce a facut si 
declarat acum o luna si va face tot ceea ce va putea pentru a se detasa de 
slabiciuni sau de elementele sensibile ce pot leza succesul inchipuit sau asteptat. 

Mercur anaretic in Scorpion aduce aceasta rusine de oameni, cuvinte, fapte, 
pentru ca Soarele, pe ultimul interval inainte de conjunctia cu Luna, ce se va 
implini spre seara, este lezat de indoiala si privat de viziune. Mercur va trece in 
Sagetator, la cateva ore de la miezul noptii, dar remanenta acestui sentiment, 
persistenta gandurilor vor mentine o rezonanta periculoasa aducand, in prima 
jumatate a zilei, sentimente confuze si fapte de aceeasi factura. Tema si rusinea 
lui Mercur in Scorpion sunt elementele principale, baza, cu care Mercur va trece 
in Sagetator si deci principalele sale prioritati pana in 5 decembrie cand va trece 
in Capricorn anuntandu-si, prin iminenta conjunctie cu Pluton din 7 decembrie, 
sfarsitul, sentinta la moarta, esecul sau caderea in nebunie. 

Perioada 16 noiembrie – 5 decembrie va schimba modalitatea de exprimare 
si va aduce in public exprimari lipsite de substrat, goana dupa dreptate, agresarea 
verbala a unui interlocutor, grup, segment de piata cu pareri si convingeri impuse 
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cu agresivitate. Obsesia moralitatii ii va tranforma pe unii oameni simpli in 
farisei si lipsa lor de viziune va starni veselie generala. Mercur in Sagetator este 
semn de oscilatie intre stari extreme, de teama, de fobii, de fuga de realitate, de 
retragere intr-o zona a ideii, exprimari, moralitatii, confortului afectiv pentru a-l 
proteja pe individ de experimentare. Sagetatorul nu va dori niciodata sa se 
confrunte cu fricile sale. Le va ocoli sistematic si le va prezenta ca framantari ale 
naturii umane, ca foc durereos al transformarii, ca obsesii asupra pietrei 
filosofale, in realitate el fuge de ceea ce stie ca-l doare cel mai tare sau de ceea ce 
l-ar putea dezbraca de caracterul moral pe care si l-a insusit si care il fascineaza. 

Combinatia pe care o face Soarele, intai prin cuadratura cu Neptun si, apoi, 
la cateva ore, prin sextilul cu NN, poate aduce zilei norocul chiorului, sansa 
prostului, succesul neasteptat si nesperat. In acest haos al sentimentului si 
gandirii, in acest dezechilibru de forte in care ambitia este ascunsa sub haine si, 
atunci ca este strigata, i se spune “curaj” “sinceritate” “onestitate” etc., Soarele, ca 
planeta mediatoare Axei Dragonului, aduce lumina nesperata, sansa cea de pe 
urma de acolo unde nimeni nu se asteapta. 

Nu este insa cazul sa ne gandim la evenimente neprevazute. Neprevazutul 
acum este departe de ceea ce se intampla acum, el schimbandu-si vibratia si 
infatisarea in element care impulsioneaza derularea evenimentelor dincolo de 
limita obisnuitului si abia aici am putea sa-i vedem infatisarea. Lipsa atentie si 
obsesia dubla impusa de aceasta zi, prima data prin rusinea fata de 
superficialitatea din ultima luna si a doua oara prin teama de a infrunta fricile si 
durerile realitatii, ne va transforma in oportunisti care nu-si pot gandi deloc 
actiunile si nici anticipa pasii. 

Se intampla, de asemenea, ca in aceasta zi, puterea si forta de actiune, tinute 
in balans in luna anterioara, sa capete acum o explozie de actiune si sa se 
concretizeze in evenimente sociale tulburatoare. Ruperea unei intelegeri in mod 
verbal sau prin atac la personaa poate deveni o prioritate. Consecintele acestei 
fapte vor fi vizibile chiar in a doua parte a zilei, cand cuadraturile Lunii cu 
planetele din Varsator, si alaturarea Lunii la sextilul cu NN inainte de Luna noua 
aduce o noua viziune asupra lumii, o surpare a evenimentelor din interior, 
distrugerea castelului de nisip si momentul in care un copil, mut pana atunci, 
ridica degetul spre mare si striga: “Vine valul!” 

Luna noua de acum are un evident semn de agresivitate pe sectorul muncii, 
cel medical, pe cel al educatiei si demnitatii, rupand usor legaturi dintre acestea 
si lasandu-le in deriva pe mare. Semnul scufundarii, al abandonului, al 
despartirilor sub impulsul creat de fortele naturii, de destin, de hazard, de 
elemente independente de vointa omului sunt acum puternic aspectate. 

Gradul anaretic din Rac face, prin Luna, guvernatorul sau, apel la ziua de 22 
iulie, cand Soarele anaretic din Rac ne invita la putere, pozitivitate, lumina, 
intelegere. Golul energetic pe care l-a adus apoi 23 iulie este identic, nu cu ziua 
urmatoare (17 noiembrie daca ar fi sa pastram raportul 22 iulie versus 16 
noiembrie, 23 iulie versus 17 noiembrie), ci, pentru ca avem memoria unei 
situatii deja intamplate, cu ceea ce vom crede ca se va intampla. 

Tensiunea impusa de apelul subconstient la caldurile fizice si sufletesti ale 
lunii iulie, la nostalgia acelor vremuri sau la neimpliniri venite de atunci, ne va 
slabi incredere si puterea. Trigonul lui Uranus din casa IX cu Luna noua din casa 
V invoca motive exterioare pentru schimbarile sociale care se prevad. Forta 
poporului, a celor multi, este, cu Venus in Scorpion pe casa IV, supusa unei 
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contractii teribile. Careu, acum in aplicatie, pe care aceasta il face cu Marte va 
rupe legaturile sensibile create pe intelegere si atractie, pe stabilitate si ideal 
comun. Acum nimic din ceea ce altadata era comun nu va mai fi si vom asista la 
constuirea unui nou tip de legatura cu strainatatea, unul mult mai sensibil, mai 
delicat si mai direct ce a mai fost abordat in trecut (Uranus retrograd in raport cu 
Luna noua), dar care nu s-a stabilizat pentru ca a intampinat o mare rezistenta 
din partea acelor structuri ce nu s-au putut dispensa de specificul national. Daca 
Marte din casa I aduce pe tema o karma de retrictie, ca principala conditie 
impusa dezvoltarii, intelegem cat de sensibil, de delicat este echilibrul acum, cat 
de tare si agresiv putem resimti orice urma de abuz ori risipa venita de sus, din 
randul liderilor. 

Se prevede un refuz al oricarei autoritati, un refuz ca metoda de protest insa, 
de aceasta data, acest refuz este o proasta solutie. Opozitia lui Saturn cu Junon pe 
axa intelegerii si educatiei (III-IX) va distruge o structura si va incuraja 
construirea alteia. 

Unii vor crede ca tot ceea ce se va intampla in aceasta luna este intamplator. 
Noi, pentru ca ne ocupam de astrologie si mai si intelegem ceva din mesajele pe 
care aceasta le lanseaza, stim ca reusita prin agitatie, dezordine, haos acum, cu 
Uranus pe casa IX in trigon cu Luna noua din casa V, este semn de reconfigurare 
a centrelor de putere prin reasezarea lor pe noi structuri socale, redominare, 
poate chiar de hegemonie. 

Regret daca aceste cuvinte vor fi ercepute de unii cu mare greutate, dar 
traim un moment de intensa manipulare, de efort in directia dominarii si se va 
sfarsi nu cu schimbarea in bine a nivelului de trai, ci cu transformarea noastra 
intr-un altfel de segment de piata. Odata ce structura noastra psihica, mentala, 
afectiva s-a intarit, s-a rigidizat devenim o treapta in marele imperiu al scarilor 
care urca si coboara de-a lungul istoriei. Nimeni nu stie de unde vine si incotro se 
indreapta, se stie insa ca noi suntem efectul planurilor ce se tot fac de la 
Revolutia Franceza incoace. 

Prin urmare, prima zi a saptamanii aduce semnalul de lansare spre o 
finalitate. Judecand dupa trimiterea la care se face apel acum, la momentul iulie 
2009, cand Soarele anaretic a format cu astrul noptii o Luna noua pe grad 
anaretic, deosebit de intensa si agresiva, intelegem ca o parte din evenimentele pe 
care le vom parcurge pana la urmatoarea Luna noua (16 decembrie) nu sunt 
deloc intamplatoare, ci un efect al hazardului sau al situatiilor necontrolate din 
ultima vreme. Daca mai luam in calcul intai ca aceasta Luna noua din casa 
liderului si a urmasilor, a descendentei face un trigon cu Uranus din casa 
relatiilor cu strainatate, cu un for superior, si apoi ca retrogradarea lui Uranus 
aduce informatia ca tot ceea ce se incearca acum s-a mai incercat o data in trecut, 
intelegem ca tot ceea ce traim vine din planuri, schite, programe elaborate 
strategic pe diferite nivele si de oameni care pot sa nu se cunoasca intre ei, da 
faca parte din grupari diferite, dar pe care sa ii uneasca scopul de a obtine 
puterea. 

Daca oscilatiile de la bine la rau, daca obsesia acumularilor, neputinta de a 
lasa in urma ceea ce s-a intamplat, angoase istorice lipsite de sens poate chiar 
agresuni subtile prin mobilizare de forte subtile specifice locului asupra carora se 
intervine prin agresarea lor si coborarea nivelului acestora nu sunt deloc 
intamplatoare, nu putem decat sa ne impunem luciditatea dincolo de ceea ce 
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suntem obligati sa vedem, sa auzim sau sa receptionam pe alte cai. Istoria se scrie 
cu suflul nostru si alegerea buna nu o mai putem face. 

16 noiembrie este semnul ca vom pierde o batalie si ca totul va parea ca si 
cum am pierdut intregul razboi. Nu se stie inca finalitatea. Cu NS in casa XII si cu 
Pluton in casa VI destinul ne incearca pe toti pe efort, umilinta, simplitate, 
purificare. 

Multi se intreaba de ce natura scorpionului este atat de dura, acida si rea si 
de ce sunt scorpionii atat de dificili, mai dificili de varsatorii sau chiar berbecii, 
recunoscuti pentru incisivitatea si uneori lipsa lor de tact. Ca semn de apa fix, 
Scorpionul este cel care acumuleaza emotiile si le tine captive, le impune propria 
vibratie si isi consuma toata energia pentru a si le insusi si face din ele o armura 
de protectie. A acumula si a te proteja cu frunstrari, neimpliniri sau resentimente 
aduce agresivitate, tocmai de aceea scopul este cel care il multumeste cel mai tare 
pe Scorpion nu consumarea evenimentelor. 

Pluton, guvernatorul scorpionului, acum puternic incercat de aspecte grele, 
in casa VI, ne cere purificare si ne invita sa renuntam la armura care ne creeaza 
falsa impresie a puterii. A rupe aceasta vraja, tocmai pentru ca este scorpionul 
implicat, nu se face printr-o altfel de agresare, nici prin atac direct sau subtil, nici 
prin infruntare cu un element exterior, ci prin renuntarea la reziduurile 
emotionale. Intreaga tema invita la asta, pentru ca nici Racul nu se poate detasa 
de emotiile sale, insa el poate da mult mai usor vina pe viata, destin, dramatizand 
totul si aratandu-se, chiar inainte de a se intampla, nemultumit de rezultat, asta 
pentru a se proteja. 

Scorpionul este un semn de putere, el este calcaiul lui Achile care ne apara 
prin forta sa teribila, dar ne si consuma si ne ucide in cel mai simplu mod cu 
putinta. Acum Scorpionul, prin mesagerii lui, nu ne cere sacrificiul total, ci ne 
cere sa ne purificam. 

Cine simte puterea acum o simte pentru ca forta ei se sprijina pe sentimente 
negative, pe ceea ce sufletul a investit in trecut si nu a primit feedback asa cum a 
dorit. 

Recomandarea este aceea de a aborda pe toata perioada zilei un exercitiu 
foarte simplu: sa uitam cine suntem si sa ne straduim sa ne ducem mai departe 
viata ca si cum nu am avea datorii, dar nici datornici, de niciun fel si in niciun 
mod, nu am cunoaste pe nimeni in modul in care ne-am construit, ci suntem 
niste necunoscuti intr-o mare de necunoscuti. Cu toate acestea viata trebuie sa-si 
urmeze cursul firesc, iar lupta aceasta dintre cunoscut si necunoscut va trebui 
dusa doar la interior, cu putinul pe care ni-l impunem acum ca factor 
discriminator. Nu avem decat un singur banut de aur – chakra inimii – si trebuie 
sa-l inmultim pana cand devenim bogati. Putem face asta? 

 
 
Marti, 17 noiembrie 
A doua zi a saptamanii aduce un un inedit moment de intelegere. Nu putem 

anticipa care este sursa acestei intelegeri, dar ea ne aduce inainte o ipostaza 
karmica fie printr-o prezenta speciala, o persoana draga, un amic, un prieten, fie 
printr-un mesaj speciala pe care il primim. Luna in Sagetator este semn de 
deschidere, intelegere si comunicare, de ascundere a greutatilor, dar nu cu 
seninatatea celui care-si intelege povara, ci cu teama celui care nu doreste sa-si 
identifice fricile si nici greutatile. 
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Pe acest fond al deschiderii fata de intelegere, fata de bucuria de a impartasi 
sentimentul cel mai de pret si de a spori moralitatea si dreptate, sextilul Lunii cu 
Saturn aduce momentul adevarului indicat mai sus. Aspectul se implineste la 
10:51 si, cu o tolerant de cateva ore inainte si dupa vibratia astrala, se aseaza 
pentru a ne lamuri in privinta problemei dezbatute in zilele anterioare. La acest 
aspect Mercur, ca maestru al comunicarii, iar aici al comunicarii intr-o limba 
straina, neabordata sau printr-o modalitate neutilizata pana acum, panand in 
acelasi loc doua energii ce nu au mai fost utilizate aduce competitie, confruntare, 
defazare, lipsa de intelegere a mesajului, scopului, ideilor. Lipsa transferului de 
informatie sau solutie, incurcaturile la drumuri, distrugeri in plina strada, 
scindeaza traseele, blocand accesul spre finalitate. 

Nu este vorba nici de impacare, intelegere intre oameni prin 
renuntarea/distrugerea disputelor din ultima vreme, ci despre o mutare a 
conflictului intr-o alta sfera, mai subtila, mai rafinata. 

In ansamblu, ziua nu poate duce mai departe scanteia Lunii noi din 
Scorpion si nu poate satisface goana dupa putere. Ea aduce o disputa 
intelectuata, o lupta intre argumente, o confruntare verbala intre doua elemente 
intre care exista o ruptura. Indiferent ca acea ruptura este timpul, uitarea, spatiul 
geografic sau bariera de limba, cunoastere sau intelegere, raportul de forte va 
tinde spre un echilibru. 

Prin urmare, 17 noiembrie aduce semnul ca s-a inceput ceva rau si ca 
disputele si sperantele se pot risipi ca prin farmec la o singura silaba receptionata 
din jur sau la un singur strigat. Dihotomia Sagetatorului, ce aduce natura 
animalica foarte aproape de cea taumaturgica, poate infierbanta sentimentele si 
rupe bariere impuse de limba, educatie, grad de cultura, varsta. 

Totusi, absenta barierelor pe sextil Luna-Lilith poate deveni deosebit de 
periculoasa si sursa de scantal. Este de altfel un aspect agresiv al acestei zile si 
luand in calcul ca o conjunctie, initial, nu este nici buna nici rea, soaptele 
sextilului Luna-Lilith (17:17) pot aduce o proasta inspiratie (11:22), o alegere 
eronata ce va aduce o confruntare pe un dezechilibru de forte. 

Intr-o astfel de situatia ne trezim pe o tabla de sah atribuindu-ne fie regulile 
nebunului, fie ale pionului, fie ale regelui. Oricum ar fi neprevazutul nu este deloc 
gentil, iar lipsa de atentie ne va scoate la suprafata ceea ce Sagetatorul ascunde 
cel mai tare: frica de slabiciune. 

 
 
Miercuri, 18 noiembrie 
Ipostaza astrala pe care Luna o intruchipeaza in aceasta zi este una de mare 

tristete. Multi se vor intreba cum ar putea fi cu putinta o asa tristete cu Luna in 
Sagetator si mai ales atunci cand aceasta ridica un sextil cu Jupiter si un trigon cu 
Marte. Aceasta intrebare are in viata reala un echivalnte foarte interesant: cum 
este posibil sa-mi simt sufletul atat de trist cand totul in jur pare sa mearga atat 
de bine? 

Contradictia pe care 18 noiembrie o aduce este indicata de aplicatia opozitiei 
lui Marte la Jupiter si prin aceasta la intregul grup de planete din Varsator. 
Aceasta contractie va suna unor ca un avertisment, ca un presentiment, ca o 
intuitie pe care nu o poate incadra in albia unor evenimente reale, care poate 
anunta ceva rau, greu, distructiv. Nu este nicidecum intuitia, ci este un simt astral 
special si il vor arata cu atat mai mult persoanele martiene, adica acei care au in 
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temele lor un Marte puternic, drept guvernator, aproape de o axa auxiliara sau 
element important intr-o configuratie. 

De la placerea de a interactiona, de a aduna intr-o colectie de amintiri 
gesturi frumoase pe care le facem fata de altii sau care sunt facute fata de noi 
insine, pana la a ne putea construi un demers social, de a ne clarifica o situatie 
sau de a ne elucina mari semne de intrebare, exista un mare gol construi din 
insuccesele anterioare. 

18 noiembrie este o zi a tristetii apasatoare, in care ne vom intoarce prea des 
ochii spre cer si vom cere iertare pentru ceea ce nu stim ca am facut, dar care vine 
spre noi cu agresivitate. 

Prin urmare, vibratiile tonice ale trigonului Soare-Uranus, inca active, sunt 
puternice si penetrante. Mamele au presentimente rele fata de copii, fratii mai 
mari fata de cei mai mici, prietenii unii fata de altii si in acest tumult afectiv 
gandul va trece in plan secund, lasand loc liber unei dezamagiri teribile. Fericirile 
sunt scurte, ca si cum nimic nu ne poate indupleca sa le tinem vii si nimic din 
ceea ce poate hrani o bucurie nu se poate intretine. 

Daca viata personala este puternic marcata de aceasta confluenta de forta, 
sectorul social va aduce elemente noi in centrul atentiei. Cei care pana acum au 
stat deoparte, ascunsi la caldura unei sobe sau a vatrei parintesti, acum vor 
considera ca destinul, societatea, partidul, primaria sau angajatorul i-a 
nedreptatit si acum isi vor striga durerea pe strada. Pentru ca aspectul aduce o 
combinatie de aspectele bune pe un fond negativ, tonul si solicitarile vor fi 
considerate mofturi, pretentii irealizabile, un bine corect pentru cei care cer sau 
pagubos pentru altii. 

Insuccesul, lipsa de masura si simt al ridicolului aduce acestei zile o 
policromie neasteptata si, prin asta, multe evenimente celor care nu-si pot tine 
vorba in gat si mainile in buzunare. 

 
 
Joi, 19 noiembrie 
Bogatia de evenimente astrale pe care aceasta perioada o aduce nu este o 

surpriza pentru pasionatii de astrologie. Astfel, azi, 19 noiembrie, pe langa 
ultimele aspecte pe care Luna le poate face pe ultimul sector al Sagetatorului, 
Soarele va implini un trigon cu Junon, Venus o cuadratura cu Marte, iar Mercur 
un sextil cu Lilith. Pe langa linistea aparenta a zilei anterioare, azi vin prea multe 
gramada, de parca au asteptat sa se adune pentru a da viata proverbului: “O 
nenorocire nu vine niciodata singura”. Da, azi vom avea impresia ca niciodata o 
nenorocire nu va veni singura si ca se va implini ceea ce ieri doar intuiam sau 
aveam impresia ca intuim. 

Nu are rost sa ne gandim la cuvinte frumoase care sa suna artistic sau la 
sensuri abstracte care sa cuprinda in gandul fiecarui echivalentul pe care cel ce 
scrie nu il poate spune direct. Azi o nenorocire nu va veni niciodata singura 
pentru ca de la o vorba, un gand sau un gest facut gresit se va declansa un intreg 
sir de evenimente, unele mai trasnite decat altele. Am mai avut si in alta perioada 
astfel de zile si tocmai de aceea nu trebuie sa ne surprinda deloc caracterul ei dur. 

Elementul nou cu care vine in contextul general aceasta zi este acela al fricii 
de singuratate. Daca trigonul Soare-Junon vine si intareste asocierea, bucuria ca 
exista in jur oameni cu care putem sa facem schimburi placute, profitabile sau 
constructive, cuadratura Venus-Marte va scoate in evidenta, atunci cand cu 
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adevarat vom avea nevoie de a concretiza acele legaturi, totala incompatibilitate, 
perfidia si lipsa de interes pe care o prezentam celorlalti sau pe care o prezinta 
ipostaza sub care ni se infatiseaza acum un cunoscut. 

Nu putem sa ne abandonam toate actiunile si sa le lasam prada nonactiunii, 
dar putem sa fim pregatiti pentru refuz, acuze, injurii, revendicari sau chiar 
agresari. Nu este deloc o zi in care sa ne incredem in sansa secundei care vine, sa 
ne abandonam viitorului apropiat, gandindu-ne ca nimic rau nu se poate 
intampla intr-un timp atat de scurt. Da, este adevarat nimic nou nu, dar orgolile 
nu sunt noi, iar acum acestea, personificate de prezenta lui Marte in Leu, tind sa 
depaseasca orice limita si sa puna in pericol destinul, calea, progresul. 

Intr-un alt plan al ideilor, vocatia va fi pusa la indoiala, limita de 
suportabilitate de asemenea, cerandu-ne fiecaruia sa rezistam si sa ne 
comportam ca si cum nimic nu s-a intamplat. 

Prin urmare, daca intregul context social va da voie sa alegeti, nu va 
programati nimic important in aceasta zi si nu dati curs niciunei actiuni. Daca 
aveti aceasta libertate, oferiti-va privilegiul de a pune stop cu puterea gandului, 
sentimentului, vointei sau prin vibratii astrale invocate din subtil. Tot ceea ce 
acum are caracter urgent, consuma, distruge si, implicand intr-un interval de 
aproximativ 6 ore trei aspecte majore, altele decat cele implinite la grad perfect 
de Luna, va produce efecte pe un termen de cel putin o saptamana. “Cine 
seamana vant, culege furtuna” spune proverbul si tocmai de aceea va trebui sa 
acordam acestei zile o corabie cu panzele coborate care sa nu opreasca vantul, ci 
sa-l lase strecurat printre catarge. 

Cei care lucreaza cu energia vor avea azi mari dificultati in a-si centra 
gandurile, in a se linisti, relaxa. Meditatiile sunt haotice, fluidele nu au deloc 
directia spre care sunt trimise, iar sentimentele devin vulcanice, revoltatoare. 
Abundenta negativa pare sa le zdruncine intreaga realizare. Este, din fericire, 
doar o ipostaza astrala nefasta care nu trebuie sa ne ofere concluzii asupra 
nivelului, starii de echilibru sau puterii de care dispunem. 

 
 
Vineri, 20 noiembrie 
Intre cuadratura cu Saturn din 19 noiembrie si sextilul cu Venus din 21 

noiembrie, Luna parcurge un sector de 13 grade neimplinind niciun aspect la 
grad perfect. Asta nu inseamna ca daca 20 noiembrie nu aduce elemente astrale 
speciale. 

Trecand prin Capricorn, Luna isi va dezvolta o calitate negativa – exilul – 
facandu-i pe oameni prea apropiati de materie, de interesul unui confort 
material, de stabilitate, indiferent cum este ea privita, chiar si in compromis, de 
nerespectarea niciunui angajament, tocmai pentru ca alte angajamente au aparut 
la orizont si au devenit prioritare. Capricornul este un semn cardinal, iar Luna 
este familiarizata cu acest mod vibratoriu pentru ca domiciliul sau este de 
asemenea cardinal, tocmai de aceea ziua va capata, prin neimplinirea la grad 
perfect a niciunui aspect major important, o nota de dramatism, de retinere, de 
interiorizare. 

A oscila de la o cuadratura la sextil inseamna a gasi o solutie la probleme, a 
identifica un cap de acuzare si a stabili care sunt instrumentele ce trebuie folosite 
pentru a pune in aplicare ideea, strategia, observatia. 
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Prin urmare, 20 noiembrie este o zi in care intreaga energie va merge spre a 
solutiona sau a identifica probleme sau vinovati. Presiunea interioara impusa in 
context de Luna in Capricorn, ce oscileaza de la cuadratura cu Saturn la sextil cu 
Venus, este dureroasa, chiar insuportabila. 

Se prevad disfunctii pe sistemul endocrin, lipsa de stabilitate, tulburari in 
metabolismul mocroelementelor. Nevoia de spatiu, sustinuta de senzatia de 
desfasurare, va localiza tensiunea in zona capului, facand apel la Marte in Leu cu 
care Venus, in ziua anterioara, a facut o cuadratura, iar acum se afla in faza 
crescatoare a sextilului cu Luna, ce se va implini la grad perfect in 21 noiembrie, 
la ora 1:21. Cumuland influentele cuadraturii directe Luna-Saturn cu vibratiile 
indirecte ale aspectului mentionat anterior ar trebuie sa ne asteptam la lipsa de 
incredere, suspiciune. “Sa nu ai incredere in nimeni!” ar putea suna cel mai des 
intalnit sfat pe care l-am putea primi in aceasta zi. 

Recomandarea este de a cauta echilibrul nu pentru a stabiliza un confort 
interior, ci de a mentine armonia in grup, iar asta implica ajustarea 
comportamentului in raport cu nevoile celorlalti, cu solicitarile lor. Este cat se 
poate de posibil ca nimic din ceea ce se intampla azi sa nu ne convina, totul sa 
para a fi construit impotriva curentului. Exista in structura noastra un depozit 
afectiv negativ pe care acest gol astral, construit prin absenta unei directii, a 
implinirii la grad perfect a vreunui aspect, il extrage si il lasa liber sa actioneze. 

Cei care lucreaza cu energia vor percepe azi necesitatea purificarii 
structurilor subtile, a eliberarii de reziduuri, a curatarii canalelor subtile. Pentru 
unii acest procedeu poate fi dureros, dar acesta nu trebuie sa fie un impediment 
in a lasa procesul sa se desfasoare pentru ca stim din zilele anterioare ca durerea 
poate fi un instrument de intelegere, cunoastere, maturizare. Totusi ramanem in 
limitele firescului, prostia nu va durea niciodata! 

 
 
Sambata, 21 noiembrie 
Trecand in a doua parte a zodiei Capricorn, Luna va avea de implinit 

conjunctia cu Capul Dragonului, aducand zilei esenta destinului, intuitii speciale, 
ganduri corecte, recomandari, de asemenea, corecte, alegeri mature. 

Pentru ca stim ca inca suntem sub influenta cuadraturii Saturn-Pluton ce 
aduce mare greutate Scorpionului prin aspectele pe care le-a detaliat in zilele in 
care s-au consumat, bucuria pe care o aduce Luna, prin aspectele ei benefie de 
azi, este superficiala. Bucuria este totusi suficient de vizibila pentru a da un motiv 
serios celor pozitivi sa se lase purtati de incantare, sa-si manifesta deschiderea 
fata de viata si diversitate. 

Intalnirea Lunii cu Destinul, prin conjunctia sa la 16:32, cu Capul 
Dragonului este privit de astrologi ca un semn de sanctiune, pedeapsa, 
recompensa, judecata, chiar Judecata de Apoi. In situatia in care Venus inca se 
afla in fereastra cuadraturii cu Marte observam pe cerul acestei zile un careu in T 
in care Venus este planeta focar, iar opozitia Marte-Jupiter baza a acestei 
configuratii. Soarele anaretic in Scorpion nu favorizeaza deloc aceasta 
configuratie si va face apel la pozitia sa de la 16 grade Taur (7 mai 2009) cand 
Mercur intra in mers retrograd si cand anunta o perioada de regres. Ceva din 
ceea ce s-a intamplat in 7 mai, ce a impus perioadei 7-31 mai regres va cere 
solutionare acum si va dori se sa impuna asupra zilei ca directie importanta de 
solutionare, ca prioritate. Unii vor considera ca actionand astfel vor schimba 
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destinul, altii ca il confirma, cert este ca atat gandurile cat si faptele acestei zile ne 
indemna sa reparam gresilile savarsite in perioada indicata. 

Prin urmare, 21 noiembrie aduce o incercare de a repara trecutul, de a 
reinvia greseli si de a le gasi repede solutii. Trasatura principala a modului 
vibrator fix nu este deloc viteza si nici rapiditatea in a solutiona, ci dimpotriva 
sedimentarea, intarziere si tergiversarea lucrurilor, aplicarea de corectii repetate 
pentru a impune o finalitate serioasa, stabila. Tocmai de aceea, a impune 
evenimentelor astrale viteza de reactie este o greseala care aduce leziuni pe 
directiile destinului. Prin gradul 16 Taur, ziua devine karmica, aducand efort 
depus impotriva pentru un scop formulat inca de pe atunci. Calea de mijloc nu 
este deloc un produs al intamplarii tocmai pentru ca extremele se lupta fiecare 
pentru intaietate. Daca in 7 mai s-a dus o batalie, care s-a derulat in diferite etape 
pana pe 31 mai, acum batalia se va reedita, cuvintele vor izvora din nimic si se vor 
arunca asupra adversarului cu o forta echivalenta loviturii pe care a aplicat-o 
atunci. Se vor plati niste polite, se vor regla conturi si se va considera ca prin asta 
se va face dreptate. Facand apel la o perioada de ratacire, in care Mercur 
retrograd a adus planuri haotice, dezordine, evidentierea a doua forte antagonice, 
dar neputinta de a mentine un echilibru pentru a da viata Caii de Mijloc, 
intelegem ca nimic bun nu se mai poate intampla. Viata sociala pare sa atraga cu 
acest gol atentia si tocmai de aceea recomandarea este de a ne rezerva timpul 
pentru ceea ce este personal, intim din ceea ce destinul ne infatiseaza acum. 

 
 
Duminica, 22 noiembrie 
Multe sperante vor prinde viata in aceasta zi si multe visuri vor fi spulberate, 

chiar prin puterea care le-a adus la suprafata. Soarele azi va trece in Sagetator 
aducand un tonus aparte, o bucurie speciala, o disponibilitate spre a petrece 
timpul altfel decat pana acum, de a iesi din casa si de a pleca intr-o plimbare prin 
locurile pe care nu le-am vazut de mult timp. 

Trecerea Soarelui in Sagetator nu aduce insa niciun progres, ci un castig 
celui care a tulburat apele, care a rascolit durerea cel mai tare si a pus-o pe seama 
degringoladei sociale din ultima vreme. Aspectele aduc insa confuzie si 
dezorientare si tocmai de aceea algerile pe care aceasta zi le impun sunt tulburate 
de indecizie. Pana in ultimul moment vom uza de dreptul la a oscila, pacalindu-
ne ca acesta este de fapt dreptul de a alege. 

Ratarea succesului, a schimbarii si castigului va veni din doua elemente 
astrale negative prin finalitate: 

1. intrarea Lunii in Varsator inaintea Soarelui, deci consumarea sextilului pe 
vechea energie data de raportul Capricorn (Luna) – Scorpion (Soarele) 

2. pendularea Lunii de la conjunctia cu NN (apelul la corectarea trecutului 
prin reinvierea unei confruntari mai vechi) la conjunctia cu Lilith, implinita in 
aceasta zi (17:01) (inclinarea balantei spre dezordine, minciuna, demagogie, 
frauda). 

Pe deficitul de atentie si intelegere, de disconfortul impus de acestea si, in 
virtutea directiei impusa de ieri, in a reeditat trecutul pentru a castiga, vom asista 
azi la o schimbare de forte, o revenire la rampa a acelui element care, atacat in 
primavara si umilit de-a lungul verii prin diverse procedee si tehnici elaborate de 
manipulare, reinvie ca pasarea Pheonix. 
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Semnul Scorpionului este insa un semn puternic si el va putea sustine acest 
mesaj. De asemenea, Fecioara, prin Saturn acum in trigon (buna intelegere) cu 
Luna, pe care o va sustine aducand la suprafata informatii ascunse, asul din 
maneca, secrete ce vor fi considerate tendentioase si nu vor fi apreciate la justa 
valoare. 

In sectorul personal, ziua aduce tulburari de vointa si schimbare de 
prioritati. Multe din cele ce se stabilesc de dimineata sunt schimbate si tocmai de 
aceea ziua va avea un caracter instabil. 

Prin urmare, 22 noiembrie aduce doar schimbarea locurilor centrelor de 
putere fata de ipostaza in care se prezentau in primavara. Schimbarea 
prioritatilor, acum poate insemna succesul sau esecul unor, insa pentru marea 
masa de oameni, reprezentata in context de Luna, trecerea se va face de la 
predestinare la minciuna. Visul relansarii si speranta intr-o viata mai buna aduc 
romanilor prea multa instabilitate. Daca unii s-au invatat cu minciuna si vor 
crede ca pot inota in acest haos, astrele le vor oferi o surpriza. Tot ceea ce vine 
acum ca factor de dezicie, indiferent ca are acum functie de conducere sau este un 
simplu alegator, va fi lezat de ceea ce se hotaraste. Nu se va schimba nimic 
esential. Cu Uranus in casa IV, multi se vor astepta la schimbari in clasa politica. 
Este insa putin probabil sa se intample asta, in primul rand pentru ca 
deocamdata toti sunt de aceeasi factura, doar imbracati in culori diferite, iar in al 
doilea rand pentru ca opozitia indirecta a lui Uranus cu Saturn, prin intermediul 
lui Junon (Junon conjunct, in aplicatie, cu Uranus si in opozitie, pe separatie, cu 
Saturn) va aduce ca element inedit, opozitia fata de sensul de deplasarea a 
curentului, adica vrem sa schimbam ceva, dar judecand dupa efect deducem ca, 
pana la urma, nu am vrut asta. 

Cu acest prilej imi exprim dezamagirea in privinta acestei manifestari de 
forte astrale si dezgustul in fata inerentei instaurari a grotescului, pentru ca 
dintre toate relele, grotescul este singurul element care nu ne-a condus inca. Pe 
22 noiembrie nu vom alege un presedinte sau o formatiune care il sustine, ci vom 
alegem sa ne prelungim chinul ca nebunul. 

 
Luni, 23 noiembrie 
Nu este pentru prima data cand influxurile astrale predispun la iluzii, 

convingeri eronate lansate ca adevaruri universale. Azi, insa, aceasta pacaleala va 
sugera inceputul unei noi serii de confruntari, in care “tinerii” opozanti sa-si lase 
tulburate sentimentele si ideile. 

Sextilul Lunii cu Mercur, construit in separatia conjunctie Luna-Lilith, va da 
Lunii din Varsator putere de exprimare, cuvantul cel mai bun pentru a se 
exprima, abilitati oratorice, inspiratie. Din nefericire pentru cei care isi pun in 
trasaturile zilei de 23 noiembrie multe sperante, aspectul maxim al sextilului 
Luna-Mercur se va implini la 3:19, ceea ce aduce primei parti a zilei un parfum de 
vechi, banal, trist. Cei care, constatand cele ce se produc in prima jumatate a zilei, 
se lasa pacaliti de aceasta aparenta vor avea o zi deosebit de grea cu surprize 
neplacute, esecuri, ghinioane. 

Vibratia conjunctiei Luna-Lilith, ce s-a implinit duminica seara, are mari 
repercursiuni asupra acestei zile, pentru ca aduce presupusa intelegere data de 
sextilul Luna-Mercur prea aproape de linia de sosire, dar in mposibilitatea de a 
face un ultim efort pentru a dobora recordul. Efortul este elementul ce se va 
regasi in toate actiunile noastre si el va fi argumentat de-a lungul zilei prin teama 
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de esec (opozitie Luna-Marte), minciuni, lene (careu Luna-Venus), dar si aspiratii 
sociale inalte (conjunctie Luna-Jupiter). 

Alaturarea Lunii planetelor din Varsator ce primesc o opozitie puternica din 
partea lui Marte din Leu, aduce un interesant conflict de interese ce se va sprijini 
pe efortul de a construi o noua strategie de atac, o noua relatie. Opozitia lui Marte 
din Leu la planetele din Varsator este insa semn de despartire de ideal, scop, 
chiar despartire la modul concret, ce nu va putea fi reparata niciodata. 

Mercur, in calitate de planeta mediatoare opozitie Luna-Marte, va aplana 
conflictele explozive, aducand aceeasi finalitate, dar intr-un mod diplomat, cald, 
placut. 

Prin urmare, prima zi a saptamanii va fi sub semnul efortului. Indiferent ca 
este vorba de efortul de a vorbi, manca, dormi sau ca este vorba despre efortul 
impus de o munca fizica grea, apasarea oboselii va fi pusa pe seama lipsei de 
intelegere, a lipsei de comunicare, a imposibilitatii de a construi un canal de 
intelegere intre scop si mijloc, intre disponibilitate si ambitie, intre finalitate si 
efort. Efortul perceput ca o epuizare dupa o perioada grea va cere odihna 
suplimentara, iar combaterea ei prin substante care stimuleaza va duce le leziuni 
interne, disfunctii ale unor organe care sub presiunea indicata pot ceda. Unii nu 
vor intelege ca distractia implica tot un efort, insa transpus altfel sau perceput 
altfel. Trecand prin Varsator, Luna va aduce detasarea de sentimente sau de 
conventional, ceea ce poate incuraja spre a face un ultim efort pe motiv ca 
oboseala poate fi combatura, iar semnalele organismului pot fi ignorate asa cum 
am facut pana acum. Efortul in mijlocul zilei, cand Luna se opune lui Marte 
(12:38), cu o toleranta de cateva ore inainte si dupa acest moment, poate fi fatal. 
Cu un Soare in Sagetator, stradania peste limita a oricarei planete 
(sentiment=Luna, comunicare=Mercur, miscare=Marte etc.) va face apel la 
energia de baza, adica la depozitele energetice ale ficatului, rascolind de acolo nu 
doar bunatatea, moralitatea si caldura, ci si mania, rigiditatea sau, in unele 
cazuri, fanatismul, labilitatea psihica. 

Celor care isi implinesc azi o revolutie solara sau lunara le recomand sa-si 
indrepte atentie in anul sau luna care urmeaza spre liniste, echilibru si 
revitalizare. Ambitia de a face fapte mari poate incununa succesul cu sacrificul 
final. Viata este insa prea pretioasa pentru a fi consumata in a implini, la un timp 
nepotrivit, din lipsa de cunoastere sau orgoliu, ceea ce este rezervat a se intampla 
mai tarziu. Trebuie sa avem rabdare si sa gasim bucuria in putin. 

 
 
Marti, 24 noiembrie 
La doar un minut de la inceputul acestei zile Venus va implini un careu cu 

Jupiter, iar pana dimineata Luna, pe ultimul segment al Varsatorului, va trece 
prin doua conjunctii succesive cu Chiron si respectiv Neptun. Aceste trei 
evenimente astrale ne vor indrepta atentia spre exterior, spre social, spre anturaj, 
prieteni sau dusmani si tot ceea ce nu va tine de viata privata sau de sentimentele 
si gandurile proprii devine brusc deosebit de interesant. 

Acest procedeu de smulgere a atentiei si indreptarea ei spre exterior se face 
prin durere, esec, tristete, dezamagire. In 2 iulie 2009, cei doi benefici au trecut 
prin aceeasi experienta, insa atunci Venus era in domiciliu (Taur). Aflata intr-o 
pozitie opusa fata de ipostaza pe care o intruchipa atunci, Venus – adica 
sentimentul, pasiunea, senzatia, frumosul, adevarul – se afla acum intr-un usor 
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regres. Fiind in exil (Scorpion), dar si in opozitie cu trasaturile din vara cand 
implinea cu Jupiter acelasi aspect, Venus va aduce o mare confuzie. Unora li se va 
parea ca se trezesc la realitate si se vor mira de usurinta cu care au tolerat 
greselile altora, altii se vor speria de cat de ampla este degradarea proceselor 
sociale. 

Pe undeva faptele acestei zile, in prima sa jumatate, vor semana cu cele din 2 
iulie, avand insa o mai mare greutate si cerand mai mult spirit practic, mai multa 
stabilitate, mai multa indurare si mai putina fantezie artistica. 

Cand Venus (micul benefic) se afla in careu cu Jupiter (marele benefic) 
norocul va lipsi si echilibrul acido-bazic se rupe totul devenind caustic, arzator, 
fierbinte, distrugator. Implinirea acestui aspect, acum, cand Luna trece peste 
Chiron si Neptun din Varsator, nu lasa deloc la voia intamplarii esecul si 
disconfortul acestei zile. Asadar, esecul este de fapt o pedeapsa, o deposedare, o 
dreptate, iar acuzele adresate in mod direct si rapid vin pentru a regla niste 
conturi. 

In a doua parte a zilei trecerea Lunii in Pesti, in separatia sextilului Soarelui 
cu Saturn, aduce din nou un elan visului, poeziei, sentimentelor superioare, 
sublimarii. In mintea fiecaruia cele doua parti ale zilei vor fi in competitie, chiar 
si daca ar fi sa se faca o banala comparatie. Daca esecul primei parti a zilei a 
durut, in a doua parte a zilei, vom cauta o preocupare care sa o combata in mod 
direct, de parca aceasta dihotomie trebuie obligatoriu sa capteze intregul spectru 
al preocuparilor sau emotiilor. 

Sextilul Soarelui cu Saturn este insa un aspect bun, un antidot puternic si 
scump pe care il achizitionam si care salveaza ceea ce mai este bun in viata. El se 
poate materializa sub forma unui cuvant bun, al unui sfat, al unui gest generos 
sau al unui succes neasteptat pe care vom dori sa-l impartim cu altii. 

Totusi nu trebuie sa neglijam prima parte a zilei si nu trebuie, de dragul 
linistii si increderii impusa vietii de sextilul Soare-Saturn, sa neglijam 
avertismentul destinului ce ne invadeaza viata cu aspectul stresant dintre Venus 
si Jupiter. Daca dimineata ne amintim de proverbul “La omul sarac, nici boii nu 
trag” spre seara, cel care se pastreaza in registrul echilibrului si al armoniei isi va 
aminti de proverbul “omul gospodar isi face vara sanie si iarna caruta” 

Prin urmare, 24 noiembrie ne va priva de noroc, dar ne va imbogati cu 
maturitate. Experientele vor fi intense si variate si ele vor acoperi un spectru larg 
al evenimenelor, inclusiv pe cel temporar. Se va face o subtila comparatie cu 
inceputul lunii iulie, cand cei doi benefici s-au aflat in acelasi unghi, dar va putea 
fi constat si caracterul dur, dificil de digerat, intransigent si rece pe care cele doua 
planete il au acum. 

Observand interferenta vibratiilor pozitive cu cele negative, a amplitudinii 
pe care o pot luat cele doua cuadraturi (Venus-Jupiter si Luna-Soare) cu care se 
incepe si se finalizeaza ziua, mi-am amintit pilda: 

“Intrebare: ce este mai dulce decat dulcele? 
Raspuns: ultima picatura de amar!” 
 
 
Miercuri, 25 noiembrie 
Cuadratura lui Venus cu Chiron este singurul aspect pe care il gasim astazi 

implinit la grad perfect. Luna se afla inca in Pesti si isi pregateste, spre seara, 
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cuadratura cu Mercur pe care o va implini in urmatoarea zi, la putin timp dupa 
miezul noptii. 

Unghiul de 90 de grade intre Venus in exil si Chiron intr-un semn vioi, 
puternic ce-l incurajeaza la gesturi necugetate, ceea ce nu-i este lui specific, aduce 
un raport intre retinere si indrazneala, intre introspectie motivata de teama de a 
actiona si impusul de a spune ceea ce nu sta in caracter. 

Relatia este exploziva si fiind vorba de o cuadratura si deci de o pozitie 
dificila a lui Venus, sentimentele sunt cele vizate. Indiferent ca suntem pusi la 
colt, ca se urmareste sau ca urmarim din spatele evenimentelor cum o anumita 
intamplare, ce ne-a starnit curiozitatea, se deruleaza, ca impulsionam cu o vorba 
sau un gest producerea acestui eveniment, totul se va situa sub apanajul unei 
indiscretii speciale si, de asemenea, sub influenta unui semn de intrebare. 

Acest aspect va fi vizibil mai mult la nivel interior. Acolo se va duce lupta si 
acolo se va cuibari multumirea alaturi de nemultumire. Venus in Scorpion atunci 
cand are o confruntare cu un intelept liber si deschis la minte, asa cum este 
Chiron din Varsator, va dori sa spuna multe, sa-si etaleze frustrarile, 
neimplinirile sub forma unei critici elaborate, savante, puternice, insa, pe 
parcursul zilei, ea va realiza ca are in Chiron un ecou intelept si puternic, nu un 
opozant. 

Prin urmare, ziua este un test de maturitate si, deopotriva, unul de 
intelegere, de constientizare, de autocunoastere. Intamplarile pe care influxurile 
astrale ni le infatiseaza azi vor avea valente eminamente emotionale, dar atunci 
cand se va dori sa se vorbeasca despre asta, cand evenimentul cere o noua etapa, 
finalizare sau diseminare, interactiunile vor duce la intelegere, autocunoastere, 
perfectionare. 25 noiembrie este ziua in care durerile care sunt tratate trec, 
sentimentele apasatoare care sunt discutate se preschimba, iar puterea revine 
intr-un mod magic. Totul se schimba atunci cand durerea este scoasa din minte, 
suflet sau inima si pusa, cu curaj, pe masa discutiilor. Azi se merge la 
psihoterapeut, iar rezultatul este bun. 

 
 
Joi, 26 noiembrie 
Trigonul si sextilul pe care Venus le va face de-a lungul acestei zile cu 

Uranus si respectiv Capul Dragonului aduce un moment de destin rar si inefabil. 
Pentru ca Nodul Sud al Lunii (Coada Dragonului) va face doua trigoane cu Venus 
si  Uranus, aspectul devine un zmeu atipic, dar important prin implicatia 
Nodurile Lunare. 

Pentru ca primul aspect dintre cele doua pe care le face Venus este un trigon 
si abia spre seara Venus va implini sextilul cu NN la grad perfect, este de la sine 
inteles ca acest moment inedit de destin nu poate fi decat sansa, salvarea, norocul 
si succesul pe care il asteptam de mult timp. In afara cuadraturii pe care Luna o 
va implini cu Mercur la putin timp de la miezul noptii, toate celelalte aspecte care 
se implinesc azi sunt armonioase si benefice. 

Daca este sa privim aceasta influenta astrala la nivelul vietii personale, 
atunci gandul, evaluarea evenimentelor, alegerile pe muchie de cutit pe care le 
facem acum sunt incarcate de un important element pozitiv ceea ce ne poate 
aduce in viata un noroc de zile mari. Nici inspiratia nu este ocolita azi si nici 
echilibrul emotional nu ne paraseste. Gandul ca oamenii ne sunt dragi, ca a 
adresa un cuvant bun sau a-l primi de la un necunoscut este semn de bunavointa 
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si veselie ne indulceste ceea ce ziua mai mentine din ceea ce s-a intamplat 
anterior. 

Pe aceste fond, evenimentele sociale sunt incarcate de un elan special. Multe 
din faptele bune ale acestei zile vor fi aflate undeva spre sfarsitul iernii, cand 
Soarele va trece peste pozitia pe care o are acum Uranus (12-13 martie) si vor fi 
apreciate ca momente de eroism, daruire si succes. Daca in ceea ce priveste 
relatiile interumane valentele educatiei, cunoasterii devin sinonime culturii sau 
creativitatii, iar autoafirmarea este un pion principal al predispozitiilor din 
aceasta zi. In mod absolut indubitabil, 26 noiembrie poate deveni una dintre cele 
mai frumoase si puternice zile de peste an aducand prin puterea Lunii pe semn de 
apa si a Soarelui pe semn de foc, nu aburul dogoritor, ci caldura unei ape intr-un 
ceainic ce pastreaza in efervescenta sa vitutile terapeutice ale unei intentii, vointe, 
al unui efort facut de mult timp, a unei creatii. 

Prin urmare, ziua aceasta este una plina de noroc si dispusa sa 
recompenseze efortul de peste an. Acum relatiile devin bune, echilibrate, corecte, 
efortul si disponibilitatea de asemenea, iar raspunsul pe care il primi din social, 
unul cum nu a mai fost de mult timp. Nu trebuie insa sa visam la durabilitatea 
acestui noroc. El este puternic, viu, prezent si generator de efecte benefice in 
cascada, dar in ziua urmatoare, la cateva ore de la miezul noptii, Venus se va afla 
in cuadratura cu octava sa superioara – Neptun - si ne va aduce aminte de 
leziunile pe care le-am aplicat prieteniilor sau prietenilor, din prea mult bine sau 
din neatentie. 

Asadar, recomandarea este una de bun simt: atentie la neatentie! 
 
 
Vineri, 27 noiembrie 
Inainte de rasaritul Soarelui, Luna se hotaraste sa finalizeze turul zodiacului 

si sa inceapa altul trecand prin punctul zero grade Berbec, ce reprezinta pentru 
astrologi punctul echinoctiului de primavara. Analogia nu este deloc 
intamplatoare pentru ca, lasand in urma o conjunctie cu Junon, acum in mers 
directe prin Pesti, si infruntandu-i pe Pluton din Capricorn si pe Saturn din 
Balanta, Luna, in fereastra echinoctiului, devine un protector al Soarelui din ce in 
ce mai slabit aflat acum pe drumul sau spre solstitiul de iarna. 

Careul in T (Luna-Pluton-Saturn) cu Pluton planeta focar aduce solutia in 
punctul opus pozitiei lui Pluton, adica la 2 grade Rac, exact in punctul pe care 
Luna l-a tranzitat pe 6 noiembrie cand a adus constinetizare, intelegere 
superioara, inteligenta comportamentala. Din nou se va face o legatura subtila 
intre valentele karmice ale Racului si Berbecului, intre puterea si disponibilitatea 
fata de efort a Racului si libertatea de expresie a Berbecului. Din nou vom cauta 
sa ne sublimam durerile si nemultumirile in independenta, din nou suntem 
tentati sa cautam momentul special al eliberarii de limitarile karmei. 

Relatia pe care Luna o are acum cu Pluton si Saturn in aceasta configuratie 
aduce o invitatie subtila la rememorarea trecutului, la iertare, la indulcirea acelor 
relatii care se arata azi dintr-odata agresive, dure, intransigente. Luna va trece in 
Berbec cu mesajul pe care il are de la Uranus, ce a incercat si tulburat zodia Pesti 
din 2003 incoace, punandu-i in situati extreme nu doar pe cei nascuti in acest 
semn, ci noua tuturor, aducandu-ne frica de necunoscut, neprevazut, refuz al 
succesului, binelui, deschiderii si alegerea suferintei din cauza frustrarii. 
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Frustrarea este acum mobilizata si adusa la lumina. Nu se va putea solutiona 
acum ceea ce Luna aduce la lumina, dar se va trage un semnal de alarma cu 
privire la urmatoarele opozitii Saturn-Uranus ce se vor desfasura in 2010, dar si 
careul in T pe semne cardinale care ne va secatui de puteri si ne va pune in 
situatii extreme. Astazi Luna va juca rolul de protector, indicandu-ne ceea ce 
trebuie sa luam in seama, ceea ce cere solutionare, ceea ce nu mai poate supota 
amanare. 

Pe acest fond, careul lui Venus cu Neptun are rolul de a aduce la lumina 
neincrederea in oameni, tendinta de a insela, minti sau trada, inclinatie spre 
barfa si defaimare, critica acida si dezgustatoare. 

Celor echilibrati si capabili sa-si controleze aceste impulsuri ziua le va aduce 
un zdruncin puternic. Elementele de baza ale educatiei, comportamentului vor fi 
zdruncinate, temerile exagerate, iar interactiunea ajunge intr-un punct straniu si 
pe nesimtite se trezesc ca ridica tonul, sunt intoleranti prin atitudine, 
morocanosi, respingatori. 

Prin urmare, ziua aduce un frumos moment de protectie prin indicarea 
acelor probleme ce au nevoie de solutionare rapida. Daca la nivel personal aceste 
indicatii tind sa se solutioneze relativ repede, in plan social interactiunile 
compromise de discontinuitati, critici stupide, observatii naive, 
incompatibilitatile, ghinioanele sau dezamagirile pe sperante iluzorii vor sa 
tergiverseze solutiile ce par evidente. 

Este o zi in care efortul este rasplatit, dar seara aduce oboseala, tensiune si 
fiecare va dori sa se elibereze de stresul de peste ziua cautand solitudinea sau 
compania celor cu care pot impartasi impresii subiective fara a fi acuzati ca 
gresesc in aprecieri sau atitudini. Ziua pare a fi o continuare a lui 6 noiembrie, 
dar in realitate nu este. Ea seamana cu acele ipostaza astrale in care am dorit sa 
lasam in urma un insucces, o teama sau un drum gresit, dar nu am reusit. Nici azi 
nu putem finaliza, ci putem intelege ce trebuie sa rezolvam acum pentru ca 
viitorul sa fie asa cum vrem. Durata solutionarii se va intinde pana in a doua 
jumatate a lui 2010. 

 
 
Sambata, 28 noiembrie 
Cei mai multi dintre noi nu au inteles nimic din ceea ce li s-a intamplat in 27 

noiembrie. Nu au inteles si de ce anumite intamplari se repeta si de ce, daca merg 
pe firul evenimentelor, descopera ca toate au un element comun. Nu au reusit sa 
inteleaga nici de ce este absolut necesara intelegerea pentru a putea merge mai 
departe. Tumultul evenimentelor, magnetismul limbajului nonverbal al 
destinului le-au distras atentia de la intelegere. Acesti oameni se vor simti 
indreptatiti azi sa dea celorlalti o lectie. Nu vor alege intamplator persoane pe 
care sa le puna la punct, ci vor sti exact pe cine. Din exterior totul va parea ca un 
plan, insa comparand turbulentele psihocomportamentele induse de tensiunea 
astrala a zilei anterioare, pe lipsa de intelegere regasita pe tot parcursul zilei de 27 
noiembrie, este lesne de inteles ca acesti tortionari nu-si vor face nici un plan, vor 
strica buna dispozitie a celor din jur cu o mare spontaneitate si vor ascunde ca 
atentia lor nu se poate sustrage obsesiei pe care o au vis-a-vis de anumiti oameni. 
Le vin glume proste in cap, jignesc si apoi isi cer scuze doar de fatada, uita ceea ce 
este important si nu se simt deloc penibili. 
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Acest mecanism psihocomportamental are la baza tot o frustrare, una mult 
mai bine mascata si mult mai greu de identificat ce ii indeparteaza pe oameni de 
la bunul sint si respectul cuvenit, construind o aureola in care fiecare dintre 
acestia sa-si vada metodele impecabile, iar rezultatele in totalitate pozitive, 
pentru ca nu inteleg ca de fapt isi defuleaza frustrarile. Asta ne aduce sextilul 
Soare-Lilith: autopacalirea. 

Azi ne mintim si ne lasam pacaliti de altii, de starile lor sufletesti, de 
zambetele lor, de cuvintele lor, de concluziile acestora, fara sa facem nici cel mai 
mic efort sa intelegem acum, in acest ultim ceas, ceea ce ar fi trebuit sa intelegem 
de ieri. 

Toate celelalte aspecte, pe care Luna le face cu Marte si Mercur, construind 
un triunghi regal pe semne de foc, sau cu Jupiter si Chiron, au ca scop crearea 
unei atmosfere bune, corecte, deschise in care fiecare poate spune si face orice. 

Triunghiul regal nu ramane insa descoperit. El va fi fructificat mai mult de 
cei care in 27 noiembrie au depus efort, au inteles greseala pe care o tot repeta si 
acum vad in evenimentele sociale care ii cuprind un efect al acestei intelegeri. 

Prin urmare, ziua de sambata aduce binele si raul pe aceeasi linie, dar nu la 
acelasi nivel. Influxurile astrale ale acestei zile sunt abundente in binefaceri si au 
puterea de a construi o atmosfera luminoasa, echilibrata in care cuvintele sa 
poata fi rostite oricum, iar gesturile sa nu aiba niciun fel de bariera. Totusi in 
univers nimic nu este risipit. Asadar, 28 noiembrie este o continuare a ceea ce a 
adus 27 noiembrie. Unii vor intelegere care a fost greseala vietii lor, altii vor crede 
ca au gasit vinovatul pentru tot ceea ce li a intamplat si ambele tabere vor trai cu 
intensitate covingerea ca au aflat adevarul. In realitate adevarul este numai a 
acelora care nu pun esecul vietii lor pe un factor exterior. Vibratiile zilei 
anterioare au ajutat in a identifica acele elemente interioare care blocheaza 
destinul. A spune ca altul este vinovat si a-i arata printr-un comportament 
neadecvat acest lucru este semn de impovarare karmica, de persistenta in aceeasi 
greseala. Luna este inca in Berbec si sentimentele sunt vulcanice si egocentrice. 
Tocmai de aceea daca tendinta este sa gasim in exterior un vinovat, putem sa 
sublimam aceasta intentie indreptandu-ne atentia spre modele exterioare 
superioare prin inteligenta, educatie, spiritualitate, moralitate, pentru a opri 
risipirea in acuzatii fara rost. 

 
 
Duminica, 29 noiembrie 
Abia azi ne dam seama ca de fapt intreaga saptamana influxurile astrale ne-

au tinut aproape probleme existentiale importante, ca mintea s-a lasat curtata de 
ganduri marete si ca planurile de viitor, oricat de fanteziste s-au aratat, nu au fost 
rodul unei imaginatii necontrolate, ci a sperantelor de mai bine. 

La putin timp de la miezul noptii Luna va implini o cuadratura cu Nodurile 
sale si, celor care isi petrec noaptea in activitati diverse, le va aduce indoieli si 
tristeti adanci. Pe acest ultim sector al Berbecului, Luna aduce chiar din timpul 
noptii semn de slabiciune organica, dureri ce pornesc din nimic si care nu pot 
duce la un diagnostic. Energia vitala da semne ca scade si tonusul general de 
asemenea. Suplimentele nutritive ii ajuta doar pe cei care nu vad in aceste semne 
ininteligibile indiciul unor afectiuni grave. 

Prima jumatate a zilei aduce asadar reeditarea unor griji, temeri, ce vor fi cu 
atat mai intense si mai ininteligibile cu cat le vom acorda mai multa atentie. Azi 
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mai suntem inca sub influenta sextilului Soare-Lilith, ce s-a implinit in ziua 
anterioara, si orice judecata are tendinta de a fi exagerata. Tocmai de aceea 
trebuie sa acceptam ideea ca acestea, ca multe altele ce ni s-au intamplat 
saptamana asta, nu sunt asa cum par. 

La 12:33 Luna va trece in Taur, aducand liniste, pasivitate si tendinta de a 
inlocui grijile cotidiene cu preocupari casnice, personale. Din jurul acestei ore, 
pentru ca sentimentele se organizeaza pe un alt suport astral, mintea va judeca 
diferit. In felul acesta, Mercur aflat in domiciliul lui Jupiter, ii sugereaza acestuia 
cele mai nastrusnice idei. 

Prin acest aspect (sextil Mercur-Jupiter) se prevede o relansare a unor idei 
lasate in parasire toata saptamana, acordarea unui sprijin substantial celor mici 
din partea unor persoane cu statut sau momentul de inspiratie la care tot speram. 

Avertismentul este insa strans legat de acest aspect. Se trece prea repede de 
pe un aspect ce regleaza negativ karma, pe un aspect ce o impulsioneaza spre a se 
inmulti asa cum a fost pana acum. Cu alte cuvinte, absenta perioadei de tranzitie 
intre cele doua intervale, ce ar pregati natura umana si ar ajuta-o sa inteleaga cele 
doua vibratii in mod separat si dinstinct, bulverseaza. 

Bulversarea poate surveni fie la nivel interior, printr-o banala comparatie 
intre situatii, persoane, intamplari, evenimente, sau direct de la o persoana care 
brusc isi schimba comportamentul, 

Prin urmare, ultima zi a saptamanii incepe dramatic si se poate sfarsi si mai 
dramatic. Incepe prin lacrimi stoarse din batista de la piept si se sfarseste cu 
lacrimi de veselie in fata unei glume facuta pe seama celui mai bun prieten. 
Esecul din prima parte a zilei se poate transforma in succes, noroc in a doua parte 
a zilei. 

Totusi, evenimentele care vin acum nu ne recompenseaza inactivitatea si nu 
ne decoreaza cu titluri nobiliare doar pentru ca ne dorim asta, ci ne trece prin 
diverse forme vibrationale cu scopul de a ne cali mentalul pentru vulcanul incins 
al anului 2010 cand experientele, prin amploarea lor, nu vor putea decat sa fie 
infruntate. Atunci nu mai avem cum sa ne ascundem, cum sa ne refugiem in viata 
privata, in caldura familiei, a functiei sau in protectia partidului. 

29 noiembrie ne trimite la dusuri scotiene. Unii se vor imbolnavi de pe 
acum, pentru ca au inceput ziua cu convingerea ca durerea este semn de boala, 
nu de greseala, altii insa se pregatesc bine pentru ceea ce va fi in 2010. 

 
Luni, 30 noiembrie 
Ultima zi a lunii noiembrie va aduce influente interesante si constructive, 

finalizandu-se intr-un regal de forte in care Mercur va construi un careu cu 
Uranus, octava sa superioara, creand impresia ca tot binele pe care il confera 
aceasta zi este o mare pacaleala. 

Chiar la cateva minute de la miezul noptii Luna din Taur, va trece printr-un 
careu cu Lilith, pentru ca, spre seara, sa construiasca un careu cu Marte, ceea ce 
aduce duplicitate intervalului 0:17-18:51 si Lunii calitatea de misionar. Prin 
aceasta relatie vedem ca pe cer se ridica un careu in T pe semne fixe, aducand 
manie si resentimente, atitudine incrancenata, teama de a vorbi in public, iar 
atunci cand se face asta folosirea unor cuvinte cu o mare greutate. 

Totusi, inainte de rasaritul soarelui, Mercur va implini un sextil cu Chiron, 
ceea ce va centra intreaga zi in jurul ideii de lectie, invatatura, metoda, educatie, 
misiune, progres. Acesta este momentul in care se va hotara cum se va folosi 
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cuvantul si care va fi directia spre care va fi indreptat. Relatia lui Mercur din 
Sagetator, dispus sa foloseasca in permanenta cuvantul pentru a mentine forma, 
nivelul substantei descriind efortul, dinamismul si aventura, dar care sa nu se 
lege catusi de putin de profunzimea ei, cu Chiron din Varsator, devine dinamica, 
inteligenta, abila, comunicativa in mod constructiv, dar deficitara la capitolul 
intelegere. 

Verbul Sagetatorului este acum lezat de chiar relatia buna a lui Mercur din 
Sagetator cu Chiron, aducand dizarmonia, discordia sau nepasare ca liant al 
bunei intelegeri, ca motivatie in a utiliza cuvantul ca instrument de lucru. Luna si 
Mercur prin aceasta relatie devin incompatibile si cele doua elemente definitorii 
ale acestora – sentimentul si comunicarea – devin ca apa cu uleiul ce nu se 
imprietenesc decat la caldura. 

Caldura acestei zile este data de patru trigoane unele in aplicatie, altele in 
separatie, ce participa din plin la directiile pe care le indica aspectele ce se 
implinesc la grad perfect astazi. Astfel, relatiile Mercur-Marte, Luna-Pluton, 
Venus-Uranus si Saturn-Lilith devin mijloace de a indeplini si stabiliza o intentie, 
un plan, un demers. 

Prin urmare, scopul este elementul care lipseste acestei zile si pe care 
aspectele ce se implinesc azi la grad perfect il vor lua de la planetele aflate in 
trigon. Astfel, oameni cu calitati vor fi la mare cautare azi. Cuvintele vor fi ele 
insele mijloace de identificare a elementului pozitiv al zilei, insa nu pentru a 
inmulti binele, ci pentru a-l consuma. Degeaba primul impuls al zilei, ce ne vine 
din activitatea de peste noapte, ne va duce spre replica, disputa si va da intaietate 
resentimentului, angoasei, nemultumirii, pentru ca finalitatea, ce va aparea prin 
concursul trigoanelor pe aceasta intentie de a relationa prin doborarea barierelor 
(cei drept printr-o intentie rea), este una foarte buna. 

Pentru cei aflati in suferinta sau care urmeaza un tratament, ziua va aduce 
solutii ce vor fi apreciate ca fiind bune. Trigoanele indicate vor avea asupra 
corpului un efect tonic si reconfortant si ii vor furniza energia de care are nevoie 
pentru actiune sau supravietuire. 

Elementul negativ al zilei, asemenea proverbului “unde-i sta puterea, acolo ii 
sta si slabiciune”, este data de scop. Alegerea unui scop gresit aduce dispute si 
tulburari de constiinta, neintelegeri, refuzul de a integra informatia intr-un 
sistem de valori, refuzul in general si, prin toate acestea, aducea individul in 
postura de a hotara prost pentru intreaga viata, pentru intregul proiect sau 
demers. Planetele acum nu ne recomanda nimic, ele ne sustin intentiile bune sau 
rele si nici macar nu ne pot sugera o eventuala greseala pe care sa o evitam in 
mod direct. 

Asadar, recomandarea acestei zile este aceea de a ne stabili obiective 
pozitive. Nu putem renunta la actiune, nu este o zi care sa ne indrepte atentia 
spre interior, dar, lucrand in exterior, putem sa facem fapte bune cu masura si 
intelegere. Totusi, nu faptele ne vor capta atentia in aceasta zi, ci scopul si din 
asta se va naste cea mai mare confuzie. 

 
 
Marti, 1 decembrie 
Luna decembrie este o luna plina de evenimente astrale importante. Printre 

acestea am putea enumera: revenirea la mers direct a lui Uranus (1 decembrie), 
sextilul Venus-Saturn (4 decembrie), reintrarea lui Junon in Berbec (6 
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decembrie), conjunctiile Mercur-Pluton si Jupiter-Chiron (7 decembrie), sextilul 
lui Uranus cu Capul Dragonului (11 decembrie), cuadratura lui Pluton cu Junon 
(16 decembrie), opozitia lui Saturn cu Junon si intrarea lui Marte in mers 
retrograd (20 decembrie), conjunctia Soarelui cu Pluton (24 decembrie), intrarea 
lui Mercur in mers retrograd (26 decembrie), conjunctia Venus-Pluton (28 
decembrie) si multe altele. 

Se stie ca ziua de 1 decembrie va cadea in fiecare an in aceeasi zi din 
saptamana ca 1 septembrie, stabilindu-se, prin asta, o concordanta calendaristica 
intre aceste doua date. Anul acesta raportul de forte merge dincolo de aceasta 
simpla analogie si impune o analiza a ultimilor trei luni, a ultimei perioade, 
racordandu-se in mod pozitiv eforturile pe care le-am facut anterior la scopurile 
pe care le avem acum. 

1 decembrie este o zi plina de evenimente astrale pentru ca Luna, fiind in 
Taur si pe ultimul segment al acestei zodii, va avea de construit aspecte cu 
planete ce incearca zodiile Varsator, Pesti, Scorpion. Aceste semne au avut in 
ultimele trei luni un puternic marcaj impunand oamenilor valori mobile greu de 
integrat si utilizat. 

In fata atator evenimente astrale (12) ce se implinesc astazi, astrologul poate 
experimenta un moment de indoiala si descumpanire. Pana la rasaritul soarelui 
se produc trei cuadraturi, doua trigoane si un sextil, apoi, pana la iesirea din 
semn, Luna va mai face un sextil si o opozitie, ziua incheindu-se cu un sextil si un 
trigon, iar peste toate Uranus, oprit pentru cateva momente din mers, revine la 
deplasarea sa directa prin zodiac. Este de altfel dificil de integrat aceasta 
aglomerare de trasaturi, pentru ca include mesaje diferite si nici scopul lor nu 
este acelasi. Din aceasta cauza putem declara intreaga zi – ziua Uranus. 

Daca la 1 iulie Uranus a intrat in mers retrograd aducand momentul de 
cascada aproape de observatia si intelegerea oamenilor, 1 decembrie aduce 
oamenilor reversul medaliei, momentul de stop ce nu-i va desprinde pe oameni 
de faptele trecutului, de intentia de a se intoarce intr-un trecut eronat, sumbru 
sau gresit pentru ca acest comportament astral mai contine in trasaturile sale, din 
inertie, deplasarea retrograda pe care aceasta planeta a abordat-o in ultimele sase 
luni. Aceasta relatie complexa a lui Uranus cu valorile civilizatiei noastre, aduce, 
in acest moment de revenire, un apel la Saturn pentru a stabiliza ceea ce de la 
sine tinde sa se deplasaze, din inertie, inapoi. Mecanismul psihologic pe care il 
declanseaza Uranus la revenirea din mersul retrograd are la baza aceleasi valente 
regasite in definitiile aspectelor de cuadratura si opozitie, indiferent intre ce 
planete se construiesc. 

Unii sustin ca revenirea la simtul umanitar, universalizarea, sensibilitatea 
artistica, deschiderea catre valorile arhetipale si construirea unor inedite canale 
de comunicare, ca un arc peste timp, este un act firesc de reintoarcere a naturii la 
forma initiala, dar acestia pierd din vedere ca un cui batut intr-o scandura lasa, la 
indepartarea sa, semnul abuzului savarsit. De partea cealalta a baricadei, aceasta 
revenire la mersul direct al lui Uranus aduce la lumina acele leziuni si, in viziunea 
lor, in prima zi de revenire vor fi vizibile doar acele rani pe care timpul (prin 
apelul lui Uranus la Saturn in vederea stabilizarii fluxului energetic) va garanta ca 
le poate acoperi, celelalte vor fi trecute intr-un plan secund si abordate la 
urmatoarea retrogradare a lui Uranus (5 iulie – 6 decembrie 2010). 

Adevarul, ca in multe dintre situatii, sta undeva la mijloc si azi, pentru ca 
beneficiind de influxurile atator aspecte ce aduc tot atat de multe evenimente si 
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trasaturi importante ale perioadei, avem ocazia sa distingem ce rani ne aduce 
Uranus din trecut si ce valori au nevoie de spirit conservator pentru a se stabiliza 
si a ne echilibra prezentul. 

Pana la rasaritul Soarelui, Luna va avea de implinit trei cuadraturi cu 
planetele din Varsator, un sextil cu Uranus si un trigon cu Capul Dragonului. 
Momentul de disconfort, limitarea libertatii de expresie sau contractie pe care o 
impune Luna prin cuadraturi, pare ca este bine sustinuta si argumentata de 
relatia buna pe care aceasta o are cu Uranus si cu axa Nodurile sale. Astfel, 
noapte ne poate aduce ganduri profunde, regrete adanci si momentul de 
intelegere al celei mai grave erori pe care am facut-o in ultimele trei luni. 
Informatia (cuadraturile) este dura, dar modalitatea de exprimare (trigonul si 
sextilul) aduce blandete exprimarii si tocmai de aceea dimineata va veni peste noi 
cu sentimentul ca am avut o noapte incarcata chiar daca nu ne amintim concret 
ce s-a intamplat. 

Sub impulsul acestor impresii, intreaga zi va fi dominata de perceptii, 
intuitii, senzatii de deja vu, observatii obiective, reactii spontane ce tind sa ne 
duca mentalul si sentimentul intr-un sector in care am fost in primavara lui 
2009. Acest sector se dovedeste a fi plin de nemultumiri si insuccese, de temeri si 
obsesii, dar acum, el ne poate aparea in tonuri accesibile, inteligibile. Intelegem 
de ce s-a intamplat atunci ceea ce ne amintim sau retraim si ce anume a dus la 
situatia respectiva si, daca ar fi sa experimentam o calatorie in timp, am sti exact 
ce trebuie facut pentru a nu repeta aceeasi greseala. 

Opozitia Lunii cu Venus si trigonul acesteia din urma cu Junon, aduce o 
regula noua in metoda aplicata azi. Unii l-ar numi “Asul din maneca”, dar nu este 
un atu, ci o mica rautate pe care ne-am straduit sa o ascundem in perioada 1 iulie 
– 1 decembrie 2009 (retrogradarea lui Uranus) si care acum, cu Venus anaretic in 
Scorpion, iese la lumina. 

A doua parte a zilei va fi mai putin sentimentala, iar informatiile pe care 
influxurile astrale ni le ofera vor fi mai mult indreptate spre observatie, 
sedimentare, utilizare, deplasare, miscare. Mercur va ridica acum un sextil cu 
Neptun si va induce senzatia de nepasare, ascunzand adevarul despre ceea ce 
destinul ne arata. Acum este momentul cand Uranus face apel la Saturn pentru a 
consolida valorile intr-un timp prezent, pentru a se desprinde de magia trecutului 
si iluzia ca acesta poate fi schimbat fara consecinte. Norocul ne va surade, pentru 
ca Luna va avea de ridicat un trigon cu Saturn si vom simti usor sentimentul de 
siguranta, implinire si stabilitate pentru a ne desprinde de hipnoza trecutului. 

Prin urmare, prima zi a lunii decembrie este o lectie de magie si stiinta, de 
intuitie si ratiune, de control al sentimentului si de nepasare in fata 
evenimentelor. Raportul de forte, ce se realizeaza acum intre aceasta zi si alte 
date importante ale acestui an, face din 1 decembrie o zi a sintezei prin apel la 
ceea ce s-a intamplat. Momentul de revenire a lui Uranus la mersul sau direct va 
capta intreaga atentie si va ingloba intregul spectru al energiilor planetare din 
aceasta zi. Asa ca indiferent ca ne amintim de trecut sau ca visam sa ne depasim 
conditia morala, sociala sau financiara, indiferent ca avem de infruntat un 
eveniment ce se trage din primavara lui 2009 sau ca am ales sa nu ne pese, totul 
va avea nevoie de stabilitate, de intelegere, de observatie, de gandire si 
discernamant. Totul va avea nevoie de Saturn. 

Apelul la Saturn va fi pentru unii semn de penitenta si exemplul ca raul este 
prins in cusca si supus unei judecati aspre. Saturn in Balanta va fi insa mai 
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apropiat de sextilul Mercur-Neptun decat de oricare alte aspecte ale acestei zile si 
ne va convinge pe toti ca solutia este data de detasare, indiferenta sau refugiul in 
putin. 

Nimeni nu stie ce este mai bine pentru altul si tocmai de aceea 
recomandarea care se cuvine aici este aceea de a ne folosi intreaga energie pentru 
a intelege si solutiona ceea ce ni se intampla. Atractia spre relatii, tentatia de a 
pretinde celorlalti sa ne rezolve problemele sau de a invinui o alta persoana 
pentru ceea ce ni se intampla este o mare greseala. Daca inceputul lui iulie ne-a 
adus in fata unei cascade, acum realizam ca nu suntem decat la un pas de ea. A 
spune azi “Altul este vinovat!” inseamna a te lasa luat de apa si a cadea in 
cascada. 

 
 
Miercuri, 2 decembrie 
La numai trei minute de la miezul noptii, Venus va trece in Sagetator, 

schimband vibratia si eliberand Scorpionul de povara sentimentelor, a lipsei de 
tact si a posesivitatii, aducand nobletea, rafinamentul, moralitatea in randul 
calitatilor importante. Trecand de la posesivitate la impulsivitate, sentimentele cu 
Venus din Sagetator vor cauta in permanente o scena pe care sa se urce pentru a 
demonstra profunzimea si elocventa, sinceritatea si puritatea. 

Prin revenirea lui Uranus la mersul sau direct, chiar din seara zilei 
anterioare, dar si prin depasirea pragului anaretic de catre aceasta planeta, 
momentul 2 decembrie, din punct de vedere afectiv, va fi perceput ca o eliberare 
de tensiune, povara, durere sau chin. Puterea sa se va indrepta acum spre 
interactiune, activitati mondene fie din dorinta de a experimenta ceea ce perioada 
anterioara a restrictionat, fie din curiozitatea de a vedea daca raul este asa cum 
pare. Se prevad astfel gesturi necugetate, cuvinte nepotrivite, negocieri pierdute 
sau schimbarea grupului de prieteni. 

A 12-a Luna plina din acest an (urmatoarea din 31 decembrie fiind a 13-a 
devine Luna albastra - Blue Moon) survine chiar dimineata, la 9:30. Momentul 
de Luna plina in Sagetator, de anul acesta este unul complicat si dificil din cinci 
motive ce actioneaza ca un cumul de forte: 

1. Luna plina pe casele V-XI, adica pe axa iubirii daruite – iubirii primite; 
2. Ascendentul in Capricorn ce il transforma pe Saturn in guvernator al 

momentului; 
3. Saturn devine, in limita maxima a orbului, planeta mediatoare opozitiei; 
4. Saturn experimenteaza o opozitie cu Junon pe axa relatiilor Berbec-

Balanta; 
5. Uranus, asistatul saturnian din ziua anterioara, implicat in continuare in 

procesul de captare a vibratiei saturnine, impune alegeri majore prin sextilul cu 
Capul Dragonului din casa I. 

Aceste 5 punct esentiale din tema Lunii pline vin sa intareasca tensiunea 
ideilor, argumentelor, a mijloacelor de tranzationare, a elementelor puse in 
vanzare, dar si ale celor solicitate, a cuvintelor, vigilentei, autoexprimarii si 
imitarii sanctionand superficialitatea sentimentelor si disimularea. 

Aceasta Luna plina va aparea insa inofensiva celor care dispun de o vibratie 
superioara, ce se centreaza in aceasta lume prin valori morale importante si care 
nu mint, nu ascund ganduri sau intentii si se ghideaza dupa regulile bunului simt. 
Trasaturile instabile le Lunii din Gemeni, va oferi asadar un spectacol de zile mari 
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si de multe ori nu stim de ce anume ar putea fi in stare aceasta pozitie, dar azi am 
putea vedea. 

Realizand un trigon cu Lilith, inainte de momentul de Luna plina si un sextil 
cu Marte dupa, Luna va cauta sa mute centrul de atentie de pe incercari 
relationale, tentatia puterii, minciunii, a vocabularului, aliantelor triste, dar 
necesare, compromisurilor, pe motivatii ce tin de sfera puterii, dominarii, 
cuceririi, impunerii. Practic nu se va vedea trecerea de la trigonul cu Lilith la 
sextilul cu Marte, intreaga situatie fiind evaluata in cuvinte negative. 

Prin urmare, puterea si increderea sunt cele doua trasaturi de caracter care 
vor fi puternic zdruncinate in aceasta zi. Orice mica instabilitate, abatere de la un 
cod al bunelor practice, de la moralitate sau de la un sfat oferit cu sinceritate si 
generozitate, va intra intr-un mecanism astral imposibil de controlat. Cel ce va 
gresi va da din esec in esec, din minciuna in minciuna, din gafa in gafa si nu va 
realiza decat aproape de sfarsitul zilei ca de fapt multe s-au pierdut, multe sau 
risipit si unele nu mai pot fi refacute. 

Pe Luna plina creste puterea lichidelor, echilibrul hormonal este afectat si 
creste riscul aparitiei insomniilor, angoaselor trecatoare, durerilor musculare sau 
articulare, afectiunilor cardiovasculare. Tocmai de aceea nu se recomanda 
efortul, munca in conditii de tensiune nervoasa sau fara o alimentatie adecvata. 
Influenta Lunii pline din Sagetator poate suprasolicita ficatul, functiile 
pulmonare accentuand afectiunile deja instalate in aceste organe. 

Recomandarea acestei zile vine pe segmentul medical. Orice gand se 
amplifica si el poate agrava o afectiune deja instalata. De asemenea, pot aparea 
probleme neuromotorii, chiar paralizie intrucat aceasta Luna plina este in 
dizarmonie cu Saturn. Cei care au deja instalate afectiuni ale pielii, trecerea lui 
Venus intr-o alta zodie, dar si implicarea negativa a lui Saturn in toate aceste 
influxuri, poate duce la agravare. Se recomanda consumarea alimentelor 
naturale, eventual in cantitate mai mica si sustinerea acestui organ prin folosirea 
ceaiurilor de plante sau a argilei. 

 
 
Joi, 3 decembrie 
Pe final de Gemeni, Luna va avea de infruntat cuadratura cu Uranus si 

opozitia cu Mercur. In 3 decembrie Luna va lansa un mesaj duplicitar mult mai 
evident decat in zilele anterioare. In lipsa altui aspect major decat cu Luna, 
vibratia astrala va pune la grea incercare credibilitatea, informatia, puterea de 
transformare a ideii in instrument, parabolele in exemple de viata. Faptele nu vor 
avea durabilitate, iar ideile consistenta. 

Ridicand cuadratura cu Uranus pana la rasaritul Soarelui, ziua va incepe sub 
impulsul unui neastampar, al unei indecizii. Unii se vor intoarce de 10 ori din 
drum, altii se vor razgandi de 10 ori si nu vor recunoaste fata de ei insisi sau fata 
de altii ca exista ceva in aer care le tulbura mintea si le indreapta pasii pe 
drumuri gresite. Vibratia negativa a zodiei Gemeni va face acum legatura cu 
vibratia gresita a zodiei Leu, ce gazduieste planeta Marte intr-un tranzit puternic 
si agresiv. 

Inima va primi mai putin oxigen, sentimentele vor fi dozate si o suspiciune 
va plana asupra tuturor. Azi este o zi proasta pentru cei care lucreaza in posturi 
de consilieri, de consultanti, adjuncti, pentru cei care tin locul altora sau le preiau 
din atributii. Cel mai puternic instrument folosit impotriva lor va fi acela care va 
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scoate in evidenta carenta sau, acolo unde nu este cu putinta asta, li se va fura 
rezultatele muncii in asa fel incat altcineva, pe nesimtite, sa-si revendice meritele 
lor. 

Furtul ideii, jongleriile intelectuale, schimbul de idei pe muchie de cutit si 
atacurile verbale pe baza unor neadevaruri sunt elemente care vor abunda in 
aceasta zi si vor crea mari probleme. 

Trecerea Lunii in Rac, nu va aduce deloc momentul de liniste pe care il 
asteptam, ci va intari convingerea ca cineva sau ceva ni s-a impotrivit si vom 
vedea in patima indoielii si a suspiciunii solutia cea mai buna. Gandurile serii vor 
fi asadar in opozitie cu stabilitatea, cu intelegerea propriului Eu si in dezacord 
total cu celalalt, cu ideile lui si cu imagine pe care o are. 

Prin urmare, 3 decembrie ne va pune la grea incercare puterea de actiune si 
intelegerea propriilor fapte. Bucuriile nu ni se vor parea intregi, din cauza altora, 
iar linistea nu va putea fi savurata pentru ca gandul indoielii ne va tine treaza 
atentia. Unii se vor grabi sa puna etichete, sa-si dea demisia, sa ceara marire de 
salariu sau sa-si aminteasca de o promisiune neonorata din trecut. Acestia vor 
pune in joc farama de echilibru pe care au construit-o in cele cateva zile bune pe 
care le-am avut si vor privi cu teama emotia si indrazneala de a spune ceea ce 
respectul, jena, frica si indoiala i-au impiedicat altadata. Se pot pune in balanta 
elemente de patrimoniu, se pot discuta probleme despre mersul lucrurilor la o 
amploare de neinchipuit, pentru ca apoi fiecare sa se trezeasca brusc din reverie 
si sa revine la viata de altadata. 3 decembrie poate fi o zi de tradare, de abandon 
sau refuz ce pot avea consecinte grave asupra individului, grupului sau de 
apartenenta, chiar asupra natiunii. 

Aplicatia sextilului Venus-Saturn aduce unora succes prin relationare 
indirecta, sansa prin schimb de bunuri, prin cunostinte noi, prin inedite castiguri 
si sanse. Totusi, aceste situatii sunt rare, tocmai de aceea nu este indicat sa visam 
la poiana din padure atunci cand ne aflam pe culoarea rosie a semaforului. 

 
 
Vineri, 4 decembrie 
Elementele date de tradare, dezgust, respingere sau dispret vor avea in 4 

decembrie un salt spectaculos. Daca intentia de a spune ceea ce mintea a elaborat 
in ultima vreme devine o actiune periculoasa pentru sine, gandul va zbura liber si 
isi va permite sa abordeze subiecte pe care nu le-ar fi atins altadata. Acelasi gand 
ne va spune ca tot ceea ce simtim si traim este corect si ne va incuraja acea latura 
negativa a personalitatii care nu se arata asa cum este, ci se disimuleaza pentru a 
obtine avantaje nemeritate. 

Sextilul lui Venus cu Saturn aduce in primul rand o stabilizare a atitudinii, a 
sentimentelor, a simtului estetic, a gustului pentru frumos intr-o forma noua. 
Indiferent ca se incearca schimbarea vestimentatiei, a masinii, a apartamentului 
sau ca se fac schimbari in casa prin redecorarea dormitorului sau holului de la 
intrare, cu totii simtim nevoia unei schimbari, nevoia unui aer proaspat cu care sa 
ne bucuram zilele. 

Se va aborda aceasta schimbare cu atitudinea obsesiva de a modifica ceva, 
nu neaparat in bine sau in rau, ci de a produce o schimbare. 

Daca in viata personala consecintele schimbarii sunt inofensive, modificarile 
la nivel social, impuse de sextilul Venus-Saturn, tin in primul rand de sfera 
culturala, educativa si apoi de cea a relatiilor diplomatice. Ziua de 4 decembrie va 
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implini efortul de trei luni in aceasta directie si va aduce bucurii si sperante care 
sunt partial bune si partial rele. In aceasta zi rezerva astrologului in fata binelui, 
dar si in fata raului este argumentata de intregul context astral. Acum Luna din 
Rac incepe ziua in fereastra opozitiei cu Pluton, deci parte importanta a careului 
T cardinal (Luna-Saturn-Pluton), si, prin asta, agreseaza constiinta, binele, 
relatiile intre oameni, valorile morale traditionale, impunand prin experimentare 
o noua viziune asupra prieteniei, amicitiei, colegialitatii, un nou mod de abordare 
a relatiilor intre frati, rude sau intre membrii aceleiasi comunitati. 

Cu toate acestea impartialitatea sextilului va inclina, datorira agresivitatii 
opozitiilor cu care Marte ataca axa afectivitatii Leu-Varsator, spre tristete, spre 
neimplinire, spre esec, dezamagire. Multi vor avea impresia ca orice ar schimba 
in viata lor multumirea ii va ocoli, asta pentru ca acum modificarile sunt 
superficiale, de convenienta, impuse de un neastampar interior si nu cerute de 
destin. 

Prin urmare, 4 decembrie aduce in contextul astral al zilei motive de 
indoiala fata de relatiile pe care le avem si ne ofera prilejul sa schimbam karma si 
sa intoarcem vasul spre o directie necunoscuta. Spre finalul zilei vom observa ca 
apele in care ne-am aventurat nu sunt noi si ca pe aici am mai fost cu alte 
prilejuri, cu alte motive si pentru alte scopuri. O anume inocenta ne determina sa 
impunem vietii astfel de pretentii. Vom dori sa schimbam ceva in mersul 
lucrurilor, dar asta va ramane o simpla dorinta, pentru ca schimbarea, dupa cum 
vedem, nu inseamna azi si noutate. Faptele ne vor duce pe acelasi teren, doar ca, 
din mimetism, prefacatorie sau pur si simplu naivitate, ne atribuim arbitrar 
roluri la care am visat si pe care destinul nu ni le poate oferi niciodata. Pentru cei 
care raman in continuare prieteni cu intelegerea, observatia si discernamantul, 
ziua de 4 decembrie este o zi a tristetii, a melancoliei, a cautarilor spirituale, a 
hotararilor decisive de a impune vietii obiceiuri sanatoase, tonice, corecte, dar 
complicate sau dureroase la inceput. La mjlocul celor doua tendinte ramane cel 
care nu intelege sau intelege partial, dar pe care destinul construit prin fapte 
bune il protejeaza de erori de judecata sau alegere. El va spune “Azi este prima zi 
din restul vietii mele!”, dar nu va face nimic sa schimbe directia vietii, nici macar 
sa se convinga ca un inceput, formulat in felul acesta, este constructiv. 

 
 
Sambata, 5 decembrie 
Pe ultimul segment al domiciliului sau Luna va aduce zilei de sambata o 

decizie tulburatoare, o hotarare agresiva impusa destinului, o rascolire a acelui 
sector al vietii ce ar trebui lasat in amintire. 

Trecerea ei peste Coada Dragonului, in separatia trigonului cu Uranus, ne 
spune ca viata are de oferit in continuare surprize si ca viziunea ce ne apare acum 
nu poate fi decat una pozitiva. Si nu doar Luna ne aduce aceasta constrangere 
existentiala, ci si Mercur, ce are de parcurs ultimul grad al Sagetatorului, 
aducand ultima eruptie de bunatate, ultima explozie de actiune, de aceasta data 
tulburatoare, ce ne va pune pe toti pe ganduri. 

Cuadratura Mercur-Junon este insa semn de neincredere in bunul mers al 
lucrurilor, convingandu-ne ca timpurile cer o exprimare sociala agresiva prin care 
fiecare sa-si impuna propriul adevar, propria moralitate, propriul interes. 

Din nou, ca de multe ori anul acesta, dar pe alte aspecte, cuadratura 
indicata, pe fondul opozitiilor pe care Marte le face din Leu planetelor din 
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Varsator, lezeaza puterea, abilitatea de a impune celorlalti o idee, distrugand 
increderea si echilibrul fragil pe care l-am construit in zilele anterioare. 

Daca Sagetatorul evoluat, capabil sa adune valori corecte, sa-si ajusteze 
emotiile si gandirea in raport cu acestea in asa fel incat sa poate modifica evolutia 
unui neinitiat si sa-i ofere hrana sprituala, devine prin acest comportament un 
Pesti, centrul de interes se va muta de pe valori pe proces, pentru a produce 
schimbari fortate. Schimbarile fortate impuse in mersul lucrurilor, asa cum sunt 
ele din septembrie incoace, produc efecte negative. Marte din Leu, agresiv in 
relatia cu planetele din Varsator, va reprezenta vechiul centru de putere, iar 
cuadratura Mercur-Junon noul centru de putere. 

Dispunerea planetelor pe cer in acest context tulbur acorda Lunii negre, 
situata la 7 grade Varsator, rolul de iscoada, mijlocitor, intermediar conjunctural, 
deoarece se situeaza intre doua opozitii pe doua axe succesive (Capul Dragonului-
Luna pe Capricorn-Rac si Marte-Jupiter pe Leu-Varsator), dar si plasarea ei 
foarte aproape de punctul median cuadraturii Mercur-Junon. Prea multe linii 
dure pe un asa context, prea multa agresiune intr-un moment sensibil si delicat al 
gandirii de grup, al comunicarii, al apelului la faptele bune ale trecutului. 

Daca evolutia de la Sagetator la Pesti, in destinul unui om, inseamna 
atingerea unei tinte finale (atingerea idealului stabilit prin sageata centaurului), 
la nivelul conjuncturilor sociale transferul de putere si sublimarea trasaturilor 
vor aduce esec prin inactivitate. Odata tinta atinsa se va intra intr-o moment de 
repaus, iar acest repaus apare pe finalul tranzitului Lunii in Rac si al lui Mercur 
in Sagetator. Inconjunctia (unghi de 150 grade) dintre cele doua planete este 
semn de incercare morala, de experimentare in conditii vitrege, de efort in 
vederea obtinerii unor rezultate, de sublimare a naturii inferioare prin vointa. 
Ori, oprirea actului vointei, acum cand solutia depinde de ea este un evident 
semn de esec, de oprire inainte de linia de sosire, de abandonare a cursei sau de 
eliminare, pe ultima suta de metri, a unui adversar puternic, ce, acum, va trebui 
sa-si incerce puterea la un alt nivel si cu alti interlocutori. 

Trecerea lui Mercur in Capricorn, spre seara acestei zile, va aduce in 
perioada lungului sau tranzit (5 decembrie - 10 februarie 2010) mari incercari pe 
sectorul muncii, a efortului depus din datorie profesionala sau sub impulsul unui 
angajament, al unei promisiuni. Apropierea lui Mercur de Pluton si implicit 
retrogradarea sa in acest semn, aduce acestei zile, dar si zilei urmatoare, valoase 
informatii, prevestiri, anticipari ale unor reactii, poate chiar solutii gandite 
corect. 

Semnul de deposedare, de imprumutare a unei metode, a unor solutii dintr-
o sfera straina de actiune, aduce planurilor derulate din septembrie incoace un 
moment de stop in vedere preschimbarii. 

Prin urmare, ziua de 5 decembrie va aduce un moment de gol straniu ce pare 
a se manifesta diferit in sfera personala, fata de cea sociala. Daca in relatiile 
personale, incercarile vin sub forma unui sfat rautacios, a unei minciuni spuse in 
joaca ce poate fi iertata sau ignorata pentru a se pastra prietenia, in relatiile 
sociale, unde parghiile sunt altele si unde mijloacele de interactiune ating o mare 
diversitate de abordari, minciuna si asocierile pe motive penibile, inspira teama si 
refugiu. In acest spatiu al vietii noastre dimensiunea fricii va fi exagerata la fel si 
succesul. A schimba lucrurile acum, a inlocui prietenul, sotia/sotul, amicul, seful, 
colegul de birou, casa ori masina este consecinta unei nevoi disperate de a inlocui 
in propria viata esentialul, ori esentialul acum, intai cu Mercur anaretic in 
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Sagetator, apoi cu trecerea sa pe primele grade din Capricorn alaturi de Pluton, 
trebuie sa fie atins cu mintea, cu gandirea, cu ratiunea, nu cu inflacararea 
elanului muncitoresc, cu sintagme gen: “noi muncim noi nu gandim”, dar nici cu 
actiuni gen mineriada din ’90 sau turul al II al alegerilor prezidentiale din 2000. 

In 5 decembrie se face un stop, mintea se opreste pe fapte vechi si se arata 
inflacarata de elanul greselilor de atunci, ca o ultima eruptie a vointei, dupa care 
mintea, ideile, gandirea vor intra in repaus. 

 
 
Duminica, 6 decembrie 
Un alt eveniment important al acestei luni este trecerea lui Junon in Berbec, 

ce se va petrece azi la ora 7:06, plasand-o pe aceasta in casa IV a natiunii si 
poporului. 

Luna, abia intrata in Leu, va avea de ridicat un sextil cu Saturn din Balanta 
si un trigon cu Venus din Sagetator, transformand, pentru cateva ore, Seniorul 
Karmei intr-o planeta focar al triunghiului minor Luna-Saturn-Venus. Alaturand-
o pe Junon la acest aspect, pe cer putem observa un zmeu caruia acest asteoid ii 
este focar. De partea cealalta, Lilith ridica si ea un zmeu, cu Luna, Venus si Junon 
(cu Luna focar), impartind din nou vibratia astrala in doua tabere, asa cum s-a tot 
intamplat in cursul acestei saptamani. 

Daca ar fi sa analizam ziua doar dupa aspectele ce se implinesc azi la grad 
perfect atunci am considera-o o zi de mare victorie, in care o trasatura incercata 
foarte mult in ultima perioada va reveni la normal, iar lupta pentru atentie, 
putere va lua o tenta revendicativa evidenta. 

Daca insa luam in calcul si configuratiile vizibile in aceasta zi pe cer, nu ne 
vom mai grabi sa declaram victoria, chiar daca semnul revendicarii, a solutionarii 
unui esec sau a pericolului de esec ramane pregnant. Ne vom indrepta atentia 
spre cele doua centre de putere ambele slabite de uzura luptei pentru putere, dar, 
in egala masura, revigorate, de trecerea lui Junon in Berbec. 

In orice tip de relatie am fi sau la orice tip de relatie ne-am referi, Junon in 
Berbec ne spune “Nu am nevoie de nimeni, ma descurc singur!” dar singuratatea 
doare atat de tare, incat se va cauta o solutie de compromis, o iesire din impas 
prin asocieri de moment. Solutia cautata este insa cel mai clar indiciu ca se cauta 
impacarea. Cu doua zmee pe cer, impacarea nu este posibila, iar cu Lilith in 
Varsator si cu Junon in Berbec aceasta devine chiar o bomba cu efect intarziat, 
tocmai de aceea tensiunea vibratiilor astrale dezvoltate pe ideea solutiei 
imposibile va da impresia unei dezordini sociale ce se va stinge in doua etape: 
ianuarie 2010 si februarie 2010, la revenirea retrogradare a lui Mercur si 
respectiv la trecerea sa in Varsator (exaltare). 

Faptul ca opozitia Luna-Lilith se va implini la grad perfect dupa intrarea lui 
Junon in Berbec, aduce zilei o nota de speranta, un control din umbra, o mana de 
fier care poate intoarce in favoarea celor multi (Luna) totul. Pentru ca Luna a 
supervizat indeaproape ultimele momente de tranzit prin Pesti ale lui Junon, 
entuziasmul sau efervescenta acestei zile sunt tinute sub un control riguros, 
pentru a produce un anume efect. In felul acesta Junon, lasand in urma tragicul 
incompatibilitatii isi va canaliza energia pe fapte concrete, fara sa mai invoce 
esecul trecutului, nerespectarea statutului sau a respectului, ci impunand solutia 
lui “Aici si acum!”. 
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Lupta celor doua centre de putere date de cele doua zmee, le integreaza pe 
acestea intr-o alta configuratie numita vapor ce va impune opozitiei Luna-Lilith 
(baza, mobilul, substratul si sursa energiei acestei configuratii astrale) o prea 
mare povara, distragand atentia de pe noutate, vibratie, pionierat, reinceperea 
unui nou ciclu, reinvestire, pe esec provocat de minciuna. 

Prin urmare, 6 decembrie ne mobilizeaza foarte puternic vointa si 
constiintele, aducand prea aproape succesul de insucces, frica de curaj, dar si 
continuitatea de disparitie. Nu trebuie sa ne grabim sa incercam prea mult frica si 
nu trebuie sa ne grabim sa gustam din fructul tradarii asa cum cei care au abuzat 
de incredere au facut, ci trebuie sa ne amintim de idealul care ne insufla, de 
puterea care ne caracterizeza si sa cautam sa o impartasim cu indrazneala si 
putere. Elementele personale ale acestei zile devin, prin forta configuratiilor din 
aceasta zi, mijloace de a confrunta doua valori de fatada, cand, in realitate, 
succesul este hotarat de la inceputul lunii noiembrie cand Junon a revenit la 
mersul ei direct. Din acel moment ea l-a insotit pe invingator pana azi, 6 
decembrie, cand isi schimba semnul, trecand in Berbec. 

Cei ce stiu solutia stau in spatele evenimentelor si privesc cu mare interes 
jocul si mobilitatea maselor in efervescenta implicarii lor ca factor de decizie. 
Tema intrarii lui Junon in Berbec aduce zodiile de apa in postura de gazde ale 
cuspidelor caselor de finalitate: Pestii pe casa IV, Racul pe casa VIII si Scorpionul 
pe XII. Ajutat de Venus din Sagetator, semnul Scorpinului comporta un evident 
avantaj. 

Privind ziua si din punct de vedere esoteric, intarirea Scorpionului este un 
element bun si foarte bun. Lasand in urma frici, indoieli si privind in fata cu un 
minim de certitudine putem sa ne implicam mai bine intr-un minim de 
demersuri. Nu putem sa ne facem planuri si nici sa ne multumim cu certitudini, 
pentru ca viata spirituala inceputa prin renastere spirituala impusa de Scorpion 
este un inceput al cunoasterii, al unor noi sarcini si obligatii, dar si inceputul 
utilizarii unor noi instrumente. Shamanii obisnuiau sa-si educe tinerii discipoli sa 
vada in intuneric invatandu-i un exercitiu foarte simplu: cu spatele drept si intr-o 
stare de liniste mentala se va viziualiza cutia craniana invadata de lumina. 
Practicand acest exercitiu cat mai mult timp tinerii shamani se orientau foarte 
bine in intunericul fizic, dar si in lumile subtile. 

Asta este recomandarea acestei zile. Vom avea nevoie de lumina, de multa 
lumina, pentru vremurile ce vor veni. 

 
Luni, 7 decembrie 
Aflata in Leu si in relatie de prietenia cu Soarele, Luna se va vedea azi 

singura si va avea de infruntat situatii neplacute, complicate de dizarmoniile ce s-
au derulat de-a lungul intregii saptamani trecute. 

7 decembrie nu este deloc o zi obisnuita. Ea aduce o conjunctie Mercur-
Pluton si, prin asta, o confruntare intre gand si instinct, intre intentie personala 
si vointa divina, intre mesajul personale si cel public. La putin timp dupa ce Luna 
va intra in Fecioara, aproape de miezul noptii, Jupiter va împlini la grad perfect 
conjunctia cu Chiron pe Varsator, iar Venus sextilul cu Lilith din acelasi semn. 

Luand in consideratie opozitiile pe care Luna le face cu planetele din 
Varsator, conjunctia pe care Jupiter si Chiron o împlinesc pe acest semn, dar si 
sextilul pe care Luna negra din Varsator îl face cu Venus, trebuie sa luam în 
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consideratie ca 7 decembrie va fi dominata de trasaturile zodiei Varsator si, 
implicit, de Uranus, ca guvernator al acesteia. 

Opozitia pe care Luna o face cu cele trei planete din Varsator, pe axa 
afectivitatii, amplifica opozitia lui Marte cu acelasi grup de planete si aduce o mai 
mare greutate gandului atunci cand este pun în balanta cu sentimentul. Atractia 
puternia spre libertati îngradite va lasa azi urme adanci. Aceste urme pot fi, 
pentru ca Marte este implicat în aceasta opozitie de mult timp, si urmari ale unor 
greseli savarsite în ultima perioada. Nu ne grabim cu concluziile daca aduce în 
discutie persoane care s-au nascut în aceste semne (Leu, Varsator, Capricorn, 
Sagetator), ce au dus povara complicatiilor sociale în ultimele 4-5 saptamani. 

In sfera personala aceste confruntari astrale vin sa aduca duplicitate. Sunt 
descoperite secrete, ascunse in ultima luna, intentii mai putin corecte ce pun la 
grea incercare stabilitatea cuplului si viitorul acestuia. Daca în ceea ce privesc 
relatiile cuvantul descoperit, vorba dreptatii ce demasca minciuna, rupe legaturi 
considerate trainice, sinceritatea ce vine sa clarifice neîntelegeri din ultima vreme 
va aduce, prin Mercur din Capricorn, stabilitate si perspectiva. Atunci cand 
linistea va cuprinde atmosfera caminului, vom observa ca personajul principal, ce 
participa implicat în aceasta, face apel la moralitate, traditie, sfaturi pe care o 
pesoana de o varsta înaintata i le-a oferit sau la ceea ce a fost în trecut intimitate 
pentru cei implicati. Se pun în balanta sentimente, se face apel la experiente 
similare si legaturile ori se rup ori se întaresc. Momentul decisiv se va consuma in 
dupa amiaza acestei zile si va lasa, prin evenimentele pe care le va produce, un 
tatuaj într-o zona extrem de personala, ascunsa in spatele încrederii si a 
zambetelor false. 

În sfera sociala, cele doua conjunctii ne construiesc din nou doua tabere. Se 
poate întampla ca destinul sa ne trimita urgent intr-un dintre ele sau sa le lase în 
postura de spectator pentru a urmari scena unei confruntari ce se desfasoara cu 
putina întarziere. Întarzierea pe care o aduc aceste planete in sfera sociala tine de 
implicarea din umbra a doua planete ce au agresat acest plan tot anul 2009: 
Uranus si Saturn. 

Dimensiunea sociala a acestei zile va fi, de asemenea, prin implicarea 
acestor doua planete, împartita în doua directii: deschiderea de noi trasee si 
continuarea confruntarii predispusa de saptamana anterioara. 

1. Deschiderea de noi trasee. 
Uranus este implicat în aspect prin apelul subtil pe care planetele din 

Varsator îl fac spre acesta. Asa s-a întamplat ori de cate ori, din 2003 încoace, s-a 
produs un marcaj pe acest semn. Asadar, experienta acestui astru, în a consilia 
dincolo de conflictul impus de dizarmonia varsatorului, este solida. Implicarea lui 
Uranus in aspect se face prin sextilul sau cu Capul Dragonului, ce aduce solutii 
rationale si mobilizarea acelor valori care au durabilitate si care nu se risipesc 
atunci cand sunt raportate la un context macro. Marile deschideri, 
universalitatea, oportunitatile abandonate pana acum vor constitui intrumentele 
cu care Uranus deja lucreaza chiar începand de saptamana ce tocmai s-a încheiat. 
Totusi, oricat de multa experienta poate avea o persoana ce mobilizeaza aceste 
vibratii astrale, fara ajutorul lui Junon, abia intrata în Berbec nu va reusi sa fie 
“Deschizator de drumuri”. Deci noutatea si confortul nascute din confruntari vor 
aduce noi directii si noi asociati, dar si sanse noi de a modifica un traseu gresit. 

2. Continuarea confruntarilor 
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Junon se simte însa mai apropiata lui Marte decat lui Uranus, tocmai de 
aceea orice asociere, orice tinta sau demers în care se va implica va dura putin si 
va consuma putinele rezerve care au mai ramas de saptamana trecuta. Ideile noi 
vor porni de la o situatie de fapt, un concreta, exprimata punctual, iar aceasta 
situatie nu este alta decat cea a saptamanii anterioare. Marte din Leu, aflat intr-o 
relatie conflictuala cu planetele din Varsator, in raport cu Junon din Berbec îsi va 
exprima puterea în mod revendicativ. Va cere dreptate si o va face bazandu-se pe 
noile asocieri, pe noile valori nascute din acestea. Pentru ca Marte a trecut de 
jumatatea zodiei pe care o tranziteaza, perceptia vibratiei sale va fi aceea ca orice 
demers sau fapta în care ne implicam va avea o finalitate în scurt timp. Stiind ca 
retrogradarea planetei va începe chiar din aceasta luna (20 decembrie) este de la 
sine înteles ca nimic din ceea ce se începe acum, indiferent care ar fi motivul, nu 
se poate încheia în 2009, ci în a doua jumatate a lui 2010, cand Marte va trece in 
Fecioara. Atunci solutiile vor fi acelea ce nu au putut fi aplicate in vara lui 2008, 
cand Marte a trecut prea repede prin Leu. 

 
Aceste doua directii vor actiona concomitent. Actiunile si demersurile pe 

care le vor patrona vor fi active, indiferent ca aduc liniste si intelegere in camin, 
intoarcerea fiului risipitor în sanul familiei, promovarea restantelor sau lovituri 
sub centura aplicate celor slabiti de efort sau slabi prin natura lor pe care vointa îi 
implica într-un joc social negativ. 

Prin urmare, prima zi a saptamanii aduce fapte mari. Acestea, indiferent de 
tabara care le produce vor avea o mare intensitate, dar nu vor avea durabilitate. 
In ambele cazuri se va pune accentul pe elementul noutate, pe vibratia lui Junon 
in Berbec, ce va conduce totul spre confruntare, distrugerea unei constructii 
subrede si construirea alteia, in mare graba, cu o alta echipa. Povara pe care o 
duce zodia Varsator în aceasta saptamana este una foarte mare, dar una pe 
masura puterii si fortei uraniei care poate schimba totul fara reguli, mijloace sau 
metoda, pur si simplu la inspiratie. 

Cu totii avem însa intr-o anumita postura aceasta zodie in tema natala si 
tocmai de aceea rolul inspiratiei va deveni important pentru fiecare dintre noi. 
Daca Varsatorul va ocupa in tema natala case cu valente emotionale, natura 
inspiratiei îi va îndrepta spre viata intima, familie, prieteni sau spre a trai si cauta 
echilibrul în izolare. Daca Varsatorul va ocupa in tema natala case active, 
dinamice, va scoate la lumina declaratii inspirate, fapte cu caracter social ce vor 
deveni solutii miraculoase în aceste timpuri încercate. 

Toate aceste vibratii astrale, indiferent ca sunt conjunctii sau sextile, ca 
pornesc din Leu sau din Capricorn se vor indrepta spre Varsator si vor cere 
acestuia sa elibereze solutia pe care o are. 

Azi ne va veni o idee si aceasta idee sau ceea ce facem cu ea pana pe 20 
decembrie, cand Marte va intra în mers retrograd, va constitui solutia 
miraculoasa, secretul succesului ce va actiona in primele sase luni ale lui 2010. 

 
 
Marti, 8 decembrie 
Mercur se va departa încet, încet de Pluton lasand impresia ca o asa 

mobilizare interioara, o atat de multa rascolire, aglomerare de stari si intentii nu 
vom mai avea. Chiar pe 26 decembrie intra si în mers retrograd, Mercur nu va 
mai trece peste Pluton decat peste un an de zile. In timp ce Mercur, separandu-se 
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de Pluton, impune unor repaus, altora o rememorare a zilei de ieri, continandu-i 
trasaturile sale si impunandu-i o alta directie, Luna, abia intrata în Fecioara, va 
face pe rand trigoane cu cele doua planete. 

Multi dintre cei care cunosc definitiile astrologice s-au întrebat in 7 
decembrie de ce conjunctia Mercur-Pluton (inteligenta, istetine, agerime, 
profunzime, surprindere, cadere), din 7 decembrie, au impus zilei doar abilitatea 
de a lega doua directii: noutatea si conflictul. Rolul de mesager pe care Luna îl are 
acum, realizand succesiv trigoanele cu cele doua, ne va indica foarte precis care 
sunt trasaturile ce au aparut din combinatia celor doua tipuri de energii. 

Tot azi vom întelege de ce Saturn, ieri, a împartit trasaturile în doua si nu s-a 
putut merge doar pe elementul novator impus de Uranus. Cu putin timp inainte 
de rasaritul soarelui, Mercur va împlini la grad perfect cuadratura cu Saturn si, la 
doar cateva ore distanta, Luna va implini acelasi aspect cu Venus. 

Nu ne va ajuta prea mult sa întelegem acum care au fost greselile zilei 
anterioare, pentru ca multe dintre acestea nu se vor mai repeta. Cu toate acestea 
8 decembrie poate fi o zi încarcata de regret. Pentru unii regretul se va îndrepta 
asupra evenimentelor din ultima perioada, pentru altii acesta poate merge mai 
departe legand zilele trecute de planurile de viitor si impunand o perspectiva 
negativa pe urmatoarele sase luni. 

Saturn va triumfa din nou. El ne va aminti azi ca nimeni nu este mai presus 
de karma si ca acela care va vrea sa treaca de ea va trebui, întai, sa-l înfrunte. 

Confruntarile personale ale acestei zile ating sfera educatiei, meseriei, 
abilitatii, talentului, deschideri, a sintezei, adica a modalitatii prin care se va face 
un rezumat al ultimelor trei luni sau asupra analizei realizata asupra aceleiasi 
perioade. Noutatea nu va reusi sa iasa la lumina. Ne va fi clar, însa, ca nici 
profunzimea si nici puterea nu sunt elemente ce ar trebui implicate acum în viata 
personala. Mobilitatea, pe care o simtim cu atat mai puternica cu cat Mercur se 
departeaza mai mult de Pluton, ne va încanta. 

Prin urmare, 8 decembrie aduce la lumina un semn rau. El nu se 
înfaptuieste azi, ci doar este descoperit. Faptele grave care au o mai mica 
amploare au fost facute in cursul zilei de 7 decembrie sau în noaptea dintre cele 
doua zile, iar celor de amploare nu li se va afla nici azi sursa. 

Daca in viata personala aspectele zilei aduc oboseala, somnolenta, o pierdere 
a energiei sau identificarea unei afectiuni ce poate fi pusa pe seama devitalizarii 
(carenta de microelemente sau vitamine, dureri musculare s.a.), partea sociala a 
vietii va inspira teama, stres, retinere. 

Cei înzestrati cu sensibilitate astrala vor observa ca exista o legatura stransa 
între ceea ce se intampla acum si ceea ce s-a întamplat la sfarsitul lunii iunie 
2009, cand Mercur s-a aflat din nou in acelasi unghi cu Saturn. Acum, pentru ca 
ambele planete au alte pozitii zodiacale, evenimentele se vor consuma într-o alta 
sfera, dar pentru ca atunci Luna era in Leu, iar acum in Fecioara, se va impune o 
succesiune faptica, fara a sari etape sau a judeca un eveniment dupa cauze. Pe 
nevazute trenul va fi directionat pe o alta linie pentru a finaliza, în iunie 2010, 
cand Mercur va fi din nou un careu cu Saturn, iar Luna in Sagetator, ceea ce s-a 
planificat acum. 

Asadar, esecul de atunci va sta într-un plan gresit facut acum. 
 
 
Miercuri, 9 decembrie 
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Ultimul Patrar este un alt eveniment negativ al perioadei, caruia i se alatura 
opozitia Lunii la Uranus si trigonul acesteia la Capul Dragonului ceea ce l-a plasat 
pe acesta în postura de mediator. 

Vestea proasta este ca nu se pot analiza aspectele la Capul Dragonului daca 
nu este luat în calcul si complementarul sau Coada Dragonului. Aspectul cu NS 
nu poate deveni insa mediator pentru ca in felul asta s-ar construi un dreptunghi 
mistic cu trei elemente (Luna-Uranus si Axa Dragonului) ceea ce nu este posibil. 
Totusi, magnetimsul astral nu cunoaste ingradire, asta înseamna ca impulsul 
exista, la fel si reactia psihocomportamentala a oamenilor. 

Daca noaptea va fi încarcata de tensiunea patrarului, aducand complicatii in 
metabolismul lichidelor, dificultati digestive in a metaboliza substantele 
hranitoare sau in a elimina toxinele, ziua ne va sugera ca pentru ceea ce ni se 
întampla acum in plan social sau pentru ceea ce se intampla cu propriul corp 
altcineva este vinovat. Vinovat va fi acela în care n-am pus speranta, de la care 
am asteptat un semn, un sprijin, o solutie si acela ori nu a stiut ca este implicat 
într-un asemena proiect, ori nu a dorit sa ia parte. 

Prin urmare, ziua aduce o mare tensiune psihica, speratele sunt înlocuite cu 
dezamagirile. Orice obiect din casa, orice amintire aduce cu sine o durere sau o 
nemultumire, face apel la o întamplare neplacuta din trecut. Daca în cursul zilei 
de ieri teama de a nu pierde controlul, gandul ca o a treia persoana implicata în 
demers înseamna un factor de risc a adus încordare si suspiciune, acum toate 
acestea se transforma în nemulumire. 

Recomandarea este de a folosi un mijloc extern pentru echilibrare. Un ceai 
cu efect de relaxare este indicat. Apa, fizica sau energetica, are azi puteri speciale 
asupra corpului, pentru ca ea va indeparta depozite de toxine fizice, emotionale 
sau mentale care ne tine sufletul intepenit. 

 
 
Joi, 10 decembrie 
Trecerea Lunii în Balanta, la mai putin de o ora de la miezul noptii, ar trebui 

sa aduca prietenia si relatiile armonioase mai aproape, la fel si sociabilitatea si 
nevoia de echilibru. 

De data asta Luna in Balanta nu va mai aduce echilibru, nu pentru ca, 
realizand un careu cu Pluton, va accentua sentimentul de nesiguranta, teama de 
exprimare, intentiile de a rupe o întelegere, o prietenie sau de a fugi de la locul 
accidentului, dar, prin careul cu Mercur, Luna acum va scoate la lumina 
convingeri triste, indecizii mai vechi, frustrari, dureri, neîmpliniri ce au fost atat 
de bine exploatate in ultimele trei luni. 

Trecerea lui Mercur printr-un semn cardinal nu este deloc de bun augur cu 
Saturn deja instalat într-un astfel de mod vibratoriu. Daca zodia ne spune cum 
suntem, planeta ne arata cine suntem, iar modul vibratoriu, care îsi pune 
puternic amprenta pe tranzitul unei planete, aduce un mod particular de 
exprimare a semnului si implicit a planetei în semn. Daca Saturn cardinal 
impune evenimente dinamice si perfecte in desfasurarea lor, actiunile lui Mercur 
cardinal sunt pripite, incomplete, haotice in care se discuta prea mult si se face 
putin. Saturn se simte în elementul lui într-un semn cardinal (chiar si în Berbec – 
cadere – unde îsi exprima întreaga sa negativitate), spre deosebire de Mercur 
care îsi exprima perfect calitatile în semne mutabile, ce implica abundenta de 
valori, profunzime, mister. 
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La ce ne trebuie sa stim toate acestea acum? Pentru a întelege cum de acum 
careul Luna Mercur este atat de negativ si altadata nu a fost. 

Cardinalitatea Lunii nu este obligatoriu o trasatura negativa. Ea domina un 
semn cardinal, asemenea lui Saturn, si tocmai de aceea poate face un cuplu 
perfect cu Seniorul karmei. In relatiile celor doi, cuadraturile nu sunt tocmai 
negative, asa cum opozitiile Luna-Soare nu sunt în totalitate malefice. Insa atunci 
cand disputei i se alatura un element astrologic acomodat mai curand cu 
confortul abundetei informationale, cu mobilitate pe spatii intinse, cu 
disponibilitate spre libertate, o simpla disputa intre Luna si Saturn se tranforma, 
prin implicarea lui Mercur in ecuatie, într-un incendiu de proportii. Distanta de 
sapte ore si jumatate de la careul cu Pluton la careul cu Mercur (5:12-12:46) este 
perioada de gratie între aceste doua trasaturi, dar si segmentul orar in care 
preocuparile saturniene tempereaza evenimentele. 

Relatia dintre cele doua centre de putere (Saturn cu Luna pe de o parte si 
Mercur cu Pluton pe de alta) face ca eveinimentele mici sa devina, instantaneu, 
mari, iar cele mari sa se reduca la nivelul unor banale întamplari, fara consecinte 
majore. 

Prin urmare, ziua face un important ocol energetic si, fara sa observam, ne 
duce de la o extrema la alta cu o mare usurinta. Vorbele pot rani si se pot întoarce 
impotriva celui care le-a pronuntat cu o mare usurinta, tocmai de aceea cea mai 
buna recomandare pentru aceasta zi este cumpatarea. Sa cantarim fiecare cuvant 
pe care îl spunem si sa evitam aglomeratiile, discutiile intense, dezbaterile, 
intalnirile, negocierile. Azi studiul, interiorizarea, arhivarea, izolarea ar trebui sa 
ne tenteze mai mult decat altele. Acest activitati saturniene ne vor proteja de 
iluziile periculoase pe care le experimentam de fiecare data cand Luna face trigon 
cu Lilith. 

Cei care nu stiu sau nu doresc sa ia în considerare un avertisment ne vor 
oferi azi spectacol, consumandu-se si demascandu-si gandurile ascunse, pentru a 
hrani un centru de putere aflat ascuns si care este Lilith in Varsator. Sextilul 
Uranus-NN din ziua urmatoare ne poate dezvalui ca dincolo de zambete largi si 
înfatisari de morga, exista surasuri enigmatice, mai periculoase decat celelalte 
doua la un loc. 

 
 
Vineri, 11 decembrie 
Surasurile enigmatice ale acestei zilei sunt mijloace de a obtine avantaje, de 

a deschide porti sau de a le închide pe unele, de a îndrazni acolo unde nu s-a 
îndraznit pana acum si de a strabate într-un tip scurt o distanta foarte mare. 

11 decembrie poate fi numita ziua distantelor redimensionate. Fie ca este 
vorba de un traseu fizic, un drum, o carare, o poteca sau de unul spiritul, sextilul 
lui Uranus la Capul Dragonului aduce o rasturnare a situatiilor negative, asa cum 
le stiam pana acum, si deschiderea, din întuneric total, al unui drum ascuns pana 
acum privirilor. 

Aspectele acestei zile sunt în totalitate benefice, însa relatiile care se 
construiesc pe fondul tulburarilor din zilele anterioare, ce au fost impuse 
destinului, bunului simt, vietii personale, aduce confuzie si se pare ca multi 
dintre noi nu vor sti ce sa faca cu punguta cu doi bani. In loc sa construiasca un 
destin corect aleg sa se lupte cu nelegiuirile, sa corecteze trecutul sau sa nu se 
debaraseze de el, adica sa se dedea unor fapte imposibile. 
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Acest moment tulburator este provocat de trigonul Soare-Marte si de 
promisiunile sale desarte, de iluzia cu care o astfel de pozitie a lui Marte se poate 
înconjura. Daca in Leu, Marte simte ca se încoajoara de putere, atribuindu-si 
aceasta vocatie, atunci cand se afla în trigon cu stapanul semnului, ambitia, 
vanitatea, egoismul i se urca la cap de-al binelea. Acest trigon ar trebui sa ne 
bucure, sa ne dea încredere, sa ne redea puterile pentru a putea acum sa 
rezolvam situatii complicate, dar nu se intampa asta si nu vom face altceva decat 
sa le complicam si mai tare. 

Disputele de pe axa Leu-Varsator din zilele anterioare în care Marte avea un 
aliat puternic in Luna si construia o mare tensiune în sfera sentimentala, 
personala si sociala, revin astazi în centrul atentiei, ca limitare, ca o închidere 
totala a demersului sau drumului pe care am pornit, ca o blocare a gandurilor si 
vointei. Luna azi face un careu cu Axa Dragonului si acesta, singurul aspect 
stresant al zilei construit din unghiuri, trebuie sa fie un semn foarte clar ca nu 
exprimarea personala, dorintele egoiste, avantul personal trebuie sa fie prioritare 
astazi, ci ecoul sau semnalul pe care il primim din planul social. 

Atractia spre a repara trecutul, ce ne cuprinde în mod ostentativ azi, este o 
greseala. Sextilul lui Uranus cu NN are o deosebit de mare putere de actiune si o 
libertate pe masura, dar nu confera responsabilitatea consecintelor. Celelalte 
aspecte pe care Luna le ridica astazi planetelor din Varsator, dar si sextilele Luna-
Soare, Luna-Marte, devenind chiar planeta focar intr-un triunghi minor, au 
deosebit de multa vointa si determinare pentru a face multe, pentru a le finaliza 
simplu, usor, pe calea cea mai scurta, dar cu consecinte grave asupra mersului 
discret al destinului. 

Prin urmare, azi nu multi vor fi aceia care nu se vor lasa tentati de vointa. 
Este pentru prima data în acest an cand un aspect atat de puternic elibereaza spre 
utilizare instrumente subtile atat de puternice si de eficiente. Folosind vointa 
personala azi lucrurile se pot îndrepta si unii vor reusi chiar imposibilul, dar cu 
un mare pret. Cei care au avut de cateva ori în viata ocazia sa-si foloseasca vointa 
în raport cu o recomandare obiectiva, au observat, asa cum se va intampla si 
astazi, ca ea este produsul dorintelor egoiste ce aduc victorii dulci pe destine 
distruse. 

Abandonarea vointei în fata mersului firesc al lucrurilor, abtinandu-ne de la 
adaugiri, completari, impulsionari, de la devieri de la bunul mers al lucrurilor, 
asa cum se prezinta el în acest moment este cea mai buna recomandare pentru 
aceasta zi. Cei curiosi pot gusta azi, pe propria lor raspundere, cum este sa poti 
face de capul tau si sa te bucuri ca-ti arunci la cazino, pe o distractie fara limite, 
de o noapte, agoniseala de o viata. 

Azi putem face orice, dar nu orice ne este permis pentru a mentine destinul 
în armonie. Va fi însa greu sa ne mentinem durerea doar de dragul armoniei, 
daca destinul considera ca acum aceasta este singura solutie. Cei care au fost 
constransi sa se încadreze in acest decor împotriva vointei lor, azi vor fi 
descatusati. 

Prudenta, prudenta, prudenta! 
 
 
Sambata, 12 decembrie 
Daca tot am atins, pentru analiza zilelor anterioare, elementul mediere, azi 

el se va afla pe teritoriul sau. Scapat de tensiunea care se naste din opozitia cu 
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Luna, Soarele devine un liber cugetator, ajutandu-i pe oameni sa se detaseze de 
complicatiile sentimentelor neintelese, de ideile incomplete, de idealurile 
irealizabile, abordand cu curaj problemele vietii. 

Azi unii vor face declaratii indraznete, altii isi vor stabili un plan de atac, pe 
care va trebui sa-l puna in aplicare in urmatoarele 5 zile, altfel vor pierde aceasta 
oportunitate, altii se vor detasa de complicatiile sociale sau personale ale 
predispozitiilor astrale ale ultimei perioade si vor dori sa traiasca intr-o izolatie 
terapeutica, departe de agitatie, in post alimentar sau de ganduri. 

Cu putin inainte ca Soarele sa rasara, Luna trece in Scorpion, impunand 
aceasta cadere a sentimentelor in ratiune si, prin asta, reducerea timpului dedicat 
placerilor personale si alocarea lui scopului, interesului, motivatie. Intrand in 
Scorpion, Luna va face un sextil cu Pluton si un careu cu Lilith, avand regrete fata 
de ultimele zile, fata de iesirile temperamentale, impunand detasare fata de viata 
personala ce ne-a oferit motivele faptelor din ultima perioada, dar si refugiul intr-
un gen de intimitate despre care nu prea avem habar. 

Toate acestea aduc confuzie, iar actiunilor, demersurilor sau micilor gesturi 
pe care dorim sa le facem, o evidenta eroare de functionare. 

In situatia in care Soarele isi poate manifesta liber medierea opozitiilor pe 
care Marte, dornic de putere absoluta, le face planetelor din Varsator, pe o axa a 
afectivitatii, detasarea de sentimentele complicate, apasatoare, fierbinti, 
devoratoare, transforma aceasta zi intr-una de mare raspundere. 

Prin urmare, 12 decembrie va trece intr-un con de umbra multe dintre 
faptele pe care le-am facut in ultima vreme si va dezvolta un gen de ocultism. 
Pentru cei aflat intr-un proces de cercetare esoterica si care sunt familiarizati cu 
instrumentele abstracte, ocultismul zilei de 12 decembrie li se va infatisa ca o 
cadere in intunericul din care vor extrage esenta luminii. Polaritatea lumina-
intuneric va fi asadar perceputa din relatia Soare - mediator al opozitiilor de pe 
axa Leu-Varsator – ca exponent al sublimarii naturii razboinice, agresive, 
distrugatoare, cu Luna, aflata in cadere (Scorpion) si care va impune o restrictie, 
o inchidere, o izolare fata de sentimentul care a motivat actiunile trecutului. 

Cu alte cuvinte, vom dori sa uitam, sa ignoram ceea ce am facut. Nu trebuie 
insa trecut cu vederea caracterul negativ, antisocial, aducator de ghinioane si 
insuccese pe care il are Luna in Scoprion si pe care il vom resimti puternic daca 
suntem constransi de un context social sa infruntam, nu sa ignoram, faptele 
zilelor anterioare. 

Este greu sa-ti ceri iertare atunci cand Luna este in Scorpion, mai ales cand 
Marte din Leu ii motiveaza eroarea de judecata, lipsa de masura sau bun simt. 
Solutiile pe care ni le ofera mintea sunt insa terifiante. A izola ceea ce zilele 
trecute cerea purificare, sublimare, iertare, consum pentru a inlatura sau 
distruge, aduce in centru atentiei o energie complicata, dificil de integrat ce va 
parea extrem de negativa. 

Recomandarea este aceea de a lua in serios conditionarile zilei si, mai ales, 
de a incerca sa li se dea o tenta emotionala. A ierta, cu Luna in Scorpion, este 
extrem de greu, insa doar asa vom descoperi valoare acestor modulatii. Misterul 
sublimarii, azi, rezida in a intelege rostul conditionarilor. Din nou ne intoarcem 
la intamplarile din timpul tranzitului Soarelui prin Scorpion (23 octombrie – 22 
noiembrie 2009), din nou ne intoarcem la experienta, priceperea si istetimea 
unui Scorpion... 
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Duminica, 13 decembrie 
Daca evenimentele zilei de sambata au avut o evidenta nota de mister, cu 

consecinte asupra intregului comportament, 13 decembrie, nu pentru ca este o zi 
de 13, ci din cu totul alte motive, este o zi a conflictelor intre generatii. 

Apelul la faptele trecutului pe care nu le-am putut dirija spre o finalitate 
buna atunci cand le-am savarsit a fost regasit pe tot parcursul perioadei de cand 
Saturn a intra in Balanta. Acum, Luna, partenerul arborelui vietii, ne va hrani cu 
fructe stricate, alimente vechi, aducand in procese metabolice importante toxine 
periculoase. 

Pe cer avem un careu in T, cu Luna focar, iar din relatiile Lunii cu opozitii lui 
Marte la planetele din Varsator se poate deduce o constrangere. Din Scoprion, 
Luna nu se poate considera, in relatie cu Marte din Leu, constransa decat atunci 
cand i se ingradeste dreptul la putere. Formele sub care 13 decembrie va aduce 
din nou in centrul atentiei lupta pentru putere sunt variate. Dintre toate, calea 
verbala este una dintre cele mai utilizate modalitati de atac sau agresiune. 

Asa cum in ziua anterioara intrarea Lunii in Scorpion aduce nativii nascuti 
in acest semn in postura de vedeta, la fel disputa din 13 decembrie poate fi 
concretizata si intr-o relatie incordata intre doi nativi, din cele doua semne, care 
vor dispune de suficiente argumente si mijloace de actiune pentru a-si vorbi 
frumos, comunica in termeni academici sau ironici, dar, in realitate sa-si 
pregateasca unul altuia surprize neplacute, cu rautate, invidie sau ignoranta. 

S-ar putea intelege din acestea ca atat scenariul, cat si personajele din 
celebrul film “Familia Adams” se transpun in viata fiecaruia, insa ar fi o 
exagerare. Dupa o noapte linistita, cu vise bogate si senzatii subtile speciale, cand 
Luna a implinit la grad perfect sextilul cu Mercur, cea mai mare parte a zilei se va 
afla sub influenta careului cu Marte sau cu Chiron. 

Este greu de inteles cum Varsatorul, care a avut un inceput de saptamana 
complicat, sa aiba si un final apoteotic in care se vede mediator al tuturor 
situatiile care ii ies in cale. 

Prin urmare, ultima zi a saptamanii nu poate fi o zi linistita. Suntem atrasi 
catre actiune, catre tensiunea ce ne contracta musculatura, care ne cere efort, 
miscare si care ne duce spre confruntari mai mult sau mai putin periculoase. 
Apelul la trecut acum este si apelul la un obicei, la o traditie, la tabieturi si la 
obsesiva lor repetare de parca nu ar exista un alt mijloc de a ne gasi fericirea. 

Ineditul rol al Varsatorului aici este acela de a ne aminti ca puterea nu 
trebuie sa vina din dominare si nici din agresivitate, ci prin pesuasiune. 
Varsatorul acum nu va putea sa ne invete persuasiunea, dar, prin faptul ca poate 
utiliza de aceasta abilitate, are puterea sa ne extraga din tensiunea si apasarea 
greutatilor, a maniei sau a jocului. Ineditul Varsatorului poate veni fie printr-un 
nativ al acestui semn, fie prin impulsul de a face ceva impotriva ritmului, 
educatiei, tabietului, ceva ce nu poate fi explicat nici prin prisma constiintei de a 
fi multumit nici prin mijloace rationale. 

Cei care lucreaza cu energia vor intelege ca acest joc magic al puterii de 
convingere nu trebuie sa fie un joc periculos si nici unul impotriva destinului, ci 
unul care sa hraneasca spiritul si sa-l faca mai puternic. Ei vor adopta azi o 
conduita verticala si isi vor impune gandul curat si liber ce va deveni, prin relatia 
cu vointa care il tine activ pe tot parcursul zilei, una cu autodeterminarea. 
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Magia acestei transformari va porni de la o durere, o nostalgie, o umilinta 
sau o rautate si, atunci cand gandul rezoneaza cu valorile pozitive ale 
Scorpionului, din nimic, din necunoscut, Soarele rasare si, pentru inca o zi, el se 
dovedeste a fi mediator intre putere si libertate, intre conditionarile pe care ni le 
impunem singuri prin egoism si vanitatea ce ne limiteaza dreptul la libertate sau 
universalitate. 

Destinul ne invita azi la un joc interesant, unul serios care nu 
experimenteaza, ci ne invita la interactiuni perspicace care ne pot complica 
relatiile cu obiectele, persoanele din jur, chiar cu noi insine sau ni le pot 
simplifica racorind sufletul de arsita abiceiurilor gresite. 

Iata o zi a Micului Vrajitor! 
 
Luni, 14 decembrie 
Prima zi a saptamanii, pentru ca se imparte pe cele doua directii impuse de 

luminarii, devine o zi de putere fara finalitate. Pe ultimul sector al zodiei 
Scorpion, Luna implineste, prin aspectele de careu la planetele din Varsator, 
aspiratii si dorinte mai vechi, dar intr-un mod discret, ascuns sau lipsit de 
vitalitate. 

De partea cealalta, Soarele, in dezacord cu Luna, va ridica un sextil cu 
Chiron si va apropia gandirea mistica de preocuparile zilei, aspiratiile spirituale, 
de necesitatea asigurarea traiului de la o zi la alta. Aspectul Soarelui in unghi de 
60 de grade cu Chiron este inceputul unor demersuri bune si semnul unor reglari 
impuse de derularea faptelor sociale. 

Daca in prima parte a zilei apropierea de suflet va fi o tentatie in fata careia 
putini vor rezista, in a doua parte a zilei, revolta in fata acestor modificari pozitive 
va fi pentru toti evidenta. Indiferent ca ne implicam in demersuri sociale, ca 
avem de construit o casa sau ca ne planificam ca ziua de luni sa fie o zi de lectura, 
valentele binelui, pe care prima jumatate a zilei le va impune, vor aduce la lumina 
complexe de inferioritate, orgolii imposibil de controlat, vizibile prin 
necontrolarea gandurilor si vorbelor, prin apelul ostetativ la reguli morale pe 
care, asemenea lupului moralist, nici cel in cauza nu le respecta, va domina 
intregul spectru al preocuparilor. 

Pe fondul celor doua aspecte importante pe care Soarele le implineste la 
grad perfect, ziua devine complicata prin dohotomia impusa de lupta pentru 
putere versus abandon intr-un confort afectiv intim. Din nou, asa cum intreaga 
saptamana ce s-a incheiat a impus, Varsatorul este lezat, suprasolicitat sau invitat 
la reculegere, purificare sau efort. Careul Soarelui cu Uranus, din pespectiva 
astrologiei karmice ni se va infatisa ca o lupta intre prezent si viitor, ca o disputa 
intre potential si devenire, intre cerintele vremurilor de acum si posibilitatea 
infaptuirii unei schimbari calitative printr-un plan maret. Totul va inspira teama 
si nesiguranta, incertitudine si abandon. 

Prin urmare, 14 decembrie devine o zi complicata de neputinta de a alege 
total un adevar partial. Conceptul de alegere este pus la grea incercare si 
dihotomia binelui impus pe cele doua ramuri va aduce la suprafata crize de 
personalitate, tensiuni in cuplurile ce nu si-au stabilizat relatia, dar si intre 
parteneri ce se asocieaza pe baza afinitatii, nu doar a necesitatii. 

Azi Luna intra in Sagetator si este prima combinatia Soare-Luna in 
Sagetator cu Saturn in Balanta. Aceasta combinatie, acest raport aduce exagerare, 
agravare, intensificarea unui flux unilateral, teama de a nu pierde un loc, o 
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pozitie, un statut si orientarea spre un timp nepotrivit, o persoana nepotrivita sau 
un grup. Relatia celor doua semne in postura de raport lumina-intuneric, poate 
aduce o coborare a nivelului de vibratie, dureri sufletesti aparute din nimic, frici, 
fobii, dispute intense pe subiecte lipsite de importanta, apelul la o persectiva 
morala imposibil de atins de cel ce invoca sau acuza. 

Cei ce lucreaza cu energia si au puterea sa utilizeze instrumente abstracte 
vor vedea in vibratiile acestei zile, tensiunea ce anunta purificare, deschidere, 
eliminarea de toxine energetice, curatare de ganduri vicioase sau fapte gresite. 
Finalitatea nu poate fi perceputa azi decat de cel care are ochiul spiritul deschis si 
poate trece dincolo de ceata apriga a dorintelor neimplinite, a frustrarilor si, 
implicit, a disputelor interioare sau exterioare ce ne vor capta intregul spectru al 
preocuparilor. 

 
christina aguilera hurt 
Vezi mai multe video din Muzica 
 
Marti, 15 decembrie 
Aspectul duplicitar al zilei de ieri se va continua si azi, aducand valorile 

Sagetatorului aproape de limita puterii absolute si, in acelasi timp, spre limita 
inferioara a neputintei sale. Abilitatea impusa de acest semn, aflat acum in relatie 
de cerere-oferta cu Saturn din Balanta, ii aduce pe oameni in postura de a 
constientiza, la aceeasi intensitate, puterea cea mai mare si, deopotriva, 
slabiciunea cea mai periculoasa. Ambele aspecte se produc inainte de rasaritul 
Soarelui si, deci, ele devin active, pe aceeasi linie, pe tot parcurul zilei. 

Sextilul Soarelui cu Jupiter aduce aspectul bun al zilei si succesul pe care 
liderii il cauta de cateva saptamani incoace. Acest aspect este raspunzator de 
echilibru si succes, adevar, exprimare clara, concisa, de declansare a unor 
demersuri sociale corecte ce vor fi in contradictie cu interesele negative. 

Acest mod amplu si clasic de a interpune un mesaj bun intr-un mare de 
mesaje negative, un demers bun intr-un context sociala agresiv si degradant 
poate deveni prin asimilare negativ. Mai ales ca sextilul Lunii cu Lilith nu este 
deloc un aspect bun si el nu poate inspira incredere. 

Increderea este zdruncinata azi, convingerea ca orice fapta abordata acum ar 
putea schimba in vreun fel mersul lucrurilor, stabilit deja cu cateva saptamani 
inainte. 

Prin urmare, ziua de marti amesteca doua culori ce vor da nastere unei 
nuante inchise si triste. Oamenii si vor cauta motive de tristete si maturitatea, 
discernamantul va fi exprimat prin mesaje dureroase, perspective sumbre, 
suferinta. Cu toate acestea, aceasta saptamana a purificarii are un rost si el este 
dat de necesitatea preschimbarii vibratiei personale. Nu ne putem astepta ca, 
peste noapte, oameni sa se schimbe si nici sa le vine mintea la cap, dar ne putem 
astepta la un concurs de factori, la un nou raport de forte care vor cerne, pe 
masura interesului si a motivelor personale, finalitati diferite de ceea ce s-a 
intamplat in ultima perioada. Acesta este momentul cand asocierea si intelegerile 
impuse de intrarea lui Junon in Berbec, in 6 decembrie, a impus apropierea a 
doua sau mai multe forte sau centre de putere pe ideea unei asocieri rapide ce se 
poate rupe la fel de rapid. Atractie spre un mediu social complicat de demersuri 
care cer finalitate imediata, dar aceasta nu este posibila, avertizeaza ce sector al 
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vietii este slabit si atrage dupa sine o neglijare a vietii personale, a curateniei 
sufletesti sau a armoniei din familie. 

 
 
Miercuri, 16 decembrie 
Un alt element inedit al acestor zile de Sagetator (Luna in Sagetator) este 

acela al Lunii noi, in acelasi timp cu sextilul Soare-Neptun si cu implinirea la grad 
perfect al lui Pluton in cuadratura cu Junon. 

Atata de mari si puternice sunt aspectele acestei zile incat este usor de 
observat ca aspectele pe care Luna le face cu Marte, Uranus si planetele din 
Varsator pot trece relativ usor in umbra. Sextilul Soarelui cu neptun este semn de 
inspiratie, magie, cunoastere si intuitie. Vibratia acestui aspect ii face pe oameni 
sensibili la alte energii subtile in care informatiile astrale par a fi pe un plan 
inferior. Relatia dintre un Soare in Sagetator si un Neptun in Varsator este una 
inedita ce va impune risipire in idealuri iluzorii, fantasmagorice, irealizabile care 
cer dreptate cand ar trebui sa ceara, echilibru sau liniste exterioara cand ar trebui 
ca mintea sa intre intr-un post de ganduri. Terapeutii numesc aceasta relatie 
defazare, in care antagonismul se construieste din interactiunea decalata in timp, 
iar modul de raspuns va duce in mod inevitabil la dizarmonie. 

De partea cealalta careul lui Pluton cu Junon este taios, usturator si confera 
singuratate si discriminare. Sunt atacati, chiar in public, cei care pot fi lideri, care 
promit noi asoceri sau care s-au implicat pentru ridicarea sau coborarea unor 
personane publice, deci au interveni in mersul lucrurilor. Conflictul intre 
noutatea frageta a lui Junon in Berbec, irationala, instinctuala si dispusa sa ia de 
bun tot ce seamana la prima vedere cu adevarul, tulbura un adversar rasat cum 
este Pluton care se vede bulversat ca nu are un interlocutor pe masura sa. Isi vede 
jignita inteligenta, abilitatile, priceperea, puterea de exercitarea a unui drept, 
charisma. Toate acestea par sa se petreaca in spatele unor concepte ideologice 
stranii. Oamenii se mint in fata, se santajeaza si se lasa santajati, dar asta nu-i 
deranjeaza catusi de putin pentru ca exista o durere comuna pe care nu o pot 
inlatura. 

Intregul context se construieste pe ultimele grade ale ciclul Soare-Luna, in 
acest moment de sinteaza a trasaturilor acumulate din 16 noiembrie de cand cele 
doua luminarii s-au apropiat ultima data. Acesta este momentul in care se incheie 
o etapa, o perioada complicata, acum se finalizeaza proiectul unei case, demersul 
social de obtinerea unui teren, a unei functie, al unui statut, a intelegerii sau 
clementei si inceputul altuia, ce aduce noi lideri, de aceasta data unii tineri in 
fruntea unui grup, in fruntea firmei, a orasului, regiunii sau chiar in aparatul ce 
conduce tara. 

Unii asteapta 2010 pentru a vedea unde duc alegerile pe care le-am facut in 
2009, dar nu este nevoie de privim asa de departe. Incepand cu aceasta zi vom 
intelege sau ni se va spune unde duc acestea, cine se va implica cel mai mult in a 
solutiona si cum se vor dezlipi doua rele, una de cealalta, pantru a se inmulti 
separat si a face alte doua centre de putere, la fel de rele pe cat de puternic era 
acela pe care l-au format impreuna. 

Prin urmare, contextul social al derularii evenimentelor este unul trist si 
complicat. Oamenii de rand vor fi “protejati” de aceste informatii de culise, vor fi 
tinuti departe de ele, dar prin implicarea lui Venus din casa VIII a temei Lunii noi 
din aceasta zi, ce ridica un trigon cu Marte din V, implicat in celebrele opozitii cu 
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avangarda si libertatea gandirii (planetele din Varsator), o transforma pe aceasta 
(Venus) in planeta mediatoare acestor impulsuri animalice. Nu femeia va fi cea 
care va iesi la rampa si nu ea va declara ceea ce este important, dar in urmatorul 
ciclu lunar femeile vor face istoria pe care o vor scrie barbatii. Rolul femeilor va fi 
unul special, puternic, de necontestat si in mare parte unul bun. Vom vedea insa 
si femei puternice care vor cadea de la tribuna, adica acelea care au primit o 
povara prea mare, ne vom aminti de acele femei care si-au asumat roluri prea 
indraznete si nu au dispus de protectie, dar in cele mai multe dintre situatii 
femeia va fi ghid, consilier, medic, terapeut, profesor. 

Cele doua centre de putere care se construiesc azi pe cer, pe de o parte, prin 
conjunctia Lunii cu Soarele din Sagetator si cea de acum celebra a planetelor din 
Varsator, pe de alta parte, vor imparti societatea in doua sectoare, asa cum am 
fost obisnuiti din septembrie incoace. Daca am gresit in septembrie acum 
observam ca efortul din ultimele luni ne-au fost rasplatite si ca primi o distinctie, 
timp liber, marire de salariu, incredere, vorbe bune sau oportunitati, iar daca am 
fost antrenati in conflicte pe ideea de supravietuire, razbunare sau rautate, 
vibratiile astrale ale Sagetatorului, sublimate acum din cele ale Fecioare, aduce 
uitare. 

Azi uitarea este cat se poate de stranie. Unii se vor bucura pentru ca uita, 
altora li se stinge durerea si pot privi cu mai multa speranta in viitor. Bucuriile 
viitorul sunt insa luminate de un bec, nu de Soare, iar imaginile ce se intrezaresc 
sunt efecte cinematografice ale unor minti pricepute in a regiza si a construi 
impresii sau stari. 

Cei care lucreaza cu energia vad azi in viitor, simt timpurile ce va sa vina, iar 
cei care pot intelege adevarul si nu au nevoie sa-l distorsioneze pentru a se 
proteja de durere, vor avea o zi trista, melancolica. Iubiti-i pe cei ce gusta azi din 
tristetea viziunii. Ei sunt cei care uda cu lacrimile lor arborele vietii ars de focul 
rautatii si al ignorantei. 

 
 
Joi, 17 decembrie 
La putin timp de la miezul noptii Luna trece in exil, aducand sentimentul 

neimplinirii aproape de motivele cunoasterii pe care ni le oferea ziua de ieri. 
Conjunctia Lunii cu Pluton din timpul noptii poate fi semn de frica, emotie, 
cosmar si ni se va parea ca o continuare a presentimentelor pe care l-am avut in 
zilele anterioare. 

17 decembrie isi pierde insa din grandoarea zilei anterioare Ea va indrepta 
atentia spre interior, spre bucurii personale, nevoi personale, consum pentru 
treburi casnice, nevoi medicale, alimentare sau spirituale abordate intr-un 
context in care solutia sa faca referire doar la acest sector al vietii. 

Se poate depasi astfel o limita, cea a barierelor impuse de moralitate, de 
neimplinire, de singuratate si, prin asta, relatiile interumane vor fi orientate spre 
combaterea stresului, singuratatii, tensiunilor nervoase si...nu numai! 

Dupa ce vom fi convinsi ca “frica pazeste bostanaria”(conform proverbului), 
destinul isi va permite sa ne faca o gluma teribila. Fie ca primim din senin un 
telefon, o invitatie ce ne va schimba planul facut sau ca semnalul care depaseste 
barierea satuniana a emotiilor (Luna in Capricorn) va veni din subtil, eliberand o 
energie ce nu a putut fi manifestat din cauza fricii sau indoielii, a doua parte a 
zilei va fi incarcata de succes si libertate. 
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Deplasarile se vor usura de greutate pe parcursul derularii, dar si de 
tensiunea care le bloca, aducand, in prima instanta, multumire, liniste si apoi 
explozie de bucurie si exuberanta. 

Pericolul acestei explozii ar fi acela de a rani din neatentie sentimentele unui 
apropiat, de a rani la propriu pe cineva intr-un salt al bucuriei cu mainile pana in 
tavan sau de a nu raspunde cuiva pe masura semnalului. Relatia lui Marte cu 
Venus pe semne de foc aduce flacari pana in cer si posibilitatea de a distruge 
sansa vietii cu un moment aprig de neatentie. 

Prin urmare, 17 decembrie, desi are un inceput complicat de integrat si 
dificil de separat de ceea ce s-a intamplat in ultimele zile, devine o zi a ovatiilor. 
Bucuriile pot fi scurte, dar intense, insa indiferent cum sunt ele prezentate, ceea 
ce ne vor aduce in suflet va fi valoros si trainic. Unii nu vor putea sustine 
entuziasmul acestei zile, pentru ca nu stiu de unde sa-si extraga vitalitatea 
necesara, dar si pentru ei ziua va fi inedita prin bunatatea si generozitatea 
situatiilor pe care destinul ni le scoate in cale. 

Pentru vibratiile sale astrale, 17 decembrie poate fi numita o zi de 
sarbatoare, o zi ce ne particularizeaza la nivel de individ sau de viata privata 
bucurii pe care nu ne-am permis sa le experimentam in grup. Asocierile, 
intalnirile, cu Junon din casa XII de pe tema Lunii noi, vor sublima gandurile si 
simtirile in emotii mistice, care pot atrage din subtil senzatii diafane, liniste, 
incredere sau entuziasm menite sa scoata fiinta de pe linia moarta. 

Este suficient doar un gand pentru ca totul sa se aprinda si, trebuie sa fim 
constienti de asta, la fel de repede poate sa si dispara. Relatia Leu-Sagetator are o 
alta stabilitatea. Ea nu se bazeaza pe consum cum este relatia Berbec-Sagetator, 
ci pe permanentizare. Avem pe tema Junon in Berbec si de aici caracterul efemer, 
declansator al relatiilor, ce vor interveni in ecuatia generala a timpurilor ca o 
floare aruncata pe fereastra de un necunoscut care ii aduce aminte tinerei 
domnisoara, aflata in suferinta parasiri de fost iubit, ca exista dragoste din nou, 
ca dragoste va exista in permanenta atat timp cat cauti si inima iti bate in piept. 

Dragoste subtila aduce, prin dinamizarea focurilor, accesul la lumile subtile. 
Cei care sunt familiarizati cu aceste procedee stiu ca focul este instrumentul cu 
care se calatoreste in lumile subtile si o poarta de acces spre inima universului. 

 
 
Vineri, 18 decembrie 
A doua zi de Capricorn aduce incheierea ciclului draconitic, ce incepe si se 

finalizeaza cu fiecare trecere a Lunii peste Capul Dragonului. Dar 18 decembrie 
nu aduce doar o conjunctia Luna-NN, ci si una Luna-Mercur. Spre seara, in 
primele minute din noul ciclu draconitic, Luna va face un sextil cu Uranus 
incercand sa aseze lucrurile si sa tempereze furtunile. 

Prea mult entuziasm din ceea ce a fost ziua de ieri nu vom mai aduce cu noi 
in aceasta zi. Ne vom vedea in postura de a fi critici, reci, calculati, aplecati mai 
mult asupra propriilor planuri, preocupari fata de ceea ce ne poate aduce succes 
si implinire. Aspectul cald, fierbinde dintre Venus si Marte devine acum arzator si 
da, din nou, semne de defazare. 

18 decembrie devine prin aceste aspecte o zi a contrariilor, a negatiilor a 
schimbarii directiilor, declaratiilor, hotararilor ceea ce poate aduce o indepartare 
nu numai de preocuparile sau modul de manifestare impus in ziua anterioara, ci 
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si fata de oamenii care au contribuit la veselia, echilibrul, bucuria sau seninatatea 
lui 17 decembrie. 

Dihotomia acestor trasaturi nu va putea fi observata in aspectul ei activ, ci 
doar ca prezenta. Astfel, vom observa ca ne ies in cale oameni de care nu avem 
nevoie, suntem obligati sa facem ceea ce nu ne place, ceea ce ne risipeste timpul, 
ceea ce ne duce spre pierdere financiara sau afectiva. 

In realitate lucrurile nu stau chiar asa. Trecerea Lunii peste Nodul sau 
incheie micul ciclu al destinului si, luand in considerare complexul de factori 
impusi de gradul 22 Capricorn, ascendentul la 22 grade Leu, Uranus pe gradul 22 
Pesti si Chiron pe gradul 22 Varsator, intelegem ca aceasta relatie ampla intre 
vibratiile cosmice este semn de succes prin indrazneala, curaj, autoexprimare. 
Combinarea acestor energii magice si sublimarea lor va duce in mod indubitabil 
fie spre putere de impunere a ceea ce exista deja, fie spre oportunitati. 

Prin urmare, ziua de vineri este una cu totul speciala prin implicatiile si 
amploarea vibratilor pe care le mobilizeaza. Evenimentele se deruleaza ca dupa 
mecanismul unui ceasornicar si, din cand in cand, suna anuntand un castigator 
sau un invingator. Cei mai multi dintre noi vor fi in afara observatiei directe, nu 
vor sti in ce consta acest mecanism si nici nu vor reusi sa-l controleze, dar tocmai 
acesti oameni aflati la periferia evenimentelor indicate de aspecte trebuie sa stie 
ca, prin vointa (Marte pe ascendentul temei indicate) si intentia de a impune o 
anumita finalitate, se poate descoperi care este de fapt esenta destinului pe care il 
detinem, ce trebuie sa facem in locul in care suntem, in aceasta viata, cu prieteni, 
dusmani, familie ori colegii de serviciu. Acest proces de cunoastere magica este 
pentru samani o cale de evolutie si el implica abordarea limitelor pentru a le 
integra in segmentul factorilor cunoscuti si accesibili, dar asta un inseamna ca 
este si simplu. Unii il vor precepe ca pe un moment de iluminare, altii ca pe unul 
de deschidere speciala, dar nu este nici iluminare si nici deschidere spre energiile 
subtile, ci o descoperire a acestora. 

Azi se poate proba profunzimea, rabdare si intelegerea si pot fi drastic 
sanctionate optuzitatea mentala, lipsa de flexibilitate afectiva in ansamblu sau in 
particular, in functie de directia spre care am indreptat-o in zilele anterioare. 

Nu va fi o zi de iluminare, dar in mod sigur va fi o zi de gratie pentru ca ecoul 
predestinarii, a misiunii pe care ne-am propus-o inainte de a veni in aceasta lume 
se desprinde din mecanismul astral al gradului 22 si ne striga devenirea. Unii vor 
dori sa o indeplineasca, asta chiar in ciclul care incepe, altii se vor dezice de ea 
prelungindu-si suferinta, cautarile, indoielile, neputinta sau incertitudinea. 

 
 
Sambata, 19 decembrie 
Trecerea Lunii in Varsator aduce un nou liant, o noua legatura subtila. 

Valorile, care in zilele de Capricorn au fost centrare pe eficienta, supunere, 
dominare, control, acum vin din nou spre noi libertati lasate pana acum in urma. 

Ziua ne va tenta cu noi libertati de expresie, de gandire, de simtire, cu noi 
deschideri in demersurile sociale, poate chiar in solutionare problemelor pe care 
zilele anterioare ni le-au provocat prin exuberanta sau tristete. 

Implicarea Varsatorului acum la intrarea Lunii pe acest sector aduce in 
centrul atentiei intamplari de saptamana trecuta. Unele dintre acestea sunt 
neplacute, altele sunt amintiri simple si intelepte, toate au menirea, insa, de a 
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centra intelegerea pe fapte esentiale. Invatam ceva din ceea ce ni s-a intamplat 
prin simplul fapt ca ne amintim si ca avem puterea sa face comparatii. 

Fiind o zi a intelepciunii daruite, a reveniri la mintea cea de pe urma, a 
identificarii greselilor pe care le-am abordat o parte in aceasta saptamana, prin 
bucurii sau tristeti, o alta in saptamana anterioara prin libertati intelese gresit, nu 
trebuie sa cadem in greseala de a considera ca totul va fi bine si ca tot ceea ce este 
corect, ascendent si benefic ni se cuvine. Venus din Sagetator, pe celebrul grad 
22, se alatura mesajului zilei anterioare ridicand problemele personale, cele de 
conceptie, de gandire, moralitate, evaluare corecta a unei situatii, spirit justitiar 
sau de a prezenta o solutie unei persoane aflate in suferinta, la un alt nivel. 

Aflata acum in relatie de prietenie cu Chiron, Venus ne-o va infatisa pe 
Maria Magdalena, cea care devine o adepta a trancendentei dupa ce a fost salvata 
de la moarte de cel care a invins moartea prin puritatea, dragoste si credinta. 
Mesajul sublimarii naturii inferioare prin abstinenta vine sa ofere astazi judecati 
pripite, aprecieri eronate facute la adresa libertatilor din zilele anterioare si un 
anume aer de superioritate. Cei care se considera pretiosi, alesi, valorosi doar 
pentru ca au pe buze numele Domnului sau ca le calca pe urme celor care si-au 
dedicat viata unui atat de minunat ideal, gresesc. Uitarea egoului, a naturii 
inferioare, aruncarea acestei limitari materiale in cusca leilor pentru a fi 
purificata prin curaj si nazuinta sunt elementele care trebuie abordate azi si pus 
alaturi de sacrificiu, moralitate, cunoastere, daruire, credinta. 

Evenimentele sociale pe care Venus si Chiron le pot infaptui azi sunt ciudate 
si pot parea drept ghinioane majore, esecuri lamentabile, dar, in realitate, sunt 
interventii in forta a destinului care ne apara de ceea ce ar putea fi mai rau sau 
mai distrugator. 

Prin urmare, 19 decembrie ne aduce o palma a destinului. Unii nu vor 
resimti in niciun fel adierea acestei vibratii si nici nu vor dori sa ia in seama 
esecurile care le ies in cale, dar ele sunt importante pentru ca detin o alta etapa a 
vibratiei lui 22, a destinului magic al invingatorului. Multi vorbesc despre noroc 
si in cele mai multe din cazuri acestia spun ca nu se pot baza pe el. Norocul iti 
vine din dragoste fata de viata, din bucuria de a nu pretinde, de a constientiza 
nevoia si de a intelege solutia care iti vine din anturaj. Pulsul universului este cel 
care te tine aproape de succes, progres insa nu si cand constiinta intra intr-un 
proces de degradare. Norocul este o hrana si tocmai de aceea trebuie explorat. 
Trebuie sa-l chemam in viata noastra, sa-l invocam, sa-l rugam sa ne invete limba 
sa si sa ne bucuram de ceea ce ne-a oferit si poate nu am vazut. Palma destinului 
de azi este un noroc, norocul de a fi supravegheat de destin, de forta magica a 
universului care nu distruge in desfasurarea sa, ci transforma gandirea. 

Atunci cand vantul sufla mai tare decat suntem obisnuiti, ne izbeste de 
ramuri, pereti sau ne arunca la pamant. Ar fi o prostie ca acest gest de mangaiere 
a naturii sa ne provoace aversiune sau teama. 

Norocul este o hrana a vietii. Sa-i dam azi nume norocului, sa ne 
imprietenim cu el. Este important sa stim ce are in dasaga sa pentru noi. Este 
important sa stim asta pentru a intelege ce putem sa-i cerem. 

 
 
Duminica, 20 decembrie 
Ultima zi a saptamanii este o mare zi. Ieri destinul s-a preschimbat intr-un 

cersetor pentru a ne incerca puterea, maturitatea, rabdarea si bunatatea, iar azi el 
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se ocupa de alte lucruri, mai apropiate de natura sa abstracta. Spre exemplu azi, 
Marte intra in mers retrograd si visul increderii, a succesului a puterii de a 
impune celorlalti rezultatul gandirii intra intr-un usor declin. 

Retrogradarea lui Marte in Leu ne va rani tuturor sentimentele, ne va 
tulbura sarbatorile cu neimpliniri reale sau inchipuite si ne va face sa ne vindem 
ieftin de disperarea ca fericirea, bucuriile pe care le-am tot asteptat s-au dus. 

Ultima zi a saptamanii este zi de cearta cu sine, de suparare pe greseli, pe 
esecurile vietii. Gandurile, insa, nu au prea mare perspectiva si nu se poate 
impune nici o selectie a lor, dar se poate citi in ele ceeea ce nu s-a putu citi ieri in 
interventia sintetica a destinului: frica. 20 decembrie este o zi de frica, o zi in care 
se acutizeaza bolile fricii, fobiile, iar lipsa de incredere in oameni in faptele lor, in 
ecoul pe care il au ideile lansate in social aduce refuzul prietenilor, a binelui venit 
pe filierea unor sustinatori, intoarcerea impotriva celui care a sustinut sau a stat 
pavaza in calea unui val negativ. 

Nu intamplator Saturn se opune lui Junon si deloc intamplator, din aceeasi 
postura impusa de gradul 22 Sagetator, Venus ridica un careu cu Uranus 
facandu-i pe oameni sa-si retraga cuvintele, sprijinul, sustinerea, gandurile bune, 
ajutorul sau atentei de pe ceea ce a dus la crestere si dezvoltare. 

Atractia spre magie va fi foarte mare si irealul, iluzoriu, ocultismul, 
scamatoriile, minciuna sau elucubratiile verbale care sucesc gandirea si o exileaza 
intr-o zona inaccesibila bunului simt, aduc zilei inceputul unor erori de judecata 
cu efecte grave asupra destinului. 

Unii care au ramas de zilele trecute cu aerul de intelept prins in par sau la 
palarie vor spune “Asa e viata: cu o mana iti da, cu alta iti ia!”. Ei, daca pana 
acum destinul ne-a dat, oferindu-ne nu doar situatii de a ne dovedi gandire, 
maturitatea sau puritatea, dar ne-a si ajutat indicandu-ne ceea ce este esential in 
viata, acum ne ia pentru a nu deveni dependenti de bine si a nu ne hrani cu 
nemultumirea de... bine! 

Altii care nu s-au amagit prea tare cu ceea ce s-a intamplat in ultimele zile, 
vor percepe ziua de duminica drept o zi dificila, ca un dus rece, ca o trecere la un 
al nivel, unul inferior, ca o revenire la durerile de altadata. 

Nici intr-un caz si nici in celalalt tentatiile acestei zile nu vor oferi adevarul. 
Azi trebuie sa ne ascundem din calea oamenilor, animalelor, apei, vantului sau 
pur si simplu din calea acelor elemente care prin miscarea lor haotica ne-ar putea 
afecta deplasarea. Conjunctia Lunii cu Lilith este de rau august si plasarea ei pe 
casa IX a temei intrarii lui Marte in mers retrograd ne va sugera ca norocul ne-a 
parasit, ca in ceea ce facem sustinerea de vine din alta parte si ca Dumnezeu ori 
este o inchipuirea unei minti bolnave si apoi rafinata pentru a fi strecurata in 
educatie, ori un ideal irealizabil. Indiferent ce motiv am avea credinta este 
zdruncinata de fapte concrete, seriozitatea, studiul puritatea, aplecarea asupra 
suferintei celorlati va lua o forma negativa de revolta impotriva binelui. 

Prin urmare, ultima zi saptamani va fi o mare nebuloasa. Multi se vor grabi 
sa anunte raul, fara sa stie ce forma are binele, fara sa stie daca el poate fi atins 
sau nu.Indiferent sub ce forma vom fi avertizati din subtil vom intampina totul cu 
negatie si ne vom sustine convingerile cu abnegatie. Retrogradarea lui Marte va 
solutiona insa complicatii surventi prin cuvant, declaratii, minciuna sau cele ce 
tin de valorile financiare. Ceva se va vinde si nu oricum si pe un pret de nimic. 
Aceasta perioada este ultimul tren si va tine pana la inceputul lui martie cand 
Marte va reveni la mersul direct. Fiind o planeta inviduala, Marte aduce 
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complicatii pe dorinte personale, dificultati in a le finaliza, dar si sacrificii majore 
pentru satisfacerea nevoilor fizice de trai. Apelul la minciuna sau la metode de 
disimulare va fi privit ca ultima solutie. Cat timp Marte va fi retrograd ochii 
nostri se vor opri pe forma. Nu vom putea sa vedem esenta si nici miscarile de 
culise care vor manipula opinia publica sau directia spre care se indreapta valul 
schimbarilor. 

Cei care lucreaza cu energia vor avea mari complicatii in aceasta zi. Fuziunile 
false, lipsa puterii de concentrare, energia densa, lenea, egoismul, tentatiile de 
care s-au tinut in ultima vreme le cam dau de furca. 

Este insa o zi buna pentru a ne face o lista cu ceea ce am lasat nerezolvat. 
Putem trece la inceput persoane fata de care am gresit si sa ne propunem ca in tot 
acest interval de retrogradre a lui Marte sa le cerem iertare in gand macar o data 
pe zi. 

 
Luni, 21 decembrie 
Incepem saptamana in forta cu patru aspecte importante ale acestei luni: 

doua sextile ale lui Venus cu Jupiter si respectiv Neptun, intrarea Soarelui in 
Capricorn si conjunctia lui Jupiter cu Neptun. 

Daca trei dintre ele se produc in fiecare an (aspectele lui Venus si trecerea 
Soarelui prin solstitiul de iarna) conjunctia lui Jupiter cu Neptun este un fapt rar, 
ce se produce cu o periodicitate de aproximativ 13 ani. Astfel, ultimele doua 
intalniri ale celor doua planete s-au produs pe 19 ianuarie 1984 si 9 ianuarie 
1997, iar urmatoarea se va produce pe 12 aprilie 2022. 

Daca urmarim temele din zilele indicate observam ca in ’84 si ’97 conjunctia 
se produce la inceputul si respectiv sfarsitul zodie Capricorn, semnul de cadere al 
lui Jupiter, in 2022 in al treilea decan al zodiei Pesti, iar acum, in 21 decembrie 
2009, acest aspect se va consuma pe Varsator. 

Analizand acestea la nivel macro, producerea celor doua conjunctii pe 
Capricorn nu este de bun augur. Lezarea lui Jupiter in Capricorn este semn de 
anarhie, dispute intre curente ideologice, pierderi de proprietati, demnitate, 
avere, distrugerea sperantei intr-un viata mai buna si construirea unui alt sistem 
de valori ce se sustine pe privatiuni, efort, pesimism, incertitudine. Pentru o rasa 
incercata de rautate si distrugere, ce-si cultiva inteligenta pentru a consuma 
resurse, a secatui planeta de vitaliate si a produce modificari mediului in care 
traieste, acest impuls spre negativitate este semnul unei devieri realizata in etape: 
prima etapa a inceput in 1984, a doua in 1997, iar finalul va fi in 2022, cand 
aceste doua planete se intalnesc in zodia Pesti. 

Ce trasaturi aduce, asadar, conjunctia lor pe Varsator, acum? 
Daca Jupiter in astrologie este considerat exponentul pozitiv, adunand 

trasaturi pozitive si aratand cu generozitate oamenilor ca viata poate fi traita si in 
bunastare si armonie, nu doar in lipsuri si durere, ca exista dreptate si echilibru si 
ca puterea de aici isi extrage seva, nu din aroganta, tupeu sau agresivitate, 
Neptun, in raceala sa proverbiala, nu subscrie deloc intentiilor benefice si vine cu 
o invitatie, o tentatie, un targ, un troc: efort contra cunoastere. Pentru ca Neptun 
aduce valul iluziei, perceptiile contrare, fuga de realitate, abandonarea simturilor 
si atribuirea valorilor reale unora ireale, efortul va fi disimulat si pus pe seama 
puterii, disponibilitatii sau resurselor. Marii maestri, despre care ne vorbeste 
istoria, ne invita, in formulari diferite ca exprima, dar identice ca mesaj, la a 
darui si ceea ce nu avem pentru a descoperi puritatea unei vieti spirituale. Daca 
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in virtutea ratiunii ne este cat se poate de clar ca a da implica a dispune de un 
element ce trebuie transferat, oferit, daruit, mintea sucomba in fata acestui mesaj 
categoric pentru ca nu intelege cum ai putea da, daca nu ai ce. Stiind din 
esoterism ca Neptun vine cu mesajul disimularii, ascunderii, evitarii realitatii 
universale si inlocuirii cu una personala, mesajul ne invita la a pune la idoiala nu 
recomandarea celui care a facut asa cum ne spune sa facem si a gasit Absolutul, ci 
propria ratiune, propriul mod de raportare la informatii, propria baza a 
cunoasterii. 

Pentru unii astrologi, Neptun nu este deloc o planeta rationala, ci, preluand 
ad literam din manuale de astrologie, considera ca iluzia este doar ceea ce ratiune 
si perceptia directa nu pot cuprinde. Cum ramane insa cu incadrarea perceptiei 
comuna, individuale, rationale, directa in marele val al evolutiei cosmice? Cum 
ramane cu atribuirea unei alte stari de constiinta – despre care nu stim nimic 
doar pentru ca este nou integrat in sistemul nostru de perceptie – halucinatiilor, 
distorsiunii perceptiei timp-spatiu? 

Neptun este coroziv prin permanentizare. El ne ofera cu mare generozitate o 
perceptie, o abundenta in mesaje sau valori si nu ne invita deloc la discernament. 
Ne lasa in raceala separarii de intreg, de univers, de Rasa Fiintelor de Lumina din 
care provinem si atat. Efortul de a darui si ceea ce nu avem, adica de a oferi, chiar 
si pentru o scurta perioada de timp, perceptiei elemente ce nu au fost inca in 
atentia sa, dar care ne-au populat starile, gandurile fara sa fim constienti de asta, 
inseamna a face cale intoarsa la momentul intunecarii gandirii, caderii in 
certitudinea ratiunii, pacalirii spiritului cu caracterul evident al durerii sau 
lipsurilor. In timp ce omul modern, rational si sigur pe perceptia sa afirma: 
“cuget deci exist” adica “eu sunt o certitudine, de vreme ce gandesc”, misticul isi 
centreaza perceptia sa mult mai aproape de izvorul decaderi umane intrebandu-
se: “Cine sunt eu?”. Iata cat de bine este disimulat aspectul malefic al lui Neptun! 

Atunci cand Jupiter si Neptun isi unesc fortele (si asta se intampla intr-un 
plan subtil, interior) ne apare in centrul atentiei disputa, negocierea, framantarile 
existentiale, durerile sefletesti, sentimentul de vinovatie pe ceea ce descoperim ca 
am facut fara a fi constienti si sanctiunea pe ceea ce am facut constient si am 
dorit sa fie ascuns. 

Atunci cand cele doua planete se intalnesc pe Varsator gandurile, 
sentimentele, ideile au o alta amploarea. Forta negativa a lui Neptun (in Varsator 
este in cadere) va aduce abundenta, dreptate, porti deschise pe aspecte care duc, 
pe ocolite, la acelasi efect negativ. 

O alta forma de pacalire se pare ca ne va cuprinde de azi si ea va fi motivata 
fie de autoindulgenta, fie de teama de a infrunta limitarile interioare. Daca lipsa 
de disciplina si onestitate pot duce la fapte sociale complicate, ce vor lua o mai 
mare amploare cu cat sunt implicati mai multi oameni, idealizarea contextului 
social in care un individ isi duce zilele, speranta intr-o viata mai buna pe motive 
rationale, contrare indemnului neptunian, amplifica si mai mult problemele. 

Nu vom percepe toate acestea azi, chiar din prima zi a acestei conjunctii, dar 
aceasta zi poate deveni inceputul unor schimbari sociale ce nu vor fi in stare sa 
rezolve nimic din lipsa de profunzime, din prea multa ratiune, din prea multa 
siguranta pe ceea ce am acumulat folosind instrumente gresite, din prea multa 
incredere in ceea ce ar trebui eliminat, ars, purificat. Forta lui Neptun este mult 
prea mare in calitatea sa negativa (cadere) pentru a genera o combinatie 
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armonioasa de valori si a predispune la inspiratie, viziune, solutie, deschidere 
miraculoasa, gratie divina. 

21 decembrie va indrepta gandurile in aceasta directie, dar nu va putea sa 
dea o tenta pozitiva pentru ca aspectul cel mai important se produce pe o axa 
centrata pe valente negative (Leu-Varsator dezechilibrata de opozitiile lui Marte 
din Leu la planetele din Varsator), iar trecerea Soarelui in Capricorn (punctul de 
evolutie al Leului, alaturi de Scorpion, in astrologia karmica) este semn de 
dominare absoluta indiferent de consecinte sau dezordine interioara, 
dezechilibru in grupuri, scindare, conflicte ideologice, lansarea de mesaje 
negative cu final apocaliptic. 

Perspectiva acestei zile este insa alta. Vibratiile ei vor face legatura cu doua 
perioade importante din an: tranzitele Soarelui prin Leu (22.07.2009 – 
23.08.2009) si respectiv Scorpion (23.10.2009-22.11.2009), aducand atat in 
primul, cat si in al doilea, informati legate de modul de a conduce o firma, o 
afacere, un grup de oameni, o natiune, de a impune modificari in alegerile lor, de 
a lua din drepturi sau de a produce o schimbare calitativa atunci cand nimeni nu 
se mai astepta la nimic. 

Vibratiile lui 21 decembrie sunt deosebit de complicate si ample pentru ca, 
trimiterea spre vibratiile celor doua tranzite ale Soarelui va avea in aceasta 
saptamana o panta ascendenta si una descendenta, cu un moment de maximum 
in ziua de joi, cand Soarele va trece prin conjunctia cu Pluton. 

Prin urmare, 21 decembrie este inceputul unei perioade de rastriste in 
destinul oamenilor. Acesta este practic inceputul in care un mecanism social 
deosebit de complex se va declansa si, pe de o parte, va aduce solutii pentru 
problemele individuale ale oamenilor, iar pe de alta ii va obliga, prin putinul bine 
pe care il confera, la alegeri dure, neplacute, compromitatoare, ce vin pe ideea de 
universalizare, stat mondial, globalizare. 

Patru planete din Varsator, acum, sustin aceste directii, iar Lilith, din acelasi 
semn, le va impune un caracter antisocial sau va face in asa fel incat dezordinea 
sa fie confundata cu revolta, spiritul revolutionar, inlaturarea unei probleme. 

Pe acest fond, sextilul lui Venus cu Jupiter si Neptun va aduce bucurii 
personale independente de contextul social. Tocmai de aceea ziua va oferi 
fiecaruia ceea ce este in stare sa-si ia de la viata. Vibratiile benefice, aduse de cele 
doua sextile pe care le face Venus, dar si de conjunctiile Lunii cu Chiron, Neptun, 
Jupiter ne vor oferi motive de implinire si speranta in ceea ce priveste 
integritatea vietii personale, alegerea unei profesii, studiul, cunoasterea, 
dezvoltarea unor abilitati, inclinatiile morale sau spirituale. Cele negative, vizibile 
mai mult in plan social, vor avea de infruntat cauze care vin din perioada cand 
Soarele trecea prin Leu (22.07.2009 – 23.08.2009) si Scorpion (22.10.2009-
22.11.2009) ca acumulare de valori, informatii, planuri, strategii, pana in ziua de 
joi si decantarea lor, aplicarea lor intr-un cadru real, cel al vietii publice, de joi 
pana duminica. 

Mesajul conjunctiei Jupiter-Neptun, expus in scurta analiza, acela de a darui 
si ceea ce nu avem, va fi marea incercare a spiritului pentru urmatorii 13 ani. 
Daca prin cele doua conjunctii de pe Capricorn din ’84 si respectiv ’97 mesajul a 
fost acela de a curata sufletul, de a pregati deschiderea spirituala, de a acumula 
informatii, calitati si puteri, incepand cu aceasta zi, putin cate putin, suntem 
invitati sa facem dovada lor. Asta poate insemna cadere in infern, pentru cei care 
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au preferat o iluzie frumoasa, sau recompensarea spirituala, pentru cei care au 
cautat esenta, puterea sufleteasca, sublimarea naturii inferioare, trancenderea. 

Nu sunt zile apocaliptice si nici nu trebuie sa cadem in greseala de a le 
considera asa, ci sunt zile de mari incercari interioare, de contractii energetice pe 
centri (bindu) situatia in zona capului, pe disputa intre comanda si executare, 
deci intre intentie si actiune, pe descoperirea adevarului comun sau spiritual 
despre sine, grupul de apartenenta sau natiune si increderea intr-un lider, 
conducator, coordonator care isi va trai, prin atentia ce i se va acorda, propria 
iluzie a puterii. Intreaga saptamana se anunta complicata si daca, spre sfarsitul 
ei, nu vin solutiile pozitive sau negative pe care aplicatia conjunctie Soare-Pluton 
o comporta pana joi, atunci intreaga saptamana viitoare ca fi presarata de 
evenimente ce isi au radacina nu departe in trecut, ci chiar acum, in aceasta 
saptamana. Iata cum, din aproape in aproape, intelegem cat de simplu si direct 
devenim fauritorii propriului destin. 

 
 
Marti, 22 decembrie 
La putin timp de la miezul noptii, Luna va trece in Pesti si impreuna cu 

Soarele, trecut si el intr-un semn rece si uscat, cum este Capriconul, intreaga 
stare de sprit va intra intr-un proces de interiorizare, de contractie. 

Oamenii se vor ascunde unii de altii, resimtindu-se dupa consumul din ziua 
anterioara sau acuzand o lipsa de vitalitate vizibila prin dureri de spate, de 
picioare, disfunctii digestive pe care le vor pune pe seama unor carente. 

Ziua de marti este un mesager ce ne aduce vesti bune, semne ale unor 
schimbari corecte in planul vieti personale sau in planul social. Unele dintre 
acestea pot contine masuri restrictive care vor cere abstinenta alimentara, 
mentala s.a., insa solutiile care vin acum par sa fie bune si, de asemenea, 
aplicabilitatea lor. 

Abia intrat in Capricorn, Soare isi face pregatirea conjunctie cu Pluton. In 
aplicatia acestui aspect, mai ales pe un semn care aduce spirit practic si 
profunzime, preocuparile oamenilor se vor reduce, de asemenea si agitatia, 
galagia, poluarea fara rost, stresul. De partea cealalta aceasta liniste poate fi cea 
de dinainte furtunii pentru ca apropierea Soarelui de Pluton duce atentia spre 
interior si multi vor gasi acolo sentimente ravasite, frustrari, agresivitate si vor fi 
tentati sa le dea curs. 

Cu toate acestea 22 decembrie nu este o zi de actiune, ci de nonactiune. 
Multi vor prefera, pe cat posibil, sa stea in casa, sa-si aminteasca de vremurile 
bune, sa-si depene amintiri si sa-si incarce bateriile pentru zilele urmatoare. 

Prin urmare, ziua de marti este o zi de interiorizare si repliere. Fie ca ne 
obliga corpul sau sufletul, fie ca ne lasa in voia acestei abordari manati de 
nostalgie sau melancolie, retragerea, acunderea, parasirea ringului de lupta vor fi 
apanajul acestei zile. Invitatia planetelor acum ne duce spre pacifism, insa, ca de 
multe ori anul acesta, ziua se opreste la a oferi, nu si la a invata. Asadar, va sta in 
puterea noastra daca ne vom limita numai la a constata nereguli si a ne mentine 
in acest demers sau mergem mai departe spre final, iesirea din schema prin 
expulzarea de catre grup, revolta impotriva unui factor de conducere. 

Asa dupa cum se poate observa linista zilei de 22 decembrie poate fi mai 
complicata decat agitatia cele de 21 decembrie, mai ales pentru cei ce detin functii 
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de conducere, care prin deciziile lor implinesc sau dezamagest asteptarile unora. 
Pentru acestia azi este ziua lui “te avansez, ca sa scap de tine”. 

 
 
Miercuri, 23 decembrie 
In acelasi ton, dar cu mai multa actiune si implicare, ziua de azi scoate din 

lada cu amintiri replici, planuri de atac, strategii pe care am oscilat sa le punem 
in aplicare in ziua de marti. Azi Luna va face un sextil cu Capul Dragonului si 
implicit un trigon cu Coada lui aducand, abia spre seara, impliniri ale unor 
asteptari de mai mult timp. 

Aceasta zi ne va aduce fiecaruia o bucurie si acesta va fi cadoul pe care 
astrele il ofera acum, cu sau fara prilejul sarbatorilor. Bucuria acestei zile va veni 
printr-o decizie, printr-o alegere, un gand, o idee buna pe care o vom pune 
imediat in aplicare. Ne vom felicita pentru aceasta ideea, pentru inclinatia 
balantei spre valorile pozitive ale vietii si vom considera ca totul a fost o 
intamplare fericita de care n-am folosit. In realitate nu este asa! Trigonul Lunii cu 
Coada Dragonului va duce din trecut o restanta pozitiva pe care destinul a lasat-o 
pentru zile negre si acum, prin conjunctia in aplicatie a Lunii cu Uranus se 
deschide o poarta, la propriu, prin facilitarea unor intrari in alte medii, sau, 
simbolic, prin declansarea unui mecanim mental pozitiv ce duce spre modificari 
de statut sau imagine. 

Intreaga zi vine spre noi cu o energie pozitiva, dar si cu perceptie deformata. 
Chiar si durerea, nemultumirea ori lipsurile sunt acum trecute intr-un plan 
secund pentru ca o speranta, poate chiar si falsa, genereaza un val de sentimente 
si o euforie de care nu am mai avut parte de mult timp. 

Prin urmare, ziua de miercuri se anunta a fi, la fel ca si cea de marti, o zi a 
binelui, dar, in plus, poate fi si o zi a implinirii unor demersuri sociale solide, 
puternice, stabile, benefice. 

Faptele sociale ale unora pot fi negative insa impactul personal va fi unul 
eminamente pozitiv. Fiecare se va bucura de ceea ce va face si chiar daca este rau, 
chiar daca este bine, ne vom purta ca si cum doar atat aveam nevoie pentru a fi 
fericiti. 

Este insa greu de acceptat ca aceasta fericire sa dureze. Asadar, ceea ce se 
intampla acum ne va crea impresia ca se termina repede si, pentru a o mentine, 
vom scorni altceva care sa o inlocuiasca. Finalul, dupa cum se poate vedea, 
depinde de puterea de control, de autocontrol, de luciditatea si de 
discernamentul fiecaruia. Indiferent ca se va arunca in toate partile cu cuvinte, ca 
sinceritatea va fi considerata un instrument de legatura, pana la urma, folosirea 
lor fara masura le va transforma in arme. 23 decembrie este, deci, si ziua 
accidentelor din neatentie, lipsa de masura, de dozare, de intelegere sau 
cunoastere. Esecul pe care il poate aduce aceasta zi poate fi catastrofal pentru ca 
ziua care vine nu va putea repara decat cu un consum foarte mare ceea ce s-a 
stricat azi. 

 
Lady Gaga Love Game 
Vezi mai multe video din Muzica 
 
Joi, 24 decembrie 
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Multe din situatiile banale ale saptamanii se vor prezenta azi cu o mare 
tensiune, cu o mare greutate. Daca de luni ne tot intrebam in ce consta iluzia si 
care sunt vibratiile astrale care ne intuneca mintea si nu ne lasa sa vedem 
adevarul, azi, prin contrast cu ceea ce s-a intamplat in zilele anterioare, ni se va 
lumina mintea si vom vedea care au fost cele mai mari greseli pe care le-am facut 
in ultima vreme. Erorile vor gasi insa intelege si consolare, insa simpla lor 
identificare va zdruncina puternic increderea in sine si convingerea ca vremurile 
bune au sosit. 

Ultimul aspect pe care il face Luna la trecerea ei prin Pesti este o cuadratura 
cu Venus si, prin asta, va aduce, in prima parte a zilei, mici disensiuni in familie, 
complicatii aparute aparent din nimic, de la mici neadevaruri, nuante ale unor 
destainuri sau expresii, la vorbe aruncate aiurea. Daca de la 10:09, cand Luna 
implineste la grad perfect careul cu Venus, si pana la 13:39, cand va trece in 
semnul urmator, avem o Luna vida sau o Perioada fara directie, de la 13:39 pana 
aproape de miezul noptii evenimentele dure, transante, agresive, stresante vor 
veni in cascada. 

Daca in plan personal prima jumatate a zilei va leza mai mult femeile, 
sentimentele, afinamentul, modulatia, intuitia, mobilitatea, impunand prin 
brutalitate o schimbare a acestora cu ratiunea, mandria, aroganta, raceala, lipsa 
de comunicare, trancendenta, in plan social maniera personala de a interactiona 
va impune o generaliza dupa un aspect particular, hotarari luate in pripa, lipsa de 
seriozitate fata de aliati, parteneri de afaceri, asociati si consumarea unui credit 
pe nimicuri, obiecte lipsite de valoare sau pierderea unor valori pentru 
acumularea carora s-a muncit mult. 

In plan psihologic distorsiunea impusa de dezamagire va mobiliza ambiatia 
si va scoate la lumina un comportament impulsiv, gesturi necontrolate sau 
folosirea vocii la o tonalitate ridicata. Oamenii vor demonstra ceea ce nu sunt in 
stare sa faca printr-un comportament firesc si isi vor consuma intreaga energie sa 
atraga atentia asupra a aceea ce fac, pentru a primi confirmari asupra priceperii 
lor. 

Pe acest fond de efervescenta psihocomportamentala conjunctia Soarelui cu 
Pluton pe Capricorn aduce implozie. Este prima conjunctie Soare-Pluton pe 
semnul Capricornului din ianuarie 2008 de cand Pluton a intrat pe acest semn. 
Asadar, este prima intalnire cu aceasta noua abordare a gandiri, cu solutii noi, cu 
o improspatare a modului de aplicare a unor scheme ce par vechi, analizate cu 
grija din timp sau punerea in aplicare a unor reguli care inspira teama liderilor, 
conducatorilor sau ghizilor. 

Pornind cu un asa aspect complicat, cea de a doua parte a zilei este centrata 
pe nevoile de a combate un inamic, iar daca el nu exita va fi inventat unul, va fi 
invocat unul din trecut si i se va intenta acestui un proces. Nu trebuie nici acum 
sa ne lasam pacaliti de iluzia adevarului. Fiind prima conjunctia Soare-Pluton de 
pe Capricorn, de cand Pluton a intra in acest semn, dar nu prima intalnire a 
acestora de cand Pluton si-a schimbat semnul (anul trecut, pe 22 decembrie cand 
s-au intalnit, Pluton era in Sagetator dupa o retrogradare) se va face apel la 
finalul lui 2008, la greselile de atunci cu promisiunea de a nu se mai repeta. Hm, 
noi cei care citim periodic mesajul astrelor, stim ca ne aflam inca sunt incidenta 
conjunctia lui Jupiter cu Neptun si stim ca in afara de a darui si ceea ce nu avem, 
orice actiune, metoda, demers sunt incarcate de iluzie. 
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Semnul de fuziune, ridicat pe careu intre luminarii, si in total dezacord al 
Lunii cu Saturn (opozitie) este indiciul unei complicatii, a unei agresiuni in fata 
unor fapte. Se va cauta un tap ispasitor si acesta va fi sacrificat promitandu-i-se 
ca daca tace va fi exonerat de pedeapsa, pana cand isi va vedea sanctiune cu ochii. 

Prin urmare, 24 decembrie este o zi de crima si pedeapsa, o zi a dezamagirii 
fata de propria persoana si a complicatiilor pe care le poate aduce dorinta de fi in 
frunte cu orice pret. Nu este loc de recunoastere a greselilor, acum altul va fi 
vinovat si i se va intenta acestui un proces in care toti il vor acuza, mintind la 
adresa sa, iar el, in postura de acuzat, isi va trai cu mare durere cosmarul 
vinovatului fara vina – o alta ipostaza malefica al lui Neptun! 

Joi este o zi de sacrifiu si ea va fi perceputa asa chiar si de cei care nu se 
implica in social si pentru care singurul demers, singura initiativa serioasa de 
peste zi este deplasarea pana la bucatarie sau baie. Chiar si la nivelul vietii 
simple, renuntarea la o parte a trecutului, omorarea lui, alungarea sa din locul 
privilegiat pe care il ocupa si ii inspaimanta pe toti poate fi semn de renastere. 
Pentru unii 24 decembrie este ziua in care s-a incheiat criza economica, pentru 
altii ziua cand se pronunta hotararea de divort, cand iau primul salariu sau cand 
isi implinesc viata sexuala intr-un prim act. Pentru toti gestul apusului promite, 
cat de curand, un semn de rasarit. Moartea este un proces al vietii si acum vom 
simti cum va penetra tot ceea ce viata a primit de la noi, in dar sau contra cost. 

 
 
Vineri, 25 decembrie 
O mare parte a acestei zile este dominata de trecerea lui Venus pe ultimul 

grad al zodiei Sagetator. E 25 decembrie, e zi importanta pentru crestinatate si 
fiecare va dori sa-si infrumuseteze ziua cum va putea mai bine si mai frumos 
pentru a nu-si mai aminti cat de dura este realitatea in care traim si cat de 
dureroasa. 

Intr-o perfecta armonie cu sextilul Lunii cu Lilith si cu conjunctia acesteia cu 
Junon, vibratia gradului anaretic din Sagetator, pe care il activeaza Venus acum, 
impune o raportare stranie la evenimentele viitoare. Hm, este impropriu spus 
“raportare” pentru ca ceea ce este viitorul nu este concret pentru prezent, ci doar 
ipotetic, iar raportarea la o situatia ipotetica va genera concluzii sau reactii de 
asemenea ipotetice. Aceasta observatiei se bazeaza pe strania dezicere a 
planetelor feminine de natura lor. Atat Luna, cat si Venus, dar si Lilith si Junon 
ocupa zodii masculine. Ele devin astfel dinamice, puternica, demne de initiava, 
puternice in a-si expune punctul de vedere, incisive. Totusi o stranie dezamagire 
redata pe cerul zilei, prin sextilul Lunii cu Lilith, aduce o saturatie, un preaplin in 
ceea ce privesc initiativa, independenta si dinamismul si intoarcerea la acea 
latura delicata a sensibilitatii, la ranile pe care nu le-am vindecat, la durerile 
sufletesti pe care inca le mai ducem cu noi. 

In acest context Venus, puternic implicata in acest proces de negare a 
propriei naturi, se indreapta spre o zodie feminina (Capricorn) dominata de o 
planeta masculina (Saturn). Confuzia se produce deci in sfera sentimentelor: una 
gandim si alta facem, una simtim si alta spunem si totul este pus pe dorina si 
implicarea de a face din aceasta zi una menita sa vindece o rana, o neintelegere 
sau sa umple un gol. 

Aceasta raportare la viitor nu se poate realiza decat prin repelarea punctului 
de sensibilitate astrala, care, pentru tema ingresului venusian in Capricorn, este 
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situat la 4 grade Scorpion. Acest grad este in astrologie semn al stabilitatii si al 
reducerii initiativei, al diminuarii vointei de a inainta si dezvoltarea aceleia de a 
rezista, stagna, permanentiza. 

Trecerea lui Venus pe semnul datoriei si al muncii in favoarea statului, a 
grupului, atrage dupa sine o reevaluarea a raportului pe care individul il are cu 
grupul de apartenenta. Ca semn restrictiv, Capricornul va impune o diminuare a 
numarului de membri pentru supravietuirea grupului, aruncarea catorva bagaje 
peste bord pentru a nu scufunda barca. 

Prin urmare, 25 decembrie ne invita la bucurii simple si limitate, la un efort 
pentru a ni le procura si la altul pentru a le mentine. Realitatea evenimentelor 
ascunde insa decizii la nivelul conducerii care privesc aplicarea de sanctiuni, 
reducerea consumului sau de restrangerea numarului de membri. Poate fi, prin 
aceasta directie, inceputul unei lupte interne, a unor dispute serioase pe motivul 
supravietuirii, dar si demascarea celor care doresc pe ascuns sa-si revendice 
munca altora. 

Indiferent ce se va hotari in aceasta zi, efortul ce vine cu ele este unul mare. 
Membrii vor avea de suportat decizii gresite ale liderilor, care nu vor prezenta 
etapele elaborarii deciziilor, succesiunile standard ce se urmaresc atunci cand se 
iau hotarari pentru grupul pe care il reprezinta, dar cei multi vor fi obligati sa-i 
sustina. 

Saturn si Punctul de sensibilitatea astrala, in tema ingresului lui Venus in 
Capricorn, isi impart aceeasi casa (casa III), iar acesta, fiind plasata la gradul 4 
Scorpion, se afla la egala distanta de Saturn si respectiv Punctul comun. Aceasta 
echidistanta fata de restrictie si de idealul comun inseamna raportare ipotetica la 
viitor. Desi nu ne va placea ceea ce vom vedea ca ne asteapta, vom executa, 
pentru ca asa a hotarat destinul sa ne situeze la egala distanta de ele doua 
instrumente. Daca pana acum ne-am construit un rol benefic in societate si 
suntem in afara rolului decizional si, in masura in care este posibil, si in afara 
celui efector, valentele astrale ale acestei pozitii aduc revelarea caii de mijloc. 

Dupa cum vedem, trecerea lui Venus in Capricorn si implicit aspiratiile 
impuse de contextul astral al acestei zile aduc fericiri paradisiace la care ajung 
doar cei care au evitat in ultima vreme excesele si au tinut pasul doar pe mijlocul 
drumului. 

Pentru cei care se pot detasa de impulsurile dizarmonice ale acestei lumi, 
ziua aduce revelarea adevarului din spatele evenimentelor, viziuni asupra 
viitorului pe care corpul si mintea il vor trai, dar pe care sufletul nu-l va atinge. 
“Fericiti cei saraci cu duhul, caci a lor este imparatia cerurilor” ne spunea Iisus 
care nu se referea la simplismul gandirii sau simtirii, ci la trancendenta acestora. 
In 25 decembrie chiar si cei care lucreaza cu energia vor avea de explorat o 
oscilatie, aceea intre puritate si trancendenta. 

 
 
Sambata, 26 decembrie 
26 decembie este ziua sfaturilor proste. Recomandarile, initiativa sau 

demersurile sociale au in ele un evident risc si, pentru ca in ziua anterioara 
vibratia astrala ne-a tulburat gandurile si ne-a aratat ceea ce nu ar fi trebuit sa 
stim, sa intuim sau sa aflam, sensibilitatea de ieri va deveni stigmatul zilei de azi. 
Ceea ce nu s-a implinit prin vorba sau fapta ieri, se va implini azi si ceea ce a fost 
inhibat ieri azi va iesi la lumina. 
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Primul grad in Capricorn al planetei Venus va primi botezul de foc al 
careului cu Luna - o sora de-a sa cu care a impartit in ziua anterioara suferinta si 
indoiala, care, la randul ei, va avea de infruntat doua careuri, unul cu Axa 
Dragonului si altul cu Mercur, cu doar cateva ore inainte ca acesta sa intre in 
mers retrograd. Trigonul Lunii cu Marte si sextilele Lunii cu grupul de planete 
din Varsator aduc initiativa si forta, dar, dupa cum vom vedea, folosita in mod 
negativ. 

Daca neastamparul, agitatia, dorinta de actiune, de plimbare, efort fizic sau 
intelectual, destindere intr-un cadru deschis, la munte sau intr-o zona de 
agrement, sunt reziduuri energetice ramane din zilele anterioare, nevoia de a 
umple un gol, vizibila in ziua anterioara prin cuadratua Soarelui cu Saturn, prima 
de cand a intrat Saturn in Balanta, va pune pe primul loc lipsurile relationale, 
materiale sau afective, lipsa de informare, control sau curaj. 

Careul Soarelui cu Saturn, in care Soarele este in domiciliul lui Saturn, iar 
Saturn in semnul de cadere al Soarelui, aduce un schimb negativ ce afecteaza 
toate procesele care intorc raspunsul la centrul de emitere, feed back-ul, reflexul 
nervos, circulata venoasa, organele ce contribuie la eliminarea toxinelor, in 
special rinichii si pielea, dar si acele structuri energetice care evacueaza 
depunerile negative pe corpurile subtile sau care impurifica aura. 

Intreg procesul va fi afectat in mod negativ si el va fi pus, in special in a doua 
parte a zilei, cand Mercur va intra in mers retrograd, pe seama efortului din ziua 
anterioara, a leziunilor fizice sau sentimentale pe care aceasta zi le-a predispus. 

La ora 16:37 Mercur va intra in mers retrogad aducand pana pe 15 ianuarie, 
tulburari de gandire, decizii retrograde, eforturi fara finalitate, esecuri in a 
prezenta o idee, un plan, demersuri oprite la jumatatea drumului, dar si drumuri 
inchise, dificultati de comunicare la nivel inalt, alunecari de teren, preschimbari 
la nivelul scoartei prin intentia de reintoarcere a acestei la un nivel uniform, egal, 
liniar. 

Ascendentul in Rac al acestui moment de intoarcere, aduce prin Luna in 
Berbec si a relatiei sale cu Marte, de asemenea retrograd, din Leu, vanitatea si 
dorinta de putere, rascolirea trecutului, a acelui trecut care il murdareste si pe cel 
care il afla si pe cel care il implica, dar mai ales aduce o agresare a sectorului 
lidershipului, a aparatului de conducere, agresiune din interior impotriva celui 
care a fost promovat ca ghid, reprezentant al unei idei, lider de opinie. 

Aspectul va leza astfel grupurile de interese, institutii care se ocupa de 
imagine, de imaginea anumitor pesonaje, de interesul lor si care urmaresc prin 
mesaj sa manipuleze impresia vis a vis de forma pe care o va avea viitorul. 

Prin urmare, ziua de sambata este o zi interesanta. Unii se vor arata 
dezgustati de ceea ce li se intampla, dar uita ca destinul i-a avertizat la incepul 
acestei luni, ca deciziile si asocierile sunt de scurta durata, ca bucuriile sunt iluzii 
frumoase sau teatru pentru contribuabili sa nu creada ca isi dau banii pe nimic. 

Retrogradarea lui Mercur va duce teatrul mult mai departe. Avand un grad 
avansat in zodie nu va apuca sa o paraseasca pana pe 15 ianuarie 2010, dar, 
pentru ca zodia Capricorn stie cel mai bine sa se joace cu emotiile, sa le 
manipulese sa le plaseze in locul de unde sa extraga reactii si avantaje imediate, 
santajul si manipularea, teatrul, jocul de dragul unor impresii sunt elemente care 
vor defini retrogradarea lui Mercur prin Capricorn, despre care nu vom afla 
acum, dar care vor da o nota originala acestui tranzit. El va aduce o totala lipsa de 
viziune si, la tot pasul, ezitari care vor duce la pierderea timpului si, prin asta, la 
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evaporarea oportunitatilor. Chiar din aceasta zi, Marte le va sugera liderilor ca 
solutiile le va elibera abia la inceputul lui martie cand, si el, va iesi din mersul 
retrograd. 

 
 
Duminica, 27 decembrie 
Prima parte a zilei ni se va parea calma si linistita, asa cum ar fi trebuit sa fie 

zilele de 25 si 26 decembrie. Abia intrat in Taur (exaltare) Luna va crea alaturi de 
Venus o ambianta placuta, serioasa, stabila, menita sa convinga ca impresiile, 
schimbarile, elementele de disconfort sau de dezordine pot fi suportate si ele se 
pot integra in viata personala. 

In a doua parte a zilei prin careul pe care Luna il face cu Lilith, disconfortul 
pare sa ne aduca neliniste. Ne tulbura gandurile cu perspectiva in urmatoarele 
luni, dar si planurile in care hrana, strictele necesitati si acele deplasari ce sunt 
facute pentru acumulare de valori, educatie, inchegarea familiei. 

Contextul astral al acestei zile nu aduce evenimente majore si de asemenea 
evenimentele pe care le gazduieste sunt cele care vin din configuratiile zilei de ieri 
sau ale celei de 25 decembrie. 

Trigonul luminariilor are darul de a opri desfasurarea evenimentelor. Acest 
impuls este complex si el poate aduce o oboseala suspecta ce invita la relaxare, 
somn prelungit, retragere, izolare in activitati simple care nu solicita si nu 
obosesc. Libertatea gandului este ingradita si tocmai de aceea teama de a privi 
viitorul, de a ne lasa preocupati de el pare sa aduca linistii o nota de disconfort. 
Unii se vor trezi brusc din reverie amintindu-si situatii neplacute din trecut, altii 
vor da din greseala peste documente, acte, dovezi ale unor evenimente triste de 
altadata si amintirile dureroase ii vor cuprinde. 

Acestora ziua de 27 decembrie li se va parea imposibila, fara sa inteleaga ca 
daca au dat peste aceste amintiri se datoreaza procesului de dinamizare a 
memoriei dclansat de vibratiile zilei anterioare. Nici revolta si nici dezamagirile 
de acum nu rezolva nimic si nici nostalgia efotului care ne-a dinamizat zilele 
anterioare nu poate sa ne mai tina departe de ceea ce reprezinta trecutul. 

Luna va dori, ori de cate ori va trece prin Taur, sa readuca la lumina pe 
vechii ghizi, pe vechii proprietari ai ideilor sau valorile, pe vechii mosieri, pe cei 
care in trecut au detinut controlul si coordonarea prin legalitate, descendenta sau 
atribuire de mari valori, bijuterii, nestemate morale sau importante elemente de 
patrimoniu. 

Prin urmare, ultima zi a saptamanii este doar nostalgica, dar poate deveni 
dureroasa daca ii atribuim o mai mare importanta decat are. Redobandirea 
valorilor din trecut nu mai este posibila, dar rememorarea talentului, a abilitatii, 
a meritului sau a karmei bune, ce a permis o astfel de situatie, ne va ajuta sa ne 
orientam in ceea ce avem acum de facut. Unii dintre noi vor avea nostalgia 
vremurilor bune, cu evenimentele lor pozitive sau negative, altii vor inclina 
balanta spre evenimente neplacute, care nu le va aminti de functia, postul sau 
rolul pe care l-au avut in trecut si implicit de bucuriile unor astfel de experiente, 
ci de greutate sarcinilor, tensiunea deciziilor sau teama data de lipsa de 
perspectiva. Aceasta latura negativa a zilei ni-i arata pe oamenii care refuza sa-si 
aminteasca trecutul in care au fost ghidati, in care au gresit nerespentand 
recomandari venit din partea celor ce stiu, cunosc, aplica. Au refuzat modelarea 
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expunandu-se unor mari riscuri. Acum, 27 decembrie le poate aduce acelasi trairi 
care le-au facut, prin negatie sau refuz, destinul celebru. 

Asadar, orice ni s-ar intampla trebuie sa fim impacati cu noi insine. 
Multumirea este cea care ne hraneste sufletul si ne aduce minunatiile cerului 
aproape. 

 
Luni, 28 decembrie 
Prima zi a saptamanii aduce o conjunctie a lui Venus cu Pluton pe Capricorn 

si un careu al Soarelui cu Junon, iar Luna, pe ultimul segment al zodiei Taur va 
predispune la o mai buna intelegere a experientelor vietii, a amintirilor sau 
disputelor anterioare ridicand un trigon cu Mercur si Capul Dragonului, dar si un 
careu cu Marte din Leu si planetele din Varsator. 

Chiar de la inceputul saptamanii avem pe cer semnul unei dispute infranate 
de situatii neprevazute. Acesta pare a fi un noroc, o sansa prin care, cei 
nepregatiti pentru o confruntare, se pot redresa si-si pot ajusta comportamentul 
pentru ceea ce vine spre ei. 

Atunci cand Venus se apropie de Pluton, intr-un asemenea context social 
important, valorile personale sunt transbordate in sfera sociala. Nici Venus si nici 
Pluton nu se simt bine in acest semn si tocmai de aceea ei vor mobiliza tot ceea ce 
implica sexualitate, materialism, dirijarea opiniei spre scandaluri legate de 
frauda, putere, sentimentalisme. Viata sentimentala este acum expusa si cei mari 
si puternici cedeaza in fata celor mici care santajeaza, in fata vazatorului care 
greseste restul, in fata menajerei careia i-a intrat putin fustita la apa sau prin 
suprimarea oricarei laturi afective/sentimentale menita sa compromita imaginea 
de grup. 

Semnul este insa orientat negativ si va fi incarcat de o evidenta fatalitate. 
Ceea ce se poate intampla rau se intampla pana la pranz, a doua parte a zilei 
venind cu solutii, raspunsuri, evenimente ample si intense, care prin careurile 
Lunii la planetele din Varsator vor limita dreptul la decizie si liberul arbitru in 
evenimentele care se intrevad. 

Este insa un aspect bun pentru cei care asteapta raspunsuri pe cale 
administrativa, politica sau implicand acestea in procesul de solutionare, pentru 
ca Luna in sextil cu Coada Dragonului, prin calitatea sa speciala in Taur 
(exaltare) poate repune in drepturi sau oferi solutii corecte si bune din punct de 
vedere administrativ. 

Prin urmare, 28 decembrie ni se va parea ca o joaca de-a soarecele si pisica. 
Orice gand care ne vine in minte, va avea un ecou straniu din social sau un 
contraargument venit tot din interior. Un sentiment neobisnuit, o intuitie 
fulgeratoare ne poate proteja azi sa ne urcam in autobuzul care intra intr-un 
copac, in taxiul care trece pe culoarea rosie a semaforului sau sa oferim un bonus 
de sarbatori unui angajat sau unei angajate, fiind ulterior acuzati de avansuri. 
Semnul confuziei domina la tot pasul intreaga zi si tocmai de aceea tot ceea ce nu 
apare in centrul preocuparilor noastre pare sa mearga bine si corect. Tocmai de 
aceea sansa poate sari de acolo de unde ne asteaptam cel mai putin. 

In prima zi a saptamanii jucam intr-un film de comedie, numai ca in 
realitatea comedia care ne amuza teribil intr-un film, devine hilaritate din situatii 
dramatice. Poate de aceea nu ne va conveni nici sa se rada de ceea ce ni se 
intampla, dar nici sa fie ignorat. 
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Marti, 29 decembrie 
Unii vor privi aceasta zi prin prisma a ceea ce li s-a intamplat anterior si vor 

incerca sa nu puna in acelasi context situatii asemanatoare. De la sine vom face 
conexiuni si situatii aparent disparate ne apar ca avand legatura intre ele. Asadar, 
filmul de ieri s-a terminat, dar acum jucam intr-altul, la finalul caruia ne asteapta 
o morala, o idee filosofica sau un context psihologic menit sa intareasca trasatura 
profunda a contextului planetar sub care aceasta zi se desfasoara. 

Azi intelegem ca nu totul se rezuma la iubire si detasandu-ne de acest aspect 
al vietii, constatam ca putem obtine avantaje prin aceasta luciditate, cel putin 
informationale. Oameni prinsi intr-o asemenea ipostaza par naivi, 
sentimentalisti, puerili, imaturi si tot ceea ce vine spre noi din aceasta sfera ne 
indeamna spre bucuriile solitudinii sau celibatului. Raman insa ambitiile reusitei 
materiale, fara a putea interveni cumva asupra destinului sau situatiilor pe care 
aceasta zi ni le scoate in cale. 

Azi, Venus este in cuadratura cu Saturn si va reusi sa tranforme comedia 
zilei de ieri in tragedie. Azi va fi nevoie de ore suplimentare, sa facem sarcini 
suplimentare, sa ne implicam in ceea ce nu ne convine si care este practic 
imposibil sa ne ofere, la final, o recompensa sau vreo satisfactie. 

Unii vor avea insa atitudinea inteleptului. Vor privi totul de sus, cu pricepere 
si superioritate si cu cat deceptile par sa fie mai mari, amenintarile sau efortul 
mai mare, cu cat viata sociala implicata in demersuri periculoase, cu atat sufletul 
va fi mai calm si mai linistit. 

Prin urmare, ziua de azi aduce intarziere in exprimarea sentimentelor, 
defazare a acestora sau inlocuirea lor cu o atitudine stranie, teatrala, de veselie 
hipnotica, asemanatoare alienatului care sare intr-un picior de bucurie cand 
simte primele picaturi de ploaie. De asemenea, scenariul in care cei tineri declara 
razboi varstei a treia este foarte aproape de realitate. Azi va triumfa legea celui 
puternic pe care nu-l poate contesta nimeni pentru simplul motiv ca s-a 
inconjurat de oameni mici, care nu se opun, nu contrazic, nu ridica probleme 
existentiale si nici nu aduc in vreun fel complicatii prin prezenta lor. 

Aspectul de careu a lui Venus cu Saturn este insa periculos pentru sectorul 
social. De ieri pana azi gandurile s-au sedimentat si deciziile acestei zile sunt in 
raport cu careul in T pe care Saturn, Uranus si Pluton il vor implini in 2010. 

Hotararea zilei de azi, atunci cand se sprijina pe experienta zilei anterioare 
va genera o unda de soc asupra karmei si intregul an 2010 va fi in tandem cu 
aceasta. Tocmai de aceea trebuie sa ne mobilizam vointa si sa ne gandim ca frica 
atrage frica, agresivitatea atrage agresivitate, iar caracterul decisiv al unei solutii 
impus unui aspect al vietii sau asupra unei persoane va crea un ecou periculos. 

Cei care lucreaza cu energia stiu ca in astfel de momente este invocata forta 
asociata nuantelor sublime ale creatiei (violet, indigo sau alb) pentru anularea 
tensiunilor karmice si deschiderea mentalului catre intelegere si compasiune. 
Unii pornesc in exercitiul lor de la iertare, de la tehnici de vizualizare, iar altii 
prefera tehnicile de comportament psihosocial, adica de implicare in activitati 
asupra carora sa nu se gandeasca deloc, sa le savarseasca in pace mentala si 
afectiva. Linistea mentala pe care o vor darui faptei se va intoarce in 2010 cu 
echilibru si putere. 
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Miercuri, 30 decembrie 
Pe Gemeni Luna este prietena cu planetele din Varsator si cu Marte din Leu 

si in mare dusmanie cu Uranus din Pesti. Inclinatia ei spre comunicare, 
relationare si teatru va fi astfel incurajata de usurinta in a construi fraze cu mai 
multe intelesuri sau de a pune in ele ironie acida. 

Momentul de careu Luna-Uranus este pe cerul zilei de 30 decembrie ca 
sarea-n bucate. Aceasta relatie de disputa, neintelegere, conflict interior, va pune 
la grea incercare cele doua zodii. In astrologia relationala raportul Gemeni-Pesti 
este acela de respect reciproc. Pestii stau deoparte de agitatul semn Gemeni care 
nu uita niciodata sa fie in centrul atentie, il place pentru ca este tonic si in 
preajma lui nu te plictisesti niciodata, iar Gemenii imprumuta usor de la Pesti 
puterea de premanentizarea, aerul detasat si superior cu care magnetizeaza 
privirile celor din jur. 

Pesti au insa nevoie de un element care sa le dinamizeze existenta, mai mult 
decat ar avea nevoie Gemenii de profunzime. Atunci cand cele doua semne au 
schimburi directe, prin doua planete aflate in unghi de 90 de grade, ca azi, 
comunicarea si fascinatia unuia pentru calitatile celuilalt, pe acest teren neutru, 
se risipeste si Pestii vor considera Gemenii un semn prea galagios si superficial, 
iar Gemenii vor acuza Pestii de aroganta, viciu moral si sarcasm. 

Prin urmare, 30 decembrie aduce o stranie disputa intre ceea ce se sustine la 
vedere si realitatea de fapt a lucrurilor, intre evidenta intamplarilor si ceea ce le 
coordoneaza din umbra. Daca Luna, incurajata, prin relatia cu planetele din 
Varsator, spre comunicare, jovialitate, libertate de expresie, creatie, altruism, din 
relatia ei cu guvernatorul Varsatorului (Uranus) se intelege ca aceste valori vor fi 
trecute intr-un plan al obstructiunii, complicatiilor sociale, furtului intelectual, 
indispozitiilor, frustrarilor, avaritiei. In aceasta zi vibratia astrala ne va exploata 
acel calcai al lui Achile pe care cu totii il avem. Vom dori sa vorbim, sa spunem 
mai mult decat trebuie si, prin asta, cadem in ridicol. Totul va porni de la vorba, 
de la energia cuvantului, de la viteza cu care vom transforma un adevar in 
minciuna si invers sau de la rapiditatea cu care vom transfera o informatie. 

Aspectul pozitiv, cu un asemena ghipe in talpa (careu Luna-Uranus), va fi 
vizibil la pesoanele care dispun de un echilibru emotioanal mentinut in mod 
constient. Acestea, ori traiesc in izolare, ori, pentru a se mentine asa, fac apel la o 
izolare temporara. Unii vor avea toane si nu vom putea sa-i scoate din ele, altii se 
for afisa altfel decat sunt de regula pentru ca fiinta lor vor traduce vibratiile Lunii 
din Gemeni ca o inclinatie spre teatru, mimetism, disimulare. 

 
 
 
Joi, 31 decembrie 
Ultima zi a anului ne gaseste cu Luna in Rac, in opozitie cu Pluton, 

dimineata, dar si cu Soarele, spre seara, construind o Luna plina pe axa 
Capricorn-Rac. 

Luna plina in Capricorn este un aspect retrictiv, rece, distant, care va da 
putere ratiunii si inteligentei. Chiar daca este in Rac (domiciliu), Luna, pentru a 
putea sustine confuntarea cu Soarele, in aceasta faza a relatiei lor de Luna plina, 
va trebui sa devina rece, rigida, atenta la valorile la care are acces prin contact 
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direct, sa simplifice relatiile dintre oameni si sa intensifice relatiile cu valorile, 
rangul, statutul, titlurile nobiliare, distinctiile, recunoasterea, demnitatea, 
mandria. 

Acesta este un aspect straniu de dominare prin forta a sensibilitatii pe ideea 
sacrificiului in vederea asigurarii unui viitor mai bun, pentru ca Luna in 
domiciliu, sensibila, romantica si tenace, primeste dominarea Capriconului - 
zodiei de evolutie a Leului (domiciliul Soarelui). 

Mai mult decat stranie, aceasta relatie are o raportare in viata obisnuita, la 
nivelul cuplurilor construite pe compromis, in care femeia matura, plina de 
calitati si inzestrata cu o mare vitalitate isi atribuie diverse roluri, inclusiv acelea 
de coordonare a familiei pentru a suplini lipsa de autoritate a barbatului. In felul 
acesta se expune agresivitatii lui, trezita in momentul in care isi constientizeaza 
nulitatea, absenta sau neputinta. 

Deloc intamplator aceasta Luna plina este denumita in ezoterism Luna 
albastra si veleitatile ei sunt chiar sacrificiul, interiorizarea, solitudinea, 
abandonul, renuntarea. 

Compromisul – acesta este termenul care defineste aceasta zi. Acest 
compromis va leza puterea de patrundere a mintii, va devia actiunile sociale de la 
dinamismul lor corect, echilibrat si le va impune o directie agresiva, alimentata 
de orgoliu sau vanitate. 

Pe un asa context astral opozitia Lunii cu Venus, careurile cu Saturn si 
respectiv Junon vor face din aceasta zi, o zi tensionata, cu intarziere in trafic, 
intarziere in a da verdicte, in a raspunde la un sentiment, defazari din cauza 
efortului, a muncii neprogramate sau a oboselii acumulate in timp. 

Femeia va fi nefericitul acestei zile. Ea va intampina noul an cu un suras 
trist, cu o dezamagire despre care doar ea va sti si se va intoarce spre cei pe care ii 
iubeste pentru a cere, vizual, o confirmare a efortului, peste limitele normalului, 
pe care il face. Unii se vor apropia de albumul de fotografii, altii de o carte de 
versuri sau de calculatorul unde, intr-un director special sau pe un site, vor cauta 
dovezi ale afectiunii lor, ca o reintoarcere la izvor. 

Anul 2009 a inceput cu un semn de lezare a femeii, a mamei, a sotiei, a 
bunicii, a colegei de serviciu, a vecinei si se incheie in aceeasi nota, insa cu mai 
multa maturitate pentru ele. 

In analogie cu asta, fiecare ne vom simti agresata latura feminina, 
sensibilitatea, candoarea, puritatea, compasiunea, spiritul analitic, acumularea 
de informatii, memoria, comunicarea. Ne vom vedea prea incrancenati pe 
planurile pe care le-am facut pentru aceasta zi sau pe absenta lor si ne vom 
reduce la tacere sentimentele. 

Prin urmare, ultima zi a anului ne va striga cu ironie la fereastra “...semne 
bune anul are”. Semnele noului an se vad, nu de acum, ci de ceva vreme, doar ca 
azi, atingem si acea bariera psihologica a delimitarii temporale, care, pentru 
astrologi, nu are nici o importanta. Pentru astrologie 31 decembrie este o zi la fel 
ca 30 decembrie sau 29 sau 28 decembrie. Nu are valoarea astrologica, in afara 
aspectelor pe care le gazduieste. 

Relatia stranie insa intre inceputul lui 2009 si finalul sau trebuie sa ne puna 
serios pe ganduri. atat in relatia cu propria persoana, cat si cu femeia care exista 
azi in preajma noastra. Femeia aduce lumii un mare mister al vietii pe care il 
imparte cu toti cei din jur, din prima clipa a creatiei si pana in ultima, de la 
nastere si pana la moarte, dand viata nu doar unei entitati, ci tuturor starilor 
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sufletesti, hrana pentru spiritul pe care il aduce in aceasta lume. Indiferent ca ele 
sunt acum sau nu purtatoare ale unei asemenea de experiente, natura in sine pe 
care o manifesta, le sta pavaza pentru cea mai mare minune si deopotriva cel mai 
mare mister pe care Dumnezeu le-a lasat oamenilor, indiferent ce aspect magnific 
poate lua la un moment dat: mama, sora, prietena, sotie, bunica s.a.m.d 

Azi inimile noastre trebuie sa bata pentru ele, din respect, din dragoste, din 
devotiune! 

 
 
 
Vineri, 1 ianuarie 
Anul nou, asa cum am indicat anterior, nu aduce si o delimitare astrologica. 

Asa ca, dupa cum putem vedea din consultarea efemeridelor, Venus isi continua 
periplul sau in realizarea aspectelor de cuadratura cu planetele din semnele 
cardinale. Azi este randul lui Junon. Luna va parcurge ultimul sector din 
domiciliu opunadu-se lui Mercur retrograd in timp ce trece peste Coada 
Dragonului, iar in doua parte a zilei va face un trigon cu Uranus. 

Schema astrala a zilei de azi va da impresia de vechi, perimat aducand 
evenimente pe care nu le-am experimentat si stari pe care nu le-am mai trait de 
mult timp. Intoarcerea lui Mercur din mers si departarea lui NN le apare 
astrologilor ca o fuga de realitate, ca o departare de bunele intentii, de ceea ce s-a 
stabilit ca ideal sau termen, de ceea ce s-a propus intr-un alt context, diferit de 
acesta. 

Chiar daca Venus intervine cu un aspect amplu pe cerul zilei, Mercur, in 
relatia sa cu Luna, iar Luna, in noul sau statut de mesager karmic intre intentiile 
stabilitate anterior si cerintele prezentului, sunt elementele care vor defini 
aceasta zi. Opozitia Lunii cu Mercur, pe axa Capricorn-Rac, afecteaza etapele 
gandirii, memoria si stabilitate emotionala. Intregul corp pare sa fie zdruncinat 
de reactii venite din interior sub forma unor dureri care il traverseaza sau sub 
forma unor flash-uri ale caror trimiteri sunt greu de inteles. Se va pune aceasta 
confuzie pe lipsa de vitalitate, reactii organice la factorii de mediu (umezeala, 
caldura, frig, mirosuri neplacute, poluare), dar si pe seama unor vicii 
comportamentale, dupa cum vor fi apreciate de cei care vor trece prin asta. 

Neseriozitatea da tonul actiunilor si impresiilor si, pentru ca Luna va avea 
un aliant in Uranus, concluziile, negative, de altfel, puse pe seama interactiunii cu 
mediul, cu oamenii din jur sau printr-un proces de rememorare a trecutului, se 
vor sustine pe o mare incredere. Ceea ce vom spune, ceea ce vom gandi sau vom 
face ne va da incredere. Vom fi mandri, chiar narcisisti, vis a vis de propriile idei. 

Prin urmare, vom avea o prima zi a anului cu pierdere de memorie, cu 
reactii temperamentale lipsite de maturitate sau intelegere, cu interventii 
superficiale in a ne impune programul zilei sau in al modifica. Nimic nu pare sa 
fie pe plac, dar orice am face, daca intalneste si momente in care sa ne exprimam 
convingerile, sa ne aruncam prejudecatile peste tot sau sa ne defulam dorintele 
pe unde apucam, ziua se dovedeste a fi speciala si fericita. 

Azi vedem ca uitarea este un benefiu al umanitatii. Ea are un evident 
caracter dramatic pentru ca trage in jos cunoasterea si experienta, puterea de a 
construi valori prin efortul personal, de dragul unui obstacol pe care nu-l putem 
digera. In acest context oamenii din jur devin personaje noi, fericiti sau suparati 
dupa cum le cade lumina pe fata, lipsiti total de esenta si fara a aduce, prin 



2009 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime!  
 

361                                                                                         © Gheorghi ță Coşer, 2009 

faptele lor, permanenta sau stabilitate. Uitarea va invoca azi “traieste clipa 
prezenta si bucura-te de ea” si daca vibratia astrala se opreste la a predispune 
doar atat, in viata unora, ziua va fi reusita. 

 
 
 
Sambata, 2 ianuarie 
Inainte de rasaritul Soarelui, Luna va trece in Leu, aprinzand sentimentele si 

centrand valorile pe etaloane egoiste, limitate la experienta personala, inchisa 
fata de anturaj, grup, societate sau natiune. Azi, Luna va ridica un sextil cu 
Saturn, un trigon cu Junon si o opozitie cu Lilith din Varsator. 

Semnele acestei zile sunt diferite de cele predispuse anterior. Ambitia de a o 
lua de la capat, puterea de a infrunta ceea ce se dovedeste mai greu din dorinta si 
vanitatea de a-si atribui merite glorioase, de a revendica intreaga gama a ovatiilor 
la care ne vom astepta in aceasta zi. 

Sextilul Lunii cu Saturn aduce principala trasatura acestei zile. Ea va oferi 
luciditate, seriozitate, limita in extindere, dar, in acelasi timp, ponderatie si 
abilitatea de a vedea in perspectiva. Pe aceste vibratii, impusul spre socializare va 
fi oprit de o experienta anterioara, de un plan, un obiectiv important pentru sine, 
o valoare care trebuie acum, in mare graba, pus in aplicare. Unii se vor opri din 
agitatie si isi vor rezerva timpul odihnei sau pentru repararea a aceea ce zilele 
anterioare au stricat. 

Totusi, coloratura lui 2 ianuarie, in care echilibrul emotional, dorinta de 
afirmare, de a avea ultimul cuvant, de a da curs replicilor, recomandarilor, chiar 
ordinilor, va avea, in opozitia Lunii cu Luna neagra, un obstacol serios. Indiferent 
in ce directie ne indreptam, cu intentia de a urgenta ceva, de a face pe ultima suta 
de metri ceea ce am lasat in parasire in zilele anterioare, azi intervine un factor de 
stres, aparent banal, pe care nu l-am luat in calcul. Acestea devin cu atat mai mult 
ghinioane si nu simple erori sau iesiri din ritm, cu cat suntem implicati in 
probleme mai ample si mai importante. 

Prin urmare, ziua de 2 ianuarie ne da motive se seriozitate, de implicarea in 
activitati cu un evident spirit practic, de a avea perspectiva faptelor viitoare si, 
mai ales, de a intui care sunt elementele spre care trebuie sa ne indreptam atentia 
in acest an. Tentatia zilei, Lilith, le va aduce teama unora si aroganta altora si fie 
isi vor considera viziunea in totalitate fantezista, fie ca ea trebuie, in mod absolut 
obligatoriu, sa se indeplineasca. 

Este greu sa punem masura intr-un asemenea context astral, pentru ca prea 
putini vor fi aceia care vor da o tenta pozitiva lipsei de masura. Tocmai de aceea 
recomandarea zilei este de a aborda evenimentele sale cu masura si ponderatie. 
Chiar daca vom avea foarte clar senzatia ca am pierdut un timp pretios pe care 
destinul nu ni-l va mai da inapoi, chiar daca primul impuls este acela spre revolta 
sau discordie, lezarea armoniei, a prieteniilor, a echilibrului care exista deja in 
familie si care a fost castigata in zilele anterioare cu pretul uitarii, trebuie sa ne 
impunem respect si consideratie pentru neputinta. Omul, la un moment dat, 
poate deveni o personificare a neputintei si ea trebuie contientizata azi pentru a 
lasa sa se intrevada un sentiment curat, pur, superior al smereniei fata de 
propriul destin, fata de cel care patroneaza intregul spectru al vietii, viata insasi – 
Divinitatea. 
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In lipsa acestei masuri acum, tensiunea interioara, in zilele anterioare, va 
trece intr-o alta gama si intensitatea ei va fi din ce in ce mai greu de controlat. 

 
Duminica, 3 ianuarie 
Utima zi a saptamanii este si cea mai grea pentru ca aduce o conjunctie a 

Lunii cu Marte retrograd in Leu si trei opozitii cu planetele din Varsator. 
3 ianuarie este o zi de mari incercari relationale, de mari conflicte interioare, 

de tulburare a constiintei individuale si de savarsirea, ca urmare a acestora, a 
unor fapt sociale negative, aspre, agresive. 

Relatia Lunii cu Marte va indrepta atentia spre spectrul relatiilor intime, 
personale, spre ceea ce consuma energia fizica, spre ceea ce va implini si va da o 
nota originala experientei. Aceasta confuntare a Lunii din Leu cu un Marte, 
complexat de inaltimea sau de boala sa, aduce pericolul depasirii limitei unei 
bune intelegeri si declansarea unei tensiuni ce se poate consuma intr-o 
confruntare de proportii. Azi este ziua in care iubiti se cearta, in care sarcinile si 
indatoririle de familie trebuie impartite, in care cel care a facut mai mult nu mai 
vrea sa faca si cand isi va cere drepturile, fiind dispus sa mearga foarte departe in 
revendicarea sa. 

Unora li se va parea o zi oarecum linistita, pentru ca sta in natura firii 
umane sa se ajunga regulat la astfel de confruntari, numai ca azi ele vor 
curprinde intregul spectru al preocuparilor si cam toate sectoarele de viata. Spre 
orice ne vom indrepta gandurile exista o indoiala, un stres, o nemultumire sau o 
stare de nervi. Dar nici confruntarile nu ne linistesc si nici apelul la un cadru 
intim, echilibrat in mod real sau iluzoriu al zilelor anterioare. Nimic nu ne place 
pentru si un disconfort fizic va pune stapanire pe noi. 

Acest neastampar, atunci cand este scos in societate, cand este liber sa se 
consume intre institutii sau intre reprezentati ai acestora, va produce consecinte 
dramatice. De asemenea, imienta producerii acestei explozii in sectorul social cu 
o mica intarziere (Marte este retrograd) este mare. Astfel, data probabil a 
producerii acestei descinderi ar putea fi in jurul lui 17 ianuarie, cand Luna din 
Varsator i se va opune lui Marte si cand va aduce la lumina deciziile proaste al 
acestei zile. Daca la inceputul saptamanii Luna se afla in careu cu Marte, fiind 
impotriva lui si criticand deciziile proaste, retrograde, sperand ca prin asta i se va 
reinprospata viziunea asupra viitorului acum ea devine un aliat al sau, 
consumandu-se in conflicte fara rost sau cedand in confruntarea cu sine si 
dedandu-se balazarii, refuzului, tristetii. 

Prin urmare, este foarte dificil sa poti aduce echilibrul in viata de familie 
intr-o asemenea zi. Orice vorba, replica, gest atitudine sau absenta acestora 
atunci cand este solicitata, va putea duce spre deprecierea bunelor relatii, chiar 
daca ele au fost mentinute artificial. Vazul, privirea, lumina ochilor, lumina zilei, 
mediul iluziilor cinematografice vor comporta azi un risc si deopotriva o mare 
pierdere. 

Azi ne putem expune, pentru putin timp, privatiunii luminii, acoperirii 
ochilor si incercarea indeplinirii unor activitati casnice, personale fara a dispune 
de analizatorul vizual. Lumina ajuta la orientarea in aceasta lume, dar azi este un 
consilier rautacios si ar putea strica fericirea cand se pune prea mult accent pe ea. 
Intoarcerea spre interior pentru selectarea impresiilor care ne vin din social este 
recomandarea acestei zile. 

 


