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Luni, 4 ianuarie 
Inainte de rasaritul Soarelui, Luna schimba semnul, trece in Fecioara si ne 

incurajeaza sentimentele practice, gandurile care se pot realiza, selectand visele si 
dorintele de relaxare, atractie, marire sau decadere. Cum este si de asteptat, la putin 
timp de la intrarea in acest nou semn, Luna va ridica un trigon cu Pluton si pana seara 
nu se mai intampla nimic, atunci cand Soarele, aflat toata ziua in cazimi, va implini la 
grad perfect conjunctia cu Mercur. 

Retragerea gandurile si impulsurilor spre o zona inteligibila, practica, serioasa, 
morala, dar si concentrarea instrumentelor psihice in aceasta directie, prin primul si 
respectiv ultimul eveniment astral al zilei, aduce o stranie echilibrare, un suflu nou 
faptelor cu caracter social, un impuls spre a face fapte mari. 

Exista insa si un efect negativ al acestei zile, pe care Luna si Pluton, aflati intr-o 
prietenie neobisnuita, vor sa o puna in aplicare. Suntem cu Soarele, Mercur si Venus pe 
Capricorn, dar si cu doua importante elemente de destin, Pluton si Capul Dragonului, pe 
acelasi semn si intreaga noastra structura energetica, intregul spectru al inclinatiilor 
psihologice, oricat de dinamic si liber ar fi, prin remodularea prioritatilor, se va 
comporta in virtutea conservatorismului, a gandurilor pentru propria stabilitate, pentru 
propriul confort. Ambitiile reci, calculate vor fi alimentate de spiritul practic specific 
acestei zile, dar si de o minte ordonata, centrata, care lucreaza mult mai bine pentru sine 
sau in echipa pentru a spori avantajul personal. 

Daca in sens general ziua orienteaza spre acest sector, in aspectul particular, ea 
va leza personalitatea, libertatea, curajul de a spune ceea ce mintea elaboreaza, pentru a 
impune noi etaloane, noi standarde sau pentru a trasa noi finalizati, fara a ne pune 
problema daca cele la care am lucrat pana ieri s-au incheiat sau nu. 

Prin urmare, 4 decembrie este o si complicata. Ea va hrani importanta de sine, 
valorile practice pentru ca spiritul conservator le va pune pe seama eficientei, pe seama 
exercitarii unui drept, fie acela de a decide pentru cresterea sau impunerea valorilor 
personale in fata altora, fie retragerea in glorie din fata unui obstacol pe care nu-l mai 
poate depasi. Pe acest fond relatiile dintre oameni par simple, libere, normale, dar asta 
pentru ca fiecare va fi atent la propria integritate, la acele elemente de comportament 
care sa nu le lezeze viziune si rolul pe care si-l atribuie in viitor. Azi oamenii se vor teme 
de greseli si de aceea vor parea mai precauti. Volumul mare de energie predisus de astre 
in zilele anterioare se mai mentine inca si el va fi directionat in partea inferioara a 
corpului. Coborarea fluidelor poate aduce eliminarea agresiva a toxinelor, difunctii 
digestive, scaderea temperaturii corpului in general sau in mod special in zona lombara 
si vulnerabilizarea acestei parti a corpului, senzatie de somnolenta, de diminuarea a 
puterii de a reactiona. 

Unii vor alege sa lucreze in solitudine, refuzand contactele si retragandu-se intr-
un mediu izolat. Asta se va intampla pentru ca o serie de frustrari sunt pe punctul sa 
explodeze si ipostaza care il va activa va fi una cu substrat social: o sarcina perceputa ca 
nepotrivita, reprogramare, reprosuri, sactiuni pe linie administrativa, decizii impotriva 
departamentului in care se lucreaza, disconfort fizic. 

 
 
Marti, 5 ianuarie 
Azi ne vom lauda pentru alegerile zilei de ieri. O simpla retrospectiva ne va aduce 

confortul si siguranta de sine, putere pentru a merge cu pas mici mai departe si 
certitudinea ca, daca pastram ritmul, tinta, oricat de inalta va fi, va putea fi atinsa. 

A doua zi a saptamanii se dovedeste o zi a pacalelii, a minciunii, a zambetelor 
false care nu ascund prietenie, ci un confort personal pe baza caruia persoana in cauza 
alege sa consume din rezerve pe zambete, amabilitati cu persoane care nu erau, pana 
mai ieri, demne de asta. 
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Acest gen de reactie nu este decisiv si nu va indica eficienta, ci, asemenea zilei de 
ieri, frustrare cu substrant personal sau social, imposibil de controlat. Frica de a nu 
pierde un loc, o imagine, un statut sau de a nu pierde bani sau ceva ce poate fi convertit 
in bani se va infiltra atat de bine incat, nici nu vom observa ca dupa o zi petrecuta cu 
zambete, bucurii, ovatii sau simple momente de relaxare, finalul lui 5 ianuarie se 
dovedeste trist si dureros. 

Teama nu poate rezolva nimic si cu atat mai mult azi, cand ea este motivata de 
incertitudinea alegerile pe care le-am facut, de momentul de iluminare in privinta 
drumului pe care ne aflam, de rolul pe care am ales sa-l jucam, de gandurile pe care le 
punem la dispozitia celorlalti si care ne fac, prin informatiile pe care acestea le contin, 
vulnerabili. 

Conjunctia lui Venus cu Mercur retrograd din Capricorn ne apropie gandurile de 
prietenii ce au o varsta inainta, de rudele sau amicii fata de care, in zilele anterioare, am 
dezvoltat o atitudine nepotrivita, de valorile literaturii, culturii sau stiintei pe care le-am 
ignorat in ultimele saptamani si apropierea de acestea prin afisarea unui sentiment pios, 
de studiu intelectual sau afectiv, de disponibilitate si deschidere. Unii vor rezerva seara 
lui 5 ianuarie pentru vizite, pentru apelul, chiar si mental, nostalgic, la vremuri trecute, 
in care a fost cultivat un sentiment ce ni se pare acum stabil, valoros, trainic, durabil. 

Prin urmare, a doua zi a saptamanii ne trimite intr-un abis. Ne aminteste de 
marile frici pe care le traim pe aceste aspecte astrale complicate si ne creeaza sentimente 
negative complexe. Pe baza acestora putem zambi, demonstra trairi pe care nu le avem, 
jongland cu ele intr-o maniera elaborata, cultivata ce va fi cu atat mai eficienta cu cat 
mai rafinata sau distinsa este persoana. 

Finalul zilei se va arata in alt ton astral decat restul zilei. Ea ne va aminti de 
originile noastre, de punctul din care ne extragem puterea, de vibratiile care ne inspira 
putere. Cei care, consumati in ambitii personale marete, au acordat mai multa 
importanta zilei anterioare, vor percepe ziua de 5 ianuarie ca pe una tonica, realista, iar 
apelul la valorile arhetipale, ca o subtila modalitate de regenerare sau de sporire a 
puterii personale. 

 
 
Miercuri, 6 ianuarie 
6 ianuarie este cea mai dificila zi a saptamanii. Trecerea Lunii din Fecioara in 

Balanta, schimba punctul de greutate de pe nevoi personale pe cele sociale, de pe 
mijloace personale pe solutionare, de pe insturmente casnice, domestice, de implicare 
intr-un demers, pe cele sociale, publice, comunitare. 

Atunci cand Luna trece prin Balanta oamenii au tendinta de a se preocupa de 
celalalt, de modalitatile de raportare la “celalalt”, la echilibrul in relatiile pe care le au 
deja sau la schimbarea tacticii de actiune de pe valori, interes, mijloc, ego, pe principiu, 
echidistanta, mijloc de locomotie in grup, instrument de adresare fata de comunitate, 
natiune, popor. 

Lucrurile insa nu merg spre armonie, asa cum ar trebui cand Luna trece prin 
Balanta, ci merg spre o modificare impusa armoniei subrede care exista deja. Careul 
Lunii cu Pluton si, la aproximativ doua ore, conjunctia sa cu Saturn, vine sa confere o 
directie gresita aceestei zile prin folosirea unor cuvinte neadecvate, prin agresarea 
constiintei de grup, devitalizare, pierderea controlului in public, rigiditate, dezechilibru, 
ordine. 

Daca dimineata parea sa fie in ordine, cu cat ne apropiem mai mult de momentul 
careului la grad perfect intre Luna si Pluton, cu atat drumurile se scurteaza, cuvintele se 
imputineaza, greutatea exprimarii devine din ce in ce mai mare si in fata unei asemenea 
saraciri oamenii se dovedesc a fi lipsiti de rafinament, intelegere sau rabdare. Relatia 
dintre individ si comunitate este acum agresata prin bunuri (pierderea sau deteriorarea 
lor), lipsa de mobilitate, refuz al transformarii, uratire. 
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Prin aceste trasaturi intervalul de doua ore intre careul Luna-Pluton si conjunctia 
Luna-Saturn (13 - 15) are, acum, un mesaj strategic important pentru ca tranforma Luna 
intr-un mesager intre Pluton si Saturn, intre directiile grupului si executant, intre tipul 
de karma pe care trebuie sa-l purificam si instrumentul prin care aceste fluctuatii ale 
destinului se vor manifesta. 

Fie ca aceasta karma se va manifesta printr-o conjunctura sociala sau printr-o 
persoana, fie ca ea va fi vizibila din relatia cu sine, cu temerea cea mai mare, ideea de 
timp potrivit, de menire, de ceas bun sau rau va defini o conjunctura dificila asupra 
careia vom reveni ostentativ pana in 31 ianuarie cand Saturn si Pluton se vor afla in 
careu la grad perfect. 

Prin urmare, ziua aduce un mesaj direct, statornic, unul centrat pe puterea 
emergenta a aspiratiei de a purifica destinul si de a primi din partea sa o confirmare, fie 
prin solutionarea concreta a unor probleme, opozitii sau constrangeri, fie prin 
deschiderea unor noi posibilitati de actiune in social sau de dezaluire a propriei fiinte. 

Cei care lucreaza cu energia si care au avut cel putin o data in viata sentimentul 
ca intregul destin, karma sau instrumentele sociale prin care aceasta se manifesta, 
atarna greu obosind sufletul si abandonandu-l in stari durereoase de tristete, 
deznadejde, parasire, alungare, neapartenenta, vor aborda azi meditatii asupra luminii 
solare sau asupra unei lumanari aprinse, pentru a se elibera de aceasta povara. Vibratia 
solara sau a flacarii unei lumanari evoca fiintei de lumina care suntem amintirea starii 
sale de imponderabilitate, de libertate si neconditionare din retrairea carei karma se 
poate purifica si sufletul izbavi. Toate insa dupa credinta fiecaruia... un al mister al 
practicii spirituale, pe care fiecare va trebui sa-l dezlege pentru sine. 

 
 
Joi, 7 ianuarie 
Trecuta de jumatatea zodiei Balanta, Luna va avea de ridicat, in prima instanta, 

careuri la planetele din Capricorn, cautand dupa contextul complicat al zilei anterioare, 
sa gaseasca vinovati pentru ceea ce s-a stricat, fie in mod acuzator, intransigent, rece, 
distant, fie cu o prefacuta intelegere, intr-o maniera rafinata, rasata pentru a nu i se 
distinge vina. 

Intr-un perfect acord cu valorile ondulatorii ale aspectelor pe care Luna, din 
Balanta, le face cu cele din Capricorn, careul Luna-Soare (Ultimul patrar) se implica in 
solutionarea problemelor comportamentale, in conturarea valori care au fost afectate de 
valul modificarilor interioare si exterioare ale zilei de ieri. Se vor aborda astfel atat valori 
morale clasice legate de minciuna-adevar, curaj-slabiciune, siguranta-incertitudine, cat 
si cele produse de societatea actuala fara a impune un antagonism: lipsa banilor, 
acuratetea informatiilor, rezervele, depozitele, tranzactia de marfuri, arta moderna in 
maniera ei revolutionara, abstracta, chiar stranie, dar si aparatele electrocasnice prin 
defectele lor sau prin aprecieri asupra limitelor lor de functionare. 

In a doua parte a zilei Mercur retrograd isi arata ostilitatea fata de grup, 
societate, fata de aleasa inimii sau fata de caminul in care isi cauta siguranta. Prin careul 
cu Junon, semnele de impacare sunt iluzii, iar maniera armonioasa de a gestiona un 
conflict sau o relatie incordata intre doi membri ai familie, doua departamente sociale, 
chiar intre persoana in cauza si un dublu interior critic si arogant, va amplifica 
tensiunea, lasand in urma doar dizamonie si ostilitate. 

Prin urmare, ziua de joi este o zi incarcata de tensiune. Valorile umane si cele 
sociale sunt puse intr-o balanta gresita, dizamonioasa, in care intr-un taler mai exista 
greutati suplimentare ascunse de marginile tarei, iar celalalt este gaurit si nu poate 
mentine un contraargument, o completare, o solutie sau chiar o rezolvare. Se va incerca 
sa se patrunda sensul acestor evenimente, dar orice incercare de revenire intr-un spatiu 
al concretului va fi sortit esecului. Ideiele vor fi etalate in mod disparat si tocmai de 
aceea nu vor avea consistenta, iar de aici pana la a li se atribui un caracter abstract nu 
este decat un pas. 
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Nu-i de mirare ca ziua se incheie cu un careul al Lunii cu Nodurile sale. In aceste 
momente, din superficialitate sau teama, ne vom cauta scuze pentru maniera in care am 
abordat aceasta zi. Seara aduce, asadar, regrete, nemultumiri ascunse in spatele unei 
infatisari caustice. Cu cat teama, nascuta dintr-o perspectiva eronata a zilei, va fi mai 
mare, cu atat mai dur si mai intransigent va fi personajul pe care il vom afisa. 

 
 
Vineri, 8 ianuarie 
Azi vom realiza ca evenimentele haotice ale zilei de ieri, chiar daca in mare parte 

nu ne-au lezat in mod personal, pentru ca am ripostat cu incapatanare, ne-au impus o 
selectie a gandurilor, persoanelor din anturaj si ne-a zdruncinat sistemul de valori ce 
avea o aplicabilitate pe termen scurt. 

Chiar de la miezul noptii, Luna va implini trigoanele cu planetele din Varsator, 
aducand o noua incercare in eliberarea fiintei de durere si apropierea ei de intelesuri 
subtile majore. Exista insa azi interferente si ele vor fi puse pe seama reziduurilor din 
zilele anterioare. Unii se vor apleca asupa televizorului defect, asupra calculatorului care 
nu mai poate fi conectat la internet sau asupra fierului de calcat care refuza sa mai calce 
cu aburi. Altii vor alege sa-si consume aceasta drama intr-un spatiu interior. 
Despartirile ipotetice, trecerile intr-un plan paralel, frica de moarte, de boala, de 
refuzuri, de abandon sunt stari care se interpun peste ceea ce ziua de azi ne ofera. 

Vineri va fi o zi a gandurile negative. Ele isi vor face culcus in zonele cele mai 
vulnerabile si vor leza increderea in sine si modul in care ne raportam la cei din jur. 

Atunci cand lezeaza increderea in sine, o emotie negativa survenita pe trigonul 
ridicat de Luna cu o alta planete pe semn de aer nu poate sustine o dizarmonie. Se 
dovedeste ca este dizarmonie atunci cand se incearca un gen de comunicare peste 
limitele psihocomportamentale normale sau sociotemporale: cuvintele sunt nepotrivite, 
nesincere, greoaie, rupte din context, agresive ironice, sau momentul nu este deloc cel 
potrivit, nici institutia carei i se adreseaza, dar nici maniera in care este elaborat 
impulsul, actiune, textul, discursul. 

Atunci cand va leaza modul in care ne raportam la cei din jur, semnul de cadere 
al Lunii in Scorpion va rezuma totul la nivel de putere. Puterea nu implica in mod 
obligatoriu si rafinament sau suplete, ea se bazeaza pe dominare si supunere. Tocmai de 
aceea ziua va veni cu un plus de forta indreptat impotriva a ceea ce celalalt isi considera 
liber de orice ingradire. Semnul devine astfel complicat pe linie ierarhica sau in relatiile 
dintre generatii. 

Prin urmare, 8 ianuarie devine o zi complicata de tensiuni ce pornesc de la 
motive logice, plauzibile si in mare parte benefice, dar plasate cat se poate de prost. 
Indiferent ca se va experimenta un mod nou de comunicare, un nou mod de abordare, 
cuvinte noi sau ca se initiaza un demers social a carui intarziere este justificat de etapele 
intermediare elaborarii acestei deciziei, finalul este prost, gresit. Azi intampinam 
opozitie din partea tuturor. Fiecare, la randul sau, nu va putea sa surprinda esenta 
comunicarii pentru ca impulsul este de a rupe o bariera si, cine stie, comunicare, buna 
intelegere atunci cand a fost sustinuta pe frica, angoasa, nemultumire, agoism sau 
posesivitate, poate comporta azi o iesire din ritm o rupere de ceea ce am crezut ca e bun, 
doar pentru ca asa parea. 

8 ianuarie nu este o lectie de viata, dar poate fi un semnal de alarma, un mod 
particular de a intelege care este sensul si directia spre care ne indreptam si care este 
calitatea elementelor pe care le punem la dispozitie celorlalti pentru a trai integrati in 
mediu, nu ca factori agresivi sau ostili acestuia. 

 
 
Sambata, 9 ianuarie 
Multi dintre noi aleg ziua de sambata pentru retragere sub carapace, pentru 

interiorizare, pentru a-si acorda cateva moment speciale prin care sufletul sa se refaca 
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pentru ceea ce va insemna urmatoarea saptamana, ce incepe, chiar de luni, in forta, cu 
doua conjunctii Soare-NN, Soare-Venus si Venus-NN, se continua cu doua sextile 
(Soare-Uranus si Venus-Uranus), il aduce pe Mercur la mersul direct si, in aceeasi zi, o 
Luna noua pe Capricorn. Asadar, se anunta o saptamana destul de grea, cu evenimente 
astrale pline de insemnatate, majore, care vor genera efecte pe termen lung si consecinte 
iremediabile. 

Acum Luna este inca in Scorpion, si va implini azi doua sextile (cu Mercur si cu 
Venus) si doua cuadraturi (cu Lilith si Marte). Semnul de retragere spre un univers 
interior este evident si argumentat indiferent de calitatea motivului pe care il detinem. 
Unii se vor arata obositi dupa o saptamana complicata din nimic, care nu a detinut 
evenimente astrale importante, dar care a predispus o agitatie pentru a finaliza 
evenimente de la o mai mica anvergura, iar altii vor avea intuitia saptamanii viitoare sau 
vor avea constiinta planurilor ce sunt deja facute pentru asta si isi vor rezerva timp 
pentru a reflecta sau regandi strategia acelor zile. 

In sfera personala puterea de decizie va fi diminuata, ea se va arata retrasa intr-
un sector sigur, pentru a se proteja de resentimentele si lipsa de ordine, precizie, 
armonie ce a ramas in aer din zilele anterioare. Unii dintre cei care isi sustin 
argumentele pe aceste decizii se vor vedea in postura de a da explicatii pentru timpul lor 
liber, de a se arata calmi si linistiti, de parca trebuie sa-si dovedeasca, asa cum face un 
avocat intr-un proces, nevinovatia, alegerile sau culpa. 

In sfera sociala de actiune, caderea Lunii este semn de leziuni pe structuri sociale 
mici, de descindere a unei forte de dominare, acaparare sau distrugere ce se deplaseaza 
din zonele puternice, ample, extinse, spre zonele de o mai mica amploare. Semnul acesta 
de agresiune survine in acest sector ca efect al unor sarcini profesionale, administrative 
sau militare dezvoltate in anul anterior si care vor actiona pentru a implini un plan sau a 
finaliza o strategie. 

In Scorpion, Luna aduce dureri sufletesti greu de explicat. Ea este obligata sa 
renunte la romatism, a nostalgii, la amintiri constructive. Azi oamenii isi vor aminti ca a 
trai in comunitate inseamna a te expune riscului de a fi agresat de altii, chiar daca in 
forul interior intentia de a agresa, contracara sau domina ceva exterior este aproape 
inexistenta. Valul schimbarilor, a unduirilor este azi periculos pentru cei sensibili, care 
vor sa traiasca intr-o sfera, intr-un cadru izolat de interferente imediate. 

Prin urmare, 9 ianuarie va aduce amploare acelor stari sufletesti sau acelor 
conjuncturi sociale pe care fiecare ar trebui sa le traiasca in intimitate, in izolare sau in 
refuz total fata de conjuratii, asocieri sau intrajutorari. Azi trebuie sa descoperim 
deliciile interiorizarii, sa uitam de resentimente, de planurile pentru saptamana 
urmatoare, de gandurile de discriminare, umilinta, refuz sau dominare, de lipsurile 
materiale venite ca o consecinta a proastei administrari financiare. 

Daca in sfera personala abordarea acestei directii este relativ simpla, in cea 
sociala complicatiile vor fi asemanatoare somnambului care merge pe acoperisul casei 
sale si viseaza ca alearga pe o plaja insorita. Va exista in 9 ianuarie o discrepanta intre 
viziune si realitate si ea se datoreaza, nu greselii de interpretare, ci unei distorsiuni ce 
devine cu atat mai mare cu cat cel in cauza refuza interiozarea, apelul la un for interior, 
reanalizarea posibilitatilor, oprirea dialogului interior. 

 
 
Duminica, 10 ianuarie 
Impulsul de a abandona directivele exterioare, pentru a da posibilitatea 

sufletului, organismului sau, in mod particular, anumitor organe sa se revitalizeze, sa se 
refaca dupa un stres perceput disproportionat de-a lungul ultimelor zile, se vor mentine 
si in aceasta zi. 

Azi, Luna va trece prin ultimul sector al zodiei Scorpion, aducand in centrul 
atentiei nu doar aspecte importante ale vietii personale, prin cele sase aspecte pe care le 
va implini azi la grad perfect, ci prin apelul la Neptun - guvernatorul zodiei Pesti ce il 
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gazduieste acum pe Uranus aflat azi in trigon la grad perfect cu Luna la ora 7:28, ceea ce 
aduce intervalului 7:28 (trigon Luna-Uranus) - 10:21 (careu Luna-Neptun) semne ale 
modificarii de vibratie, chemari spre exterior, tentatii spre a impune altuia propriul 
etalon. Asadar, fara sa cadem in subiectivism, putem pune in centrul spectrului acestei 
zile careul pe care Luna il face cu Neptun ca semn de dizarmonie intre sentiment si 
intuitie, intre “ceea ce ma defineste pe mine” si “ceea ce traiesc”. 

Relatia Luna-Neptun, prin intermediul gradelor aduce devenire, perspectiva. Ea 
porneste de la o intuitie, o imagine, o intelegere poate chiar o viziune asupra viitorului si 
nu se incheie cu consumarea acestuia intr-un mod concret sau recompensatoriu, ci, ceea 
ce acum vedem ca fiind final, inseamna trecerea de la ipoteza la certitudine. In mare 
parte acest proces va fi realizat de minte si ea va etapiza omului procesele tranformarii, 
ii va spune cu precizie cam ce are de facut in fiecare zi, cum isi va vedea viitorul, cum va 
arata partenerul de viata dupa 5 ani de convietuire sau ce face spiritul dupa moarte. In 
realitate acest proces, ce poate fi denumit drept momentul mintii, este departe de a 
surprinde finalitatea procesului inceput azi. Orice procupare demarata azi se va finaliza 
intr-un proces de mistificare, de apropiere de spirit, de sufletesc, de Divinitate, deci va 
avea un final mult mai indepartat decat ceea ce percepem acum. Acest proces va face 
casa buna cu informatii deja acumulate, cu procese pe care deja le facem constient si 
poate aduce, pe la jumatatea intervalului asupra caruia facem aprecieri, o stagnare, o 
blazare din lipsa de informati sau valori. Acesta este momentul in care mintea a obosit, 
acesta este punctul in care se va cere o schimbare a ritmului, a vitezei de lucru, chiar a 
metodei. 

In paralel cu acest proces interior, captivant si magic, evenimentele sociale vor 
seamana cu cele de ieri. Chiar daca Luna se va afla in sextil cu Capul Dragonului, deci pe 
final de ciclu draconitic, semnele ca ea sa fie ajutata de destin merg spre sfera spirituala, 
spre gesturile ce tin de domeniile spiritului, a cautarii spirituale, a ajustarii valorilor 
morale in raport cu cele universale, transmise de Avatari omenirii. 

Prin urmare, ultima zi a saptamanii va tenta cu studiu, cercetare, apropiere de 
spirit intr-o ambianta placuta, mistica, poate chiar magica, fara semnale sau mijloace ce 
produc impresii spectaculoase. Azi oricine poate folosi energia si toti cei care o vor folosi 
vor dispune de o mai mare sensibilitate. Indiferent ca alegem ca percepem vibratiile 
particulare ale planetelor, meditand asupra lor, sau alegem sa aplicam orele planere 
individuale sau generale, semnul de eficienta in a manipula energia astrala va fi vizibil 
pentru toti. Nu trebuie sa cadem in greseala de a considera ca rezultate bune obtinute 
azi vor fi garantate si maine sau pentru mai tarziu. Iluzia permanentizarii este puternica. 
Relatia dintre gradele 25 Scorpion si 25 Varsator cere omului luciditate si efort constient 
de a mentine perceptia prin concentrare. Asta inseamna antrenament, iar performantele 
vor deriva din efort, nu din interesul de o clipa, cum se intampla azi. 

Cei care lucreaza cu energia vor vedea in relatia celor doua grade semnul unei 
oglinzi in care se va reflecta omul cu abilitatile sale cele mai mari. Oglindindu-se in ea 
omul va percepe timpul intr-o alta desfasurare si va dispune urgent de cea mai mare 
putere a sa. Acest talent va fi utilizat pentru perspectiva, pentru planurile pe care le 
aplicam destinului. Cine nu stie ce a vazut in oglinda destinului va putea sa-si descopere 
instrumentul de lucru aplecandu-si atentia spre sfera emotionala. Emotia si gandul ii 
vor spune ce poate el sa faca mai tare si mai repede. 

 
Luni, 11 ianuarie 
Prima secventa a Lunii in Sagetator vine prin sextil ei cu Saturn. Alaturi de 

aceasta sete de cunoastere a sentimentelor, de a da curs unei mari incercari a vietii, de a 
surprinde, printr-un tur de orizon, esentialul, Soarele, prin conjunctia cu Capul 
Dragonului, aduce aceasta curiozitate in pragul unui declic interesant. Sansa este o mare 
tentatie a acestei zile si ea nu vine numai prin alaturarea lui Venus Soarelui, aflat acum 
in preajma lui NN, ci si, spre seara, prin conjunctia acestora. 
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Prima zi a saptamanii aduce astfel un buchet de gandurilor bune, tentatiilor, 
provocarilor, faptelor cu un mare risc, dar aplicate elementelor esentiale vietii sau 
gesturilor majore. Unii vor lasa gandurile in voia lor, altii si le vor ordona dupa cum vin 
evenimentele din anturaj, in ambele situatii insa ratiunea si luciditatea vor face casa 
buna si intuitia momentului va implini sentimentul apartenentei fata de un grup, 
natiune, subiect sau ideologie. 

Semnul indoielii este, in aceasta prima zi a saptamanii, un cui in talpa. Ne vom 
confrunta cu el fie pe linie administrativa, prin decizii de grup luate impotriva unui 
subaltern, prin semne ale unei ruperi, dezbinari sau suspiciuni ce planeaza asupra unor 
asocieri sau buni prietenii, dar si pe linie stiintifica prin dezicerea de rezultatele 
analizelor de laborator, medicale, psihologice, de solutiile venite de la un specialist intr-
un cadru solemn. 

Prin urmare, 11 ianuarie ne aduce aproape motivul gloriei si al succesului, al 
ispitei de a pierde prin renuntare totala sau al tentatiei de a invinge prin orice context 
social. Destinul revine din nou in centrul atentiei fie in ansamblu, aducand indreptarea 
constiintei asupra faptelor marete, sociale, politice, fie prin demersuri personale ce vor 
produce in acest an efect majore. 11 ianuarie ne poate invata o alta fata a curajului, a 
superioritatii, punadu-ne in ipostaze neplacute sau jenante, in situatii neanticipate care 
ne vor oferi o viziune asupra puterii personale dintr-o noua perspectiva. Din acest unghi 
semnul puterii este unul straniu, abia vizibil pentru ochi, dar puternic pentru suflet. 
Impregnand constiinta cu aceste sentimente noi, omul poate deveni fauritorul 
propriului destin. Azi vom intelege ca nu exista oameni mici si mari prin natura lor, ci 
oameni care devin mici sau mari dupa cum alegerile pe care le fac. 

 
 
Marti, 12 ianuarie 
Atingerea, in 11 ianuarie, a momentului de destin face din 12 ianuarie o zi a 

culegerii roadelor, a intelegerii, a retrospectivei, a mandriei de a fi si de a domina prin 
informatie, educatia morala, cunoasterea, caldura sufleteasca, persuasiunea. 

Azi, Luna din Sagetator culege roadele confruntarilor mai vechi, atat pe cele bune 
cat si pe cele rele. Evenimente din trecut, care nu vor nicicum sa moara, vor striga azi 
spre noi si ne vor aminti de dureri refuzate, de persoane cu care nu dorim sa colaboram, 
sa lucram, nici macar sa ne intalnim si care ne activeaza traume vechi. 

Intalnirile in generale sunt apanajul acestei zile. Indiferent ca vom consuma 
aceste influxuri astrale pentru o intalnire la o bere cu prietenii sau pentru o consultatie 
rapida intr-un cadru rustic, inopinat, sau vom cauta sa atingem o stare sufleteasca de 
autocompatimire, de umilinta, de repliere sau de abandon a placerilor lumesti, 12 
ianuarie nu ne va face cinste de ceea ce spunem, gandim sau simtim. Exista multa 
confuzie in ceea ce alegem sau ceea ce ne indeamna spre a alege ceva, in asa fel incat, 
daca ar fi sa concluzionam, sa aducem, cu mare efort, ratiunea in fata, tot ceea ce 
atingem ne confera nesiguranta, totul ni se pare efemer, lipsit de profunzime sau 
cunoastere. 

Daca prima parte a zilei intoarce spre noi gesturile trecutului, faptele glorioase 
carora acum le vom da o interpretare mai putin corecta, tangenta la madria si orgoliul 
puterii absolute (“eu am facut”, “eu pot” “eu stiu”), a doua parte a zilei va risipi aceasta 
umflare a orgoliului, aducand deconspirare. 

Prin urmare, 12 ianuarie va uni mandria de a fi invingator, cu puterea de a o 
lua de la capat. Nicio traire nu pare sa fie in regula, nici macar cele stabile, fata de 
prieteni, membri familiei sau cunoscuti, pentru ca impactul vine cu confuzie si indecizie. 

Privind intr-un context macro, cel al marilor grupuri sau al societatii, ziua, prin 
golul de gandire pe care il predispune ne poate aduce evenimente sociale majore fara un 
suport astral direct, ca o consecinta a trecutului care nu poate sa moara. Unii se vor 
intoarce din drum, se vor pierde cu firea, vor dori sa-si caute prietenii din copilarie si 
aceasta ratacire ii va face sa piarda timpul intr-un mod placut, dar inutil. Ziua nu este un 
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esec, tocmai pentru ca ramasite ale trecutului spioneaza momentul in care sa-si ceara 
drepturile. Daca ne amintim ca unul din impulsurile acestei zile este sa nu ne incredem 
in realitate, dialogul interior, lipsa de comunicare intre oameni, reactiile nepotrivite la 
numite cuvinte sau pur si simplu frica nejustificata, ce s-a cuibarit in suflet si bate in gat 
impreuna cu inima, creaza o cromatica pe care o vom transpune intr-un peisaj social sau 
sufletesc trist, obosit sau ponosit pentru a rupe monotonia sau stereotipurile. Oamenii 
se vor comporta ciudat azi si nu este in totalitate vina lor! 

 
 
Miercuri, 13 ianuarie 
13 ianuarie este o importanta zi a acestei luni, una plina de evenimente ample si 

puternice unde de soc transmise de-a lungul intregului an. In primul rand Venus va 
implini la grad perfect sextilul cu Uranus, invocand motive, unele chiar severe, de 
retragere spre o lume interioara despre care se va crede ca ofera mai multa siguranta si 
cumpatare. 

Ziua nu este insa dominata de acest aspect, ci este colorata cu el in asa fel incat 
orice gand, orice demers, ori intentie pe care dorim sa o fructificam in vreun fel va primi 
negatie, respect rece, distanta, retragere, o seriozitate nepotrivita contextului si un iz de 
straniu prin adoptarea unei stari opuse contextului. Nu ne va incomoda aceasta aborare 
si nici nu vom putea sa stricam prieteniile zilei de azi, ci, dimpotriva, ineditul 
intamplarilor, prin diversitatea lor sau prin unicitate, va face din 13 ianuarie o zi a 
mandriei pentru cei care considera ca viata nu le-a oferit niciodata diversitate. 
Rasunetul acestor fapte, ce vor aparea in cascada chiar de dimineata, ne va face sa ne 
intoarcem fata catre oameni si sa ne indreptam gandurile, conceptia, coloana vertebrala, 
moralul, fie gustand din veselia simplului, elegantului, discretului, fie detasandu-ne de 
superficialitatea care ne consuma timpul, energia, banii si nervii. Acest impuls se va 
raspandi peste tot anul 2010 si, cei care vor avea viziunea de ansamblu a faptelor lor, vor 
considera ca acesta este momentul de cotitura, de deschidere, de eliberare de 
conditionari, clipa in care au dat lovitura si nimic rau nu li se mai poate intampla. La fel 
de sigur se prea poate sa fie asa si la fel de sigur se prea poate sa nu fie asa. Aceasta 
dihotomie a finalitatii, anticipata prin comportamentul straniu al astrelor, va capata de-
a lungul anului o ondulare fireasca. Bucuriile intentiilor rostite, alese, gandite sau puse 
in practica in aceasta zi vor contrasta cu esecurile in acelasi registru care nu vor fi 
produse de evenimentele incheiate imediat, ci vor face parte dintr-o gama selecta de 
trairi si experiente ce trebuie intelese si apoi abandonate, intrucat apartin vechilor 
structuri. 

Toate acestea se vor petrece cu o Luna in Capricorn, apropiata lui Pluton si 
planurilor lui, ce conspira la toate aceste demersuri si la tot ceea ce se afla in stadiul de 
samanta, la tot ceea ce este viu, dar nevazut, fata de tot ceea ce se ascunde de teama, 
lipsa de lumina, neputinta sau, nu neaparata dintr-o defect, ci se ascunse prin natura sa. 
Misterul este un element care se va infasura in jurul planurilor acestei zile, picurand 
putin cate putin bucurie, speranta si deopotriva disperare si indoiala. 

Tot azi, Saturn va intra in mers retrograd si, daca prima parte a zilei ne-am 
delectat cu virtuti, bucurii nepamantene, realizari indraznete sau ne-am intretinut cu 
persoane curajoase, neobisnuite, extravagante, libere sau geniale, in a doua parte a zilei 
semnul de limitare va cuceri sfera gandurilor si va impune sentimentului prima 
ingradire: incep sa cred ca nu pot! Cat de straniu si cat de amplu pot dansa vibratiile 
astrale in periplul lor cosmic si cat de suav pot declansa energii care devin, cu atat mai 
greu de integrat si utilizat, cu cat ne vom departa mai mult de aceasta zi! 

Trasatura esentiala a acestui aspect este aceea ca 13 ianuarie reprezinta samanta 
multor actiuni ce vor domina, in desfasurarea lor, intreg anul 2010. Acum, dupa ce ne-
am planuit sa cucerim lumea idelor, taramuri necunoscute simtirii sau idealuri 
imposibil sau greu de atins, intoarcerea spre sfera personala, spre propria fiinta se va 
produce prin negatie, indoiala si teama. Aceasta intoarcere spre sine va sfida simtul si va 
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deveni un produs elaborat al gandirii sau un efect al experientei indiscutabile pe care 
timpul o va repartiza cu obiectivitate celui care merita. Ea se va produce pe sextilul 
dintre Soare si Uranus si in separatia sextilului pe care Venus il va face cu Stapanul 
Cerurilor – Uranus. 

A apropia un Soare interior, cum este cel din Capricorn, de Uranus, nu pe un pod, 
la o trece sau la o rascruce de drumuri ci, intr-un mod neobisnuit, la o teleconferinta, 
depasindu-se limitele traditionalului, a afectivitatii construita prin incercari, tatonari 
sau iubiri pasagere, si oferind privilegiul redescoperirii timpul pierdut si incercarii spre 
o redresare a destinuui intr-un alt sector al vietii, sau intr-o alta dimensiune. 

Prin urmare, 13 ianuarie este, prin amploarea, profunzimea si diversitatea 
evenimentelor, cea mai importanta zi a saptamanii. Cuvintele rostite azi isi vor gasi 
fratii, nepotii sau stranepotii insirati peste tot anul 2010, iar averea impartita acestora in 
asa fel incat efortul pe care il vor face pronind de la ea sa nu gaseasca nicio solutie 
viabila, stabila, solida, serioasa sau puternica in timp. Nu este nici o zi de esec, ci este 
semnalul de plecare al trenului din gara. Azi cu totii ne vom alege un compartiment in 
acest tren. Compartimentul unora va fi defect si ponosit, al altora modern cu ferestre 
spre alte compartimente prin care calatorii sa-si umple timpul intretinandu-se unii cu 
altii, iar compartimentele altora vor fi pietre de incercare in intoarcerea spre valorile 
personale, spre Eu, putere interioara, suflet. 

Nu trebuie sa ne propunem sa facem ceva anume in aceasta zi, nici macar sa ne 
tinem de planuri pentru a implini superstitia ca intreg anul va fi asa, ci doar sa fim 
atenti cum se moduleaza si cum se desfasora raportul dintre intentie si realizare 
deoarece cu cat ne departam mai mult de 13 ianuarie, cu atat mai clar vor semana 
schemele comportamentului in societate, cu cele personale ale aceastei zile. 

In perioada 1-10 martie exista traditia ca fiecare om trebuie sa-si aleaga o zi, 
adica unul din cele 10 cojoace ale Babei Dochia, pentru a vedea, dupa cum este vremea, 
cam cum va fi intreg anul pentru el. La fel se va intampla cu aceasta zi pentru ca ea 
detine semintele intregului spectru al actiunilor lui 2010, ce sunt atribuite destinului 
personal. 

 
 
Joi, 14 ianuarie 
Multi se intreaba, privind infatisarea enigmatica a unui necunoscut: oare cu ce-si 

umple omul asta timpul? 
Timpul si valorile sale stranii sunt apanajul acestei zile, nu doar prin forta sa 

imbatabila, cat mai ales prin capacitatea sa de a cuprinde, intr-o imensa generozitate, 
binele si raul in stadiul de samanta, dar si in cele de desfasurare sau de finalitate. 
Modalitatea prin care oamenii isi percep timpul este un mister al vietii. Timpul pentru 
Sine (esenta vietii) nu este un mister, pentru ca modulatiile sale sunt accesibile, in mod 
direct, dincolo de bariera succesiunii, prin intermediul tuturor elementelor pe care le 
contine, insa toate aceste parti constitutive, indiferent de vibratiile lor, privite separat, 
trec prin secvente succesive de transformare (timp) pentru ca, in virtutea conceptului, 
tot ceea ce exista s-a nascut, traieste intr-o modalitate specifica si dispare pentru a lasa 
loc unei altei structuri care, la randul ei, se va spune aceluiasi proces. 

Ce facem noi cu timpul? Cum il valorificam? Cum il apreciem? Cum il resimtim? 
Acestea sunt cateva din intrebarile aplicate trecerii, devenirii, modificarii materie vii, a 
vietii in general. Cei mai multi dintre oameni se lupta cu timpul, negand obiectivitatea 
succesiunii sale. Ba trece prea repede, ba prea incet si oricand ai nevoie de timp intr-o 
valoare etalon, nu dispui de el pe motiv ca ba este prea mult, ba este prea putin. Cine 
este de vina? Evident ca omul, adica acela care face aceasta apreciere si o mentine ca 
enigma, nu o traieste pentru a o anula, poarta intreaga vina. 

A-ti impune forta asupra timpului inseamna a avea puterea de a mobiliza valorile 
si trasaturile umane pentru a construi o armonie. Timpul, prin succesiunea sa rigida, 
aduce predestinare, iar omul, prin mobilitatea si adaptabilitatea sa in raport cu timpul, 
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aduce liber arbitru. Destinul celor puternici se impleteste atat de bine cu timpul, cu 
predestinarea, incat nu sesisezi cand au devenit liberi. 

Prin urmare, mobilitatea Lunii in Capricorn, in ultima zi lunara, dar si pe 
ultimul segment al retrogradarii lui Mercur in Capricorn, da viata Soarelui interior, 
acelei lumini spirituale care ni se infatiseaza noua (celor care judecam omul dupa fapte 
si pomul dupa roare) ca fiind produsul unor experiente obiective, incontestabile. Azi, 
semnul armoniei cu timpul poate aduce sincronizari geniale cu un ceas interior, cu o 
forta a naturii, cu o lumina a constiintei, a intelegerii, cu o putere spirituala care ne va 
apropia de vibratiile elicoidale ale universului pe care nu doar structuri esentiale ale 
mateiei vii le au, ci si devenirea si predestinarea, ca virtuti personale si deopotriva 
universale ce dau sens fiintei prin destinului sau, dar o si elibereaza de conditionarile ce 
pot fi, prin armonie, atat de frumoase si de placute. 

 
 
Vineri, 15 ianuarie 
Chiar de la inceput Luna va trece prin conjunctia cu Nodul sau de Nord ca, pana 

la rasaritul Soarelui, sa mai implineasca la grad perfect un sextil cu Uranus din Pesti. 
Semnul acestui inceput este benefic pentru ca el aduce idei noi, strategii simple, o 

selectie puternica si rapida pe ceea ce ne-a ramas din zilele anterioare. Aceasta selectie 
poate cuprinde atat sfera sufleteasca asupra carei sa revenim cu mai multa 
responsabilitate si intelepciune, dar si asupra celei sociale prin renuntarea la planurile 
pe care zilele anterioare ni le-au adus, la intalniri ce anterior ni se parea importante sau 
la achizitionarea unor bunuri. 

Exista un indiciu in aceste influxuri care ne spune ca renuntarea acum este buna. 
Luna nu va face azi niciun aspect cu o planeta retrograda pentru a urgenta o tensiune, 
pentru a o finaliza sau a o incadra obligatoriu intr-o albie, ci se implica in demersuri de 
placere si tocmai de aceea acest impuls spre economie, putin, restrictie, renuntarea 
devine benefic. 

In mod firesc, dupa cum au mers directiile plantelor pana acum, ne-am astepta ca 
impulsul diminetii, dedus din unghiurile Lunii cu Capul Dragonului si respectiv Uranus, 
sa se risipeasca in fata Lunii noi care sa ne intampine cu noi directii. De data asta nu 
este asa. Luna noua din 15 ianuarie impulsioneaza aceasta selectie, continuand 
desprinderea de vechile structuri, obiceiuri, de vechile legaturi si observarea lor intr-o 
lumina noua. Exista o axa interceptata pe tema acestui eveniment astral, axa Fecioara-
Pesti incadrata in casele I-VII, ceea ce ne va aduce noua, prin relatia lui Uranus, ca 
guvernator al temei si cu grupul de planete de la finalul Capricornului (Soare, 
Luna,Venus) o noua raportare la mediu, descoperirea unei noi distante fata de fapta, 
gandire sau exercitiu. Zilele anterioare acestui eveniment au adus multe experienta, 
lectii serioase despre intelegerea vietii, despre atitudinea fata de oameni, obiecte sau 
fata de idealuri incat noile directii par sa aiba un drum liber si firesc. 

Evident ca nu trebuie sa cadem in derizoriu si sa ne asteptam ca brusc, de 
dimineata sa vorbim engleza daca niciodata nu am inteles aceasta limba, doar pentru ca 
a existat in trecut o dorinta in acest sens si pentru ca planetele fac acum aceste unghiri. 
Casa a XII, care aduce acest mesaj, este o casa de finalitate si ea intervine asupra 
evenimentelor pentru a le absorbi, pentru a le trimite intr-o alta dimensiune. Aceasta 
translatare spre o alta dimensiune, la propriu, prin acces la energii diafane, subtile ale 
universului, sau cu sens figurat spre o alta latura a destinului, spre o alta infatisare a 
personalitatii sau spre conjuncturi sociale noi, se va face brusc, iar noi ne vom trezi in 
evenimente fara avertismente sau atentionari. 

Incadrarea Lunii noi in aceste limite ale unghiurilor pe care Luna le face cu NN, 
Uranus si Venus aduce aproape starea de geniu, adica acea stare prin sa se a utilizeze 
metode nedescoperite inca intr-un mod simplu si eficient ca si cum ar fi fost invatat de 
la cineva care o practica de mult. Acest geniu va consuma energia, va rupe vechile 
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legaturi, va schimba optica fata de mediul social, iar schimbarile pe care le va impune 
vor fi benefice si, deopotriva, dureroase. 

Pe acest fond straniu si complicat prin ineditul trasaturilor, la care unghiurile si 
legaturile subtile dintre planete fac apel, Mercur, la 18:51 se va intoarce la mersul direct, 
aducand nu numai revenirea la normal a comunicarii, dar si reasezarea cuvintelor in 
ordinea fireasca, readucerea in centrul atentiei a problemelor ce tin de perspectiva, 
viitor, de continuarea demersurilor sociale, de aplicarea unor norme pentru continuarea 
lor nu pentru revizuire. 

Spre seara Luna va trece in Varsator, aducand intelegere si maturitate peste toate 
evenimentele de peste zi. Opriti pentru o secunda cu gandul asupra evenimentelor si 
trairilor complexe pe care le-a adus 15 ianuarie vom spune: “Ce zi!”. 

Prin urmare, asupra lui 15 ianuarie planetele vor lucra intr-un alt mod decat au 
facut-o pana acum. Mesajele planetare acum fuzioneaza si urmaresc acelasi scop. 
Aceasta unificare este indiciul unui cumul de forte, a unei puteri ce se va situa la cote 
superioare. Unii vor constata ca au mai multa putere fizica, altii ca pot sustine mai mult 
timp in sfera preocuprilor o idee, un sentiment sau ca se pot lasa mai mult timp 
consumati de metode stranii, complexe, necunoscute pana acum. Semnul iesirii din 
matca limitelor obisnuite va da acum semne severe. Nu trebuie insa sa ne asteptam sa 
iesim complet din tumultul si efervescenta vietii cotidiene, din complicatiile ei si sa 
uitam complet obiceiuri negative cu care ne-am umplut timpul sau pe baza carora am 
obtinut multe avantaje pana acum. Ne putem insa astepta ca tot ceea ce destinul ne 
aduce spre experimentare azi sa ne magnetizeze atentia incat ziua urmatoare sa ne 
gaseasca putin schimbati. 

Recomandarea asupra zilelor de geniu, cum este aceasta, vine din indicatiile 
tehnice aplicte Lunii noi: “aveti grija ce va doriti pentru ca s-ar putea sa primiti!” (Jiddu 
krishnamurti). 

Si, inca o trimitere la Jiddu Krishnamurti, ca o completare pentru o mai buna 
clarificare asupra vibratiilor acestei zile de geniu, care nu se desprinde de indicatiile 
generale ale intregului an 2010: “Viata este un extraordinar mister - nu misterul pe care 
il întalnim in carti, nu misterul despre care oamenii vorbesc, ci misterul pe care fiecare 
trebuie sa il descopere pentru sine; de aceea este asa de important sa inţelegi putinul si 
maruntul si pe urma sa inţelegi si dincolo de acestea”. 

 
 
 
Sambata, 16 ianuarie 
A pendula intre Saturn si Lilith, adica intre trigonul cu Saturn retrograd si 

conjunctia cu Lilith, pentru Luna, inseamna a oscila intre renegarea propriilor origini, 
propriului mod de a gandi, a solutiilor bune, a acumularilor, a averii, mostenirii de 
dragul unui moft de o clipa, de dragul unor percepte morale ce nu sunt intelese pe 
deplin. Viata simpla, alegerile detasate, curajul de a te tine pe linia de plutire, maniera 
curata, casta de a tine alaturi moralitate, puritatea sufleteasca sau forta luminoasa a 
unui spirit in plina ascensiune sunt calitati pe care azi le vom lasa in parasire. 

Daca prin retrogradarea lui Saturn ne vom intoarce la fapte pe care nu le-am 
putut rezolva din neputinta sau reavointa, conjunctia Lunii cu Lilith ne va indica in mod 
precis care este categoria acelor fapte. Azi vom face apel la vicii, la evenimente in care 
rusinea si penibilul au facut casa buna, in care semnul de intrebare a constituit solutia 
intr-o problema si in cand durerea provocata altora s-a dovedit a fi singurul efect al 
actiunilor din planul social. 

Unii se vor intoarce la tratamente mai vechi, care nu au dat rezultat, pentru ca o 
informatie subtila a negatiei sau a fricii a blocat puterea cu care acest remediu ar fi 
actionat. Semnul de lezare a puterii de exprimare, de frica de a vorbi, de nod in gat, de 
emotie lipsita de substrat sunt de asemenea elementele negative ale acestei zile, ca 
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rezultante ale unui aspect bun cu Luna-Saturn retrograd si al unei conjunctii Luna-
Lilith. 

Prin urmare, 16 ianuarie este o zi incordata. Ea aduce revenirea la trecut si la 
faptele lasate fara o solutie viabila. La fel de bine aceasta revenire se manifesta si prin 
tacere, prin inactivitate, prin apelul mental la vremuri trecute sau punctual asupra unui 
anumit eveniment, fara a-l solutiona in vreun fel. A stagna, din teama de a merge mai 
departe, implica a da curs unui impuls nervos, psihic, subtil, energetic pe care Saturn – 
timpul – il va lansa. De-a lungul intregii sapatamani puterea de actiune, bucuriile pline 
sau incomplete, faptele majore care ne-au solutionat complicatii ale lui 2009 ne-au tinut 
atentia treaza. Acum, insa, energia capata o vibratie densa si comoditatea va fi motivata 
prin devitalizare, lipsa de motivatie, tristete, dezamagire. 

Cei care lucreaza cu energia, recunoscand in vibratia lui 16 ianuarie tensiunea si 
iluzia intr-o combinatia stranie, vor avea de-a lungul zilei o senzatie de deja vu. De 
aceasta data puterea lui Lilith va penetra vibratia Lunii care va face apel la memorie, 
creandu-le aceste impresii false. Ceea ce se intampla azi nu s-a mai intamplat, doar 
avem impresia ca succesiune evenimentelor, intensitatea si maniera subtila in care ele 
se succed reproduce o schema mai veche. 

 
 
 
Duminica, 17 ianuarie 
Luna parcurge azi ultimul sector al Varsatorului, ridicand o opozitie cu Marte din 

Leu, aflat inca in mers retrograd, un sextil cu Junon si doua conjunctii cu Chiron si 
respectiv Neptun. Acestor aspecte li se alatura Marte in trigon cu Junon ce acorda 
libertatii de miscare si gandire desprinse din aspectele cu Luna o nota refractara, buna 
initial, ce, prin lipsa de masura, se va dovedi a fi total nefasta. 

Opozitia Lunii cu Marte retrograd din Leu va avea azi conotatii conjungale, cu 
puternice repercusiuni asupra relatiilor cu familia de origine si deopotriva, pentru cei ai 
caror copii sunt casatoriti si la casele lor, cu descendentii. 

Semnul de echilibru construit inca de relatia de sextil intre Soare-Venus si 
Uranus, leaga, pe momentul opozitiei, casele III si V si aduce o relatie de dominare 
teritoriala, idelogica, de acaparere a ceea ce este verificat de alti ca find valoros, viabil, 
puternic. Semnul succesiunii, a patrimoniului, a averii familiei, a despartirii unui bun 
printr-un procedeu ce implica justitia sau o cale administrativa tulbura relatiile de 
familie, buna intelegere intre frati, sinceritatea intre prieteni si diminueaza puterea de 
influenta pe care o au mama, tatal, copilul in domeniul sau spatiul sau de actiune 
(camera, scoala, parc, zona de agrement, sala de lectura, sa sala de internet) sau chiar 
propriile emotii in directia in care ele au fost cultivate, fratele mai mare asupra celui mai 
mic, profesorul asupra elevului, maestrul asupra discipolului. 

Intarirea si amploarea acestei relatii devine extravaganta si ineditul acestei zile, 
aducand intr-un decor clasic, banal, stereotipic, un elemen nou care schimba ordinea 
lucrurilor si atenteaza la integritatea grupului sau obiectului, poate aduce solutia 
salvatoare. 

Prin urmare, construirea acestui aspect pe un trigon Junon-Marte, cand Marte 
este puternic lezat in orgoliu, speriat de deposedare sau atacat in puterea ce-i conferea 
stabilitate si dominare, va tulbura destul de puternic increderea si sinceritatea, 
aducandu-i pe cei implicati in situatia in care sa-si spuna ceea ce nu si-au spus de mult, 
sa se comporte ca si cum au stiu din timp ca asa se va intampla. Acesta poate fi un 
incident sau, daca persoanele implicate sunt educate si refuza o confruntare 
temperamentala fara un dialog, atunci va aduce o dezamagire, a dezagredare a legaturii 
sincere in oameni. Multi dintre cei implicati vor invoca eroarea de perceptie a zilei 
anterioare (cand intuitia momentului, pervertita de amintiri confuze amestecate de 
durere si orgoliu, de increderea inselata si de puterea de persuasiune) spunand “Am 
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avut o inima rea de ieri” “De asta mi se batea mie ochiul stang!” “Ia uita ce inseamna 
visul meu!”. 

Asa cum se poate deduce, acolo unde Varsatorul intervine in trasaturile sale de 
acordare a clementei, a intelegerii universale, de a implica mintea in procedee de 
autodepasire sau de eliminarea baierelor ce-i blocheaza optimizarea sau chiar 
dezvoltarea, acolo intervine si Lilith, pentru ca inca o avem intr-un tranzit dinamic prin 
Varsator. In tot aceste timp libertatile pot fi ori inselatoare, ori gresite, ori distrugatoare 
de destine, ori compromitatoare, oferind, in cel mai bun caz, un succes cu evidente 
pagube colaterale. 

Ziua de azi aduce tristete si dezamagire. Omul nu va mai inspira incredere azi nici 
prin calitatea pe care o are acum (mama, tata, copil, profesor, elev etc), dar nici prin 
virtutile pe care le poate personifica. Un evident semn de eroare va beneficia acum de o 
mare forta prin Marte. 

Zilele trecute ne-am intalnit cu destinul si am gustat din puterea si gloria care nu 
s-a implinit inca, fara sa ne gandim la responsbailitatile pe care le avem sau, in cazuri 
mai grave, fara sa luam in calcul purificarile obligatorii pe care trebuie sa le abordam 
pentru a-l implini. Ne-am insusit un rol, dar nu am citit clauzele contractului si acum 
este prea tarziu pentru a invoca scuze, incompetenta, neputinta sau necunoastere. 

 
Luni, 18 ianuarie 
Incepem saptamana in forta, cu doua treceri succesive ale beneficilor in semnele 

urmatoare, intai Jupiter din Varsator in Pesti, apoi Venus din Capricorn in Varsator. 
Luna, de asemenea, isi schimba semnul si intra in Pesti alaturandu-se, cum este normal, 
lui Jupiter intr-o conjunctie, dar si lui Pluton intr-un sextil. Seara tarziu, dupa ce toate 
evenimentele astrale repartizate acestei zile s-au implinit, Luna va ridica un sextil cu 
Mercur, pe semne feminine, implinind o zi plina de evenimente si modificari de 
conduita. 

Jupiter va sta in Pesti pana pe 6 iunie si va avea suficient timp sa imprime 
ajustari ale gandirii, aplecarea sentimentului asupra valorilor sufletesti, docilitate, 
placerea de a simplifica lucrurile sau de a le lasa nerezolvate intr-un sector asupra carui 
va reveni la sfarsitul anului cand, prin retrogradare, va intra din nou in acest semn. 
Trecerea lui Jupiter prin Pesti este prea rapida, pentru a produce modificari sociale 
importante. El le anunta si, mai mult, va tenta cu solutii miraculose, ii va ajuta pe 
oameni sa-si ajusteze intelegerea dupa reguli morale si de conduita corecte. 

Trecand in domiciliul sau nocturn, Jupiter va trezi valorile sufletului. El ii va 
convinge pe oameni ca binele, pretuirea, dragostea, mila, compasiune sunt notiuni 
demne de atentie si va impune o abordare a acestora dupa puterea fiecaruia. Aceasta 
masura – “dupa puterea fiecaruia” – devine etalonul actiunilor sociale si indemnul de a 
lucra in grup in mod corect si echitabil. Jupiter va avea insa o actiune directa si agresiva 
in politica aducand in prima saptamana un conflict de interese pe segmentul 
expansiunii, punerii in aplicare a unor deziderate, aplicarea schemei de actiune 
stabilitate la inceptul lunii, continuarea unui demers social. Se preveda ca perioada 18 
ianuarie – 6 iunie, prin vibratia jupiteriana, sa impuna modificari rapide, depasari ale 
centrelor de interes dintr-un sector intr-altul pe idee incadrarii nevoii de bani, munca, 
strict necesar intr-un nou sector social. Actiunile sunt insa pripite, demersurile sociale 
grabite prea mult si in loc sa obtinem o solutionare prin mobilizare si comuniune de 
grup, asistam la o aglomerare de solutii, ce vin din toate partile, ce se ingramadesc spre 
zona de impact cu populatia si care creeaza un impas social si economic ce vine din sfera 
politicului. 

In sfera personala trecerea lui Jupiter pe un semn dramatic si trist, impovarat de 
greutati pe care nu vrea sau nu stie cum sa le rezolve sau sa le abandoneze, aduce 
convulsii, teama, apatie, deprimare, angoase. Nu scena sociala ii va determina sa aiba 
asemenea reactii, ci trecutului, experientele vietii, maniera rapida in care Jupiter le cere 
acum sa simta, sa gandeasca, sa se hotarasca sau sa renunte. Beneficiul lui Jupiter, in 



2010 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime! 
 

14                                                                                         © Gheorghiță Coşer, 2010 

aceasta sfera de actiune, este o iluzie. El ii va face pe oameni tematori in fata 
schimbarilor vietii personale, dar aprigi in a impune celorlalti modificari esentiale in 
orice sector al vietii, contractili in fata unor pericole sociale majore, dar dezarmati in 
fata unor nefericiri personale sau in fata unor incercari sau drame personale putin mai 
dificil de administrat decat in 2009. 

Semnul de leziune pe corpul social, pe fapte si decizii, ce vine din sfera politicului 
si, in paralel, experimentarea unor trairi cu o directie sau un substrat psihopatologic 
aduce prin Jupiter in Pesti un imbold spre mila pe ideea “cu totii suferim”, “cu totii 
suntem la fel”, “nimeni nu e fericit” sau “nimeni nu o duce bine”. Chiar daca, sub 
impulsul unui asemenea val energetic, oameni ar trebuie sa-si inteleaga semenii, 
pornind de la propriile dureri, nemultumiri sau suferinte, de la sine, fara o conditionare, 
nu o vor face. Tocmai de aceea, vom vedea compasiunea aruncata pe strada, 
sentimentele ravasite, viata personala afisata intr-un mod vulgar si patetic in maniera 
cea mai nepotrivita si, ca raspuns, din anturaj vom primi o morala severe, o invitatie la 
obedienta, supunere si rezistenta pe idea unei similitunii comportamentale intre 
hotarare si cei ce trebuie sa le suporte, adica “sa faci ce spune popa, nu ce face el!”. 

Jupiter va fi benefic pentru cei care cultiva valorile spiritului. Pentru acestia 
trecerea Marelui Benefic prin domiciliul sau nocturn va trezi dorinta de trancendenta, 
de abandonare a vietii sociale, de desconsiderare a beneficiilor acestora si retragerea 
intr-un spatiu al gandirii pure sau al preocuparilor sacre. 

Pe tema de ingres jupiterian in Pesti, Venus este pe gradul anaretic in Capricorn, 
ceea ce ii va impune acestuia o directie gresita, iar oamenilor o deplasarea prin sau spre 
greseli, erori de decizie ce afecteaza toata sfera sociala, demersuri la limita legalitatii. De 
asemenea faptul ca ingresul jupiterian se produce noaptea, si cel venusian ziua va 
impune din nou o diferent de vibratia, pe idee una gandim noapte si alta facem in 
timpul zilei. 

Pe un asa imbold astral, conjunctia Lunii cu Jupiter si, deopotriva, sextilul cu 
Pluton, vor amplifica sentimentul de nesiguranta pe deciziile personale si il va motiva pe 
cel de siguranta in deciziile ce au repercusiuni asupra celorlati. Prin aceste unghiuri, 
valorile personale vor fi evaluate gresit, femeia fiind azi vulnerabila, tematoare in fata 
schimbarilor vietii, dar si cea mai afectata de acestea. 

Modificarea vibratiei venusiene, prin trecerea Micului Benefic in Varsator, aduce 
in urmatoarea perioada (18 ianuarie – 11 februarie) o explozie a sentimentelor 
nerafinate, acordarea unor libertati indecende sau exteriorizarea lor pe cai 
neconventionale pentru a satisface o dorinta, un simt, o aspiratie. Prin intentia de a 
implini o dorinta sau un ideal, Venus in Varsator, poate usor rani sentimentele celorlalti 
dintr-o eroare de integrare. Pe aceasta zodie, Venus nu face erori de conceptie, ea ii va 
ajuta pe oameni sa-si inteleaga mai bine sentimentele, sa le fie clar se simt unii fata de 
altii si cum se declanseaza mecanismul atasamentului sau cel al deposedarii. Are insa o 
mare probleme cu metoda, cu timpul, cu sincronizare. 

Prin urmare, 18 ianuarie este ziua in care o mare tensiune este pe punctul sa 
explodeze. Cei sensibili, care pot percepe vibratia astrala, simt o are presiune si se vor 
teme de involutie, de scaderea vibratiei sau de directioarea ei intr-un sector 
neimportant. Metoda de lucru este animata de tensiune si stres, de indoiala ca ecoul 
faptelor nu va fi cel scontat, ca va trebui si de data asta sa descoperim ca nu exista 
padure fara uscatura. Perspectiva faptelor nu o putem anticipa azi, pentru ca exista o 
preocupare excesiva fata de latura interioara, personala, egoista, de banii sau 
proprietatile personale, de restul pe care il primim de la magazin sau noutatile in 
materie de bijuterii, ornamente sau tehnica de calcul. 

Mintea va fi ratacitoare si tocmai de aceea o imbinare intre intentie, nou si 
metoda veche, va aduce, in a doua parte a zilei, evenimente explozive pornite de la 
gesturi corecte sau benefice. Aspectul medical, indus de trecerea prin Capricorn a lui 
Mercur, se va referi la tensiunea nervoasa, angoasa, la dificultatea de a rezista la efort, la 
tensiuni pe sistemul de sustinere a propriei greutati. 
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Cel mai indicat, pentru aceata zi ar fi, adoptarea atitudinii echidistante fata de 
bine si fata de rau si supunerea celui care vine spre noi cu intentii galagioase la testul 
ironiei. Veselia este leacul celor care se simt azi impovarati si tristi. Acestora, cu atat mai 
mult, li se recomanda sa rada, chiar de ei insisi si sa-si permita, doar in aceasta zi si in 
prima jumatate a zilei urmatoare, sa rada de tot ceea ce au in jur, indiferent ca vor rade 
de rasul celorlati sau de tristetea lor, de moarte sau de importanta care si-o atribuie unii. 

 
 
 
Marti, 19 ianuarie 
Este prima zi din acest an in care nici un aspect nu se implineste la grad perfect si 

tocmai de aceea elementul noutate, acum, proaspat, din cauza lui Venus trecuta spre 
Varsator, va aduce nebunia tineretii mult mai aproape de factorul de decizie. Unii se vor 
gandi sa plece de acasa intr-o plimbare scurta, altii se vor lasa de sportul asta 
economisind bani pentru perioada care vine, iar altii vor invoca motive medicale si se va 
arunca intr-un fotoliu urmarind toata ziua programele de stiti si injurandu-i pe toti cei 
care nu le sunt pe plac. 

Ziua aduce o ipostaza a defularii, a detensionarii a desprinderii de o durere, mai 
veche sau mai noua, pe care cuvantul nu o poate explica si nici mintea nu o poate 
cuprinde. 

Vazand ca, pe cerul astral al zilei de azi, nu sunt aspecte care sa se implineasca la 
grad perfect, unii s-ar intreba de unde se stie ca ziua nu este benefica, de unde se stie ca 
ziua nu aduce elementele pozitive pe care 18 ianuarie nu le-a putut implini? Chiar de 
dimineata, Soarele intra pe ultimul grad din Capricorn, aducand intr-un forma 
concentrata toata tensiunea si experienta sa, toata frica de pierderile materiale sau de 
deficitul de imagine pe care l-a comportat tranzitul solar prin acest semn. Daca pe acest 
fond o adaugam pe Venus cea jucausa care a dat de fardurile mamei si brusc a uitat ca 
are doar 10 ani, putem numi ziua un fel de strutocamila, o zi a intentiilor mari fara 
finalitate, a resentimentelor lipsite de substanta si a vorbelor fara continut. 

Prin urmare, ziua este importanta pentru ca purifica o structura a fiintei foarte 
solicitata in ultima vreme. Unii se vor simti slabiti, epuizati, bolnavi sau stresati fara 
motiv, altii vor considera ca sunt indreptatiti sa spuna ceea ce o conditionare sociala sau 
interioara i-a impiedicat anterior. In ambele cazuri, bucuria si tristetea ni se va infatisa 
intr-o combinatie exploziva, dureroasa. In a doua parte a zilei Luna va trece prin 
aplicatia la sextilul cu Capul Dragonului, ceea va amplifica tensiunea pe care o aduce 
neimplinirea calitatii de planeta mediatoare Nodurilor sale, pe care Luna se asteapta sa 
o aiba. Am indicat de fiecare data acest aspect ca fiind aducator de frustrare, de ganduri 
fara baza, de indoieli care nu au un subtrat real. 

19 ianuarie este deci o strutocamila si cei mai multi dintre oameni vor sari calare 
pe aceasta aratare ca intr-o zi de weekend, ca intr-un parc de distractie. Vor exista si 
oameni educati care vor incerca sa se abtina si poate vor si reusi, insa doar in prima 
parte a zilei. 

 
 
 
Miercuri, 20 ianuarie 
Azi vom comporta o importanta schimbare de directie astrala. Soarele se va muta 

din Capricorn in Varsator, iar spre seara Luna va trece in Berbec aducand, prin sextilul 
cu Soarele, constientizarea unor fascicule comportamentale care se vor implini in vara 
anului 2010. 

Intreaga zi va sta sub semnul anticiparii, a vibratiilor noi, a ambitiei de a 
descoperi adevarul ascuns dincolo de cortine si de a actiona in consecinta. Sub acest 
impuls vorbele isi vor schimba usor tonalitatea, iar continutul lor se va muta de la 
indiferenta, la ironie. Semnul evolutiei ne curteaza azi, dar putini vor fi cei care vor 
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intelege care sunt elementele care vin acum spre noi cu titlul de previziuni, informatie, 
vestire. 

Intreaga noapte se situeaza sub impulsul sextilului Luna-NN care va magnetiza 
spiritul si ii va arata fragmente ale unui viitor ce se va consuma in acest an. Sectorul 
final al zodiacului (Pesti), dar si inceputul Berbecului devine astfel zona de impact, 
segmentul celest in care vor deveni vizibile deopotriva, anticiparea pe baza unor 
informatii concrete, fizice, rational, dar si descoperirea adevarului prin inspiratie, 
previziune, profetie. 

Relatia Saturn-Pluton, celebra in 2010 prin careul care se consturieste intre 
acestea, se va consuma pe ingresul solar in Varsator intre casele IX-XII ceea ce va aduce 
fapte mari ascunse sau deviate spre dramatism, viziuni subre, inspiratie, vise, informatii 
care vin dintr-o zona subtila sau acces la informatii pretioase legate de viitor intr-o 
maniera neconventionala. Pe acest fond al declansarii, al destelenirii constiintei, al 
intelegerii subtile, conjunctia Lunii cu Uranus vine cu o mare forta in a diminua sau 
anula pentru o scurta perioada de timp influxurile negative aduse de opozitia Marte-
Lilith. 

Aceste moment, vizibil in prima partea zilei, aduce o revenire la concret, la fizic, 
la baza, la temelie. Daca unii se vor apropia de hrana naturista sau vor citi mai multe 
despre asta, vor descoperi virturile terapeutice ale apei sau se vor lasa curtati de 
tehnicile alternative de vindecare ale unor afectiuni, altii vor cauta in domenii 
neconventionale, in stiinte de granita, raspunsuri la framarile pe care le au. Aceasta 
intoarcere la sursa ne apare acum ca o lupta impotriva nedreptatilor cu substrat medical 
sau ideologic, ce au fost vizibile in sfera familiei, in relatiile de serviciu, in schimbul de 
idei sau in cel obisnuit venit pe o cale a informatiilor teoretice. 

In sfera relatiilor sociale a identifica o modalitate de protectie impotriva opozitiei 
Marte-Lilith, acum in aplicatie, implica evitarea unei sactiuni, a unei retrogradari, a unei 
incurcaturi mai mult sau mai putin intentionata ce va veni pe linie ierarhica. Nu 
competenta va fi cea care va aduce solutia, ci inteligenta practica, psihologia 
comportamentala, pentru ca in sectorul social, azi, istetimea este pe picior de egalitate 
cu succesul, protectia sau norocul. 

Abia spre seara ne dam seama ca de fapt intreaga zi a fost o invitatie la practica, 
la seriozitate si efort, la munca pe care sa o evaluam prin rezultate concrete. 

Prin urmare, 20 ianuarie simplifica notiunile teoretice si ne evidentiaza pe cele 
cu un evident substrat practic. Azi este ziua in care primim raspunsul la solicitarile pe 
care le-am facut intr-un mediu intern, inchis, fie in cadrul unei structuri sociale, fie in 
interiorul propriei fiinte prin rugaciune, introspectie, dialog interior. Viata ni se va 
parea azi foarte complicata pentru ca se va desfasura pe doua fronturi: unul negativ, 
teoretic, pe care il vom vedea luptand impotriva unei nedreptati si altul pozitiv, practic, 
ce ne va concretiza fie sub forma de informatii, previziuni sau chiar profetii, evenimente 
viitoare, fie sub forma unor rezultate practice ce vor stabiliza, intari sau evidenia 
statutul social, adica acel “ceva” care ne face utili intr-un domeniu sau intr-o profesie. 

Combinatia celor doua directii va bulversa si daca pana dimineata vibratiile 
astrale ne vor tenta cu perceptii subtile pe care unii le vor pierde in sfera astrala, 
intreaga zi va reproduce un tipar energetic pe care noaptea anterioara ni l-a indicat 
drept mesaj sintetic, ca idee, inspiratie, intuitie. Indicat ar fi sa incepem ziua printr-o 
rememorare nu doar imagistica, prin fixarea asupra activitatii din timpul noptii (efort 
fizic, munca intelectuala, vise), ci si afectiva sau comportamentala. In aceste reactii vom 
gasi explicatii ale unor tensiuni sau, dimpotriva, adevarul despre propria putere, despre 
maniera sa de actiune sau finalitatea. 

 
 
 
Joi, 21 ianuarie 
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Intrata in Berbec, din seara zilei anterioare, Luna va implini azi la grad perfect 6 
aspecte: doua sextile (cu Venus si Lilith), doua cuadraturi (cu Pluton si Mercur), o 
opozitie (cu Saturn) si un trigon (cu Marte). 

Construind aspecte bune intre elemente negative (Lilith si Marte) sansa ca 
aceasta zi sa ia o turnura pozitiva se risipeste. Tensiunea, neastamparul, poate chiar 
revolta sau diminuarea puterii de discriminare in favoarea reactiilor temperamentale 
sunt cateva din trasaturile Lunii atunci cand trece prin Berbec. 

Nota particulara pe care o aduce aceasta zi este de departe careul in T pe care 
Luna, prin opozitia cu Saturn, il implineste alaturi de Pluton, ce devine planeta focar. 
Atunci cand Luna se opune lui Saturn sentimentul de nesiguranta si incertitudine, de 
refuz al colaborarilor, al realitatii, duce spre tristete si apatie, spre ganduri sumbre 
legate de perspectiva oferita de ziua de maine sau chiar spre depresie. Asta implica o 
reactie negativa in raport cu mediul o interventie agresiva asupra mediului personal, o 
acumulare nedorita care aduce dezechilibru sau durere. 

Aproape ca minciuna si teama unei confruntari directe, trasaturi desprinse azi 
din relatia Lunii cu celelate planete, vor trece intr-un plan secund, pentru ca lezarea 
integritatii personale prin diverse metoda pare sa rasara din nimic si sa se instaureze in 
fotoliul prezidential. Pe acest fond al instabilitatii afective si sociale, neintelegerile zilei 
anterioare, aspectele nefinalizate din lipsa de timp, vor primi azi o alta explicatie. 

Situandu-ne intr-o aplicatie a Soarelui la trigonul cu Saturn combaterea 
nemultumirilor acestei zile va venit segmentat, incomplet, distorsionat si in loc sa 
privim confruntarile din planul social ca pe oportunitati, prilejuri de a demonstra 
priceperea, volumul de cunostinte, maturitatea, invocam tristetea, apatia, lipsa de 
vitalite si pentru toate acesta vom da vina pe altii. 

Prin urmare, intreaga zi va aduce din nou valori dihotomice impreunand 
frustrari si ambitii, dureri si bucurii, temeri si orgolii, cu trimitere ostentativa la trecutul 
care s-a consumat in ultimele luni ale anului 2009. Privind ziua cu obiectivitate nu 
trebuie sa o separam de vibratiile si impulsurile zilei anterioare, ci trebuie sa ne 
straduim sa intelegem ca aprofundarea pozitiva sau negativa se datoreaza unui efort 
facut in aceasta directie in trecut, pe care Saturn – Seniorul karmei – il va mobiliza 
acum si il va evidentia in mod direct, atat in sfera sociala, cat si in cea privata. Tocmai de 
aceea 21 ianuarie poate fi o zi a rezultatelor, a deciziilor luate dupa o lunga analiza, 
finalul unui drum ce este inceput nu mai tarziu de lunile octombrie, noiembrie sau 
decembrie 2009. Sanatatea sau absenta ei, puterea personala sau absenta ei, vitalitatea 
sau absenta ei, vor fi cele trei elemente ce vor crea azi evenimente cu efect de reglare 
karmica. 

 
 
 
Vineri, 22 ianuarie 
Azi se implinesc la grad perfect doua evenimente care nu se produc in fiecare 

luna: trigonul lui Venus cu Saturn si opozitia lui Marte la Lilith. Alaturi de acestea avem 
de parcurs aspectele uzuale ale Lunii la trece prin ultimul sector al Berbecului si, de 
asemenea, implinirea unei conjunctii cu Junon, careul cu Nodurile sale si sextilele cu 
Chiron si Neptun. 

Privind in ansamblu ziua pare puternica si aducatoare de noroc, de sanse 
nemeritate, de situatii complicate care duc la final bun. Trebuie insa sa privim cu 
obiectivitate aceasta dispunere planetara pentru ca finalitatea acestor unghiuri nu este 
deloc buna pentru ca trigonul sau sextilele ce se implinesc azi devin ghizi negativi si deci 
vor da evenimentelor o tenta negativa. 

In prima parte a zilei, Luna va trece peste Junon din Berbec, in aplicatia careului 
sau la Axa Dragonului. Asta inseamna ca impartialitatea conjunctiei devin forta in 
favorizarea conflictului interior, neputintei de a implini o promisiune mai veche, frica de 
esec in fata unei situatii concrete sau agresiunea din partea unui inamic, a unui opozant 
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sau pur si simplu din partea unei persoane care, prin prezenta sa intr-un anumit loc, isi 
atribuie aceasta calitate. 

In prima instanta aceasta poate trece drept o confuzie si trimite spre un 
eveniment ce s-a consumat in urma cu aproximativ doua saptamani (6-8 ianuarie), cand 
Luna trecea prin Balanta si aducea, prin conjunctia cu Saturn, simtul realitatilor trecute 
in arhiva, a vechiului care imbraca acum hainele noului, a contextului practic pe care 
nu-l poate implini corect, dar pe care il parcurge. Aceasta deplasarea a constiintei spre 
evenimentele trecutului este cea mai mare greseala a acestei zile si ea da un sens 
contextului indecis al zilei, chiar si acelor evenimente care erau programate din timp si 
ale carora finalizati erau cunoscute cu precizie. 

Aceasta eroare de conceptie, de atribuire sau intelegere, atunci cand intampinam 
tigonul lui Venus cu Saturn, se transforma in certitudini. Placerea de a gusta din 
intamplarile vietii se va infiripa pe acest aspect. Nu trebuie sa trecem cu vederea 
retrogradarea lui Saturn care, prin implinirea aspectului cu Venus pe gradul al 5-lea al 
Balanta, aduce aproape o lectie de viata care, in derularea lor, isi vor dezvalui gradat 
caracterul dur, impartial, sever. Adica evenimentele mici, in prima jumatate a zilei, vor 
face trimitere la marile intamplari ale vietii, la contextul tulbur in care s-a cenzurat ceva, 
in care nu sa implinit o asteptare sau in care o persoana care si-a atribuit rolul de 
opozant sau inamic, a gustat infrangere. 

A doua parte a zilei, pentru cei care au dat curs negativ aspectelor din prima parte 
a zilei, devine exploziva. Tensiunile se acutizeaza, o dorinta de actiune se va situa la cota 
superioara insa contextul social, acela care ar permite o descarcare nervoasa sau una 
faptica pentru implinirea si transferul responsabilitatii, nu va incuraja actiunile karmice, 
de destin, ample la care va face acum Saturn trimitere aparand un conflict de interese, 
aat in relatia cu sine, cat si in contactele sociale, adica vrem, dar nu putem, incercam, 
dar nu obtinem sorti de izbanda. Prin opozitia lui Marte, de asemenea retrograd, cu 
Luna neagra, se abordeaza un conflict, o agresiune care daca nu se va consuma in plan 
social, pe ideea folosirii puterii, dominarii, atunci va produce, prin acumulare, leziuni 
ale relatiilor de prietenie sau conjugale intr-un mod iremediabil. Aspectul agresiv al 
acestei zile, in special cel dat de evenimentele cosmice, pe care le vedea dupa ora 12:30, 
nu sunt periculaose prin agresivitatea lor, ci prin consecinte. Ce se rupe zi nu mai poate 
fi reparat. 

Cei care isi vor mentine echilibrul, reusind prin putere interioare sa perceapa 
separat evenimentele, pot avea o zi cu mari responsabilitati care le mobilizeaza mult 
rezervele interioare, puterea de intelegere, iertare, cuprinderea sau analiza. Spre seara, 
se vad lipsiti de vitalitate, dar bucurosi ca au implinit o zi grea in tonuri echilibrate. 
Acesti oameni vor putea sa-si mentina echilibrul atunci cand vor identifica pagubele 
colaterale. Avand perceptia corecta a intregii zile, a complicatiilor care ar fi aparut din 
amestecarea gandurile, sentimentelor sau chiar a intamplarilor si persoanelor, acesti 
oameni vor intelege si atribui fiecarui moment al zilei pe care si-l vor aminti importanta 
pe care a avut-o de-a lungul zilei. 

Prin urmare, ziua de vineri se anunta deosebit de complicata pentru ca face 
trimitere la trei perioade care vor veni in social cu propriile lor evenimente, cu propriile 
lor complicatii. Tendinta omului obisnuit care nu este aceea de a exersa analiza 
interioara si care nu poate separa evenimentele de consecinte, intamplarile de cauze, ci 
le percepe pe toate intr-un forfot interior acid si dureros, 22 ianuarie ii va aduce o 
greutate in plus pe langa cele existente deja. Unii vor spune ca de vina este vremea, 
vremurile, ca sanatatea este afectata de scaderea temperaturii corpului, prin 
retrogradarea lui Marte in Leu, si ca aparitia simtomelor de raceala, gripa sau a unei 
acute senzatii de frica, amplificata pe fondul starii psihice proaste, ca o reeditarea a 
trecutului, le va pune acum stapanire punctual pe anumite sectoare ale vietii. De 
asemenea vor invoca faptul ca vointa le este diminuata, la fel si puterea de actiune. Altii, 
insa, vor privi cu detasarea ceea ce li se intampla. Ei vor fi vigilenti si nu se vor tulbura 
nici macar in fata pagubelor colaterale. 
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Pentru toti insa 22 ianuarie este o zi cu mari evenimente sociale, cu tensiuni in 
relatii care, daca se vor consuma, vor aduce rupturi iremediabile. Oamenii nu se pot 
desprinde de trecut, traiesc insa in 2009, si tensiunea reiesita din aceeasta confuzie va 
impune decizii cu un evident caracter antisocial. 

 
 
 
Sambata, 23 ianuarie 
Inainte de rasaritul Soarelui, Luna va trece in Taur, simplificand pornirile si 

aducand putina liniste dupa o zi incarcata de raspundere, plina de evenimente si 
apasatoare cum a fost cea de vineri. Azi se va implini Primul Patrar si, alaturi de acest 
aspect de careu Luna-Soare, ziua mai contine un sextil Luna-Jupiter, un trigon Luna-
Pluton si un careu Luna-Venus. 

Se pare ca Luna azi intra intr-o faza neasteptata de armonie. Relatia ei cu Jupiter 
este una eminamente pozitiva si aduce o serie de actiuni care pot schimba brusc, in bine, 
multe dintre evenimentele ce s-au consumat in ziua de ieri. Daca intelegerea, 
maturitatea, linistea, sincronizarea, ajutorul reciproc sunt trasaturi ale acestui aspect 
armonios intre Luna si Jupiter, trigonul Luna-Pluton va implini nevoia de profunzime, 
de aflare a adevarului ascuns sau uitat in trecut, intalnirea cu oameni pe care nu i-am 
vazut de mult timp sau obtinerea unui accept in vederea unei intrevederi la care nu 
speram. Semnul de recompensa a acestei zile este unui straniu, dar vizibil, simplu si se 
consuma repede, asemenea unei efemeride. 

In paralele cu aceste directii date de unghiurile dintre planete, suprasolicitarea 
Lunii, prin implicarea ei in atat de multe aspecte si, deopotriva, prin relatia stresanta a 
acesteia cu Venus, aduce in a doua parte a zilei, oboseala, stres, tensiuni cauzate de 
uitare, pierderea unor obiecte, defectarea unor aparate datorata unei administrari 
gresite, erori de calcul. In acest context femeia este fie vizata, prin sactiune, mustrare 
sau repros, fie implicata intr-un demers care nu va avea un final bun. 

Prin urmare, 23 ianuarie este o zi a muncii, a efortului, a esecului datorat erorii 
de gandire, alegere sau indeplinirea unei operatii sau sarcini, dar si o zi a experientei de 
viata. Nu se va remarca prin profunzimi karmice speciale, nici prin amploarea 
evenimentelor, ci printr-o cursivitate particulara, cum nu am mai trait de mult timp. 
Indiferent ca este vorba despre o simplificare a manierei de actiune, ca suntem privati 
de un intrument sau obiect prin iesirea lui din uz, defectarea lui sau ca se va aborda o 
metoda comportamentala lipsita de presiunea sentimentului de vinovatie, ziua va 
gravita in jurul notiunilor de normalitate. Daca zi pierdem, insemana ca e prea mult ce 
avem, daca vom castiga inseamna ca a fost nevoie de un supliment. Aceasta reglare a 
karmei se va manifesta doar azi, maine, prin intrarea sub incidentei directe a trigonului 
Soare-Saturn expresia astrala va capata o alta structura care va da gandirii si 
sentimentelor o alta consistenta. 

 
 
 
Duminica, 24 ianuarie 
Ultima zi a saptamanii incheia o perioada de indoiala si temere, de actiuni facute 

cu frica in san sau de demersuri repetate de mai multe ori in ultimul timp. Azi Luna, 
prin careurile cu Marte si Lilith, ca construi un Careu in T pe semn fixe, impovarand cu 
orice demers, orice actiune si aducand o povara suplimentara, o sarcina suplimentara 
sau o fuziune pe linie administativa care va spori efortul muncii, a serviciului, a rutinei. 

Careu in T se va forma pe aplicatia trigonului Lunii cu Mercur din primul decan 
al Capricornului, impulsionand spre o serie de fapte bune, cu efort fizic si de gandire, ce 
implica o documentatie, o acumulare de informatii sau cunoastere a unei persoane noi. 
Semnul de armonie, indus de acest unghi, este o pacaleala, pentru ca faptele bune pe un 
asa careu in T fix, daca sunt mentinute cu incapatanare, vor sfarsit prin a fi blamate, 
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rastalmacite. Imbinarea celor doua directii va face in asa fel incat prima jumatate a zilei 
sa semene foarte bine cu ziua de ieri. Multe din evenimente lui 23 ianuarie se vor 
continua azi, pana la pranz, dupa care se vor solutiona rapid, nu neaparat in bine sau in 
rau, insa, daca sunt de amploare, li se va amana finalitatea pana in luna iunie a acestui 
an. 

In a doua jumatatea zilei apelul la seriozitate, munca, efort, cunoastere, 
maturitate va avea o singura deviza: dominarea. Asadar, pe trigonul Soare-Saturn din 
aceasta zi, oamenii vor exagera cu sfaturile, recomandarile, cu ajutorul fortat, cu 
impunerea unor solutii nepotrivite contextului. Aceasta fortare a norocului, a situatiei, 
este un moment de ghinion si el va actiona pe tema natala in casele unde vor fi plasate 
cele doua planete. Un Saturn succesiv (plasat in tranzit in casele II, V, VIII sau XI) va 
avea actiunea cea mai puternica si cei care au o astfel de pozitie sub pasibili de pierderi, 
de refuz, deposedare, de esec intr-o tranzactie sau un transfer de bunuri, de inchidere a 
unor demesuri ce anunta un final fericit, dar si de abandon din partea unui om de 
incredere. Un Saturn unghiular (plasat in tranzit in casele I, IV, VII si X) aduce 
autoagresare, indiferenta in fata unei suferinte sau experimentarea unui esec, a unei 
dureri intr-o singuratate absoluta. Vorba, exprimarea, gesturile, miscare, deplasarea 
dintr-un mediu personal spre cel public atat in mod concret (iesit la o plimbare, mersul 
la serviciu s.a.m.d.), dar si intr-unul simbolic (interesul fata de o structura a statului, 
fata de politica, arta, cultura, lecturarea unei carti ce face trimitere la o perioada istorica, 
epoca sau eveniment s.a.m.d.) sunt elementele care vor lasa un semn evident pe corpul 
emotinal. Un Saturn caden (plasat in tranzit in casele III, VI, IX sau XII) aduce o 
atitudine de sfidare a regulilor, a educatiei morale, a echilibrului metabolic, impunad 
intr-un context social aplicarea unor fapte ce vor leza corpul, mintea sau imaginea 
sociala. Unii isi vor arata adevarata natura, altii o vor nega pe cea pe care o descopera la 
cei din jur, in amble cazuri orice deplasare spre un mediu al perceptiei, analizei mentale 
sau faptelor cu substrat educational sau stiintific aduce erori, hotarari gresite, aprecieri 
caustice. 

Indiferent de casa in care se va afla, aceasta relatie a lui Saturn va avea din cauza 
trigonului putere, permanentizare, expresivitate, insa substratul ei nu va fi unul 
echilibrat, bun si, in multe din cazuri, nici corect. Daca acest trigon se produce in 
separatia unui aspect bun pe care Soarele l-ar fi facut cu o alta planeta lucrurile ar fi stat 
altfel. 

Prin urmare, ultima zi a saptamanii aduce actiuni duplicitare, fapte impotriva 
individului, tensiuni intre oameni pe motive diferite, dar care converg, in a doua parte a 
zile, spre un straniu sentiment de dominare. Azi avem nevoie de supusi, de oameni care 
sa ne execute ordinele, de oameni pe care sa ne bazam in cazul in care increderea in sine 
sau orgoliul comporta o decadere din drepturi. Aceasta anticipare negativa este 
sentimentul cel mai puternic si evident al zilei. Totul se va strecura prin aceasta sita a 
gandului egoist, indiferent ca ne propunem ca intreaga zi sa o dedicam odihnei sau ca 
brusc ne urcam in masina si pornim intr-un tur al Romaniei. Din perspectiva celorlalti 
faptele personale vor parea absurde si tocmai de aceea daca vom incerca sa ne 
echilibram prin feed back, dupa sfaturile si recomandarile celorlalti neintelegerea se va 
adanci sau nervii vor fierbi pana la limita exploziei temperamentale. 

Asadar, ziua se anunta agresiva, caustica pentru ca inchide sentimentele bune, 
gandurile marete sau trairile pure intr-o lada pe care, pana a doua zi, o vom tine in 
intuneric total. 

Recomandarea pentru aceasta zi face trimitere la doua proverbe intelepte din 
popor “La omul sarac nici boii nu trag” ce va descrie intregul tablou simptomatic si 
“Omul gospodar isi face vara sanie si iarna caruta” pentru a intelege care este 
mecanismul pe care ar fi indicat sa-l abordam acum. Retrogradarea lui Saturn si 
agresivitatea cu care va leza lumina, caldura, dragostea, prietenie, omenia, va impune 
apelul la reguli si abordari verificate in timp: impulsul negativ sa-l reducem tot printr-
un impuls agresiv. Si cum agresivitatea pentru agresivitate nu este altceva decat 
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bunatatea, expresivitatea acestei preocupari ne va aduce incet incet liniste si intelegere. 
Cei care se vor lasa preocupati de aceasta latura practica a devenirii personale, vor 
observa azi ca agresivitatea atrage agresivitate, bunatatea atrage bunatate, pentru ca, 
atunci cand dorim evolutie, singura frica pe care ne-o putem permite este frica de frica. 

 
Luni, 25 ianuarie 
Pe ultimul sector din Taur, Luna ar trebuie sa aduca preocupari casnice, retragere 

intr-un confort personal, apropierea de valorile vietii particulare si departarea de 
agitatia sociala impusa de profesie sau alte activitati ce implica relatii interpersonale 
multiple. Prin sextilul cu Uranus, dar si prin cuadraturile pe care Luna le face cu Chiron 
si Neptun, aflati intr-o conjunctie la un orb din ce in ce mai strans, prima jumatate a 
zilei devine a zi a curajului de a produce modificari in viata personala. 

Indiferent ca este vorba de mutarea mobilei prin casa, inlocuirea unor obiecte sau 
deplasarea lor dintr-un loc intr-altul, senzatia de disconfort, de agitate, de cautare a 
unui bine prin intermediul obiectelor exterioare, va fi pregnanta. Aceasta deplasare a 
atentie spre exterior nu este nicidecum semnul unei schimbari pozitive. Efectul eclipsei 
de Soare din 15 ianuarie se va concretiza acum pe sectorul vietii personale, putand fi citit 
in aplicatia opozitie Venus-Marte care se apropie si ea de gradul perfect. 

Trecerea Lunii de pe semnul exaltarii sale si al domiciliului venusian, aduce stres 
si teama de a ne fixa intr-un loc, nesiguranta oriunde ne-am afla si o neincredere 
suspecta in alimente, gandurile proprii sau sugestii venite din anturaj. Aceasta relatie 
proasta cu obiectele este semnul definitoriu al acestei zile si ea va crea mari tensiuni. 

Cu trecerea Lunii in Gemeni (13:11), exprimarea devine mult mai simpla, iar 
cuvintele vor zbura singure. Aproape ca ne vom trezi vorbind despre ceea ce nu stim sau 
intelegem si nu este deloc un lucru de neglijat, pentru ca trimiterea la vibratiile eclipsei 
din 15 ianuarie, cand caldura, vitalitatea, lumina au fost inlocuite cu valorile unduitoare 
ale sufletului care se mentin prin inertia miscarii impusa de vointa, forta vitala, atractie 
spre putere, aduce o lezare organica vizibila. In felul acesta metabolismul poate fi 
afectat, iar cei care au acuzat pana acum o functionare deficitara a pancreasului si a 
echilibrului de zahar din sange pot avea o zi cu complicatii organice care sa le creeze 
nesiguranta sau neincredere in medicatia folosita. 

Luna se cearta azi cu Jupiter ce trece prin domiciliul sau nocturn. De aceea chiar 
in primele ore ale intrarii in Gemeni, Luna va ridica un careu cu Marele Benefic si, spre 
seara, cand este transformata si gandeste altfel, un trigon cu Saturn retrograd din 
Balanta. Incheie ziua cu un aspect benefic – trigonul cu Soarele – construind un 
triunghi regal pe semne de aer. 

Cautand solutii la ceea ce a pus stapanire pe noi in prima jumatate a zilei, 
asectele pe care Luna le face cu Saturn, Soarele si implicit cu Jupiter vor cauta sa 
simplifice tensiunea, sa-i dea o nota conjuncturala sau sa o justifice prin trasaturi ale 
epocii, ale perioadei din viata pe care o parcurge sau prin impulsuri de moment. A doua 
parte a zilei va fi incarcata de sinceritate, poate prea multa sinceritate pe tensiunea 
existenta, ce va exalta lipsa de modestie, atunci cand va indica valori pozitive atribuite 
siesi, sau hiperrealismul cand va scoate in evidenta elemente negative de comportament 
incadrate intr-un tablou simptomatic succint, clar, amplu. 

Prin urmare, prima zi a saptamanii este o zi interesanta. Cei care vor reusi sa 
se tina departe de dramatism si nu vor considera ca tensiunile vietii personale sunt 
efecte ale unor actiuni indreptate impotriva lor, ziua le va aduce posibilitatea construirii 
unui alt tip de comunicare, a unor solutionari noi, neincercate pana acum, negandite, 
neanticipate. Daca, dimpotriva, vor lua in serios tensiunile si neastamparul din prima 
jumatate, finalul zilei le va implini cele mai sumbre ganduri, amplificandu-le tensiunea 
prin cuvant, exprimare, texte si le va impune distanta intre ei si cei cu care 
interactioneaza. A da curs acestor porniri este un garant in a aduce leziuni ce vor putea 
fi reparate abia in luna iunie, cand Saturn nu va mai fi retrograd. In acest sector si 
referindu-ne strict la aceste evenimente, luna mai va aduce intamplari noi, din 
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incercarea de a apropia doua idei incompatibile ca in cazul a doua lichide care nu se 
amesteca. Apropierea celor doua va fi exploziva si ar putea duce la risipirea sansei de a 
rezolva o problema de relatie ce apare inca pe de pe acum. 

 
 
 
Marti, 26 ianuarie 
Trigonul pe care Luna il va implini cu Soarele, in finalul lui 25 ianuarie, 

raspandeste asupra zilei raze benefice, ganduri curate, intentii bune, planuri in care a 
reintegra un exilat intr-un grup sau un context social sa fie un deziderat important. 

Aspectul interesant al acestei zile este acela ca prin sextilul, pe care Luna il 
implineste cu Marte, va recanaliza tensiunea, pe care acest malefic a tot amplificat-o in 
ultimele zile, prin aplicatia opozitie cu Venus, dar si cu Lilith si Soarele din jurul 
acesteia. Opunandu-se acestora, Marte creeaza o mare tensiune in sfera gandurilor, a 
modalitatii prin ne exprimam sentimentele, prin care ne impunem personalitatea, dar 
mai ales asupra modalitatii de a-i intelege pe ceilalti si de a-i evalua. Acest tip de relatie 
complexa, care a framantat sufletul in zilele anterioare si a adus o mare presiune interna 
complicand orice tip de relatie, acum pare ca are o solutie. 

Ne-am obisnuit ca atunci cand facem trimitere la trecut planetele sa ne 
sanctioneze amintidu-ne de greseli, erori, gafe sau rautati pe care le contine destinul. 
Acum insa, prin aspectul benefic al Lunii, trimiterea spre trecut, ca solutie, prin 
intermediul calitatii sale de planeta mediatoare opozitiilor ridicate de Marte, dar si prin 
trigonul cu Saturn, activ o parte a zilei, apelul spre trecut va fi unul pozitiv, ce aduce 
impacare si resuscitare, readucerea la lumina a unor sentimente frumoase, iar efectul 
este acela de buna intelegere cu familia, prietenii, societatea, cu sine. Trebuie indicat ca 
maniera in care se va amplini situatia descrisa mai sus se poate complica din nimic, 
deoarece Luna face un aspect major cu Lilith, si poate comporta distorsiuni sau, in 
cazuri rare, chiar un final tragic. 

Tocmai de aceea impulsul spre impacare poate fi declansat de o stare proasta, 
intalnire neasteptata, descoperirea unor secrete care duc la intarirea unei prietenii sau 
abordarea relatiei pe o panta periculoasa a sinceritatii sau chiar a discutarii unui subiect 
sensibil care ar fi creat, in ultima vreme, o stare tensionata intre doi oameni ce nu stiau 
adevarul unul despre celalalt. 

Prin urmare, 26 ianuarie aduce o aplecare asupra binelui, asupra intelegerii, 
reconcilierii, asupra coborarii pentru putin timp a tensiunii. Trebuie sa intelegem ca, 
implicand doua planete retrograd in aceste aspect, elementele care merg spre echilibru, 
vin din trecut, din ceea ce s-a consumat cel putin o data intr-un eveniment si care nu a 
avut o solutie. De aceea buna intelegere de azi nu este potrivita pentru planuri de viitor. 
Acolo unde avertismentul nu este ascultat, viitorul programat azi se va risipi sau va 
comporta reconfigurari periodice. 

Multi dintre noi vor fi atrasi spre o viata personala care isi acutizeaza de la o ora 
la alta tensiunile. Vor fi contrariati ca un conflict nu este uitat si ca oponentul vine acum 
cu aceleasi argumente care nu duce la nici o solutie. Pe acest fond de tensiune, debuseul 
pe care Luna il face cu Saturn, o parte din zi, aduce puterea de a ierta o greseala mai 
veche, un cuvant urat sau jignitor, o greseala lamentabila sau o rautate. 

Daca am uitat cat de bine este sa ierti, cat de confortabila este impacare si cat de 
tonica, avem ocazia azi sa ne amintim. 

 
 
 
Miercuri, 27 ianuarie 
Finalul trecerii Lunii prin Gemeni este insa dificil si incordat. Azi Venus din 

Varsator se va opune lui Marte retrograd din Leu. Aproape ca toate celelalte aspecte pe 
care Luna le va face in aceasta zi, si nu sunt deloc putine (careuri cu Uranus si Saturn, 
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trigoane cu Chiron, Neptun si Jupiter, opozitia cu Pluton), vor trece in plan secund si 
vor impulsiona evenimentele mici, scurte ca durata de desfasurare sau aplicate unei vieti 
intime. 

Opozitia lui Venus cu Marte nu este o opozitie oarecare. Ea o aduce pe Venus 
intr-o pozitie a libertatii de expresie, gandire, a curajului de a sacrifica sentimentul de 
dragul scopului fara a lua in calcul intentiile sau dorintele celorlalti, si pe Marte incuiat 
in propriul ego, retrograd la propriu si, prin evenimentele sociale pe care le predispune, 
si la figurat, punand in lupta pentru putere rezerve valoroase ale vietii de familie, ale 
grupului de apartenenta, ale firmei sau ale natiunii. 

Unii vor considera 27 ianuarie drept o zi a agresiunii, a atacului la persoana, a 
conflictului intre barbati si femei, intre intuitie si gandire, intre ceea ce este necesar si 
ceea ce place sau este stapanit de posesivitate, avaritie sau vanitate. Daca luam in calcul 
multiplele aspecte pe care le face Luna azi, dar si ingresul ei in Rac (domiciliu) putem 
atribui zilei o mare varietate de evenimente, sub forma unor descinderi de forte care nu 
vor veni dintr-un sector social puternic sau consacrat, ci din grupurile mici, din zone 
neglijate sau din partea unor persoane care nu s-au evidentiat pana acum. Termenul 
“retrograd” este unul agreat azi, atat in aprecierile nocive cu ne vom agresa intre noi, dar 
si in evaluarea contextului social, economic sau politic in care traim. 

Produs intre separatia trigonului Luna-Chiron si aplicatia trigonului Luna-
Neptun, opozitia Venus-Marte aduce evenimente supervizate, umarite din umbra, nu 
doar sub forma unor teste, pentru ca dintr-astea au tot fost in ultima perioada, ci sub 
forma unor demonstratii de viclenie si prefacatorie. Oamenii mici prin caracterul lor au 
azi o zi excelenta, una puternica in care isi vor vedea realizarile la nivelul orgoliului lor. 
Ii vom auzi vorbind peste tot si expunandu-si micimea idelor in situatii pe care bunul 
simt i-ar fi obligat sa le ocoleasca. 

A doua parte a zilei sedimenteaza aceste impulsuri, lezandu-i, pe ideea pagubelor 
colaterale, chiar si pe cei care s-au umflat azi peste limita bunului simt. 

Cunoasterea, intelegerea, echilibrul vor fi trecute intr-un plan secund, chiar si de 
cei care sunt caracterizati de aceste notiuni, dand curs unor reactii temperamentale 
stranii, puternice. 

De aceasta data barbatii sunt lezati, ei neavand pespectiva, nu gandesc limpede, 
nu pot intelege o situatie, dar au insa viteza de reactie mimand astfel inteligenta practica 
de care toti trebuie sa tina cont. 

Trecerea Lunii in Rac si, prin asta, indreptarea atentiei spre valorile sufletului sau 
spre melancolie, intuitie, temperare, va fi aproape neobservata. Daca opozitia celor doua 
planete de pe axa Leu-Varsator va aduce prea mult foc distructiv, prea multa caldura, 
explozii temperamentale pe care nimic nu le poate domoli, sau chiar explozii la propriu, 
opozitia Lunii cu Pluton va pune la grea incercare simtul realitatii, puterea de a 
discerne, intelegerea tipului de relatie spre care vibratiile cosmice ne indreapta acum. 
Alaturand acesteia opozitia Lunii cu Pluton putem sa declaram 27 ianuarie drept cea 
mai dificila si complicata zi a saptamanii, fiind una dintre cele mai dificile ale lunii 
pentru ca, spre deosebire de aspectele pe care le vom intampina in zilele urmatoare – 
evidente prin amploare – acum contextul astral cere o consumare imediata. 

Prin urmare, 27 ianuarie va fi o zi asemenea unui vis urat. Ea aduce curajul si 
aroganta intr-o combinatie exploziva, iar indolenta, agresiunea prin minciuna, 
dezicerea, abandonul, pasivitatea, va face din aceasta zi una a nevoii de medicamente, 
de calmante, a descinderii de forte, a agresiunii, a distrugerii unui vis prin 
desconsiderarea aplicata celui care l-a creat. 

Daca Leul este semnul creatiei si al caldurii care da sens vietii, Varsatorul 
inventeaza modalitati de a reconfigura unicitatea creatiei, oferind pe de o parte 
diversitate, iar pe de alta conservare. Agresand prin aceasta opozitie axa iubirii, a 
sentimentelor daruite si primite, viata de familie, relatiile de prietenie sau acele 
elemente sustinute prin statut, protectie, sacrificiu, vor fi greu incercate azi. 
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Cei care vor fi calmi sau echilibrati in aceasta zi, cei care se vor detasa de valul 
agresiv care patrunde fiecare ungher al vietii, vor fi asemenea unui pianist care isi 
interpreteaza piesa chiar daca afara cad bombele sau cladirile din jur se prabusesc una 
cate una, asa cum se intampla in razboi. 

 
 
 
Joi, 28 ianuarie 
Evenimentele lui 28 ianuarie vor fi o consecinta a conflitelor din ziua anterioara. 

Ea aduce prin opozitia Lunii cu Mercur semnele unui conflict interior construit dintr-o 
eroare de judecata, dintr-o apreciere gresita facuta asupra partenerului de viata sau 
asupra unui coleg. Disproportionalitatea sentimentelor duce azi la confuzie, semne de 
intrebare ridicate pe propriile reactii sau pe ale celorlalti, ipostaza complicate in care ne 
trezim vorbind, spunand lucruri interesnate, dar neputand sa ducem mai departe ideea, 
planul, demersul. 

28 ianuarie este o zi a relationarii, a confruntarilor in acest sector datorita 
opozitilor Luna-Mercur si Marte-Venus pe axe succesive. Fiindca Marte si Venus si-au 
consumat tensiunea in ziua anterioara, Luna si Mercur vor fi inspirate de instrumentele 
puse in joc ieri si isi vor justifica prin ele lipsa de comunicare, absenta cuvintelor, a 
inspiratiei, chiar a sinceritatii. Cele doua unghiuri malefice aduc o mare greutate 
sufleteasca si de aceea unii vor apela la tehnici alternative de vindecare, la preot, la 
psiholog, fara insa a avea vreun rezultat. 

Un aspect inedit al acestei zile este acel al absentei simtului realitatii. Aceasta 
confuzie ii poate face pe unii sa se asocieze cu persoane de joasa factura sau total diferiti 
de optica sau structura pe care ei o detin. Sunt confuzi, dar nu stiu asta, nu au inspiratie 
si recurg la vrajitori, ghicitori in ghioc sau consultatii telefonice pentru a-si lamuri ceea 
ce ei considera ca sunt semne de intrebare. 

Prieteniile care se leaga azi au trainicie negativa. Ele vor dura atat timp cat va 
persista confuzia, interesul asocierii sau lipsa de sinceritate. Azi ii vedem alaturi pe cei 
care nu se suporta, care nu isi accepta replicile unii altora si care dau semne de 
nervozitate ori de cate ori celalalt este in preajma. Se intampla ca, datorita succesiunii 
pozitiei Luna-Mercur dupa ceea ce s-a intamplat pe opozitia Venus-Marte, oamenii sa 
fie legati la ochi. Reversul este unul complicat si dureros. Compromisul care ii aduce pe 
cei doi alaturi va modifica, reconfigura, schimba cercul de prieteni si va incuraja esecul 
ca atitudine matura in fata vietii, gen: “Ce sa fac daca nu am avut noroc?” 

Prin urmare, 28 ianuarie ne va oferi cealalta fata si intelegere a proverbului 
“Tineti-va prietenii aproape si dusmanii si mai aproape!”. Semnul compromisului este, 
din nefericire, doar o consecinta a actiunilor zilei de ieri. Niciun fel de mancare nu ne 
place, nimeni nu ne poate intra in voie si parca pluteste in jur o vraja care ii va repeta 
fiecaruia incantatia ce il va duce pe drumul gresit. 28 ianuarie este genul de zi pe care 
trebuie sa ne-o petrecem dormind, in izolare sau in absenta totala a vreunui contact. Si 
pentru ca nu se poate face asa ceva, mai ales pentru cei care au o indatorire sociala de 
indeplinit, azi vom vedea cum orice gand, intentie, scop ne duce spre compromis, pe 
ideea cedarii, a diminuarii orgoliului, a iertarii. Junon se opune azi Axei Dragonului si 
noile asocieri ce vin ca o recomandare, ca o solutie in a iesi din impas ne vor adanci si 
mai tare in probleme. 

Nu uitati, 28 ianuarie trebuie sa fie o zi moarta! 
 
 
 
Vineri, 29 ianuarie 
Azi, Venus se intalneste cu Lilith in Varsator si se vor comporta ca si cum au 

asteptata de mult acest moment. Din nefericire, conjunctia lui Venus cu Luna neagra se 
produce in aplicatia opozitiei Soarelui la Marte, semn de dizarmonie intre feminin si 
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masculin, intre exteriorizare si interiorizare, intre dinamism si liniste. Pe acest fond, 
Luna, ca si cum ar trisa pe unul pentru celalalt, isi schimba semnul, trecand din Rac in 
Leu, chiar intre cele doua evenimente. 

29 ianuarie pare sa fie o zi a sentimentelor, a deschiderii, din curiozitate, nu 
necesitate, a Cutiei Pandorei, pentru ca, pana seara, semnele unei puternice dizarmonii 
sa se instaureze. 

In plan personal, trecerea Lunii peste Coada Dragonului, la putin timp de la 
miezul noptii, agita spiritele si va aduce prea multe emotii pentru o singura noapte, 
pentru ca pana dimineata, cand se va implini la grad perfect conjunctia Venus-Lilith, 
Luna sa faca un careu cu Junon si un trigon cu Uranus. 

Implinindu-se pe un semn dual conjunctia Venus-Lilith va avea doua directii 
importante: spiritul umanitar si autodistrugerea prin izolare. 

Daca in primul caz, dorinta de sacrificiu, implicarea in fapte de amploare poate 
aduce implinirea cu mari sacrifcii a unor planuri derulate de mult timp, atingerea unui 
moment de final in a ne elucita, a intelege, a implini efortul din ultimul timp, in cazul al 
doilea semnul de indoiala, de percepere eronata a realitatii, aduce dezvoltarea unui 
temperament de tip schizotipal, ce instraineaza, izoleaza si sugruma emotia la nivelul 
fricii, indoielii sau neputintei. 

Nu pun la indoiala faptul ca exista oameni bine orientati care isi cunosc puterile 
si slabiciunile si care pot compesan prin educatie un mic neajuns social, dar, luand in 
calcul ca Luna, pe conjunctia Venus-Lilith, va fi in perioada fara directie, orice sprijin 
din partea anturajului va fi perceput ca o apasare suplimentara. Din aceasta cauza multi 
vor considera ca aceasta prima jumatate a zilei este mai dificila decat a doua, fara sa-si 
poate imagina cat de aprig poate fi finalul zilei, cat de dur si cat de transant se pot 
incheia unele situatii repartizate de destin acestei zile. 

Intr-o maniera sintetica imbinarea celor doua vibratii pe Varsator ale lui Venus si 
respectiv Lilith, aduce pasiuni coplesitoare, porniri launtrice impotriva cursului firesc, 
aplicarea unei psihologii comportamentala impotriva oricarui principiu cultivat pana 
atunci pe motivul indicat de o mare presiune interioara. Pe acest aspect se pot leza 
prietenii realizate intre persoane din generatii diferite, prieteniile dintre barbati si 
femei, dintre sefi si subalterni, dintre inalti demnitari si personale fara functie, statut 
sau titlu. 

Trecere Lunii in Leu, va accentua motivul personal cultivat pana atunci, dar, prin 
coborarea nivelului de vibratie de pe libertate, pe teama de a gresi si, implicit, de a 
pierde din cauza asta o functie, un obiect, o intelegere, o intalnire sau o prietenie, va 
aduce o lipsa de intelegere, o ratacire a mintii. Brusc oamenii devin agresivi. Se tem de 
ceea ce nu pot impartasi sau impartasesc, dar nu sunt intelesi si din aceasta cauza se vor 
comporta ciudat. 

Daca unii vor prefera sa faca glume pentru a-si aduna un auditoriu centrat pe 
ceea ce el ofera, cei mai multi vor acuza, critica, sanctiona. Momentul 29 ianuarie este, 
prin opozitia Soarelui cu Marte din domiciliul Soarelui, clipa de ratacire maxima pe care 
o poate aduce luna ianuarie. Este mai mult decat evident, ca, prin aplicatia ce se 
realizeaza de cateva zile bune la acest aspect, nimic nu poate fi intamplator, ci efectul 
unui carusel social dificil de acceptat, controlat sau dirijat spre o directie buna. 

Pentru unii 29 ianuarie va fi ziua cand vor ramane fara paine, pentru altii va fi 
ziua cand vor castiga cu mare efort o paine amara, in toate cazurile semnele de 
neimplinire, suparare, refuz vor impulsiona spre un comportament antisocial pe care il 
vor arata in urmatoarea zi, 30 ianuarie, pe Luna plina. Vor cugeta intreaga noapte, isi 
vor fierbe neuronii la o temperatura inalta si nici nu-si vor da seama cand, pe nesimtite, 
in dimineata urmatoare, cand Luna va trece peste Marte, de asemenea retrograd, va 
considera ca daca nu cere, indiferent cum, nu va primi. 

Prin urmare, 29 ianuarie este o zi neagra in calendarul anului 2010 si ei i se va 
alatura si urmatoarea zi care va implini, ca un soldat supus si dornic de a-si impresiona 
superiorul, toate relele pe care le va gandi. 
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Dificultatea ei nu va sta numai in actiune, impulsul sau negura mentala ce se va 
raspandi de-a lungul sau, ci si in tentatii, imoralitatea, dificultatea de intelegere si 
usurinta cu care alegem sa ne ucidem sentimentele doar pentru a-i sanctiona pe ceilalti. 

29 ianuarie este o zi a neputintei, a complexului de inferioritate si a agresivitatii 
ce rezulta din asta. Maniera alunecoasa sau chiar perversa prin care ne va tenta sa facem 
ceea ce nu am mai facut pana cum, va fi atat de puternica incat se poate ca orice cuvant, 
gest, fapta sau demers realizate azi sa duca la scandal. Mediul social va fi ireverentios, 
iar semnul de impacare, lucru in echipa, acord unanim sau macar majoritar, o gluma 
buna! 

Recomandarea pentru aceasta zi este o invitatie la bun simt. Nu trebuie sa uitam 
nici azi si nici maine, ca faptele mari facute din simplitate sau modestie sunt cele mai 
nobile valori ale destinului pe care le putem savarsi. Starea de martor va ajuta mai mult 
decat alte situatii cand, o anume armonie social, o impacare cu mediul, cu sine sau cu 
destinul, a redus motivatia. Acum ne vom imprieteni mult mai usor cu martorul, iar 
daca demonii ne striga din afara fiintei noastre, unde dainuie caldura din soba si 
parfumul suav al ceaiului care canta prin fierberea sa, sa ne prefacem ca nu le stim 
limba si sa le promitem ca nu le-o vom invata nici maine. 

 
 
 
Sambata, 30 ianuarie 
Conjunctie Luna-Marte, Luna plina, opozitii Luna-Lilith, Luna-Venus – acestea 

sunt cele patru mari evenimente ale zilei de azi care vor duce intr-un plan al concretului 
intentiile rele ale zilei de ieri, dizarmonia pe care am descoperit-o sau infruntat-o, dar si 
semnele unei distrugeri care porneste din interior, din mijlocul maselor, din miezul unei 
asociati, firme, natiuni. 

Luna inca tranziteaza semnul Leului, ridicand sentimentele la rampa, etalandu-le 
cu emfaza din spatele cortinei care se ridica, usor. Nu ne va interesa ca ne sunt ravasite 
gandurile, ca nu detinem inca informatiile pentru a pune in aplicare ceea ce am gandit 
peste noapte sau dis de dimineata, ci ne va preocupa succesul la care visam, privilegiile 
pe care speram sa le obtinem, solutiile si mandria care, in capetele noastre, vor face 
acum casa buna. 

Iluziile ce ne vin din semnul Leului si care actioneaza acum dizarmonios, vor 
ignora semnale organice prin care corpul ne atentioneaza asupra unei afectiuni legata de 
circulatia sangelui, de irigarea unui organ in vederea unei bune functionari sau ca 
circulatia periferica, in special cea de la nivelul picioarelor, este acum afectat din cauza 
temperaturii si ca inima este supusa unui efort suplimentar. Pe tema Lunii pline 
semnalele ce tin de sanatate, de acutizarea acelor afectiuni care tin de circulatie, dar si 
de transferul la nivel celular, al tesuturilor periferice, ale maduvei sau celulei nervoase 
sunt afectate. 

Afectarea axei Leu-Varsator pe aceasta Luna plina nu va aduce doar probleme de 
natura medicala, ci si comportamentala, cu repercusiuni majore in planul relatiilor 
afective, in stabilitatea cuplurilor, a sinceritatii sentimentelor, a intelegerii mutuale. 
Daca ieri s-a descoperit o eroare, un neadevar sau a plutit in aer suspiciunea unei gafe 
sau a unei minciuni nerusinate, acum se va trece la actiune. Nu va exista control pentru 
ca nu va exista dorinta de a tine cont de parerea celuilalt. Acum conflictul de tip Leu-
Varsator, caustic, distrugator, amplu pentru ca a implica totul, de la strabuni pana la 
firul de iarba din curte, totul va fi pus intr-o discutie, intr-o fraza, intr-o relatie ampla, 
conflictuala din care, cineva de pe margine, nu ar intelege decat ca este vorba despre un 
orgoliu ranit. 

Magnetimul ce se construieste intre aceste doua semne fixe este celebru in 
astrologie pentru ca indica mari atasamente, pasiuni zdrobitoare si revolte duse pana la 
limita distrugerii bunurilor comune. Sa nu ne miram daca ne va veni sa stricam vesela 
din casa, sa aruncam pianul pe geam, boxele de calcualtor sau sa scriem cuvinte urate cu 
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creta pe usa vecinului care in fiecare nopte asculta manele cu volumul dat la maxim. 
Starile extrem, sentimentul de “nu mai pot”, “nu mai incape”, “am ajuns la capatul 
rabdarii” va fi prezent si va indica un preaplin care, in ciuda impulsului, nu trebuie sa 
duca la fapta. Faptele pe un asa impuls negativ de revolta sunt pacatoase, vicioase, rele, 
gresite, indecente si vor atrage efecte asemanatoare. 

Raportul de forte este oarecum echilibrat, de aceea nu se poate spune ca femeile 
vor fi mai afectate decat barbatii sau invers. Cu totii se vor purta la fel, ba chiar am putea 
asista la un schimb interesant de roluri in care femeia sa-si revendice cu atitudine totul, 
iar barbatul sa se aleaga timid, dar cu mintea plina de ganduri de razbunare, doar cu 
presul de la usa. Nimic nu sta in picioare. Un susur general afecteaza intregul sector 
social, pentru ca oamenii vin pe zona comuna cu problemele si conflictele din sfera 
personala. 

Prin urmare, 30 ianuarie este o zi mare pentru controlul mintii si a 
temperamentului. Vom fi tulburati de mici disensiuni ce apar in viata privata, pe care le 
vom transfera imediat in cea publica, generalizand, gresit, de altfel, dupa un caz 
particular. Ponind de la acest mic detaliu apar contraditiile – fiecare are o alta viata, cu 
elementele ei particulare care contrazic generalizarea pe care o face un apropiat pe baza 
a ceea ce se intampla in viata lui. Ele vor viza umilinte mai vechi, o stare de sanatate 
precara, absenta unei recompense profesionale, un conflict cu un membru al familiei, 
adica o cicaleala, o risipa de cuvinte lipsite de continut, dar incarcate de sentimente 
aprinse sau chiar aversiune. De aici pana la a reproduce identic intreaga schema 
personala intr-un context social nu este decat un pas. 

Cu totii stim ca pe Luna plina sentimentele se aprind din nimic, oamenii sunt 
incordati, nu-i multumeste nimic si acest preplin energetic ii face sa-si reproseze mai 
mult decat sa-si impartaseasca. Ce-ar fi ca, de data asta, sa incercam sa impartasim mai 
mult decat sa reprosam, adica sa adoptam atitudinea celui care isi povesteste siesi, intr-
un dialog interior, ceea ce-l nemultumeste cel mai tare. Ideal ar fi ca intreagul flux 
energetic sa fie directionat spre un sector al creatiei, insa opozitiile dau Lunii pline o 
tenta negantiva si nu ne va sta capul la asta. Daca vom reusi sa impartasim celorlalti din 
gandurile noastre, atat cat sa mentinem activitatea in sfera discutiilor pasnice, a 
echilibrului relational, vom putea sa ne felicitam ca am depasit un moment delicat, 
incarcat de conflict si eroare de judecata. 

 
 
 
Duminica, 31 ianuarie 
In prima parte a zilei prin opozitiile pe care Luna le ridica la interval strans cu 

Chiron si Neptun, trigonul cu Junon aduce un moment de intelegere. Daca aspectul s-ar 
fi consumat ziua, elementele cronice al relatiilor, durerile vechi, indoialile care sapa 
armonia unui cuplu si ii duce pe cei doi in pragul departirii, ar fi avur o solutie. Faptul ca 
aspectul se implineste noapte, aduce putine sanse spre intelegere, iar vibratia ei ca cauta 
sa indrepte mai curand o relatie proasta cu sine. 

Celelalte doua aspecte aduc sanctiuni profesionale plasate intr-un context 
ambiguu, neclar, suspect, straniu. Unii se vor teme ca-si pierd serviciul, ca-si pierd 
iubita/iubitul, ca nu vor castiga un proces sau ca, largind putin cadrul, nu vor fi in stare 
niciodata sa-si schimbe cursul actual al vietii. 

Ultima zi a lunii aduce deopotriva o mai buna relatie cu sine, dar si indoieli in 
fata unor situatii sociale complicate. Construind opozitia cu Chiron dupa cea cu Soarele 
(Luna plina), Luna va fi, in prima parte a zilei, mai mult instinctuala, decat dornica sa 
inteleaga ce se intampla, mai mult revoltata decat dispusa sa gaseasca o solutie a 
problemelor sau macar sa le vada clar. O intreaga agitatie va fi perceputa si azi, insa 
diferit fata de ceea ce s-a intamplat in ultimele doua zile. O mare parte a acestui interval, 
Luna va fi in perioada fara directie si, lasand in urma aspectul pe care il face cu Junon, 
noaptea - semn de intelegere si reechilibrare - in intervalul 8:26-15:22, cand va fi Vida, 



2010 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime! 
 

28                                                                                         © Gheorghiță Coşer, 2010 

vom trai sentimentul ca ceea ce este corect am lasat in urma, ca daca a fost ceva bun ce 
ni s-ar fi cuvenit atunci acela a ramas in trecut si ne vom invinui pentru lipsa de 
inspiratie. Aceasta constientizare, ce porneste de la trigonul Luna-Junon, ne ajuta sa 
intelege mai clar contextul in care ne ducem zilele si rolul ce il avem de indeplinit, dar 
nu ne protejeaza de esenta informatiei, adica de acel element concret care ne spune ce 
am pierdut si cum ne-ar fi fost daca l-am fi avut. 

Multi, poate chiar dintre pasionatii de astrologie, care consulta aceste previziuni, 
reflectand asupra aspectelor din prima parte a zilei, se vor intreba: de unde atat tensiune 
intr-un aspect care apare in fiecare luna? 

Azi se implineste la grad perfect careul Saturn-Pluton, ale carui vibratii depasesc 
cu mult granitele acestei zile, pe care le-am regasit si in zilele anterioare si la care ne-am 
referit si in analiza atribuita anului 2010, postata aici la final de decembrie 2009. 

Nu este prima cuadratura Saturn-Pluton; a mai fost una pe 15 noiembrie si 
cunoastem framantarile sociale pe care le-a provocat, eroarea deciziilor din acea 
perioada si spaima populatiei in deciziile pe care a trebuit sa le ia pe ideea “orice as alege 
nu este bun”. 

Se repeta unghiul, avem Saturn retrograd si este firesc sa ne asteptam sa se 
reproduca si tensiunea care a existat acum trei luni in urma. Contextul astral astral de 
acum aduce insa alte directii, localizant vibratia cosmica spre alte case zodiacale. In 15 
noiembrie ascendentul momentului ne indica un Mercur, guvernator al temei, in casa 
VI, pe ultimul grad al Scorpionului interceptat, impreuna cu Taurul, de casele VI-XII. 
Semnul de revolta, nemultumire, ce a venit dintr-o zona a muncii a fost evident, la fel si, 
prin trigonul la limita tolerantei admise dintre Uranus si Mercur, semnul ca un factor 
venit din sfera politicului a benefiat din plin de aceste framantari sociale pe ideea 
ultimului tren! 

Acum interesul se muta pe casa emotiilor nationale, pe cel al identitatii, al 
dorintei de solidificare a specificului nu doar a natiunii romane, ci si al minoritatilor, de 
aceasta data nu pe ideea ultimului tren, ci a oportunitatii de a actiona, de a obtine succes 
in acest demers si de a mentine intentiile la fel de ascunse cum a fost si pana acum. 
Pluton are acum un rol mult mai important decat l-a avut anterior (15 noiembrie) 
pentru ca devine planete mediatoare opozitie Luna-Jupiter. Se vor ridica noi lideri, se va 
actiona pe cai noi, inedite, se va lucra cu informatia si nu oricum, ci la nivel inalt, aici, 
nu pe pamant strain. Va exista o constructie sociala buna ce va iesi din efervescenta si 
tumultul demersurilor de acum si care va fi cea mai corecta posibil pe un asa context 
social. In vara (21 august), la a treia recladire a careului, ea nu se va mai repeta si nu va 
mai putea sa identifice solutii pe baza informatiilor. Atunci va fi momentul solutiilor 
finale cu un substrat agresiv pe nevoia de hrana, bani, avutie, stabilitate a monedei. 

Atunci Pluton va fi din nou planeta mediatoare, dar a opozitie Soare-Neptun, 
risipind, prin decizii dure, iluzia si speranta ca o viata mai buna este neaparata si mai 
usoara. Atunci solutiile venite de pe pamant strain vor combate deciziile de acum, le vor 
schimba, le vor ajusta si le vor da o tenta dura. 

Am descris acest context, pentru a intelege maniera ampla in care doua planete 
pot produce schimbari sociale de-a lungul intregului an, in etape. Nu se va repeta ceea 
ce a fost in noiembrie, desi din punct de vedere psihologic multi traiesc inca retrograd, 
adica in 2009. Ceea ce se va intampla azi si in urmatoarele doua saptamani, la fel cum se 
tot intampla de doua saptamani incoace, se va lega de luna august 2010, de finalul pe 
care aceasta luna il va implini. 

In planul vietii personale toate aceste trei cuadraturi Saturn-Pluton (din 15 
noiembrie 2009, 31 ianuarie 2010 si 21 august 2010) au, insa, legatura intre ele pentru 
ca fac trimitere la acelasi tip de eveniment: reformulare, reconstruictie, reinventare. In 
viata privata, sentimentele, gandurile, intentiile ne vor aduce aminte de intamplari din 
noiembrie 2009, dar nu ca o continuare faptica a lor, ci ca o insiruire de intelegeri, 
concluzii, solutii. Viata, desi este la fel, azi pare schimbata si noi observam asta. 
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Prin urmare, luna ianuarie se incheie in forta cu un mare eveniment al anului 
2010. Daca vom face trimitere la revolta si erori de decizie, am judecat gresit acest 
context. El va aduce decizii dure, dar, pe o asa dispunere astrala, ele vor fi cele mai bune 
de care vom putea dispune pana acum. Romania, ca stat, prin axa interceptata Leu-
Varsator, va trece in urmatoarea perioada prin puternice incercari sociale. Conflictul 
intre lider si popor, intre alegerile lor si dorintele celor multi, intre semnalele venit din 
teritoriu si solutiile obtuze ale celor ce ne conduc vor domina sfera sociala. Solutiile sunt 
antisociale, dar modificarea unor structurie ale statului, reanalizarea schemei de 
incadrare a unor institutii, vor cauza un rau care, paradoxal, va fi binele ce va echilibra 
balanta intregii natiuni. Aceste lucruri nu trebuie sa se intample azi, ci marja acestui 
aspect, care ne vorbeste despre ele, se intinde pe intervalul 15 ianuarie – 15 februarie. 

Ziua de azi este insa o zi a regretului. Semnele unor incercari severe inspira 
teama, dar unii se vor si bucura – si le va fi de ajuns pentru a se reechilibra – ca moare si 
capra vecinului si ca daca lui i-a taiat din salariu se bucura ca vecinul e somer de doua 
luni, iar daca din acest punct de vedere este la fel cu vecinul sau se bucura ca acesta are 
mai multe obligatii raportate la aceleasi venituri s.a.m.d. 

Nu sunt firesti aceste ganduri si ele vin dintr-o dizarmonie construita in ultima 
vreme pe axa Leu-Varsator. Ni se tulbura sentimentele si se ridica deasupra doar cele 
negative, rele. 

Pentru unii insa ceea ce se intampla azi va trece in plan secund fata de ceea ce 
anunta ea pentru viitorul apropiat. Cu toate acestea, daca suntem obiectivi, nu putem sa 
spunem ca lucrurile merg din rau in mai rau, ci ca isi urmeaza o cale sinuoasa. Intr-un 
context macro suntem pe fundul prapastiei, intr-unul personal, ne-am urcat pe un 
bolovan si vedem lumina soarelui, dar ea va trece cat de curand spre apus. 

Adresandu-ne vietii personale, recomandarea acestei zile este cea pe care am tot 
repetat-o in ipostaze asemanatoare: “Viata este ceea ce traim!” 

 
Luni, 1 februarie 
Prima zi a lunii februarie aduce doua evenimente astrale - trigonul Luna-Mercur 

si trigonul Luna-NN – ce se implinesc spre seara. Evenimentele indicate insa de 
aspectele din ziua anterioara se vor mentine daca le privim prin prisma celor doua ce se 
implinesc acum la grad perfect si nu prin aplicatia celor care se vor implini in zilele 
urmatoare. Maniera originala, puternica sau decisiva prin care sentimentele si idealurile 
vor fi implicate in evenimente va aduce azi ganduri de speranta si incredere, dar, 
impreuna cu ele, si teama ca sperantele sunt iluzii imbracate frumos. 

Pe fondul careului Saturn-Pluton, care va aduce refuzul unui demers social sau 
chiar devierea unei situatii corecte declansate cu putin timp in urma, increderea in sine, 
gandul echilibrat si vointa directionata spre realizari concrete, spre situatii practice va 
domina intreaga zi. Sextilul pe care Luna il va face cu Coada Dragonului va aduce 
intregii zile senzatii stranii, neobisnuite, perceptii subtile legate punctual de situatii care 
s-au intamplat, chiar discutii din care nu vom afla adevaruri implicite, dar care vor avea 
darul de a ne edifica asupra unor semnale de intrebare pe care le avem despre relatiile 
cu cei apropiati sau cele de natura profesionala. 

Prin urmare, ideile, notiunile, valorile, cifrele sunt elementele la care vom face 
apel in aceasta zi. Multi isi vor aminti de rude indepartate, de prieteni din copilarie sau 
vor avea dorinta sa dea zilei o tenta de vechi, de trecut. 

Pentru cei mai multi dintre noi calatoria in trecut sau apelul la situatii trecute 
instraineaza sufletul si il distanteaza de situatiile acute ce trebuie rezolvate acum. 
Intarzierea, timpul pierdut, refuzul unei colaborari, parasirea sunt rezultante ale 
necunoscutelor pe care vom incerca sa le rezolvam azi. 

Cei care sunt inzestrati cu simt al vibratiei subtile vor percepe magnetismeul 
trecutului, vor sti precis spre ce anume se va indrept constiinta si implicit centrul lor de 
atentie fara a consuma forme-gand negative ce confera destinului complicatii. 
Necunoscutul ii va atrage si deopotriva ii va speria, dar de trait, il vor trai cu intreaga lor 
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fiinta. Cel ce abandoneaza procesul nu se alege cu informatii partiale, ci cu confuzii. 
Asadar, impulsul categoric al contextului astral repartizat zilei de ieri, devine azi un 
mijloc de a intelege, la modul general, marile directii ale predispozitiilor astrale sau un 
instrument de tortura. 

 
 
 
Marti, 2 februarie 
Pe ultimul sector al Fecioarei, Luna va implini azi o opozitie cu Uranus, dupa care 

va trece in semnul urmator, Balanta. Intervalul 6:16 – 15:41 – pentru unii singura 
perioada activa a zilei – va aduce o Luna vida, incapabila sa implineasca dinamismul si 
forta pe care conjunctiile Soare-Lilith si respectiv Mercur-NN le va predispune. 

Daca observam ca aspectele de zi sunt la cota minima, iar cele mai importante se 
implinesc spre seara, intelegem ca 2 februarie este o zi cu susul in jos, o zi a valorilor 
rasturnate, a tulburarilor de vointa si intelegere, o aplecare cu intreaga forta si putere 
spre elemente neimportante, in timp ce esentialul este lasat intr-o parasire chinuitoare. 

Trecerea Soarelui peste Lilith, pe Varsator, nu aduce numai libertati noi, 
excentricitati, impusul de a sfida limita de rezistenta a vietii sau de a risipi, din 
curiozitate, intreaga putere acumulata in timp, ci si afisarea unor secrete, descoperirea 
unor aspecte negative ale vietii personale, ce devin periculoase prin impartasire. In 
punctul Lilith, Soarele devine indiferent fata de natura sa si-si atribuie alte roluri. Daca 
facem trimitere la identitatea sexuala, atunci inclinatia spre minoritati sau chiar 
experimentarea unora, compromite imagina sociala si provoaca scandaluri. Daca facem 
trimitere la relatiile profesionale, aceasta intunecare a Soarelui poate fi perceputa ca o 
invaluire, ca o tentatie de a pasi peste marginea prapastiei, adica acolo unde nu exista 
niciun sprijin. Ea aduce astfel riscurile separarii de firma, de serviciu, expulzarea intr-o 
structura, incheierea unei perioade de crestere cu un final umilitor. Daca ne referim la 
evolutia spirituala, dezordinea energiei Soarele in punctul Lilith aduce tentatia gandului 
cel rau. Cuvantul devine un instrument de tortura, de autoflagelare pentru ca el va 
contine sentinte. Prin asta pervertirea vointei, a fluidelor vitale se va face prin indicarea 
unei alte tinte. Adica, totul ni se va parea clar, miscator, hipnotic, incurajator si simplu 
de abordat, dar incredibil de greu sau chiar imposibil de finalizat dupa ce il demaram. 

Pe acest fond al tenatatiile, intalnirea rapidului Mercur cu Capul Dragonului pe 
Capricorn este semn de iesire din scheme traditionale, de anulare a gandirii care 
inchisteaza, limiteaza sau obstructioneaza destinul. Maniera prin care gandul va lucra va 
fi una puternica si indrazneata. Pentru ca se produce dupa conjunctia Soare-Lilith, ea va 
putea sa inteleaga tentatiile, daca nu s-au consumat deja si daca nu au produs efecte 
iremediabile, pentru a le anula sau a le desprinde de context. Atingerea acestui punct 
aduce in centrul atentie intamplari savarsite in 13 ianuarie 2010, pe ultima conjunctie 
Luna-Mercur, si pe 5 noiembrie 2009, pe ultima conjunctia Soare-Mercur. 

Ziua se incheie cu doua aspecte – conjunctie Luna-Saturn si cuadratura Luna-
Pluton – ce vor impune serii concluzii asupra intreagii experiente de peste zi, asupra 
intamplarilor savarsite in speciala in a doua parte a zilei. 

Prin urmare, 2 februarie aduce primul efect al careului Saturn-Pluton, prima 
confruntare la nivel de fapta a vechiului si noile structuri, intr-o lupta, nu doar a ideilor, 
cat a faptelor sociale, a implinirilor unor demersuri, grabite acum, de acest aspect, sa 
atinga etapa finala a derularii lor. Tot ce vine azi spre noi este tendentios, nu doar prin 
intentia directa de a minti sau defaima, ci si printr-un impuls spre dezordine, barfa, 
desconsiderare, invidie. Loviturile pe care le aplicam sau pe care le resimtim azi sunt 
mai curand profunde decat puternice, iar efectele pe care le produc devin esential 
pentru viata de familie sau relatii profesionale. 

Daca vom observa ca prima jumatate a zilei nu ne aduce evenimente prea 
importante sa nu luam totul in usor. Complexitatea faptelor, agresivitatea lor maxima se 
va implini mai tarziu, chiar in timpul noptii sau chiar in ziua urmatoarea, influenta lor 
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fiind activa pana cand Soarele va implini trigonul cu Luna in ziua urmatoare. Insist 
asupra sporirii atentie si a vigilentei, a ascutirii simturilor pentru a face fata cu 
demnitate unei asemenea confruntari. 

 
 
 
Miercuri, 3 februarie 
Azi, Luna va ridica un sextil cu Marte si doua trigoane, unul cu Lilith si celalalt cu 

Soarele. Ipostaza in care Luna face un trigon cu Soarele este laudata in astrologie, atat in 
tema natala cat si in cea previzionala. In astfel de momente fluidele cosmice conlucreaza 
pentru a da viata unei structuri sociale vii, puternice, echilibrate si, deopotriva, 
dinamice, expansive. Pe trigonul Luna-Soare oamenii inteleg care le sunt puterile, in ce 
consta norocul pe care il detin si cum sa abordeze relatiile pentru a le intari, stabiliza sau 
optimiza. 

Trigonul acesta, acum, are insa un risc, pentru ca se produce cand Marte este 
retrograd in domiciliul Soarelui, iar Soarele este lezat de o conjunctia, inca activa, cu 
Lilith. Aceasta ipostaza slabeste puterea Soarelui atat de mult incat el aduce caderi 
sociale in plina glorie, ruperea relatiilor care dadeau semne clare de armonie, uitare, 
refuz al prieteniei, partenerului, anularea promisiunilor sau rupere intr-un proces, 
demers social, etapa. 

Din succesiunea aspectelor ce se implinesc azi intelegem ca Marte intervine 
punctual in context, nu doar prin pozitia sa in zodie, ci si prin aspectul de sextil pe care 
il va implini la grad perfect cu Luna inainte de rasaritul Soarelui. Asadar, faptele 
ascunse, minciunile si demersurile efectuate fara stiinta celor care sunt loviti au azi un 
succes teribil. Lilith se alatura si ea contextului aducand, prin trigonul cu Luna, 
reinventarea unor situatii banale pe care se va sprijini intreaga gandire a zilei. Pentru ca 
acum se va trezi memoria conjunctiei Soarelui cu Lilith din ziua anteriara, vom avea 
impresia ca probleme mai vechi se vor continua si acum, iar semnalele pe care acestea le 
dau sunt negative si dureroase. Schimbul de cuvinte, relatiile profesionale dor si cei 
impliti, pentru a scapa de tensiune, vor avea azi un comportament impulsiv, indecent, 
distant sau rautacios. 

Prin urmare, 3 februarie este o zi incordata, trista pentru cei care nu au viziune 
si nu pot anticipa evenimentele viitoare dupa comportamentul celor care le 
programeaza. Evenimente de culise se implinesc azi la limita, iar cei care sunt implicati 
traiesc cu mari emotii aceasta etapa. Evident, ca nu toti au dat curs tendintelelor 
machiavelice ale Lunii negre in Varsator si, cu atat mai mult, nu vor sa ia parte la aceste 
etape de descindere. Pentru acestea raportul Lunii cu Soarele, in adierea parfumului 
toxic al lui Marte in Leu si al Lunii negre din varsator, ziua se va dovedi o zi a 
extremelor: ori trista, ori incitanta. 

Pentru toti insa va fi o zi a esecului. Nu vom reusi azi sa intelegem un mesaj al 
destinului, nu vom reusi sa ducem mai departe un demers bun, de purificare a gandului, 
de elevare a structurii, de consumare a unei intamplari bune prin excelenta, ci ne vom 
implica in elemente auxiliare preocuparilor esentiale, in actiuni superficiale. O lipsa de 
vitalitate va fi evidenta si nu este deloc bine sa o compensam prin stimulente. Acest 
mesaj al corpului trebuie azi respectat cu odihna, liniste, amanarea actiunilor ce implica 
efort sau dinamism. 

 
 
 
Joi, 4 februarie 
Mijlocul saptamanii aduce o zi a contrariilor. Saturn se indreapta spre primele 

grade ale Balanta, in mers retrograd, iar Luna se grabeste sa paraseasca acest semn, 
aducand in relatia cu Saturn, directii opuse gandurilor, faptelor, negatie pe faptele 
trecutului, mici contradictii in cuvinte si idei. 
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Pana la 11:27 cand va implini trigonul cu Neptun – ultimul aspect major al 
trecerii sale prin Balanta – Luna va ridica o cuadratura la Nodurile sale, un trigon cu 
Venus, o opozitie cu Junon si inca un trigon cu Chiron. Aceasta multitudine de 
evenimente va aduce impliniri emotionale, confirmari ale unor observatii facute in zilele 
anterioare, intalniri neprevazute, intr-un cadru inedit sau programate pe ascuns, semne 
ale unei degradari in relatiile de serviciu sau afective. 

Dimineata se dovedeste a fi cea mai dificila perioada a zilei. Toate se aduna acum 
spre a fi finalizate, cele mai importante lucruri cer acum solutionare, toate gandurile ne 
vina cum in cap, toate grijile, toate temerile ne revin in centrul atentiei, iar reprosurile 
din partea celor cu care interactionam sunt percepute ca o mare greutate. Intreag scena 
aduce o stare proasta fara a putea fi legata in mod concret de o intamplare. O raceala a 
sufletului ne va invada azi si acesta este semnul ca vibratia astrala ne indreapta atentie 
spre un nou centru de putere. 

Trecerea Lunii in Scorpion, dupa o perioada de aproximativ 7 ore de Luna vida, 
confera tulmultului de ganduri o tendinta negativa. Scorpionul aduce luciditate, istetime 
a mintii, dar, in cazul Lunii, toate acestea se fac impotriva emotiei, iar acum a 
sentimentului ce s-a facut vizibil inca de dimineata. Unii vor pune totul pe seama unui 
vis urat sau pe seama unui conflict cu vecinul de palier, altii vor da vina pe transportul 
in comun, pana pe care au facut-o la masina sau accidentul care i-a tinut blocati in 
trafic. 

Ratiunea din partea a doua a zilei nu este asa cum pare. Ne-am mintit oferidu-ne 
circumstante atenuante si, abia acum observam, ca tensiunea pe care o resimtim din 
prima zi a saptamanii isi spune cuvantul. Nu vom putea sa o legam in mod implicit de 
un eveniment, dar putem usor sa dam vina pe fiecare persoana care ne vine in minte. O 
tensiune afectiva majora aduce explicatii impotriva fiecarui om, indiferent ca acesta are 
sau nu o vina. 

Prin urmare, 4 februarie este o zi proasta si azi urarea “O zi buna!” va suna ca o 
ironie perfecta. Ne trezim cu o stare afectiva proasta, pentru ca peste noapte careul 
Lunii la Axa Dragonului ne va trezi contradictii, indoieli, acutizand un sentiment de 
vinovatie asupra caruia vom meditat in mod involuntar. 

De-a lungul zilei toate situatiile le vom percepe cu spirit critic si din aceasta cauza 
vom alege sa ne preocupam mai mult de latura practica a vietii. Pana spre seara cand 
Luna va trece in Scorpion nu vom reusi sa intelegem de ce preturile sunt asa cum sunt, 
de ce a aparut criza financiare, de ce exista diferente economice alarmante intre regiuni 
geografice si cum poate o vanzatoare sa stea o zi intreaga in picioare pentru ca a doua zi 
sa o ia de la capat. Aceste ganduri in oricare alta zi a saptamanii ni se vor parea inutile, 
dar azi vor domina sfera preocuparilor. 

Cei care sunt din fire persoane inclinate spre profunzimile sufletului, vor vedea in 
4 februarie o zi a superficialitatii, a haosului venit din necunoastere, a agitatiei. Pe 
acestia ii va scoate din minti nu superficialitatea, pentru ca pe aceasta o vor privi cu 
compasiune, ci prostia, pentru ca azi aceasta stare a degradarii umane apeleaza la 
colectiile Haute Couture, sfidand intelegerea si bunul gust prin trimiterile incendiare la 
Kant, Nietzsche, Bahá'u'lláh, Gandhi sau Coco Chanel, Dior, Versace pe ideea “Prostul 
daca nu e si fudul, nu e prost destul!” 

 
 
 
Vineri, 5 februarie 
Trecand prin prima parte a zodiei Scorpion, Luna are de infruntat punctul 

intermediar Saturn-Pluton, situat la 19 grade Scorpion. Din aceasta postura ea va face 
un careu cu Marte din Leu, dar si cu Lilith si cu Soarele din Varsator. 

La prima vedere ziua ar trebui sa nu aduca evenimente majore, sa nu puna la 
incercare vointa sau rabdarea, pentru ca mintea este vigilenta, in detrimentul emotiilor 
care sunt acum indreptate impotriva celoralti pentru a acuza sau critica (Luna in 
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Scorpion este in cadere). Totusi, trecerea Lunii, in a doua parte a zilei, prin acest punct 
ne ofera, prin anumite finalitati, indicii importante asupra motivatiilor sau mersului 
firect al lucrurilor din prima parte a zilei. 

Un trigon cu Jupiter, un sextil cu Pluton si un careu cu Marte aduc primei parti a 
zilei diversitate, evenimente multe dar lipsite de valoare, intamplari hazlii, penibile sau 
cu final incert, care dau un tonus special si ofera impresia ca viata poate fi traita si intr-
un alt registru, nu doar in cel al problemelor, dificultatilor sau datoriilor materiale 
si/sau morale. 

Totusi, trecand prin punctul intermediar al celor doi malefici Luna se vede dintr-
odata in fata unei mari responsabilitati si brusc suntem invitati la hotarari mari, la 
decizii importante de viata, la descatusarea unei tensiuni pentru care nu se alege cea mai 
buna metoda. Astfel, dupa ora 17,00 tonul impartial sau distanta care nu complica 
relationarea, ci o incheaga in conveniente, se risipeste si directia vibratiilor astrale 
devine una impulsiva sau reductionista, in fata careia nu exista nici intelegere si nici 
scuza. Pe aceste unghiuri, Luna are de parcurs o cuadratura cu Lilith si maniera 
complicata de infiltrare a indoielilor, a fricii de necunoscut, a rautatii, invidiei va strica 
seara pe care, de dimineata, am planificat-o in alte tonuri. 

Prin urmare, in ziua de vineri ni se complica viata prin neatentie, prin eroarea 
umana de a lua totul in usor, de a ne incredere in sperante false, in bucurii de momente 
si prin greseala lamentabila de a conferi acestora un caracter permanent. Binele ce ne 
apare de dimineata nu este deloc simplu de inteles, pentru ca el ne aduce un suierat 
scurt, identic cu cel al ceainicului ce striga sub fierbinteala flacarii care, pentru un scurt 
moment, seama cu sunetul unui proiectil ce cade. La fel va fi diferenta intre prima si a 
doua parte a zilei. 

Cei care lucreaza cu energia sau care au perceptii subtile fara un antrenament 
spiritual sistematic, vor vedea in 5 februarie o zi a confuziei, a nehotararii, a lipsei de 
consecventa si, ca o consecinta a acestora, vom avea de infruntat o sanctiune karmica 
imediata. Nu este niciuna, nicialta, ci este o stare dificil de inteles cu mintea in care 
emotia percepe ceea ce nu ar trebui: timpul (Saturn) si vointa absoluta (Pluton) care 
modeleaza destinele. Cine se sustrage predispozitiilor indicate in analiza acestei zile 
poate descoperi o vibratie, o forta, o putere speciala – Elementul Unic, cel care confera 
diversitate vietii si putere invididualitatii. Acesti oameni vor avea un 5 februarie magic, 
sublim. 

 
 
 
Sambata, 6 februarie 
Un alt eveniment important al anului 2010 se va implini azi la 19:50, dupa ce 

intreaga zi Luna a ridicat 7 aspecte, iar Mercur a implinit un sextil cu Uranus si un careu 
cu Junon. Asa ca, tot ceea ce se implineste azi la grad perfect se va regasi in sextilul 
Jupiter-Pluton implinit la grad perfect la 19:50. 

In ceea ce priveste vibratiile pregatitoare sextilului, ziua are o dihotmie 
interesanta: pe de o parte Luna care imbratiseaza in trigonul cu Uranus toate celelalte 
aspecte pe care le implineste azi, iar pe de alta, Mercur care aduce un semn de intelegere 
cu octava sa superioara, Uranus, impunand o usoara stabilitate pe furtuna 
predispozitiilor astrale ale zilelor anterioare. 

Maniera eleganta si puternica prin care atat Luna cat cu Mercur fac apel la 
Uranus, confera zilei mari raspunderi si solutii ce vor atarna greu asupra mersului 
evenimentelor de-a lungul lui 2010. 

Aspectele pe care le ridica Luna se vor indrepta mai mult spre sfera sociala din 
cauza unor neintelegeri in familie, in relatiile intime, sentimentale. Oamenii vor 
considera ca sectorul social este cel care le confera echilibru, stabilitate sau o alta 
viziune asupra bucuriei si multumirii. Cuvantul, intalnirile, deplasarile fara program, 
strategia de viitor, munca in echipa va tenta in aceasta zi chiar mai mult decat o 
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renuntare la efort pentru a linisti corpul si mintea intr-un loc intim, ferit de stres si 
efort. 

Aspectele lui Mercur, vor actiona mai mult la nivel social, nu ca o compesare a 
unui deficit in relatiile pesonale intime, ci ca o confirmare a unor competente clare. 
Aceste predispozitii se vor indrepta spre intarirea functiei, noi relatii socio-profesionale, 
spre gasirea celei mai bune metode de a lucra in echipa sau de a accede spre o functie. 

Prin imbinarea lor se va obtine o stare de spirit noua, un tonus special, puternic 
in care mintea nu se va mai preocupa de lupta dintre bine sau rau, ci de eficienta, putere 
de persuasiune, ambitie, succes, notorietate. Azi oamenii se vor implica in tot felul de 
activitati, isi vor mobiliza resurse interioare pentru a se face cunoscut, pentru a le aminti 
celorlati de abilitati, cunostinte, puteri ascunse, relatii, grad de rudenie. Efectul nu poate 
fi in totalitate bun si tocmai de aceea nu ne putem grabi sa declaram ziua ca fiind buna, 
dar nici rea. Pana spre seara cand Pluton si Jupiter ridica un sextil, ziua va sta sub 
semnul efortului de a ne reaminti, mobiliza, crea, compune, distra sau consuma valori 
intr-un alt plan al existentei noastre. 

Momentul de sextil al lui Jupiter cu Pluton este semnul unei aliante periculoase. 
De dragul binelui, oamenii se vor gandi si apoi chiar vor trece la fapte, dar nu capul pe 
umeri, asa cum va cere situatia, ci cu intentia clara de a face un compromis. Acum, ideea 
de compromis este una buna, in timp insa, pentru ca intregul spectru al vibratiei lui 6 
februarie se indreapta spre Uranus, iar Uranus inca mai are de consumat doua opozitii 
cu Saturn anul acesta, finalul va fi negativ, poate chiar dezastruos. Se va incerca 
amestecarea uleiului cu apa, pentru a creste cantitatea de lichid din rezervor, numai ca, 
dupa separarea celor doua elemente in martie 2010, la revenirea lui Marte in mers 
direct, aparatul nu va mai functiona. 

Sextilul mobilizeaza valorile intelectuale ale planetelor intre care se construieste, 
aducand in centrul atentiei cuvantul, notiunile, valorile, averea, patrimoniul, moneda si 
realizand combinatii intre acestea, pornind de la argumente furnizate de cele doua 
planete. In cazul de fata, argumentul este puterea de influenta si de dominare (Pluton) si 
recompensa (Jupiter). 

Daca judecam acest moment dupa raportul Saturn-Uranus – finalitatea – nu 
putem sa nu facem trimitere la anul 2009, la complicatiile pe care acum incercam sa le 
solutionam, la deficitul pe care l-a adus si la lipsa de comunicare pe care acum o vom 
avea din nou in atentie. 

De asemena, din 2009, acest aspect va aduce planuri si intentii de culise, pe care 
le va descoperi acum impotriva vointei de grup a membrilor. Cu alte cuvinte, o 
conspiratie va fi descoperita, dar asta nu-i va bloca desfasurarea, ci ii va schimba 
sectorul in care va actiona. 

Prin urmare, 6 februarie aduce inceputul unei perioade de complicatii sociale. 
Ele vor porni de la semne pozitive, de la efortul cumulat al mai multor persoane sau 
grupari de a se intalni intr-un teren neutru, de a avea un punct de vedere comun. Efortul 
in directia intelegerii sau solutionarii va mobiliza valori experimentate in 2009 si care 
tin de domeniul faptelor cu caracter secret, conspiratii, uneltiri sau demersuri sociale ce 
ascundeau alte intentii si finalitati decat cele declarate. Nu este insa un inceput al 
descoperirii minciunii prin interventii de ordin exterior, ci minciuna se da de gol 
singura, cel implicat intr-un demers negativ se descopera singur, adica un gen de 
tradare ce este pusa pe seama intamplarii sau a erorii umane. 

In sectorul personal intalnirea pozitiva dintre un malefic si un benefic nu este in 
totalitate pozitiva. Oamenii buni vor avea mai multa speranta, vor fi mai increzatori, mai 
puternici, vor avea pentru putin timp mai mult noroc. Daca ne intrebam de suntem buni 
sau rai, daca inclinatia ne este pozitiva sau negativa, ecoul care ne va veni acum din 
astral sub forma unei stari pozitive, a unei bucurii, a unei recompense, sub forma unei 
impliniri de mult asteptata, ne va incuraja spre o orientare corecta. In caz contrat 
loviturile vor veni de pretutindeni. Nici cei care se vor izola, nu vor scapa de aceste 
predispoziti, pentru ca din interior fiinta, corpul isi vor cere dreptul la replica. 
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Intalnirea dintre dreptate si mister va fi pentru cei care lucreaza cu energia 
momentul in care pot trece pe un nivel superior de vibratie, cand vor schimba sursa 
inspiratiei, izvorul din care isi vor extrage intreg anul 2010, dar si 2011 energia, puterea, 
forta. 

6 februarie este o zi a receptarii, a primirii unei ofrande. O zi in care traim un 
deznodamant ca in povesti, ca in Povestea lui Harap Alb sau Craiasa Zapezii. 

 
 
 
Duminica, 7 februarie 
Ultima zi a saptamanii este diferita de restul zilelor. Acum Luna va trece in 

Sagetator si, nu doar din acest motiv, azi Venus va fi in sextil cu Junon, dupa ce Luna se 
va intelege bine cu maleficii Marte si respectiv Saturn si va primi o usoara lectie de 
morala, prin infruntarea unor fapte pe care nu le poate nici anticipa nici control si care 
sunt rezultate din careul cu Jupiter. 

Intregul spectru al faptelor, dar si al sentimentelor vor aduce zilei o coloratura 
aparte. Inca suntem sub impulsul sextilului intre Jupiter si Pluton si al trigonului Lunii 
cu Marte - octava inferioara a lui Pluton - si careul Lunii cu Jupiter va indrepta atentia 
mostenita din ziua spre dinamism sociala, putere de persuasiune, succes, notoritate, 
prin fapte mici, personale, pe implinirea unor dorinte simple, puternice, intime intr-un 
cadru restras. 

In afara unor lectii de viata majore, desprinse din exemplul altor vieti, din 
lectura, creatie cinematografica sau pur si simplu din istorisirile unui apropiat, ziua nu 
aduce evenimente noi. Va fi insa evidenta o frica de secrete, obiecte ascunse, locuri 
intunecate sau de confruntari care vor mobiliza amintirea unor evenimente tragice. 
Primul impuls este de retragere spre un sector al bucuriei, al jovialitatii, al seninatatii, al 
dinamismului la lumina si cu element cunoscute. 

Prin urmare, ultima zi a saptamanii schimba tensiunea zilei anterioare pe un 
alt centru de interes. In acelasi mod, in care am analizat si actionat in ziua anterioara, 
vom proceda si azi, insa cu mai multa teama de subtilitati, de elemente ascunse, de 
durere, boli. Intre 9:55 si 10:21, adica intre sextilul Lunii cu Saturn si trigonul Luna-
Marte, viata pare sa fie plina de invataminte. Informatiile se asimileaza prin relatari, 
prin interactiuni, prin surprindere elementelor de comportament, prin deplasarea 
intelegerii spre sectorul psihologiei comportamentale intr-un mod lent, temator, ceea ce 
va spori asimilarea informatiilor care vin din acest sector. 

Azi ne vom interesa de o inteligenta a vorbirii, a purtarii, a exprimarii non-
verbale, dar si a gandurilor. Ceea ce este rau va intra intr-un con de umbra si pentru ca 
azi ne vom teme de umbre, ne va placea sa spunem ca raul nu exista. Anularea 
elementelor care produc suferita este cea mai buna solutie azi. Infruntarea partii 
intunecate a fiintei, a conjuncturilor nu va duce la intelegere, nici la maturitate, ci la 
trauma. 

A lucra cu energia azi inseamna a ne apropia de foc, de o sursa de caldura fizica 
sau cosmica, de a ne trezi acel foc interior care ne incurajeaza sa iubim sau sa ne 
sacrificam de dragul unui ideal. Leul – inima universului – va putea sustine aceasta 
deplasare a campului constiintei, insa doar pe un sector cunoscut, doar prin preocupari 
pe care le-am mai abordat in trecut, nu prin noutate sau inedit. 

 
Luni, 8 februarie 
Am mai avut ocazia sa descoperim in analizele anterioare zile asa cum este cea cu 

care incepem saptamana. Am mai avut ocazia sa ne scufundam gandirea, sentimentul 
sau vointa, placerea fizica sau spirituala intr-un deliciu cosmic special, puternic si 
frumos al influxurilor astrale. 

Azi, Luna, personajul principal al periplului nostru zilnic, are de implinit la grad 
perfect doua sextile, unul cu Lilith, celalalt cu Soarele, participand, prin efectul de 



2010 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime! 
 

36                                                                                         © Gheorghiță Coşer, 2010 

colorare, la celelalte aspecte pe care Venus, Chiron, Neptun si Junon le vor implini 
acum. 

La putin timp de la miezul noptii, Venus va trece peste Chiron si va preschimba 
vibratia noptii intr-o diafana senzatie de implinire si siguranta, de protectie si forta 
interioara. Fuziunea celor doua va aduce azi sentimentul si fapta aproape de implinirea 
perfecta. Anticipam in analiza repartizata intregului an (2010 sau buturuga mica 
rastoarna carul mare) ca luna februarie aduce aspecte benefice, ca ea poate implini 
asteptari majore si prin asta are sanse sa devine cea mai fericita luna a anului. 8 
februarie este alaturi de alte cateva zile ale acestei luni, una din zilele care vor implini 
sau, acolo unde, datorita amplorii evenimentelor, unele nu se poate finaliza, semne clare 
ale unui final pozitiv pe linia dreptatii sau a reechilibrarii unui destin incercat. 

La modul strict astral, aspectul aduce intalniri remarcabile cu oameni importanti, 
cu persoane care au asupra destinului personal o influenta covarsitoare. Schimbul de 
cuvinte, obiecte, zambete sau...email-uri, poate intari convingerea de binele invinge 
intotdeauna, ca viata nu este chiar o lupta grea, iar finalitatea pe care ne-am propus-o 
nu este chiar un ideal iluzoriu. Intalnirea celor doua planete pe Varsator are o dubla 
actiune: una psihica si una sociala. 

Actiunea in plan psihic a celor doua planete aduce intai o constientizare a 
emotiilor negative, a maniei pe care o avem punctual fata de anumite persoane din jur, 
pentru ca apoi acel tablou simtomatic sa ne indrepte spre tiparul anxios sau spre cel 
ezitant ce se abate in permanenta de la calea sa pentru ca nu poate percepe corect sau 
integra cu precizie semnalele care ii vin din social. Aceasta identificare aduce intr-un 
singur loc bucurii si tristeti, libertati sau sanctiuni, frica, indoiala si, deopotriva, vointa. 

In plan social faptele ce sustin compasiunea, ajutorul, iertarea, organizatiile care 
se ocupa de caritate, relatiile de prietenie, raporturile intre frumos, adevar, gratie vor 
aduce evenimente benefice ce pot scrie o noua pagina in cartea vietii. Nimic din ceea ce 
vine spre noi sau ce oferim azi nu este simplu, usor de trecut cu vederea sau ignorant. 
Oamenii isi vor descoperi azi prieteni acolo unde se asteptau cel mai putin, familia isi 
poate intregi numarul cu un nou membru, un nou proiect sta sa se deruleze, ura fata de 
un apropiat, dispretul sau planurile derulate pe ascuns trec printr-o transformare 
brusca, ies la lumina sau se implinesc frumos si simplu. Moare incet, incet raul si binele 
intr-o noua forma a exprimarii sale prinde viata. 

Raportul celor doua directii date de conjunctia Venus-Chiron va fuziona pe 
terenul lectiilor de viata, a puterii de a intelege de ce ni se intampla tot ceea ce traim si, 
mai ales, pentru ce. Ne vom intreba, de aceasta data nu pentru a ne oferi un raspuns: de 
ce traiesc alaturi de aceasta persoana? Ce este mai bine sa aleg, famialia sau prietenii? 
La ce sa renunt pentru a merge mai departe? Cat de bine poate fi sa traiesti confortabil 
cu tine insuti? 

Faptul ca aspectul se implineste noapte va da mai multa putere lui Chiron, 
vindecatorul, care va putea sa aprofundeze problemele personale si sa le gaseasca o 
solutie spirituala. Unii oameni nu se simt deloc confortabil cand se face apel la spirit, o 
judecata subtila atunci cand gresesc sau cand trec printr-o perioada mai dificila a vietii. 
Ei considera ca nedreptatea este singura realitate si ca in spatele ei nu sta decat o alta 
nedreptate si se simt incurajati sa se avante in acest carusel al jocului de-a baba-oarba 
prin multitudine de cauze si efecte. Este lovit, va lovi. Este inlaturat dintr-un loc, va 
reactiona inlaturand la randul sau pe altul pentru a-si compensa durerea esectului 
anterior. Implinindu-se noaptea, aspectul va fi vizibil mai mult in latura sa justitiara, de 
a aduce binele acolo unde a dominat raul, de a compensa printr-o recunoastere sociala 
sau personala a unor merite. In acest joc, oamenii vor avea impresia unei justitii divine, 
ea este insa o alta perceptie subiectiva a tandemului rau primit – rau oferit, pentru ca 
vor refuza sa se bucure de noul statut sau privilegiu mai mult decat se bucura de esecul 
altora, iar de acestea se va ocupa din plin sextilul Lunii cu Lilith, tentandu-i pe oameni 
cu emotii vechi, pe conjuncturi noi, pentru a pierde, din nou merele de aur si a uita ca a 
existat vreodata Praslea cel Voinic. 
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Dupa rasaritul Soarelui, Venus va trece prin conjunctia cu Neptun, octava sa 
superioara, oferind zilei o expresie magica, puternica, sublima, norocoasa pe latura si 
vibratiile anterioare, deduse din conjunctia Micului Benefic cu Chiron. 

Anul acesta conjunctia lui Venus cu Neptun nu este una obisnuita. Ea nu va 
predispune oricum la relatii armonioase intre oameni si nu va ridica nivelul 
sentimentelor doar pentru a le oferi oamenilor o alternativa la tristete sau frica. Anul 
acesta, conjunctia lui Venus cu octava sa superioara este una limitata, inchistata intr-o 
directie trasata deja de Chiron si care este regasita nu doar acum, in implicarea lui 
Venus, ci si in ultimele luni, de cand Chiron s-a apropiat suficient de mult de Neptun, 
impunandu-si dominanta asupra acestui teritoriu. 

Vizita cenzurata a surorii sale mai mici, ii va oferi lui Neptun prilejul de a-si 
exprima nemultumirea in spatele casei, dincolo de dealuri, peste campii sau paduri, 
adica in alt loc decat acela indicat de pozitia sa astrala. 

Acest raport poate aduce intarziere in exprimarea sentimentelor, lipsa de 
sinceritate, neputinta de a se incadra intr-o schema orara, pierderea unui obiect sau 
distrugerea sa intr-o deplasare comuna (la seviciu, la magazim s.a.) fara a suporta acum 
consecintele usturatoare. Aceasta amanare ni se va parea ca un mare noroc, dar nu este. 
Cu cat va intarzia mai mult cu atat alte elemente, de asemenea, amanate dintr-un alt 
raport “planeta X”, aflata in trece peste conjunctia Chiron-Neptun”, si Chiron sau 
Neptun, se vor aduna in punctul in care destinul va cere consumarea lor. 

Amanarea nu este haotica. Ea va aduce consumarea evenimentelor atunci cand 
planeta care le determina va trece peste unul din Nodurile Lunii. Pe 31 mai Venus va 
trece peste Coada Dragonului, aducand o finalitate brusc a ceea ce se amana acum. 

In a doua parte a zilei sextilul Lunii cu Soarele pe ciclul descendent, se integreaza 
in predispozitiile ample ale relatiilor Venus-Chiron si Venus-Neptun aducand o 
sedimentare a demersurilor sociale, elaborarea unui plan pe termen lung, intalniri de 
placere cu prietenii sau de afaceri, discutii interminabile la telefon sau pe messenger, 
adica o pierdere a timpului intr-un mod placut, fara sa avem catusi de putin senzatia ca 
o pierdere a timpului ne va arata consecintee abia spre vara. 

Prin urmare, 8 februarie este zi de carnaval. Unii vor castiga mai multi 
admiratori, mai multa experienta, mai multi bani sau chiar mai multa intelepciune, altii 
vor pierde ceea ce nu le folosea. Durerea va fi insa prezenta printre doua trei lacrimi de 
fericire si, din aceasta cauza, aproape imperceptibila. Vibratia astrala impusa de planeta 
Venus in trecerea sa peste Chiron si Neptun, aduce o iluzie frumoasa – aceea de binelui. 
Totul in aceasta lume se plateste. Totul are un pret de achizitie si a nu-l oferi acum 
inseamna credit, iar mai tarziu returnare cu dobanda. In zilele magice anterioare, cand 
am intalnit conjuncturi astrale asemanatoare, faceam trimitere la acel percept initiatic al 
detasarii totale fata de efectele generate de cauze apartinand acestei lumi. Sa daruim si 
ceea ce nu avem, spuneam atunci, pentru a ne depasi limitele impuse de conditionarile 
karmice. 

Asadar, sa privim cu responsabilitate tot ceea ce ne ofera aceasta zi. Multe dintre 
ele vor fi bune, chiar minunate si sa le primim ca atare, insa daca printre acestea 
destinul ne invita la reculegere, abandonarea unui element, a unei poveri fie ea sub 
forma de gand, sentiment, sau sub forma unui obiect, demers social, implinire, speranta 
sa acceptam cu seninatate si sa-i daruim in schimb din timpul pe care il aveam promis 
bucuriilor. “Daruind vei dobandi” ne spune invatatura crestina care ne aduce prin 
relatia Venus-Neptun (un indicator al compasiunii si dragostei mistice) intelegerea, sub 
multiplele sale forme, a principiului Christic. 

Semnul de izbanda este incercare acestei zile. Abia la inceputul lunii iunie vom sti 
daca alegerea a fost buna, adica in conformitate cu destinul personal, sau rea. 

 
 
 
Marti, 9 februarie 
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Luna parcurge azi ultimul segment al Sagetatorului si va avea de implinit, pe 
aceasta portiune, un careu cu Uranus, trei sextile cu Chiron, Neptun si respectiv Venus 
si un trigon cu Junon. Inainte de a-si implini acest periplu, Neptun si Junon isi dau 
intalnire la un unghi de 60 de gade intre Varsator si Berbec, cand Luna se afla inca in 
Perioada fara directie. 

Spre seara, trecuta in Capricorn, Luna se va alatura lui Pluton si va privi lumea de 
la inaltimea pozitiei sale, atribuindu-si un sextil cu Jupiter si un careu cu Uranus. 

Ziua se prevede, asadar, a fi impetuoasa pe mai multe planuri, implinind multe 
asteptari pe care 8 februarie nu ni le-a putut oferi din prea mult bine, iar ziua urmatoare 
nu le poate finaliza din lipsa de implicare. 

La cateva ore de la miezul noptii Luna va tulbura visul si activitatea nocturna a 
unora, impunand limitare in vorbire, exprimare deficitara, ganduri incomplete, lipsa de 
comunicare si intensificarea acelor dorinte care au provocat frustrare prin neimplinirea 
lor. O intalnire intre Sagetator si Pesti (Luna din Sagetator, Uranus din Pesti) aduce o 
intalnire intre actualul lider moral si fostul, intre ceea ce am devenit prin depasirea unui 
impas social construit pe lipsa de imagine, statut, functie, incredere sau demnitate 
(Sagetator), si ceea ce suntem prin raportarea acestora la ceea ce avem deja (Pesti). 
Aceasta lupta interioara aduce pe fizic dureri de cap din mentinrea unei opozitii in fata 
curentului, crize lombre, prin impotrivirea viitorului care sperie, sau dureri de rinichi si 
crize de bila pentru cei care se tem si nu pot lua decizii cu proprile lor vointe. Pana la 
rasaritul Soarelui aspectele indicate o stare general proasta, un somn obositor incarcat 
de imagini contradictorii. 

Intrand in Perioada fara directie Luna va indrepta atentia spre evenimentele zilei 
ce se vor dovedi diferite de ceea ce anunta noaptea, ca si cum batalia acum se va duce 
intr-un alt plan, unde, din clipa in clipa, deznodamantul poate surveni si nimeni nu va 
sti care va fi acesta. Din Varsator, de pe axa afectivitatii, Neptun va face ca inima sa bata 
foarte repede pentru ca in spatele ei prind viata emotii triste, bucurii mentinute din 
teama de singuratate, amintiri care dor, dar care contin in ele chinuri dragi sau semne 
ale unor gesturi curajoase, eroice. Pe aceste unghiuri putem vorbi de tarie de caracter, 
de implicare in evenimente sociale tangente la domeniul medical, la psihologie sau 
psihoterapie. Prin asta descoperim ca sufletul are azi boli, ca el are nevoie de 
medicamente, de consultatii. 

A doua parte a zilei va muta centrul de atentie de pe dureri personale pe 
evenimente sociale. Ceea ce va veni spre noi acum ne-a avertizat in timpul noptii, dar nu 
ne-am putut aminti nimic dimineata. Acum Luna aduce un plus de viata complicatiilor 
din zilele anterioare construite pe sextil Jupiter-Pluton sau careu Saturn-Pluton. Unii 
dintre noi se vor arata rezistenti si pregatiti sa faca fata unor mari intamplari, sarind 
cand intr-un picior cand in celalalt in fata monstrului care i-a speriat toata viata, fara sa-
si inchipuie ca, dintr-o clipa intr-alta, de dupa colt poate sari, in apararea monstrului, 
mama sa. 

Prin urmare, 9 februarie este zi incordata, plina de evenimente contrare, ce vor 
veni asupra noastre cu un avertisment surd, abia soptit si pe care il percepem doar daca 
suntem cu simturile incordate la maxim. Daca in prima parte a zilei ne mai putem 
permite sa ne relaxam, sa ne detasam de ceea ce avem de facut in aceasta zi, de sarcinile 
pe care ni le atribuim sau care ne-au fost repartizate, fara mari consecinte, in a doua 
parte a zilei orice iesire din ritm, orice desprindere de schema se face cu durere, 
sanctiune. 

9 februarie nu este ziua in care sa uitam sa ne luam tratamentul, sa amanam o 
consultatie la medic sau sa plecam intr-o scurta vacanta. Azi vor veni spre solutionare 
multe din evenimentele saptamanii trecute ce nu au putut fi finalizate din lipsa de timp 
sau din complicatii. 
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Miercuri, 10 februarie 
Singurul eveniment care se va implini la grad perfect este trecerea lui Mercur in 

Varsator la 11:05. 
Pe ultimul grad al zodiei Capricorn, Mercur va acutiza conflictul cu societatea, cu 

deciziile pe care le iau altii, cu metoda de lucru pe care o au cei din echipa, colegii, cu 
instrumentele pe care le folosesc cei ce se implica in proiecte sau demersuri de 
anvergura. De pe margine totul se vede altfel, la fel cum spectatorul la un meci de fotbal 
se intreba cum de un anume jucator nu-si vede un coleg intr-o pozitie strategica pentru 
a-i pasa mingea. Asadar, pana la ora la care se anunta trecerea lui Mercur in Varsator, 
nimic nu este bun din ceea ce este facul de altii, dar ar fi fost perfect daca ar fi fost facut 
de cel ce critica. 

A doua parte a zilei comporta o importanta schimba de vibratie, de directie, 
prntru ca pe Varsator, Mercur are un alt dinamism si va oferi o alta mobilitate ideilor si 
procedeelor in care se implica. Dintr-odata mintea se lipezeste, iar criticismul de 
evapora. Cei care nu au apucat sa le impartaseasca, vor fi cei mai castigati, pentru ca 
dintr-un for interior relatia agresiva eu-celalalt va deveni una sentimentala, calda, 
puternica, poate chiar constructiva. Asta se explica printr-o muta a centrului de atentie 
de pe agresivitate, invidie, desconsiderare, pe rusinea pe care o resimte acuzatorul cand 
s-a vazut inselat de orgoliu, de judecata pripita, de frustrarile sale sau de invidie. 

Varsatorul este prin excelenta semnul prieteniei, iar tineretea vesnica a lui 
Mercur va face casa buna cu aceste virtuti, aducand soluti imposibile acolo unde nu mai 
era nicio speranta de solutionare. Pe tema ingressului mercurian in Varsator, aceasta 
planeta se afla in conjunctie, la un orb sub jumatate de grad, cu Mijlocul Cerului semn al 
inspiratiei, gandirii corecte, superioare, echidistante, chiar geniale. 

Prin urmare, 10 februarie este o zi colorata, insa lipsita de pericole esentiale. 
Se vor spune multe in aceasta zi, se vor gandi si mai multe, dar spre seara ele vor trece 
intr-un alt plan, multe chiar intr-un plan al uitarii, pentru a face loc solutiilor, impacarii, 
bunatatii, genialitatii. Cu cat avansam spre terminarea zilei, intram in sectorul lui Venus 
anaretic din Varsator, care va incerca sa ne spuna ca solutiile miraculoase nu tin mult – 
pe ideea au mai incercat si alti – iar prietenii cei noi, nu sunt deloc noi, ci doar cei vechi 
cu alte chipuri si mult mai binevoitori. 

Asadar, sa nu ne asteptam ca 10 februarie sa ne aduca minuni, ci doar un parfum 
aparte, noi oportunitati pe care, cu un efort suplimentar realizat in zilele urmatoare, pe 
alte conjuncturi astrale, sa le valorificam. 

Azi este o zi a povestilor frumoase si trezirea poate surveni in orice clipa. 
 
 
 
Joi, 11 februarie 
Spre deosebire de ziua anterioara, 11 februarie are mai multe puncte de sprijin, 

iar evenimentele sunt concentrate. Azi, Luna trece peste Capul Dragonului, dar de 
aceasta data fara sprijinul lui Mercur ceea ce face ca prima parte a zilei sa fie presarata 
de intamplari stranii, aparent fara legatura intre ele. Intalnirea Lunii cu Capul 
Dragonului manifesta trasaturile karmei jupiterniene pentru toti cei care o au in tema 
lor natala. Asadar, pentru unii poate fi o inexplicabila zi a succesului, o zi a binelui, a 
recompensei in care succesul, aprecierea, banii sa vina ca o incununarea a unor 
tratative, a unor negocieri duse cu un for superior sau cu un apropiat. Relatia karmei 
jupiteriene (raport Luna ca RKS - NN) cu cea de Gemeni (raport Saturn ca RKN - NS) 
suprapusa peste ipostaza in care o planeta individuala intra intr-un semn, iar o alta il 
paraseste, complica toate situatiile sociale amestecandu-le sau confundandu-le cu 
problemele pesonale, cu proiectii sau aprecieri individuale simple ce vizeaza intimitatea, 
relatiile intre oameni intr-un spatiu a prieteniei, si nu al relatiilor socio-profesionale asa 
cum se va considera. 
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Pe acest fond al schimbului de idei pentru gasirea celei mai bune solutii de 
comunicare, pentru identificarea acelui element care sa inclina balanta sociala in 
favoarea celui care actioneaza, trecerea lui Venus in Pesti (exaltare) este pentru astrologi 
momentul in care din nou binele poate invinge. Contextul karmic in care, in prima parte 
a zilei, Venus – sentimentul – a incercat sa-l convinga pe Mercur – comunicarea, 
intelectul – ca nimic nou nu i se poate intampla, ca toate sunt cunoscute si par noi doar 
prin preschimbare, in a doua parte a zilei, cu doua planete individuale in exaltare 
(Mercur in Varsator, Venus in Pesti) gandul si sentimentul vor lucra intr-o simbioza 
placuta si constructiva. 

Prin urmare, azi vom avea senzatia ca toata viata a trecut peste noi intr-o clipa, 
ca totul ramane in urma ca o mantie veche si rupta si ca un voal s-a ridicat de pe ochi. 
Fiind prima zi cu Venus in Pesti, sentimentele vor complesi, fie prin compasiunea, mila, 
intelegere, fie prin vinovatie, indoiala sau rusine. Mersul lucrurilor este insa incurajator. 
Daca ne mentinem in albia obiceiurilor, a faptelor cunoscute, fara a lansa pretentii noi, 
depasim ziua cu bine. Noutatea, excentricitatea, curajul de a incerca limitele sunt acum 
puse la colt. 

Cei care isi vor forta norocul vor deschide o Cutie a Pandorei, crezand ca acolo 
vor gasi mari bogatii, incurajati de noi tentatii (Mercur in Varsator) pe fondul unor 
intamplari karmice speciale, extrase acum din destinul propriu, cu atat mai mult daca in 
tema natala exista unul dintre cele doua tipuri de karma indicate. 

Recomandarea pentru aceasta zi este cautarea caii de mijloc, a jumatatilor de 
masura, a moderatiei, modestiei, curajului de a ne impune o diminuare atunci cand 
semnul abundentei ne depaseste intelegerea sau cuprinderea. 

 
 
 
Vineri, 12 februarie 
La putin timp de la miezul noptii, Luna va trece in Varsator, acolo unde Mercur, 

abia intrat, isi instaleaza cortul pentru o sedere de doar 18 zile. Tot acolo Luna va avea 
de infruntat, insa nu azi, ci duminica, triada Soare-Chiron-Neptun incercand sa ofere 
vietii picanterii, extravagante, libertati, desprindere de schemele traditionale asa cum 
pana acum nu a facut. 

Exista o noutate in acest nou tablou – relatia Jupiter si Venus din Pesti cu Mercur 
din Varsator, ce ne va aparea noua ca o competitie intre vechiul centru al puteri, intre 
ceea ce a fost verificat in timp, ceea ce contine potential solutiile tulburarilor din viata 
personala sau din sectorul public, si un element nou, proaspat, tanar, curajos, ambitios 
care vine cu planurile unei noi cladiri fara sa se intereseze care este valoarea a ceea ce 
trebuie sa darame pentru a-si pune in aplicare ideile. 

12 februarie este o astfel de zi. Ea aduce tulburarea constiintei de ambitii ascunse 
pana acum, pe care le vom scoate la lumina si le vom afisa auditoriului. Unii oameni vor 
face demonstratiii de forta, de puteri subtile, de iluzionism, de deschideri fata de o lume 
subtila, altii se vor preocupa de cele lumesti, cautand sa descopere solutia miraculoasa 
pentru cele mai dificile probleme pe care omenirea le parcurge acum. Este o zi pentru 
framantari globale, pentru mesaje ample privind soarta intregii planete, pentru 
demararea unor proiecte de amploare, pentru a planifica intalniri ale liderilor sau 
pentru a derula intr-o alta etapa a unui proiect amplu de atrage a opiniei publice spre o 
anumita directie. 

Aspectul negativ al acestei zile vine din descoperirea sau lansarea fara capacitate 
de control a unor complicatii sociale, a unor framantari sociale provocate de exprimare, 
cuvant, declaratie, poate chiar amenintare, ce se vor remarca intr-un val imposibil de 
oprit. 

Intentia perceputa in prima parte a zilei se va finaliza in complicati de natura 
relationala. Aceste complicatii nu se adreseaza doar vietii private, ci si vietii publice, 
punand in cumpana relatia trecutului cu prezentul, a sefilor cu subalternii, a 
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contribuabilului care se adreseaza fucntionarului de la ghiseu sau chiar sefului unui stat 
mai mic in raport cu liderul unei grupari mondiale. Opozitia Lunii cu Marte, ce inca se 
afla in mers retrograd, pe un tranzit rapid, grabit, al lui Mercur, agresat de teama ca nu 
va avea timp pentru tot ceea ce are in cap, va indica momentul izbucnirii unui conflict. 

Nu trebuie sa mergem insa foarte departe pentru ca inainte ca Luna sa se opuna 
lui Marte, pentru ultima data cu Marte retrograd, ea ridica un trigon cu Saturn – 
profesorul – care va atentiona ca elevul – Marte – i-a furat bagheta magica si se joaca 
de-a magicianul prin curte. 

Prin urmare, 12 februarie este o zi de efort, o zi dinamica pe care, fara voia 
noastra, vom reusi sa o tinem minte mult timp de acum incolo. Orice gest mic va avea 
un ecou social important, orice dorinta, orice ambitie sau demers chiar daca el, initial, 
vizeaza doar o derulare personala, in sanul familiei sau intr-un cadru restrans el se va 
revarsa spre exterior implicand o mare desfasurare de forte, elemente sau persoane. 

Personale anxioase sau cu un evident comportament paranoid vor vedea in 12 
februarie o zi apocaliptica. Acum se vor vedea in situatia de a face, fara sa-si doreasca 
asta, exact ceea ce le aduce ghinione, aprecieri negative, critici obsesive. 

Cei care lucreaza cu energia vor simti astazi respiratia planetei. Pe un fond astral 
al reformularii si reasezarii prioritatilor, pe o realitate sociala tulbure in care omul s-a 
erijat in liderul acestei planete, natura, fortele coercitive ale Terrei, ne ofera azi exemple 
sau avertismente. Avertismentele, pe un asa context planetar, ne-a indicat faptul ca ne 
apropiem de linia critica. Din relatia Luna-Saturn si respectiv Luna-Marte, intr-un 
tablou simtomatic dificil, vocea planetei striga asa cum a strigat si in trecut, producand 
o unda de soc nu doar in ecosmisteme, ci si in structuri sociale afectand intregul spectru 
al relatiilor psihocomportamentale. 

 
 
 
Sambata, 13 februarie 
Pentru ca in 18 zile trebuie sa finalizeze intreg tranzitul sau prin Varsator, la 

numai doua zile de la intrarea in exaltare Mercur va implini azi o opozitie cu Marte, la 
pranz, dupa ce inainte de rasaritul Soarelui, in plina noapte, va ridica un trigon cu 
Saturn. Intre cele doua aspecte, Luna trece prin conjunctia cu Lilith intregind tabloul 
simptomatic. 

13 februarie nu este deloc o zi usoara, nici pentru ca Mercur se afla in trigon cu 
Saturn. Ea va sedimenta tumultul fortelor mobilizate in zilele anterioare si va tensiona 
relatiile, va pune la incercare muncitorul comun, consoarta lui ce asteapta sa-si 
implineasca visurile pe baza efortului lui, familia sa, idealurile lor sociale, sperantele in 
viata si, deopotriva, de supravietuire, incadrandu-le pe acestea intr-un cerc al viciilor, al 
durerilor neimpartasite, dar mentinute mocnit in suflet. Semnul de dezbinare apare prin 
rememorare negativa, prin apelul la tensiuni din trecut, prin semnarea unui acord de 
impacare pe care, in secunda urmatoare, partile il vor anula pentru ca nu cad de comun 
acord asupra unui detaliu. 

Toate acestea se produc cu mare rapiditate si cei implicati nici nu realizeaza cand 
au trecut de la bunatate, seninatate, dragoste, impacare si construirea unui ideal comun, 
la dispute pe teme teritoriale, bunuri in comun, impartirea unui profit sau a unei 
binefaceri primite inopinat. 

Indiferent de intensitatea la care acestea sunt percepute, maniera originala prin 
care se vor derula, puterea de patrundere si curajul nebun de care se simt acum patrunsi 
oamenii ce iau parte la aceste evenimente le confera intuitii speciale asupra vremurilor 
ce vor veni. Azi nu se va vorbi despre viitor, pentru ca fiecare il va simti cu intensitate, 
cu frica sau indrazneala si fiecare se va lasa preocupat de maniera strategica prin care va 
putea sa-si construiasca statutul, bazandu-se pe ceea ce simte acum ca vine din viitor. 

In mod concret aceste unghiuri fac apel la trasaturile mature ale spiritului, la 
deschideri ale mintii si rezistenta la efort, la intelepciune si la vindecare, la apelul facut 
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trecutului sau la invocarea stramosilor, a rudelor trecute spre o alta lume, intalnirea lor 
in vis sau prin vizualizarea lor in corpul de lumina. Exista multa energie in jur pe care o 
vom folosi pentru a ne intari identitatea, orgoliul, statutul sau functie. 

Daca luam in calcul ca zilele anterioare au scos la lumina intentia de a remodela 
lumea, efortul lui 13 februarie se va indrepta spre a ne mentine locul si statutul pe care il 
indragim cel mai tare. Pentru cel care se afla in varful societatii, aceasta revendicare a 
drepturilor ia forma luptei pentru putere si se va concretiza prin dispute in public, 
atacuri la pesoana, declaratii mincinoase, care lovesc in emotia familiei, spiritul de grup, 
specificul national. 

Prin urmare, nu doar pentru ca este o zi de 13, ci pentru ca, Mercur, tulburand 
apele si implicandu-se in multe, fara sa finalizeze nimic, va intensifica acele elemente de 
comportament pe care ne-am construit increderea si statutul, pe care le-am indragit cel 
mai tare pentru a ne sustine orgoliul de a fi recunoscuti sau acceptati, laudati pe nedrept 
sau apreciati pe baza meritelor. Importanta de sine este elementul cel mai avantajat 
pentru ca intrega istetime a mintii si intreaga inspiratie vor exista pentru a sustine un 
rost, un scop, o menire, careia i se va da azi nume, pentru a nu fi confundata. 

Plasandu-se, prin conjunctia cu Lilith, intre cele doua aspecte pe care Mercur la 
face azi cu Saturn si respectiv Marte, Luna va tenta cu dorinta de razbunare, replica, 
distrugere sau inlaturarea unui obstacol pe motiv ca acesta este singurul element care 
opreste lumina Soarelui sa atinga pamantul si sa-l faca sa rodeasca. 

E ultima zi lunara si gandurile noastre se vor lasa antrenate in emotii negative, in 
resentimente, cu atat mai mult acum cand Mercur este disperat ca nu are timp pentru a 
finaliza tot ce-si propune. A face rau azi inseamna a trai in trecut, a gandi pe aceeasi 
frecventa cu transformarea predispusa de planete inseamna a aduce dragostea, 
intelegerea sau iertarea pe altarul de sacrificiu, ucigand singurele elemente care ne pot 
dezbraca de un caracter complicat, dificil sau negativ spunand: “Si eu pot invinge, dar 
nu cu acest pret!” adica de a duce mai aproape de intelegerea comuna durerea si magia 
unui monolog ce a tulburat intreaga istorie a omenirii - “Eli, eli, lama sabahtani”. 

 
 
 
Duminica, 14 februarie 
Azi incepe anul nou chinezesc care va tine pana pe 3 februarie 2011. Tigrul de 

metal, pentru ca acesta este repartizat lui 2010, aduce anului dinamism si forta, lipsa de 
masura si abilitatea de a impune intr-o maniera agresiva solutii imposibil de aplicat in 
alti ani. Metalul pare sa rezoneze cu Tigrul in ceea ce priveste forta, incapatanarea, 
inflexibilitatea, insa devine incompatibil atunci cand se va pune problema valorilor 
materiale, a avutiei, a banilor. Instinctul il indeamna pe Tigru sa nu se ataseze de ele, in 
timp ce metalul le prezinta ca principale prioritati ceea ce va aduce anului semne ale 
risipei in actiuni sociale lipsite de substanta. Din aceasta cauza actiunile cu caracter 
social vor fi grabite anul acesta scotand in evidenta principalul defect al acestei 
combinatii: a fi influentabil. In anul Tigrului de metal oamenii sunt influentabili, se lasa 
dirijati fie de forte subtile, daca atentia lor se indreapta in directia asta, fie de cele 
generate de lumea materialista. Scopul acestei modelari este binele sau raul absolut. 
Tigrul de metal este un ambitios, dar nu are insa rabdarea necesara sa-si definitiveze 
opera, fie petru ca se implica in proiecte ample, care cer timp si efort, fie pentru ca sunt 
prea multe de care trebuie sa tina cont. 

Luna noua din Varsator aduce anul acesta un fabulos eveniment astral pentru se 
va produce in fereastra conjunctiei Chiron-Neptun, se ce va implini la grad perfect 
miercuri, 17 februarie 2010. Pe langa acestea, pe Varsator, mai avem Luna neagra si 
planeta Mercur, iar in semnul opus pe Marte, aflat inca in mers retrograd, deci o axa a 
afectivitatii disproportionata cu o prea mare povara pe gandire, libertate de expresie si, 
de partea cealalta, o evidenta lipsa de putere, incredere, stabilitate emotionala sau 
corectitudine. 
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Luna noua in Varsator ne vorbeste despre libertatea de gandire si expresie, 
despre curajul de a actiona in directia in care s-a lucrat in ultimele doua saptamanii, dar 
si despre o deschidere a vointei, intelegerii si chiar a sentimentului spre fapte noi, 
persoane noi, opere noi. Apropierea lui Chiron si a lui Neptun de aceasta faza a ciclului 
lunar aduce momentul de genialitate, de descoperire al unui adevar complicat, de 
elucidare al unui caz judicar complicat sau pur si simplu momentul in care sa se faca o 
descoperire stiintifica importanta. 

Aceasta impreunare de forte are doua directii: una materiala si alta spirituala. 
- Valentele materiale al acestui stelium (conjunctia a patru planete) tin de 

succesul facil, deschiderea unor oportunitati de intelegere a mecanismului social, 
scurtarea drumului spre o solutie, desprinderea de vechile structuri prin distrugerea, 
inchiderea, dezintegrarea lor sau prin anularea unei colaborari, chiar daca ea era 
concretizata sub forma unui parteneriat socio-porfesional, cultural, administrativ, 
juridic sau sub forma unei intelegeri verbale intre doua sau mai multe parti. Intreaga 
conjunctura, din punct de vedere material, ne va vorbi despre bani, avutie, patrimoniu, 
mostenire, despre chivernisirea banilor imprumutati sau primiti, despre valori ce pot fi 
convetite in bani, despre obiecte de inventar, despre cultura si, mai ales, despre costurile 
pe care trebuie sa le suporte un om, un grup sau statul pentru a intretine sau dezvolta 
nivelul de educatie. Atat banii, planurile de viitor, cat si preocuparea fata de dezvoltare 
personala indreapta intregul spectru al preocuparilor spre un domeniu al 
comportamentului social. Aici gasim insa calcaiul lui Achile si, prin asta, descoperim o 
revolta a celui care are rezerve putine, care este tanar sau a celui care nu intelege, care 
nu are suficiente informatii pentru a face un pas social important. Judecand dupa 
contextul social tensionat, intretinut de aspectele dintre planetele grele, steliumul din 
Varsator ne va aparea ca o scanteie la baza unei gramezi de lemne imbinate cu petrol. 
Privind tabloul, fiecare il va evalua diferit. Unii isi vor face planuri ca vor vinde lemnele 
sau le vor transforma in mese si scaune, altii pregatesc o motiune impotriva celor care 
au risipit petrolul, in timp ce, din punctul cel mai putin vizibil si de la persoana de la 
care ne asteptam cel mai putin, un chibrit aprins sa zboare spre punctul distrugerii 
trecutului, traditionalului, mostenirii. 

- Din punct de vedere spiritual, indecenta prin care lumina, caldura, maturitatea 
si intuitia se intalnesc inspira astrologilor teama, fiori reci pe sira spirarii, retinere in a le 
explica celor interesati de descifrarea mesajelor astrale. Daca ar fi cuprindem intr-o 
singura propozitie imbinarea celor patru trasaturi ale steliumului am spune: “Omul este 
masura tuturor lucrurilor” (Protagoras). 

Ce inseamna ca Omul sa fie masura tutror lucrurilor? Inseamna in primul rand sa 
se percepa pe sine intr-un loc, intr-un context. Sa poata delimita acestuia un minim de 
trasaturi, elemente constituitive sau chiar principii pe baza carora aceste parti stau 
impreuna. Sa determina directia de deplasare sau modalitatea de transformare a 
intregului prin partile conlucrative. Asadar, a intelege ca omul reprezinta masura 
tuturor lucrurilor, inseamna a cunoaste de unde vine intregul, cine este si incotro se 
deplaseaza. 

Intalnindu-se, cele patru vibratii (Soarele, Luna, Chiron, Neptun) conlucreaza 
pentru a aduce vietii spirituale un moment de impas. Cei mai multi dintre cei care isi 
traiesc viata spirituala aici, nu stiu de unde vin, cine sunt si nici incotro merg. Ei sunt 
orbi intr-un univers luminic si se consuma chimic pentru a se bucura de lumina 
anaeroba pe care o produc. In cele mai multe din cazuri ei se diferentiaza de oamenii 
comuni prin limbaj, adica, acum, in Era Varsatorului, prin folosirea unor termeni 
eclectici lipsiti de viata sau valente personale. Acest paradox ii va pune pe cei mai multi 
dintre oameni intr-un mare impas. Nu vor sti ce sa se intrebe pentru a-si demonstra ca 
inteleg conflitul interior, nici nu vor sti ce sa faca pentru a declansa o deschidere fata de 
un plan superior. Isi vor aminti insa de comparatii si le vor lansa agresiv pentru ca se 
tem ca nu cumva, pana acum, sa fi muncit degeaba. 
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Dupa cum vedem, influenta magica, puternica si profunda a Lunii noi din 
Varsator poate aduce celor mai multi dintre noi o caldura spirituala care sa arda frica si, 
prin asta, sa provoace suferinta, pentru ca ne va vorbi prea curand intr-o limba pe care 
nu o stim. 

Celor instruiti in a percepe energia si a o utiliza pentru o buna evolutie morala, 
sociala sau spirituala steliumul de pe Varsator ii va recompensa cu intelegeri majore, cu 
puterea de a-si atirbui roluri marete pe care apoi sa le poate intretine si, celor mai 
sensibili, deschideri spirituale unice. 

Multi dintre pasionatii de astrologie, vazand cat de complicata este aceasta Luna 
noua vor sari repede la Oracolele sabiene pentru a pune pe seama unei interpretari 
standard tensiunea sau libertatea unei vibratii astrale. De data asta insa se vor insela, 
pentru ca Luna noua se va produce pe gradul al 26-lea al Varsatorului, iar Neptun si 
Chiron pe urmatorul. Momentul de confuzie este dat de faptul ca dupa Luna noua, atata 
Luna, cat si Soarele trec prin conjunctii repetate cu Chiron si respectiv Neptun 
(implinindu-le pe urmatorul grad) si vor directia spre vibratia gradului 27 Varsator forta 
sintetica rezultata din fuziunea lor. Daca pe gradul a 26-lea valentele materiale 
primeaza, cerandu-se dovada priceperii intr-o meserie, a talentului mostenit sau a 
rezervelor materiale acumulate in timp, pe gradul al 27-lea intregul spectru al muncii 
fizice, al averii, capacitatilor sau talentelor trebuie sa se regaseasca intr-o latura 
artistica, spirituala, senzibila, chiar ezoterica. 

Prin urmare, intreaga zi de 14 februarie este una intensa, efervescenta, 
puternica si capabila sa ne mobilizeze acele valori si calitati pe care le consideram 
reprezentative pentru statutul pe care il avem sau spre care tindem. Azi nu ne convine ca 
avem bani, mostenire, daca am primit de la viata ceea ce in trecut ne-am dorit. Azi ne 
intereseaza doar ceea ce ne-ar putea recompensa cel mai mult, ceea ce este mai valoros 
si care poate fi obtinut imediat. Ne vom imparti intre o viata materiala incarcata de 
responsabilitati si una spirituala dispusa sa ne ofere acum virtuti la care, pana acum, nu 
am avut acces. 

Tensiunea astrala va fi atat de mare incat abia maine ne vom da seama ca Luna, 
intre timp, a trecut intr-un semn tragic si misterios (Pesti) si ca a ne dori ceva acum, fara 
a ne mobiliza vointa, inseamna o pierdere de vreme. 

Multe se pot intampla azi si dintre acestea majoritatea vin dintr-un domeniu 
al nevoilor de hrana, gandire, cultura, lumina, sanatate sau energie spirituala. 
Nicio metoda veche azi nu va da rezultate, iar noutatea nu este atata de stabila 

pentru a ne putea baza pe ea. Unii vor simti ca azi si-au pierdut timpul intr-un mod 
placut, altii ca au aleargat cu disperare in toate partile dominati de o acuta senzatie ca 
pierd un moment important al vietii. In ambele cazuri destinul ne bate la usa. Sunetul va 
ajunge la noi abia in 17 februarie cand Chiron si Neptun vor fi in conjunctie la grad 
perfect pe Varsator. Daca atunci vom auzi chemarea destinului, ii vom deschide usa si-l 
vom invita. Nu se poate anticipa de pe acum cine va auzi si cine nu, dar se poate sti inca 
de pe acum ca sensibilitatea subtila, esentiala acum prin deplasarea vibratiilor Lunii noi 
spre gradul al 27-lea Varsator – numita in popor “bun simt” – va hotara cine va merita 
sa primeasca atunci, ceea ce a cerut azi. 

 
Luni, 15 februarie 
Soarele, Neptun, Venus, Pluton, Marte si Saturn s-au hotarat, doua cate doua, sa 

implineasca azi o conjunctie si doua sextile la grade perfecte. Printre aceste aspecte 
importante, ce se incadreaza in randul celor mai importante ale saptamanii, Luna trece 
prin conjunctia cu Jupiter, amplificand latura justitiara, rascolirile periculoase si 
schimbarile de prioritati prin reasezarea in matca a faptelor saptamanii anterioare. 

Semnul visarii, al imaginatiei, al sentimentalismului mai mult sau mai putin 
orientat corect devine un atribut esential al acestei zile. Atat in cazul conjunctei Soarelui 
cu Neptun, cand si in cazul celorlalte doua sextile (Venus-Pluton, Marte-Saturn) 
mobilizarea resurselor interioare si desfasurarea lor intr-un anumit sector social va da 
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zilei de 15 februarie o nota stranie, ampla, dinamica si deopotriva simpla, cu mesaje 
puternice, reduse la cateva idei, la cateva finalizati, dar care au darul de a ingloba ceea 
ce este mai important. 

Nu este deloc intamplatoare ordinea in care se produc aceste aspecte si nici care 
este perioada din zi care le va gazdui. 

Conjunctia Soarelui cu Neptun, realizata la grad perfect in plina noapte, aduce 
fuziunea a doua forte contrare. Nu ne referim aici doar la trasaturile fizice (caldura-frig), 
ci mai ales la cele de ordin psihologic, unde se vor combina frica de actiune, cu dorinta si 
dinamismul, iluzia succesului, cu marul discordiei, pacea infranta, cu razboiul glorios, 
dar si, daca depasind cadrul psihologic, cu cel al vizualului, in dubla sa ipostaza fizic-
material-concret versus energetic-subtil-ipotetic. Imbinarea acestora ii va impinge pe 
oameni spre gesturi necugetate care, initial, nu vor parea periculoase. Faptele vor cere 
simt practic si nu vom avea viziunea clara asupra vietii sau perspectiva lucida a 
actiunilor in care ne implicam si tocmai de aceea nu vom face nici cel mai mic efort 
pentru a reveni cu picioarele pe pamant. 

Tot in prima partea a zilei, cand are loc aceasta manifestare de forte, Luna si 
Jupiter si unesc fortele aducand oportunitati sociale, contacte, bucurii simple prin 
intermediul obiectelor, statutului sau relatiilor interumane. Pe aceste directii, dimineata 
se va dovedi simpla si intr-un tonus bun, linistit, aducand o buna intelege si o intoarcere 
a gandului spre sine. 

Pornind de la o imaginatia nestavilita sau fixata pe un punct exterior, care vine 
dintr-o sursa subtila sau fizica, sextilul lui Venus cu Pluton aduce placerea si analiza 
critica in spatiul vietii concrete, in sanul intamplarilor cotidiene oferindu-le acestor noi 
intelesuri. Implinirea sextilului Venus-Pluton la grad perfect este semn al intelegerilor 
noi, al aprofundarii, al opririi fluxului de ganduri pentru o secunda magica atunci cand 
se va implini o anticipatie, o profetie, un avertisment sau un sfat. 

Prima partea a zilei devine, asadar, un liman al bunei conduite. Daca pana la 
rasaritul Soarelui sensibilitatea, perceptiile subtile, intuitiile speciale ne vor invada, de 
la rasarit si pana la pranz va prinde viata ceea ce a gandit in timpul noptii, in plan 
constient sau nu, si va cauta implinirea la lumina zilei sau va avea cel putin un 
corespondent, ceea ce ne va convinge de faptul ca ne putem ghida si singuri, dupa simtul 
personal. 

A doua parte a zilei va scoate la lumina mici neajunsuri ale ultimei perioade. Unii 
se vor trezi brusc din reverie si vor fi contrariati de ususirnta cu care s-au dedat visului, 
romantismului, iertarii sau pasivitatii. Intalnirea pasnica a celor doi malefici (Marte si 
Saturn) aflati in mers retrograd aduce o derulare a faptelor saptamanilor anterioare pe 
principiul tavalugului, adica azi se va implini o ultima etapa a ceea ce saptamanile 
anterioare au predispus. 

Azi toate evenimentele sunt legate intre ele. Nimic din ceea ce ni se intampla nu 
este disparat, intamplator sau unic. Oamenii vor face azi apel la ceea ce este convenabil, 
la ceea ce mai pot salva dintr-un proces distructiv valori personale, placute, cu un 
evident caracter emotional. Nu este deloc deplasat daca facem acum trimiterea la un 
fapt istoric remarcabil: caderea Batiliei (14 iulie 1789). Acest eveniment major care a 
declansat Revolutia Franceza s-a produs pe careu Soare-Neptun, pe conjunctia Venus-
Uranus si evident fiind dirijat din umbra de doi malefici: Uranus din Leu (instaurarea 
unui nou lider, unui nou regim) si Pluton din Varsator (experimentarea unor noi 
libertati). 

In cazul nostru trimiterea spre acel eveniment trebuie sa ridice un important 
semn de intrebare: ce facem cu viata noastra? Nu trecem prin conjunctura astrala a 
Caderii Bastiliei in plan social, dar in plan personal apropierea Soarelui de Neptun, 
ridicarea unui sextil intre Venus si Pluton, dar si intre cei doi malefici, Marte si Saturn 
aflati acum in mers retrograd, in situatia in care Saturn este inca legat emotional si 
faptic de Uranus, intr-o serie de opozitii de-a dreptul revolutionare, ne indreapta atentia 
spre viata personala, spre valorile ei, tentandu-ne cu modificari indraznete, curajoase, 
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dar mai ales spre acele avertismente care ne plaseaza atentia intr-un nou domeniu sau 
intr-un nou sector. 

Prin urmare, prima zi a saptamanii ne aduce momentul de intelepciune care se 
anunta de mult timp sau momentul de final al unor etape incepute si derulate in 
saptamanile anterioare. Unii vor fi nostalgici ca in versul eminescian (“Dintre sute de 
catarge/ Care lasa malurile, / Cate oare le vor sparge/ Vanturile, Valurile?”), altii 
practici si agresivi cu propriile fiinte, idealuri, ganduri, preocupari sau framantari 
existentiale. 

Aspectul malefic al acestei zile este acela de autodistrugere, de retragere intr-o 
zona periculoasa a gandurilor pasive sau indreptate impotriva propriei fiinte. Se vor 
evidentia sentimentele confuze, fara a fi solutionate, iluziile legate de profesie, o 
implinire sociale sau relationala, dar si deziluziile desprinse din stabilirea unui ideal 
prea inalt, construit pe ambitii neevaluate. 

Trimiterea la versul eminescian, la profunzimea sa, este recomandarea pe care o 
fac pentru aceasta zi. Multe nu vom intelege din ceea ce ne va aduce aceasta zi, desi vom 
fi prezenti, iar aceasta contradictie ne va urmari pana spre sfarsitul lunii cand Mercur va 
trece prin conjunctii cu Neptun si Chiron aducand o intelegere a ceea ce am facut, gandit 
si stabilit acum. 

 
 
 
Marti, 16 februarie 
Intensitatea aspectelor de ieri, ca de fiecare data cand apar conjuncturi astrale 

atat de importante, depasesc cadrul zilei in care aspectele se implinesc la grad perfect. 
Le putem intalni azi in trairile cotidiene sau in alegeri ce implica decizii aplicate unui 
grup sau popor. 

Luna va implini la grad perfect un sextil cu Capul Dragonului si o conjunctie cu 
Uranus aducand, in umbra a ceea ce s-a intamplat ieri, fapte mici ce intra pe fagasul 
celor mari. Semnul de consonanta, de continuitate, de traspunere a marilor decizii ale 
vietii intr-un cadru intim, al vietii de familie sau intr-unul si mai intim, cel personal, 
neimpartasit, este puternic azi. Familiile se intaresc, relatiile personale se consolideaza 
pe un nou sistem de valori, pe sentimente. Oamenii isi fac declaratii sentimentale, unii 
chiar isi impartasesc din secretele lor pentru ca asa simt, pentru ca cerul ii indeamna sa-
si deschida sufletul si nu se pot impotrivi acestui imbold magic. 

Daca prima parte a zilei este centrata pe decizii importante, in care acordam 
valoare oricarui detaliu care ne iese in cale, a doua parte ne aduce libertati pe care nu ni 
le oferim decat o data pe luna, cand Luna trece prin preajma lui Uranus. 

Trasatura principala a zilei este curajul si indrazneala. Intregul sistem de 
perceptie va aduce la lumina convingerea ca un nou rasarit poate surveni in orice clipa si 
ca de noi depinde cat de mult dorim sa simtim, sa constientizam din ceea ce ni se 
intampla. 

Prin urmare, decizii importante sunt pe punctul sa ne duca intr-un domeniu 
nou, intr-o relatie noua, intr-un context straniu si inedit, acolo unde nu ne-am visat 
niciodata. Factorul decizie este un catalizator important al actiunilor si cu cat il vom 
utiliza mai mult cu atat vom avea parte de mai multe efecte sociale sau personale. 

A doua parte a zilei ne va pune la grea incercare increderea in sine, puterea de 
decizie si curajul de a spune ceea ce emotia sau vointa ne dicteaza. Nu se va pune 
problema nesigurantei, ci mai curand a lipsei de perspectiva, a fricii de ceea ce va veni 
prin decizie, a erorii de judecata sau a lipsei unor informatii importante pentru a implini 
un ideal sau pentru a finaliza un demers. 

 
 
 
Miercuri, 17 februarie 
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Confuzia zilei de marti se va risipi ca prin farmec si, daca sentimentul ne-a 
dominat, la fel si tragedia umana, la cateva ore de la miezul noptii Luna va trece in 
Berbec si, suprimand drama, transforma totul in agresivitate, nerv, motivatie pentru a 
actiona, curaj, independenta. 

Intre trecerea Lunii in Berbec si primul aspect pe care il va implini din acest 
semn (trigonul cu Marte), pe cer vedem cum Venus trece prin conjunctia cu Jupiter, iar 
Neptun prin conjunctia cu Chiron si, in preajma rasaritului, Junon va trece din Berbec 
in Taur, dand o noua dimensiune relatiilor si motivatiilor de asociere. Pana la mijlocul 
zilei, Luna va mai implini la grad perfect opozitia cu Saturn si careul cu Pluton, aducand 
zilei, ca trasatura definitorie, un fel de rasu’ plansu’, de tragicomedie, de vizualizare a 
sansei sau succesului iminent, dar de trecerea pe un traseu tangent la el. 

Amploarea evenimentelor, binefacerile lor si puterea de a impregna cu noroc si 
sanse gandurile, faptele si aspiratiile umane sunt atributele acestei luni. Un alt aspect 
esential pentru intreaga rasa umana – conjunctia Neptun-Chiron – va oferi un spectacol 
astral major, cu repercursiuni in viata privata si publica, in spectrul faptelor cu substrat 
psihologic sau volitiv, dar mai ales prin modul de a ne aseza planurile de viitor, in 
rafturi, dupa prioritati. 

Conjunctia lui Venus cu Jupiter este o fuziune plina de mister pentru astrologi. 
Fie poetica si sensibila, fie justitiara si indrazneata, confluenta celor doua vibratii 
cosmice va lasa in jur curaj si bunadispozitie, luciditate in a aprecia legaturile de 
prietenie sau confesiunile, dar si demersuri, fapte care cer sacrificiu, efort psihic si fizic, 
implicare emotionala, devotament, devotiune. 

Daca ar fi sa facem o comparatie, am putea asemana conjunctura misteriosa a 
celor doua planete cu descrierile lucide si persuasive ale lui Victor Hugo in “Notre-Dame 
de Paris” in care observatia scriitorului se amesteca perfect cu luciditatea si realismul 
personajelor, intr-un cadru rustic, medieval, incarcat de un mister aparte. In aceasta 
abundenta de imagini, Parisul este mai frumos ca oricand, iar frumusetea versus 
uratenia, incultura versus eleganta psihologica, placerea de a trai intens versus moartea 
pasind peste tot si sub diverse chipuri pe strazi, expuse intr-o simbioza perfecta. Aceasta 
analogie ridica scena conjunctia Venus (rafinament, frumos, gratie, abundenta) cu 
Jupiter (justitie, intelegere, expansiune, spatiu, cuprindere) la un nivel sublim si ne 
aduce pentru o perioada de cateva zile nevoia de exemplu, de exemple umane, de 
exemple in intamplari magnifice povestite de altii, in a depasi cadrul ingust al existentei 
plictisitoare, de a descatusa constiinta obligata sa se hraneasca intr-un spatiu inchis, 
restrans al moralitatii lumesti. 

Nevoia de spatiu, mai ales in ceea ce priveste sentimentul, va transforma aceasta 
zi, dar si urmatoarele intr-un carusel vesel si complicat, din care fiecare va invata prin 
experimentare. 

In aspectul sau negativ bucuria, aceasta experimentare afectiva va aduce obsesia 
incantarii, in detrimentul altora, agresivitatea expansiunii in vorbire, gesturi, lipsa de 
control a gandurilor si incapacitatea de a intelege care sunt consecintele unor astfel de 
erori. 

Conjunctia lui Neptun cu Chiron este un aspect rar. El se produce cu o 
periodicitate de aproximativ 65 de ani, iar pe Varsator aceasta conjunctie nu s-a produs 
niciodata in ultimii 2000 de ani, ultima pe acest semn a avut loc in anul 942 i de Ch. 
Omenirea trece printr-un moment nou, printr-o perdea de vibratii astrale pe care nu a 
mai intalnit-o pana acum si pe care o va gestiona dificil, greu, cu consecinte benefice, 
acolo unde efortul a fost indreptat spre evolutia intuitiva, spirituala sau consecinte 
negative acolo unde destinul, karma, firul vietii cosmice descopera un destin materialist, 
cu placeri inferioare sau ganduri si preocupari ce coboara nivelul pe nivele inferioare de 
vibratie. 

Intalnirea celor doua planete la grad perfect pe aceasta zodie, dupa ce o buna 
bucata de vreme s-au curtat, apropiindu-si si apoi, din cauza orbitelor si a deplasarii 
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retrograde, departandu-se, aduc planeta noastra intr-un camp nou de forte, intr-un vas 
nou, cu noi vibratii si deschideri existentiale. 

La nivel existentei comune intalnirea lor va indrepta atentia spre elementele 
esentiale ale vieti, oferindu-i omului o viziune de ansamblu asupra trairii sale, o 
diminuare a durerii existentiale sau o anulare a unor tensiuni de natura relationala. 
Aspectul nu face trimitere la bani, in sensul acumularii lor, nici la relatii de dragoste 
care sa schimbe sorocul evenimentelor si nici la descoperirea ambitiilor marete care sa 
construiasca mari idealuri sau sa implineasca demersuri sociale majore. Adunand totusi 
putin din fiecare, va implini viata comuna si ii va oferi acesteia o stabilitate noua, 
radacini intr-un teren nou, fie intr-un nou domeniu, fie intr-o profesie noua, intr-o 
relatie noua sau printr-o deschidere fata de o noua forta vitala. Daca forta inunda mai 
bine venele si muschii, daca visurile se extrag mai usor din suflet si creier, daca ambitiile 
sunt mai usor intelese se datoreaza puterii de a ingheta durerea, neputinta sau ignoranta 
si de a deschide, acolo unde nu ne-am uitat pana acum, cufere cu amintiri ancenstrale 
sau cu revelatii geniale, in directia pe care am ignorat-o cel mai mult oferindu-ne noi 
perspective. 

Pentru existenta planetara conjunctia celor doua aduce modificari in constiinta 
de grup, dislocari ale fondului genetic, prin intarirea lui, semnul trecerii pe un nou nivel 
existential, dezvoltarea de noi centre de cultura, care vor aduce urmatorilor trei mii de 
ani ample dezvoltari fondului socio-cultural, material si spiritual al omenirii. Nu este 
deloc timpuriu de observam ca noi suntem ctitorii, ca acum prin corpurile, mintile si 
sufletele noastre punem bazele unor noi directii, ca alegerile noastre sunt fire de putere 
si dezvoltare pentru generatiile care vin. 

La ultima intalnire oamenirea de atunci era marcata de framantari, de un val al 
expansiunii, dezvoltat pe o acuta nevoie de spatiu, ce a dus la invazia popoarelor marii 
ce au creat in orientul Apropiat, prin naruirea sau slabirea vechilor imperii, un urias vid 
de putere in care vor aparea de aici inainte noi forte: arameenii, iudeii, libienii, iar apoi 
frigienii, lidienii si grevi prin prima lor faza de colonizare, inca se derula invazia 
arienilor in India, in China, in timpul dinastiei Chou se realiza expansiunea spre sud, 
invazia italicilor in Italia s.a. 

Semnul de deschidere spre noi teritorii a fost atunci solutia dezvoltarii sociale si 
culturale, acum insa expasiunea se poate realiza spre un sistem considerat acum 
salbatic, spre zonele maritime, spre inaltul cerului sau alte planete. 

Din punctul de vedere al conjunctiei celor doua planete, evolutia omenirii se 
realizeaza cu o periodicitate de aproximativ 3000 de ani, cand pe aceasta latura se 
produce dezvoltarea prin asimilare. Experienta ultimilor 3000 de ani, cu invazia 
agresiva a omului asupra habitusului sau prin extinderea arealului util mai mult decat ii 
era necesar a dus la secatuirea planetei de resurse, la producerea unor majore 
dezechilibre la nivelul ecosistemelor si suntem dispusi sa continuam, de dragul nevoii de 
expansiune sau sub impulsul spiritului temerar de cucerire, degradarea mediului. 

Un ascendent in Rac si o Luna in Berbec, in anterioara conjunctie Chiron-Neptun 
de pe Varsator, ne lamureste de ce a fost necesara expansiunea teritoriala si de ce 
aceasta dezvoltare socio-culturala nu s-a extins spre un alt domeniu. Acum, cand se 
produce pe un ascendent al momentului in Varsator, ne ajuta sa intelegem, prin Uranus 
pe final de Pesti, ca omenirea a intra intr-o ultima etapa de dezvoltare. Expansiunea de 
acum intra pe un teren ascendent rapid si ca agresarea informatiei genetice complica 
relatia ei cu viata putand axagera in dezvoltare personala si departandu-l pe individ de 
grupul de apartenenta. Daca anterior conjunctia era plasata pe casa VIII, a mortii, iar 
trecerea spre un alt plan a adus demnitate si glorie celor care au inteles ca viata exista si 
intr-un alt plan si a o proteja aici este suprema misiune, acum proliferarea ei haotice, 
manipularea materialului genetic pentru prelungirea sa in mod artificial nu o va salva in 
favoarea rasei, a grupului, ci in favoarea individului. 

Acest semn de degradare, va produce caderea individului prin erori de stiinta, 
prin erori de manipulare, prin erori de gandire si orientare. 
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Prin urmare, 17 februarie nu va putea sa integreze in limitele sale amploarea 
unei conjuncturi atat de speciale si nici nu o va putea face inteleasa pe deplin. Mesajele 
sale vor fi citite abia spre vara lui 2010, intr-o prima etapa, apoi, gradual, in fiecare an si 
cate o sinteza de etapa la fiecare conjunctie Chiron-Neptun, adica la fiecare 65 de ani. 

Azi avem impresia ca se intampla ceva important in viata, ca oamenii din jur 
indraznesc prea mult, ca se critica prea mult, ca se acuza si se suspecteaza, ca nu sunt in 
regula unii fata altii, dar in acelasi timp isi zambesc si se complimenteaza reciproc de 
parca au in spate ani buni de prietenie sincera. Luna din Berbec isi va vedea interesul 
mai mult decat nevoia si va putea sa demareze operatii importante azi, dar nu va fi deloc 
simplu pentru ca tot ceea ce va venit din exterior va avea vizibila acea tenta 
dispretuitoare, acea pofta de scandal, acea dorinta de a consuma, intr-o confruntare, 
nervii pe care si i-au ascuns in ultimele zile dupa zambetele largi. 

Azi se va vorbi despre complexe de inferioritate, despre oameni napastuiti de 
soarta, despre boli incurabile, despre vindecari miraculoase, despre rugaciune, despre 
tot ceea ce este extraordinar si nu face parte din viata noastra. Gandul ne va chinui cu 
atractia lui spre acele sectoare si aproape ca vom haladui aiurea pe drumuri, buimaci, 
impovarati de griji, dar multumiti ca pe acest drum fara inceput si sfarsit ne cunoaste 
atat de multa lume, de vreme ce ne salutam cu caldura si ne complimentam. 

Amploarea destinului depaseste insa cadrul zilei si chiar a existentei umane. Ea 
va face trimitere la destinele sociale, la evidentierea unor zone socio-culturale deja 
stabilitate si extinderea lor spre o latura rustica, primitiva, salbatica, neexplorata care le 
va conferi prin puterea noutatii, abilitati noi si control. 

Viata insa va fi complicata de erorile multiple pe care ucenicul vrajitor le va face 
incercand sa inteleaga cum functioneaza o bagheta magica. Cand a realizat ca stie sa o 
foloseasca, nu o mai poate utiliza pe nimic, pentru ca deja a distrus totul in jur. 

 
 
 
Joi, 18 februarie 
Pe ultimul grad al zodie Varsator, Soarele ii face pe oameni uituci, nepasatori la 

lucrurile esentiale, dispusi sa se compromita pentru orice lucru marut si prin asta 
inclinati sa faca grave erori de judecata si fapta. 

Azi nu-i poate salva nici sextilul Lunii cu Mercur si nici cel cu Luna neagra pentru 
ca totul iese pe dos. Intr-un careu la grad perfect cu Axa Dragonului, Luna devine azi 
marea risipitoare, sursa de discordie si scandal, iar oamenii incapabili sa-si controleze 
sentimentele sau iesirile furtunoase. 

Pentru ca semnul intelegerii si puterii de patrundere (sextil Luna-Mercur) se 
consuma noaptea, la lumina zilei descoperim lucrurile neesentiale, consumatorii, 
stresul, neincrederea si discordia ceea ce face din 18 februarie o zi pierdura in fapte 
lipsite de consistenta, triste sau agasante. 

Spre seara, Soarele intra in Pesti, aducand o intrare a agitatei pe un nou fagas. In 
loc de efort social, de confruntare, de disputa sociala, oamenii se vor interioriza si isi vor 
trai dramele intr-un cadru restrans sau in propriile ganduri. Trecerea in Pesti aduce 
schimbarea prioritatilor si respectiv a inclinatiilor. Se va trece la o altfel de precizie, la o 
altfel de observatie, una din interior, din adancuri, una mult mai greu de inteles si 
aplicat. Cand Soarele trece prin Pesti oamenii sunt tentati sa-si atribuie valori prin 
raportarea la cele ancestrale, la apartenenta unui neam, al unei minoritati, al unui 
curent literar, fie prin atasamentul emotional fata de dezideratele unui astfel de sector, 
fie prin aderarea in mod concret la ideologia si obiceiurile pe care le invoca acum. 
Domeniul politicului intra intr-un sector ce il avantajeaza. Retorica, discursurile, 
diplomatia vor face casa buna cu psihologia comportamentala, inclinatia spre ocult, 
ascuns, ezoteric, implicand in toate acestea precizia matematica, observatiile 
comparative sau analizele argumentate obiectiv. Este deopotriva si semn de izolare, de 
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retragere din cadrul agitatiei, de refuz al stresului sau al cauzelor acestuia, de lehamite, 
dispret fata de tot ceea ce tine mintea ocupata cu lucruri neesentiale. 

Prin urmare, ziua de joi poate fi pentru unii joi neagra, pentru altii roz, in 
ambele cazuri, complicatii reiesite din cuvinte adresate gresit, din declaratii 
tendentioase, din rascolirea trecutului pe lipsa de ocupatie, barfa, ii va compromite chiar 
si pe cei integri. 

Recomandarea pentru 18 februarie este aceea de a nu lua in seama inclinatia 
generala spre negativism, de a gandi de doua ori inainte de a spune ceva pentru ca azi 
cuvantul va produce rani adanci ce se vor vindeca foarte greu. O combinatie Luna in 
Berbec - Soare anaretic in Varsator va face sa se confunde kitsch-ul cu valorile autentice, 
vorbele de duh cu declaratiile populiste. 

 
 
 
Vineri, 19 februarie 
Pe ultimul segment din Berbec, Luna mai are de impartit mesaje electorale, 

manifeste, lui Neptun si respectiv Chiron, aflati acum in conjunctie. Gandul la distractie, 
consumarea energiei prin actiuni ample, prin foc interior, prin descindere de forte sau 
prin concurenta va domina prima parte a zilei. 

Efortul va fi insa o mare pierdere de timp pentru ca Soarele, abia intrat in Pesti, 
nu poate sustine obsesia dinamismului predispus de Luna, iar acest context astral nu-i 
va putea lamuri pe oameni de ce sunt atrasi in aceasta directie pentru ca, pana la 12:54, 
Luna va fi in Perioada fara directie, deci orice tine de confruntare, intiativa, demers activ 
nu va avea suport astral. Evident ca miscarea sociala nu intra in pauza, insa efortul 
pentru a duce la indeplinire actiuni sau demersuri in acest interval va avea nevoie de un 
consum suplimentar de energie si cei care nu dispun de rezerve vor fi derutati. Luna in 
Berbec nu va realiza ce consuma, cat consuma, important este sa reuseasca, sa se 
mentina in frunte, sa actioneze, sa iasa din banal sau plictiseala. 

In a adoua parte a zilei, Luna abia intrata in Taur va ridica un sextil karmic 
impreuna Soarele, ajutandu-i pe oameni sa-si canalizeze preocuparile spre fapte 
esentiale, sa fie selectivi si sa-si construiasca actiunile prin argumente practice, 
obiective, nu obsesive. 

La aproximativ o ora de la intrarea in semn, va trece prin conjunctia cu Junon, 
anuntand primele evenimente ale acestui asteroid, de la intrarea lui in Taur. Unii vor 
considera ca a sosit momentul sa se hotarasca in privinta unei profesii, in privinta 
partenerului, a unei preocupari sau in privinta unui demers si intregul for interior, toate 
rezervele vor merge in aceasta directie. 

Semnul de lezare personala, reiesit din careul Luna-Marte, cu Marte inca 
retrograd, face trimitere la calitatea alegerilor. Ne vom hotara ca este timpul sa alegem, 
dar nu ne vom pune deloc problema asupra substratului, a substantei, a personajului, 
adica nu ne va preocupa care este calitatea elementului spre care ne indreptam acum 
intregul spectru. 

Spre seara, gasim explicatii, mijloace de a solutiona micile disensiuni, 
animozitati, opozitii pe care le intampinam de la cei pe care i-am ajutat sau care, in 
trecut, s-au erijat in aparatori ai ideilor pe care le-am sustinut. Energia pe care toata 
ziua am consumat-o in tot felul de activitati ne revine. Ne revine si pofta de viata si 
incantarea, iar relaxarea organismului aduce o identificare a unor afectiuni acute sau 
cronice pe care nu le-am resimtit toata ziua, din cauza implicarii pe segmentul activ al 
vietii. 

Prin urmare, 19 februarie este o zi energica, dinamica, pe care o vom percepe 
ca pe una paguboasa pentru ca, din lipsa de control, ne-am consumat toata energia de 
care dispunem pentru ca nu ne-am putut detasa de un factor de stres sau pentru ca nu 
ne-am putut stavili egoismul, ambitia, resentimentul, obsesiile. 
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Pe acest fond luminariile (Soarele si Luna) aduc zilei un suflu nou. Abia spre 
seara intelegem ca a fost important ceea ce am facut, dar reflectand asupra a ceea ce s-a 
intamplat peste zi, riscul de a cadea in risipa, derizoriu, obsesii bolnavicioase, rautate a 
fost foarte mare. Unii se vor mira de ceea ce vor face in aceasta zi pentru ca nu le sta in 
caracter, dar, spre seara, se vor felicita pentru ca au incercat si o altfel de abordare, pe 
un nou traseu astral, implicand alte instrumente pe care, din necunoastere sau ezistare, 
nu le-au abordat. 

Ziua va parea una de risc, de descindere de forte, de dezlantuire a ceea ce se 
credea mort sau uitat, dar in realitate ea este, prin sextilul karmic intre luminarii, una de 
purificarea a destinului. Asadar, recomandarea pentru aceasta zi este iertarea, nu in 
aspectul ei demonstrativ, vizibil, exprimat prin cuvinte sau gesturi, ci acela al iertarii 
mentale. Azi trebuie sa dam voie tuturor sa traiasca, sa le gandim de bine pentru ca intr-
o alta raportare, dintr-un alt unghi sau intr-un alt context fiecare parcurge aceeasi 
nevoie de a fi acceptat, de a i se permite convietuirea, de a fi hranit cu ganduri bune 
pentru a trai. “Iertand altora, voua insiva va iertati” spunea Sfantul Ioan Gura de Aur 

 
 
 
Sambata, 20 februarie 
Ridicand doua sextile cu Jupiter si Venus, apropiati inca intr-o conjunctie, dar si 

doua cuadraturi cu Mercur si Lilith din Varsator, Luna va aduce azi un acut moment de 
confuzie. Nimic nu pare sa stea in picioare, insa nu dintr-un motiv social, nu dintr-o 
determinare exterioara, ci dintr-un zbucium interior, dintr-o convulsie rezultata din 
reamintirea marilor dileme, din retrairea unei drame interioare, din reinvierea unor 
complicatii personale pe care le-am crezut abandonate. 

Implicand un raport cu Jupiter si implict Venus, pentru ca este in preajma lui, 
multi dintre cei pasionati de astrologie se vor intreba de ce aceste aspecte nu confera 
implicatii sociale si de ce fac trimitere doar spre viata personala. 

Abia spre seara zilei de 20 februarie vom reusi sa ne raspundem siguri. Abia dupa 
ce Soarele din Pesti ridica, de aceasta data cu Junon, un sextil karmic, aducand 
relatiilor, contactelor, legaturilor o nota personala evidenta. Abia spre seara ne vom 
intreba care sunt prietenii sinceri pe cine ne putem baza, care este efortul pe care 
trebuie sa-l facem sustinut pentru a mentine o casnicie sau un alt tip de asociere si care 
vor fi implicatiile pe termen lung, pornind de la ceea ce prezentul ne infatiseaza acum cu 
multa luciditate. Ceea ce vom descoperi nu ne va placea, dar va fi util si, deopotriva, 
constructiv. 

Daca in prima parte a zilei vom colecta informatii, ne vom lasa antrenati in tot 
felul de evenimente, ne vom abandona gandului care va zbura liber peste tot, fara sa 
avem o implicare personala in ceea ce se intampla, a doua parte a zilei vine cu solutii, cu 
elaborare, cu sinteze, analize, aprecieri, evaluari, concluzii. 

Prin urmare, 20 februarie este o mare incercare pentru destinul personal. 
Relatia Taur-Pesti, la fel ca si relatia Taur-Capricorn are un mister aparte in astrologie. 
Ea aduce din trecut ceea ce, intr-un anume context, la timpurile acelea, era bun si 
corect. Acum, faptele de atunci se dovedesc a fi eronate sau incadrate gresit si binele de 
atunci o constructie artificiala sau egoista. Confuzia de aici va veni. Multi vor medita 
asupra modalitatii prin care binele este evaluat sau apreciat, asupra abordari binelui in 
contextului societatii noastre. Rezultatul, pe un careu al Lunii cu Mercur grabit prin 
Varsator si pe altul Luna-Lilith, ce-si ia in Varsator infatisarea proorocului mincinos, va 
durea. 

Asadar, ziua se prevede a fi generoasa in a construi un tabolou negativ al relatiilor 
personale, dar nu trebuie sa punem baza pe tot ceea ce mintea elaboreaza azi, pentru ca 
eroarea de judecata, absenta unor detalii importante ne va face sa abandonam calea 
pentru iluzii frumos povestite. 
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Pentru a nu cadea in derizoriu trebuie sa ne gandim ca fiecare om are dificultatile 
lui, indiferent care ii sunt prioritatile, posibilitatile, averea, puterea, increderea sau 
motivatiile. Drama este o experienta pe care va trebui sa o resimta fiecare om al acestei 
planete si numai de el depinde daca si-o va amplifica sau o va pune intr-o vitrina 
frumoasa, alaturi de alte distrinctii, talente, merite sau experiente. 

 
 
 
Duminica, 21 februarie 
Aspectul karmic pe care relatia Lunii din Taur cu Soarele din Pesti l-au trezit 

acum, va lua in ultima zi a saptamanii o infatisare speciala. El va face trimitere la bani, 
la valori materiale, la tot ceea ce contravine educatiei morale sau evolutiei spirituale. 
Aspectul de mediere pe care il va implini Luna in relatia ei cu Axa Dragonului va da 
noptii semnale pozitive de orientare spre un fagas benefic, de schimbare a destinului, 
mintea cea de pe urma, cum spune romanul. 

Aceasta luciditate nu va tine mult. Apropierea lui Mercur de Luna neagra, va 
scoate din ganduri acele expresii cu adevarat tendentioase si va aduce un grup impotriva 
altuia. Chiar daca Mercur este o planeta individuala si valentele sale se indreapta mai 
mult spre dimensiune personala a vietii, usurinta cu care trece de la un grad la altul, 
rapiditatea cu care se apropie de finalul exaltarii sale va da impresia unei neputinte, a 
unei lasitati, a unei lipse de suport si se va insista asupra unor fapte sociale sau 
demersuri ce vor aduce o si mai multa confuzie. Luciditatea Varsatorului nu va putea 
face fata aici si nici nu va putea compensa prin alte interventii. Deci semnul conjunctiei 
Lunii negre cu Mercur este cel al intamplarii nefaste pe care nu o putem evita, al 
ghinionului pe care viata ni-l scoate acum in cale. Pe aceste fond Marte din Leu incepe 
sa ne scoata la lumina greseli pe care le-am ascuns, neincrederei, lipsa de vointa, 
momente in care am dorit sa tranferam raspunderea pe umerii altora. 

Pe aceste fond relatia Lunii cu planete din Varsator, cele care ii ctitoresc un 
destin colosal (Neptun si Chiron) este una cat se poate de proasta. Nu ne va convine nici 
mancarea, nici berea, nici aerul iernii, nici elanul tehnologic cel de nestavilit. 

Aspectul cel mai agresiv al zilei este depresia, gandul trist care intoarce spre 
emitent indoiala si frica. Unora ziua nu le va aduce nicio intalnire majora, nici un 
contact special si, prin asta, niciun prilej de a minti sau de a fi mintit. Acestia vor fi 
afectati in relatia cu sine, acuzandu-se de neimplinirile din ultimul timp, de pasivitate, 
lipsa inspiratiei sau a informatiilor. 

Prin urmare, ultima zi a saptamanii este o zi de gheata, de tristete, de indoiala 
si in care la orice semnal solicitat ecoul va avea o infatisare sinistra. Intre ora 14:30 si 
20:46 cand Luna va intra in Gemeni, vom traversa o Perioada fara directie (Luna vida) 
si aceasta va impulsiona spre o izolare negativa, in care dialogul cu sine sa fie trist si 
deprimant. 

Azi nu ne vine de nicaieri inspiratia si nici nu ne putem astepta ca, sub impulsul 
unor fapte bune, Universul sa faca acum o exceptie. Nu este zi petrecuta pe culmile 
disperarii, nici in infern, ci pe pamant, printre vamesi. 

 
 
Luni, 22 februarie 
Abia intrata in Gemeni, Luna ii va motiva astazi pe oameni sa faca fapte contrare 

celor din saptamana anterioara, pe motiv ca a sosit momentul sa se ia atitudine, sa se 
solutioneze ceva important, sa se iasa in frunte sau sa reprezinte. 

In timpul noptii, Luna, prin sextilul ei cu Marte, face trimitere la fapte apuse, la 
personae trecute spre o alta dimensiune, la abordari vechi, la relatii vechi cu persoane 
care nu ne mai sunt acum pe plac, dar care prin pulsul lor ne incita curiozitatea, ne atrag 
atentia cu faptele lor de acum sau cu nostalgia celor de altadata. 
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Pana la rasaritul Soarelui, ea va implini si un trigon cu Saturn, facand din 
noaptea de 21 spre 22 februarie una de analiza, de framantari, de ganduri fierte la rece, 
de intentii care nu mai au timp si nici rabdare pentru a se exterioriza la lumina soarelui 
sau a evenimentelor si rabufnesc. Semnul de rabufnire poate fi vizibil si-n alte sectoare, 
afectand stabilitatea cladirilor, a presiunii gazelor sau lichidelor scotand in evidenta o 
defectiune mai veche ce, de-a lungul timpului, nu a fost luata in seama. 

Pe aceste conjuncturii multi dintre noi isi vor face planuri de calatorie, pe care le 
vor implini cu aceeasi teama de saracie sau incertitudine, dar cu bucuria de a face ceva 
grozav, ceva iesit din comun, extravagant, care sa atraga atentia. De la intentie, plan, 
gand si pana la a le pune in aplicare este drum lung, astfel ca sarcinile, obligatiile, 
evenimentele impuse de conjuncturi neanticipate pot schimba optica si il pot aduce pe 
visator cu picioarele pe pamant. Visul insa nu poate fi stins in totalitate, iar dorinta, 
momentul in care indrazneala a atins ipostaza celui care s-a hotarat deja si i-a aratat 
indecisului ca se poate, va impune planuri si mai mari, de o alta anvergura, care se vor 
intinde pe o si mai mare perioada de timp. Este, insa, un moment gresit pentru a ne face 
planuri de vacanta, de cheltuiala sau de implinire al visului maret. Revenirea la banalul 
cotidianului, la rutina zilnica este semnul astral ca nu a sosit inca momentul sa ne 
aruncam picioarele pe strazi si sa ne implicam intr-un demers foarte amplu. Cu 
careurile pe care le face Luna si cu cei doi benefici (Venus si Jupiter) lezati de context 
este mai mult decat evident ca ziua poate aduce piedici, complicatii sociale, tristete, 
devitalizare, ghinoane venite printr-o nesincronizare cu grupul, printr-o defazare. Unii 
se vor lasa consumati de lucruri neesentiale, altii vor crede ca au descoperit El Dorado. 
Niciunul din cazuri nu are durabilitate. 

Prin urmare, prima zi a saptamanii nu este deloc o zi obisnuita. Ea aduce 
agitatie si inflexibilitate, complicatii sentimentale sau sociale pornind de la o 
administrare gresita a unei relatii de prietenie sau profesionala. Spectrul de actiune este 
cat se poate de complicat. Acum viata nu poate fi inteleasa la nivelul la care se 
manifesta, iar omul, tocmai pentru ca nu intelege, lanseaza pretentii majore. De sus, 
acum, nu ne aude nimeni si doar ne inchipuim ca exprimandu-ne puternic, amplu si 
tare suntem auziti. In realitate, multe la traim intr-o trista izolare. 

Azi, inteleptul vede ca viata este efemera, iar omul obisnuit simte asta cu o mare 
intensitate. A cladi sau distruge este azi totuna si multi, pentru ca vor vedea bucuria si 
necazul pe picior de egalitate, in situatia in care isi doresc imposibilul, se vom simti 
refuzati de viata si vor trai o mare deziluzie. Este mai putin important evenimentul in 
sine, pentru ca mesajul a ceea ce el reprezinta va avea durabilitate si el se va repeta de 
mai multe ori in 2010. Acest mesaj invita la o percepere corecta a realitatii si, 
deopotriva, la o acceptare a sa, chiar daca doare, nu la preschimbarea ei intr-o iluzie. 

 
 
 
Marti, 23 februarie 
Multe din situatiile pe care nu le-am putut finaliza ieri vor ajunge azi la sfarsit. 

Termenele se restrang, situatiile se apropie de momentele finale, iar tensiunea 
interioara, construita, fie pe o proasta administrare a intamplarilor anterioare, fie dintr-
o neintelegere corecta a lor, isi va cere azi drepturile. 

Pana la rasarit cele doua trigoane ale Lunii, cu Lilith si respectiv Mercur, vor 
aduce noptii o odihna placuta, iar celor care au lucrat pana dimineata o vigoare speciala, 
o putere de munca, o disponibilitate pentru efort, un suflet plin de dorinta de a actiona. 
Prima jumatate a zilei va fi scaldata de aceste influxuri, ajutandu-i pe oameni sa fie 
operativi si sa-si simplifice mult efortul pentru a fi eficienti. 

A doua parte a zilei se va complica din nimic. Intai va interveni careul Lunii cu 
Uranus care va sadi indoiala in suflete si va opri din desfasurare tot ceea ce are nevoie 
de intemediar, ceea ce nu se transmite direct, ci prin telefon, fax, internet sau prin 



2010 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime! 
 

54                                                                                         © Gheorghiță Coşer, 2010 

metoda veche si nostalgica a scrisorilor. Nu se poate vorbi de teama, ci de o hiperatentie, 
de o pierdere, o risipire in detalii complicate asupra carora se va reveni in mod obsesiv. 

Sextilul Soarelui cu Pluton este evenimentul major al acestei zile. Vibratiile sale 
nu se vor regasi numai in ziua de azi, ci si in celelalte actionand pe doua planuri: unul 
social si altul emotional. 

Influenta sociala a sextilului Soare-Pluton aduce combinatii explozive sau va 
scoate la lumina acele intamplari care se vor desfasura cu probleme, cu incidente. 
Semnul de implinire, de asteptare al unui rezultat bun, de solutionare este pus la 
indoiala, iar fustrarea si insecuritatea devin evidente. Pe un asa aspect finalitatea nu este 
deloc intamplatoare, iar solutia pe care o aduce devine produsul unui efort indelungat. 
In acest sector cele doua planete isi vor invoca vibratiile oferind un spectacol special. 
Fiecare va avea sfera sa de influenta, fiecare va dori sa-si evidentieze vibratia ca si cum 
noi vom fi in competitie cu noi insine. Impulsul, dinamismul, afirmarea vor fi aproape 
de pasivitate, deziluzie, retragere, repliere. 

Aspectul are insa un evident substrat emotional pentru ca afectivitatea va fi cea 
care va impune derularea evenimentelor si care ii va incuraja pe oameni la alegeri, la 
subiectivitate, la renuntare sau la aruncarea agoniselii de o viata pe un demers social 
despre care nici macar nu stiu daca va avea sorti de izbanda. Sentimentul, pe fundalul 
vibratiilor dihotomice in care atat Soarele, cat si Pluton isi impart teritorii, devine 
arzator sau confuz in functie de un factor misterios al mediului, familiei, relatiei de 
cuplu sau raporturilor profesionale. 

In ambele cazuri avem de-a face cu un personaj misterios care intervine din 
umbra, cu un sustinator al grupurilor de interese, al marilor adunari de oameni, al 
discipolilor si maestrilor, al elevilor si profesorilor - nu cei care au acest statut prin 
relatia lor cu sistemul educational, ci cei care devin elevi sau profesori prin maniera in 
care isi construiesc relatiile cu ceilalti. Prin acest sextil unii ii invata pe ceilalti, unii vor 
dori sa actioneze asupra altora si din aceasta relatie, initial constructiva, se va naste un 
incident, un conflict. 

Ziua se incheie intr-un ton special. Melancolia, visarea, apelul la invataturi, 
deschiderea fata de experientele de viata ale celor din jur sau ale celor despre care s-a 
scris, ne vor tenta. 

Prin urmare, 23 februarie aduce un aspect foarte important al acestui an. Acest 
sextil al Soarelui cu Pluton este primul din ciclul tranformarii individuale Soare-Pluton 
de anul acesta. Acum solutia, ideea, cuvantul, exprimarea, recomandarea sau orizontul 
unor fapte initiate in ultima perioada ne ajuta sa ne stabilim o noua metoda de lucru. 
Aceasta metoda de lucru, indiferent ca va actiona pe sectorul social sau ca se va 
consuma in cel afectiv, intim, interior, va avea de infruntat un element nou, special, 
inedit, un martor care nu va putea fi evaluat si de la care vor porni toate. 

Unii vor incerca sa-si faca lumina in viata, sa-si clarifice setimentele si relatia pe 
care o au cu iubita, iubitul, familia sau prietenii, altii sa-si evalueze relatia cu societatea 
sau raporturile profesionale. Cei care nu vor face o separare intre intamplarile scurte ale 
zilei anterioare, care cer azi o urgentare, isi vor incurca planurile de viitor cu cele ce 
trebui consumate repede acum. Acestia se vor lasa antrenati in eveniment neesentiale si 
isi vor justifica alegerile prin explicatii sentimentale, patetice. 

La fel de confuz, finalul zilei va aduce o raportare la modele exterioare de viata. 
Acum oamenii cad pe ganduri, sunt melancolici sau devin prea mandri de originea lor, 
de rudele lor realizate, de faptul ca se trag dintr-o vita nobila s.a.m.d. 

A parcurge un asa context pe tranzitul Lunii prin Gemeni, inseamna a incerca sa 
vinzi ceea ce nu se poate vinde, sa pui taxa pe lumina soarelui sau pe aerul respirat, sa 
consideri copilul dator fata de parinti pe motiv ca a primit de la acestia o informatie 
genetica sau sa stabilesti, ca in romanul lui George Orwells “1984”, ca invadarea 
intimitatii este cea mai eficienta modalitate de a controla cetatenii si de a-i suspune. 

Azi nu vom reusi sa fim sinceri si teama de noi insine, de ceea ce am putea face 
daca am avea mai multa putere decat avem acum ne indeamna sa ne ascundem 
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impulsurile. Azi cu totii ne uitam intr-o oglinda si nimeni nu va sti ce vede celalalt, ci 
doar ce vede el. 

 
 
 
Miercuri, 24 februarie 
Ce repede se vor grabi unii dintre noi sa vorbeasca azi despre destin. Cat de 

mandri se vor arata ca ii inteleg acestuia interventiile complexe si, mai ales, cat de tare 
se vor lauda cu faptul ca au descoperit maniere speciale de a controla evenimente 
importante ale vietii. 

Luna, la putin timp de la miezul noptii, va intra in domiciliu (Rac) si nu doar ca 
are de infruntat un careul cu Saturn din Balanta, ci impactul in sine al acestei planete cu 
vibratiile melancolice, romantice ale Racului vine ca o noutate, ca o iluminare, ca o 
deschidere a mintii catre faptele majore ale vietii. Ne aflam inca sub influenta sextilului 
Soare-Pluton si, azi, asistam la intoarcerea atentiei spre suflet, spre emotie, spre o 
evaluare psihologica a intamplarilor din ultima vreme, dar si a idealurilor pe care ni le 
stabilim acum. 

Careul Lunii cu Saturn este semn de regret, de indoiala, de tristete pe care nu le 
putem atribui unei situatii in mod concret, dar care ne vor schimba optica gandurilor. 

Pe aceste fond, apropierea Lunii de opozitia cu Pluton va da zilei o tenta stranie, 
evident melancolica, asemenea versului bacovian – dramatic de trist, dar lucid si 
cuprinzator. 

Intram in a doua parte a zilei mandri ca intelegem ceva din ceea ce ni se 
intampla, ca am rezolvat o problema ivita pe neasteptate, dar si cu increderea ca pe 
viitor probleme similare le-am putea solutiona la fel. Trigonul Lunii cu Soarele va aduce 
asadar un argument in favoarea luciditatii, chiar daca va nega duritatea cu care fiecare 
va face apel la ratiune. In acest interval gandul si emotia nu se vor intelege si isi vor 
inlocui pe rand pozitiile, oferind oamenilor cand emotii ample, puternice, cand 
evenimente practice, incendiare care vor cere o solutionare imediata. 

Prin urmare, 24 februarie este o zi de pescuit. Unii, probabil, vor zambi in 
coltul gurii, neasteptandu-se sa existe, printr-o predispozitia astrala, o zi pentru asa 
ceva. Exista si zile astrale bune pentru pescuit, dar 24 februarie nu este o zi in care sa ne 
folosim de o undita pentru a sta pe malul apei, ci una in care mintea si sentimentul vor 
pescui pentru noi, din fluviul intamplarilor sociale, elemente care ne vor impresiona 
puternic. Ca e bucurie sau tristete, ca e departire sau stabilizare, ceea ce vom intelege 
din acestea va fi un altfel de-a spune: “De acum inainte stiu cum stau lucrurile!”. Unii se 
vor arata mandri ca experienta de acum ii vor ajuta sa nu mai fie pacaliti, santajati 
sentimental sau furati la buzunar, altii isi vor linisti sufletul agitat de neadevaruri sau 
confuzii. In ambele cazuri azi vom face pasul inainte pe care am fi dorit sa-l facem de 
ieri. 

 
 
 
Joi, 25 februarie 
Nu doar azi, ci intreaga saptamana este sub semnul elementelor de destin. Asa 

cum se poate observa din analiza acestui interval, fiecare zi vine si confera perioadei o 
nota personala, incadrandu-se astfel in observatiile generale atribuite lunii februarie, 
anticipate inca de la inceputul anului, cum ca este una dintre fericitele anului 2010. 

Trecand prin Rac, Luna are de infruntat Coada Dragonului, faptele trecutului, 
recompensele pe care nu le-a putut primi sau pe care nu si le-a insusit pentru ca a ratat 
momentul inspiratiei sau au aparut complicatii sociale ce n-au putut fi anticipate. Exista 
un proverb popular care spune ca “Cum iti asterni, asa dormi!”, iar azi il vom simti mult 
mai aproape de ceea ce ni se intampla. 
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Trecand printr-un trigon cu Venus, Luna, ajutata de Micul Benefic, imbie la 
rafinament, gratie, la conversatii placute, la eleganta atat in vorbire, cat si in gesturi, in 
mers, la inclinatie spre arta, cultura, muzica. Construind acest aspect din semne de apa, 
cele doua vor face trimitere mai ales la simtul psihologic, la analiza comportamentala, la 
descompunerea valorile in parti, impulsuri sau calitati, dar si inglobarea acestora intr-o 
constructie majora, universala sau integrararea lor intr-o organizatie superioara. 
Implinindu-se in separatia trigonului pe care Micul Benefic il face cu Jupiter, deci Venus 
in aspectul cu Luna este si in separatia conjunctie cu Jupiter, trigonul Luna-Venus 
anunta evenimente benefice, intamplari frumoase sau implinirea unor asteptari. Nu se 
poate insa face referire la acest aspect fara a lua in considerare ca atunci cand Luna si 
Venus isi povestesc pe ascuns cum sunt ele curtate de marii printi ai lumii in timp ce rad 
pe dupa cortine si chicotesc, Luna se pregateste sa infrunte un examen al vietii, se 
pregateste sa parcurga un moment de verificare a sinceritatii, spiritului de observatie, 
sentimentului, iubirii, devotamentului sau perseverentei. 

Nu trebuie trecuta cu vederea relatia prin elementul apa a celor doua planete 
feminine, una din Rac (Luna) si cealalta din Pesti (Venus), una din domiciliu si cealalta 
din exaltare pentru ca ele aduc fertiliate, impliniri profesionale, destainuri care 
avantajeaza, care aduc un spor de imagine sau care inlatura orice umbra de indoiala ce 
plana asupra unui comportament, obicei sau inclinatie. 

Asta inseamna ca intreaga zi va fi presarata de intamplari neobisnuite, aruncate 
peste tot de Uranus cu care Luna va face un trigon, intarind relatia Rac-Pesti. 

Prin urmare, ziua de 25 februarie este in mare o zi destinsa, exceptand cateva 
intamplari, cateva momente care avertizeaza, atrag atentia asupra unor aspecte 
punctuale ale vietii personale sau profesionale si care trebuie luate in seama. 

Nu se poate anticipa care este natura intamplarilor, pentru ca Uranus oculteaza 
capacitatea de a cuprinde aceste detalii, dar se poate observa care va fi impactul pe care 
il va avea, in sensul ca va fi apreciata mai mult valenta, calitatea, esenta lucrurilor, 
intamplarilor sau situatiilor, decat relatia in sine. 

Unii vor privi aceasta zi cu mare durere si frustrare pentru ca trecerea Lunii peste 
Nodul sau de Sud va impune o selectie cu impact negativ, adica sa se confrunte cu 
intamplari bune, dar care pica prost sau cu care nu se pot sincroniza. Pentru acestia va fi 
o zi a risipei, a pierderii unor moment speciale cu care anul acesta nu se mai pot intalni. 

 
 
 
Vineri, 26 februarie 
La cateva ore de la miezul noptii Luna trece in Leu, aducand un plus de putere 

Soarelui ce trece acum prin dramaticul semn al Pestilor. Aflata in acest semn, Luna va 
avea de infruntat ultima conjunctie cu Marte retrograd pe Leu, pana la revenire sa la 
mersul direct, si sextilul cu celalalt malefic, Saturn, aflat si el in mers retrograd prin 
Balanta. Conjunctia si respectiv sextilul pe care Luna le va implini azi cu Marte si Saturn 
nu aduc nici liniste si nici siguranta, ci dimpotriva atenteaza la acestea afectand bunul 
mers al lucrurilor. 

Aspectul complicat si dificil de integrat va fi cel in care, pe fondul acestor tensiuni 
interioare, indoieli sau chiar dezechilibre, Venus implineste la grad perfect un sextil cu 
Capul Dragonului, iar, spre seara, Pluton un trigon cu Junon. 

Ziua aduce asadar un fond bun, o schimbare buna prin implinirea unor 
demersuri sau asteptari, dar folosind instrumente negative. Pe ideea scopul scuza 
mijloacele evenimentele zilei de 26 februarie sunt comprimate, condensate, concentrate 
si au darul de a stresa mai mult decat sa bucure cu rezultatele lor. 

Daca prima parte a zilei va motiva faptele si demersurile printr-o incredere oarba 
chiar in metode neortodoxe, a doua parte a zilei le va implini si va oferi solutii prin mari 
sacrificii din partea celor care nu au dorit sa fie implicati sau care s-au retras din 
desfasurarea acestui proces. 
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Atunci cand Venus se afla in relatie buna cu Capul Dragonului destinul intervine 
printr-o selectie pozitiva a evenimentelor, iar viata va fi invadata cu bucurii, impliniri 
motive de veselie, destindere sau relaxare. Aceasta conjunctura este optima pentru 
intalniri, contact, conversatii sau planuri de viitor, pentru ca linisteste spiritele si aduce 
implinire pe directia scontata. 

A face fapte bune intr-un context negativ, cand apele sunt tulbure, mai ales cand 
mintea, prin relatia Lunii cu Marte, nu este lucida, ci antrenata intr-o disputa interioara, 
intr-un dialog cu sine intens si epuizant, plin de ambitii si resentimente, va precipita 
evenimentele si le va polei numai in infatisarea lor benefica, in interior miezul 
ramanand putred, incarcat de intentii malefice, negative, agresive. 

In a doua parte a zilei, cand Pluton va ridica un trigon cu Junon, vibratiile iau o 
alta amploare. Pe acest unghi orice fapta personala va avea un ecou major la nivelul 
grupului de apartenenta, la nivelul natiunii sau chiar a rasei umane in ansamblu. Orice 
unghi intre Taur si Capricorn va face apel la un trecut, la o experienta, la karma, la un 
obicei sau o traditie. Daca ne gandim ca intregul context astral al lui 2010 face apel la 
marile evenimente ale istoriei omenirii, cand destinul astral a hotarat ca fiintele de pe 
aceasta planeta trebuie sa abordeze un alt mod de intelegere si valorificare a vietii, 
printr-o alta relationare si implicit prin alte structuri, apelul karmic al trigonului Pluton-
Junon, desi ar trebuie sa fie bun, devine unul care va implini o traditie negativa. Unii se 
tem de razboaie, altii de boli, iar noi, cei care studiem astrologia, stim ca o alta etapa 
ridicata dupa chipul si asemanarea celor din trecut nu inseamna reeditarea trecutului. 
De va fi razboi, in mod sigur nu va fi asa cum am mai trait, de va fi boala, de asemenea, 
ea se va manifesta altfel decat in trecut. Un element aparut dintr-odata, inedit, care 
implineste asteptari construite prin metode vechi ne va aminti ca viata pe Terra nu a 
fost niciodata un lucru simplu si usor de parcurs si ca ea a contrastat in permanenta cu 
bogatia si spectaculozitatea pe care aceasta planeta o integreaza in planul material, mai 
mult decat celelalte planete ale sistemului solar. 

Prin urmare, 26 februarie iese putin din tipicul acestei luni. Ea va continua un 
proces de distrugere ce a fost oprit pentru cateva saptamani, de la incepul lunii pana 
acum, si care va interveni in etape de-a lungul intregului an 2010. Intentia de schimbare 
a prioritatilor este afisata doar prin vorbe pentru ca intentiile sunt cele care vin din 
destin, din karma, din evenimente trecute, din acele intamplari care nu s-au putut 
finaliza asa cum au fost programate sau, spre finalul lor de atunci, acestea au determinat 
alte intamplari ce se vor consuma abia acum, in 2010. 

Pentru ca aspectele sunt ample si dinamica lor depaseste cadrul limitat al acestei 
zile, starea generala va fi aceea de neastampar, de agitatie ca atunci cand simtim ca se 
intampla ceva dincolo de limita perceptiei directe, dar nu stim concret ce. Exista un 
mister care planeaza in relatii, in cuvinte, in derularea evenimentelor. Personaje noi se 
interpun, oameni noi sunt acum determinati sa ia parte, mai mult fara voia sau intentia 
lor directa, la procese pe care altii le patroneaza. 

Daca sextilul Venus-NN atinge mai mult viata personala, intarind increderea 
intre membrii cuplului, intre colegi, intre prieteni, in social aceste relatii se vor disipa. 
Soarta grupurilor, a popoarelor, a natiunilor este pusa acum in discutie. Se traseaza noi 
teritorii, dupa scheme vechi. Discursurile vor fi pline de simboluri, de avertismente, 
oricat de bine ar fi organizate si compuse. Cel ce este atent la contextul social, cel care 
vrea sa citeasca adevarul din evenimente va putea de aceasta data sa inteleaga care va fi 
mersul lucrurilor doar daca va face comparatie intre viata personala si implicarea in 
social a personajelor principale. Este adevarat ca aceasta analiza nu este la indemana 
oricui, insa doar asa putem intelege aportul personal al fiecaruia, in contextul unei 
masive modificari de directie a centrelor de putere. 

In afara acestei directii, in mod strict ziua se prevede a fi incarcata de evenimente 
ce nu se pot finaliza azi, ele doar incep acum, dar sfarsitul si-l gasesc de-a lungul 
intregului an 2010. 
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Sambata, 27 februarie 
Azi apar primele semne ale reasezarii prioritatilor. Indiferent ca aceste prioritati 

au facut referire la un context minimal, cel al vietii de familie, sau la unul maximal, ce al 
destinelor popoarelor, azi vom constata in ce directie merg lucrurile si care sunt 
tentatiile pe care le vom avea de infruntat si poate chiar ar trebuie sa le si notam pentru 
a nu pierde din vedere, in timp, detalii importante. 

Azi Mercur va implini doua conjunctii, cu Neptun si respectiv Chiron pe semnul 
Varsatorului, ce aduc putere de concetrare, disponibilitate spre efort intelectual, 
comunicare facila, deschideri ale orizontului spre diverse domenii, spre o gandire clara, 
limpede, spre inspiratie. 

Daca prima partea a zilei ne va pregati pentru toate acestea, resimtind aceste 
trasaturi de-a lungul intregii zile intr-un crescendo placut si linistit, spre seara Luna 
intra in fereastra opozitiilor cu Neptun, Chiron si Mercur si va impune prin intamplari 
punctuale, dure, triste sau agresive o selectie drastica a preocuparilor. 

Trecerea lui Mercur prin fereastra conjunctiei Neptun-Chiron este, dincolo de 
dificultatile de intelegere pe care intreaga saptamana le predispune, semne ale 
deschiderii spirituale. Greutatea, durerea, tristetea, melancolia sunt resimtite ca un atac 
indreptat impotriva valorilor personale, impotriva egoului, impotriva a ceea ce am 
construit in nume personal. Cei inzestrati cu sensibilitate astrala vor percepe aceasta 
conjunctura ca fiind una menita sa schimbe directia vietii, una care sa aduca lumina si 
intelegere, una care sa comprime timpul si care sa umble profund la depozitul cu 
amintiri, pentru a gasi acele intamplari in care, de-a lungul multiplelor incarnari, fiinta 
a avut parte de ipostaze similare. 

Omul comun se va simti revigorat, putand sa se exprime mai bine in vorbit sau in 
scris, sa-si aleaga mai bine cuvintele si sa lucreze mai bine cu sensurile, simbolurile si 
valorilor. El nu va sti ca dincolo de concretetea situatiilor cu care se confrunta exista o 
mare deschidere spirituala ce permite accentul la un portal energetic spre care 
intotdeauna ne indeamna Marii Maestri. Extinzand aceste trasaturi in acelasi segment, 
conditia de geniu este din nou exploatata si valorificata. 

Inca ne situam in fereastra sextilelor Soare-Pluton si Venus-NN si se pare ca viata 
personala este acum judecata punctual dupa masura faptelor bune, dupa intentiile 
benefice pe care le-am cultivat in trecut, prin apelul la situatii nefinalizate, la dovezi de 
afectiune sau sprijin, la ajutorul oferit in conditii de grea incercare. 

Daca in sectorul particular, aceste valori ne ajuta sa descoperim sau sa 
redecoperim omul de langa noi, sa-l vedem cu alti ochi si sa fim surprinsi de reactiile pe 
care le poate avea in situatii banale sau critice, pe care nu le-am vazut pana acum, in 
sectorul social oamenii devin glaciali, caustici si selectivi in planurile lor. 

Prin urmare, ziua nu va implini asteptari, ci va implini evenimente pe alte 
criterii decat cele vizate. Azi apar primele semne ale mecanismului pe care conjuncturile 
planetelor le-au implinit ieri la grad perfect. 27 februarie este o zi nostalgica, una 
complicata de sentimente confuze sau geniale, una care nu va putea sa includa 
magnifica vibratie astrala pentru ca reprezinta un vas prea mic, pentru ca nu e timp 
suficient. A trece in timpul exaltarii sale (Mercur) peste o conjunctura atat de rara 
(conjunctia Chiron-Neptun pe Varsator) implineste intr-un regal de forte astrale 
trasatura benefica a acestei luni, pe care am urmarit-o indeaproape. Ceea ce gandim 
acum ne va deschide porti spre realizare, ceea ce planuim acum se va implini, in mai 
multe etape, de-a lungul lui 2010, iar ceea ce dorim sa lasam in urma va trece printr-o 
triere severa pentru a lasa in aceasta lume ceea ce nu a incercat inca spiritul si trupul 
indeajuns de mult pentru a fi pregatit. Marii Maestri sustineau ca toata viata fiinta se 
pregateste pentru a primi Gratia Divina, pe care nu o poate nici anticipa si nici evalua. 
Trecerea lui Mercur peste aceste doua planete seamana cu ceea ce se percepe dupa ce 
fiintele lor au fost inundate de aceste sublime vibratii cosmice. 
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Dar nenumarate sunt caile Domnului si el isi poate alege orice cale pentru a-si 
imbratisa fiintele trimise aici pe Pamant, la scoala, de aceea tot ceea ce putem face in 
aceasta minunata zi este sa fim atenti la semnele care se interpun peste starea de fapt. 
Sa ne notam, chiar ceea ce am simtit de-a lungul acestei zile, la rubrici separate, 
diferentiind ceea ce este bun de ceea ce este rau, pentru a intelege spre ce se va indreptat 
lumina astrala acum, ce este prioritar. Daca de-a lungul zilei primeaza tensiunea si 
disconfortul atunci 2010 va cere purificare, daca echilibrul si linistea vor fi 
predominante atunci 2010 va aduce implinire si exercitiu, punerea in practica a unor 
talente sau destainuirea unor intelegeri personale. 

Sa primim cu seriozitate si raspundere aceasta zi! 
 
 
 
Duminica, 28 februarie 
Ultima zi a saptamanii, dar si a lunii, ne aduce o conjunctie Soare-Jupiter pe 

Pesti si o Luna plina. Deja Luna a trecut in Fecioara si indoiala, neincrederea sau 
vanitatea si orgoliul trec intr-un plan secund. Azi oamenii se vor preocupa de igiena 
mintii, a sufletului, a emotionalului sau a corpului sperand sa reuseasca intr-un timp 
foarte scurt sa obtina performante. 

Intensitatea Lunii pline poate fi de dat asta dificila pentru ca puterea si 
pozitivismul Soarelui, rezultate din conjunctia cu Jupiter, pot lua directii negative prin 
opozitia cu Luna. 

Azi vom dori sa ne implicam in proiecte de anvergura. Nu ne mai place casa, locul 
de munca, tara, limba pe care o vorbim sau prietenii. Vrem sa schimbam tot si nu 
oricum, ci noutatea trebuie sa ne aduca valori superioare celor pe care le inlocuieste. 
Nu-si va pune nimeni problema daca exista un merit in aceasta solicitare pentru ca 
impulsul vine dintr-o presiune interioara, dintr-o dilatare a campului constiintei care, 
tradus pe intelegerea omului comun, inseamna nevoie de spatiu. 

Trecand prin Fecioara, Luna va ridica un triunghi de pamant cu Pluton si Junon 
si va aduce zilei spirit practic, viteza de reactie, disponibilitate la efort, orientare, simt al 
asocierii si bun gust. Orice umbra de dominare va avea azi un scop, iar finalul va fi unul 
bun. 28 februarie este o zi de mare raspundere. Azi nu este suficient sa dam ordine sau 
sa le executam pe ale altora, ci va trebui sa infruntam consecintele faptelor pe care le 
vom savarsi. 

Finalitatea evenimentelor ce survin azi va avea un moment de gol inainte de a se 
consuma la intensitatea maxima, pentru ca Luna plina se va implini dupa ce Luna si 
Jupiter si-au intalnit fortele la grad perfect. 

Atunci cand Soarele trece prin preajma lui Jupiter, atentia se va indrepta spre 
dreptate, gandurile se vor cenzura, iar progresul sau prosperitate nu pot fi vazute decat 
in preajma unei mari expansiuni psihocomportamentale, spirituale sau teritoriale. 

Din perspectiva vietii personale aceste aspecte, inclusiv tensiunea Lunii din 
Fecioara (conform proverbului “Frica pazeste bostanaria”) aduce impulsuri declarate, 
atacuri, invadarea intimitatii fara a tine cont de risc sau teama, iar la nivel global a 
impulsiona o expansiune inseamna a ingradi altora dreptul la existenta. Asa ca inainte 
de a ne bucura de deliciile unei vietii traita azi in veselie si distractie intr-o superba casa 
de vacanta, trebuie sa ne asiguram ca nu vine nimeni sa ne puna foc sub fereastra. 

O casa a VI-a prea incarcata pe tema Lunii pline, cu triunghiul regal pe pamant 
legand case de finalitate, dar si cu plasarea triplei conjunctii Mercur-Neptun-Chiron tot 
pe casa a VI-a, expansiunea organica, afectiva, mentala sau sociala poate aduce leziuni 
iremediabile. 

Prin urmare, trebuie sa incepem aceasta zi cu gandul ca orice modificare poate 
strica intregul fragil si bun pe care luna februarie ni l-a construit. Trebuie sa ne 
impunem un control serios asupra gandurilor si intentiilor pentru ca nici nu sesizam 
cand se depaseste limita si gresim. Trecand prin Fecioara, Luna scade temperatura 
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corpului, comprima, diminueaza sau impune rezerva si pudoare acolo unde acum 
vibratia astrala va cere expansiune. Nu trebuie sa cedam impulsului de a explora aceasta 
latura expansiva, adica de a lasa planetele din Varsator sa ne duca spre necunoscut, 
pentru ca de acolo ne intoarcem cu leziuni, pierderi, mai saraci in energie sau avere. 

A ne intinde spre bunurile altora, a cere destinului acum sa vedem, sa gustam, sa 
simtim sau sa ne insusim diverse pe motiv ca suntem oameni si intr-o viata de om toate 
acestea trebuie abordate, inseamna superficialitate, insemna sa dovedim ca nu avem 
discernamant, ca raspundem provocarilor de orice natura si ca gandirea noastra si 
autocontrolul nu prea sunt prietene. 

Azi este ziua in care trebuie sa invocam gandirea inteleapta a strabunilor atunci 
cand spuneau: “Sa fie bine!’ Atat de multa armonie si atat de cald este echilibrul pe care 
il confera aceasta idee, incat nici macar aceasta dificila Luna plina nu poate strica prin 
efectul ei coroziv sau dinamic distrugator, bunatatea si frumusetea extrasa parca dintr-o 
alta lume si pe care o sadeste in sufletele noastre pentru “a fi bine”. Cei care gresesc vor 
transforma aceasta zi intr-una a prostiei si a lipsei de masura. 

 
Luni, 1 martie 
Prima zi a lunii martie, dar si a saptamanii ne introduce intr-un segment astral 

nou, intr-o zona dificil de inteles si integrat cea a lui Mercur in Pesti. Astrologii 
considera ca, in Pesti, Mercur este in exil, adica ii este redusa intensitatea vibratiilor si, 
atunci cand contextul o cere, ii este limitata si deschiderea fata de actiune. In felul 
acesta, implicarea intr-un demers se soldeaza cu lezare personala, cu intoarcerea 
energiei in revers, cu efectul de bumerang al gandurilor, emotiilor si faptelor. In Pesti, 
Mercur este eminamente emotional. El ii incurajeaza pe oameni sa-si exprime 
sentimentele, atat cele bune cat si cele rele, daca nu au mai facut-o pana acum, sau le 
sugereaza celor dinamici si extrovertiti sa se interiorizeze, sa se replieze, sa-si 
diminueaze pornirile, amintindu-le de situatii in care s-a intamplat la fel si cand le-a fost 
fie mila, fie teama. 

In plan social o asa schimbare de vibratie schimba optica si intrumentele de 
lucru, fie scotand in evidenta noi lideri, cu mai mult tact, cu mai multa diplomatie, ce 
detin cunostinte solide intr-un anumit domeniu, fie ii incurajeaza pe cei care s-au 
evidentiat in luna februarie sa treaca acum la atac. Atacul, in general actiunile lui 
Mercur in Pesti, sunt asemenea valului sau a picaturii care penetreaza stanca prin 
repetitivitate. 

Momentul special pe care il parcurgem de fiecare data cand Mercur trece pe 
aceasta zodie de final a zodiacului este cel al incheierii unui ciclu, acela impus de 
semnele mutabile. Intrand acum in Pesti, Mercur activeaza, din primul grad al zodiei, 
situatii care s-au petrecut atunci cand el trecea prin primele grade ale celorlalte semne 
mutabile: Gemeni – 1 mai 2009, Fecioara - 3 august, 18 septembrie, Sagetator – 16 
noiembrie. Ne-am putea intreba acum: de ce se aplica regula doar in cazul lui Mercur si 
nu si in cazul celorlalte planete? Pentru ca Mercur relationeaza cel mai bine cu semnele 
mutabile, avand o relatie excelenta cu Gemeni si Fecioara, pe care le patroneaza, si una 
dificila cu Pesti si Sagetator (celelalte doua semne mobile) unde se afla in exil. Indiferent 
ca se afla in ipostaza sa magnifica de desfasurare a fortelor, ideilor sau de impunere a 
regulilor ca simt umanitar (Gemeni si Fecioara) sau a dramatismului (Pesti), ori in 
exercitarea spiritului justitiar, a propriei idei despre moralitate (Sagetator) el este activ, 
mult mai activ decat oricare alta planeta, privit din punctul de vedere al relatiei 
planetelor cu zodiile mutabile (Gemeni, Fecioara, Sagetator, Pesti). 

Prin prisma acestei pozitii, ciclul a inceput in 1 mai 2009 printr-o deschidere, 
oportunitate, revelatie, intelegere aproape tangenta la ceea ce se va incheia acum. Atunci 
s-a declansat un fapt pornit din minte, din dorinte ascunse, din idei sau actiuni cu 
caracter personal, dar care nu au avut prilejul pana acum sa iasa la lumina. In 3 august, 
respectiv 18 septembrie, aspectul duplicitar a facut in asa fel incat atata gandul creat ca 
impuls al zilei de 1 mai, cat si ca ecou venit din anturaj, sa se lupte pentru intaietate in 
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raport cu alte evenimente, iar acum cele indicate de Mercur si analizate aici sunt 
percepute ca fiind in competitie cu cele care tin de segmentele altor planete si care cer 
acum urgentare, spre exemplu cele predispuse de Marte care in Leu reediteaza 
complicatiiile din intervalul mai-iulie 2008. In 3 august si 18 septembrie s-au facut 
planurile suplimentare de actiune sau rezistenta, de investitie sau compromis. Imaginea 
de ansamblu s-a conturat apoi in 16 noiembrie si de atunci pana acum contextul 
mercurian (exprimare, gand, intentie, comunicare, interes) s-a pastrat in aceasta forma. 
Acum asistam la o finalitate stranie si complexa a ceea ce s-a tot creat de un an de zile. 
Aceasta finalitate va tine exact 8 zile, pana la conjunctia lui Mercur cu Jupiter, 
guvernatorul diurn al Sagetatorului si nocturn al Pestilor. Relatia lui Mercur cu Jupiter 
va evidentia acum in mod straniu acest arc peste timp, mai mult decat a facut-o in alti 
ani. Ceea ce se intampla acum s-a intamplat in 1998 si se deruleaza cu o periodicitate de 
aproximativ 12 ani. 

Ziua este insa certata cu oamenii, dar buna prietena cu destinul. 1 martie nu va fi 
deci numai un inceput de luna, ci chiar inceputul unei perioade de 12 ani. Pe un asa 
context Luna i se opune lui Venus, atunci cand Mercur se afla inca pe gradul anaretic 
din Varsator, si cu Uranus la cateva ore de la ingresul mercurian in Pesti, semn de 
complicatii ce vin din sfera personala, ce vor domina gandurile si vor coordona 
atitudinile atat de mult incat vom vedea grupul, societatea sau natiunea ca si cum, 
pentru o zi, ar imprumuta complicatiile unei vieti de familie. 

Pe acest fond, trigonul Luna-NN, atat de vanat in lunile anterioare, atat de laudat 
si atat de valoros va trece neobservat. Nu inseamna ca nu va fi important, ci doar ca nu 
va tenta cu prioritatile sale gandurile sau faptele oamenilor, ci va lucra pentru derularea 
a ceea ce controleaza el ca atribute si prioritati, urmand ca, dupa 8 martie, oamenii sa 
revina la faptele acestei perioade cu titlul “uite ce s-a intamplat in perioada asta in 
culise”. In realitate “culisele” de acum ascund neputinta de a mentine o atentie 
distributiva. 

Prin urmare, 1 martie aduce la lumina un conflict, fara sa-l puna in discutie, ci 
doar sa-l afiseze, sa-l evidentieze sa-l faca public sa atraga atentia si sa inspire teama, 
repulsie sau curaj si mandrie. Eroarea de decizie ne urmareste acum ca o umbra, la fel si 
aversiunea fata de ceea ce poate grabi rezolvarea, consumarea evenimentelor de 
asemenea, aducand in centrul atentiei situatii complicate asupra carora nu ne putem 
permite comentarii sau daca le facem nu vor fi auzite. Totusi, ceea ce aduce prima zi a 
lunii este major, esential pentru buna desfasurare a vietii, elementul cheie ce trebuie 
explorat in urmatorii 12 ani. 

Anul acesta, prin amploarea evenimentelor astrale prezentate in analiza atribuita 
lui 2010, implinirea unui ideal, al unui demers va eclipsa intentiile majore ale destinului 
si isi va exercita influenta pe o perioada mai mare de 12 ani, (Jupiter, asistat de Mercur, 
a impus pana acum o perioada de 12 ani) prezentand-o ca o schimbare de vibratie, ca o 
cadere in melancolie, in derizoriu, in tristete sau in apatie, ca o scadere a tonusului sau a 
dorintei de a vorbi. In realitate elementele enumerate mai sus devin o masca, iar dincolo 
de ele se ascun atributele anului 2010, acele care vor schimba prioritatile, care vor 
evidentia un tandem personal-social, pentru a aduce schimbarile revolutionare, o alta 
infatisarea grupurilor, popoarelor, poate chiar a planetei, adica prinde viata puterea 
celui care a fost pana acum ignorat sau lasat pe o lista de asteptare. Totul se deplaseaza 
acum spre o liniste stranie, aproape sugrumata, ce va aparea diferit de la un individ la 
altul. 

Resentimentul, manie sau exploziile temperamentale sunt acum periculoase 
pentru ca atrag forta valului si il concentreaza pentru a cobora tonalitatea vocea, pentru 
a suprima sursa tristetii sau a durerii sau pentru a inlatura un adversar. Orice pornire 
amanati-o pentru ce-l putin o zi. Maine, cu Luna in Balanta, datele vor fi vazute altfel. 
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Marti, 2 martie 
La cateva ore de la miezul noptii, Luna va trece in Balanta, temperand pentru 

doua zile relatiile intre oameni, dand un nou sens atitudinilor, schimband directia 
intentiilor si incurajand echilibrul si justa apreciere. Intrarea lui Mercur in Pesti va 
aduce azi primele efecte ale schimbarii de directie astrala, aducand o percepere a 
realitatii interioare, subconstiente, o indreptare a atentiei spre ceea ce este incarcat de 
emotie, spre ceea ce provoaca tristete sau spre ceea ce intensifica durerea. 

Pe aceste directii, Mercur, prin maniera speciala de a-si face simtita prezenta sa 
in Pesti, va intensifica neplacerile sau bucuriile pe care le ascundem cel mai mult, 
punand pe un taler ale balantei indrazneala de a gandi, iar pe celalalt teama de a simti. 

Mercur va sta in Pesti 17 zile si, la fel ca si in Varsator, rapiditatea tranzitului va 
aduce oamenilor suficient de multe neplaceri nu doar in sfera emotionala, ci, prin 
intermediul acesteia, si in sfera relationala. Maniera speciala de a influenta relatiile 
personale va aduce la lumina frici si temeri mai vechi, ambitii care, prin neimplinire, s-
au transformat in frustrari, dureri aproape uitate care prind acum viata si care duc la 
dezamagiri. Chiar daca si in Varsator s-au precipitat, trasaturile lui Mercur in exaltare 
(Varsator) sunt diferite de cele ale lui Mercur in exil (Pesti) ceea ce va duce la un gen de 
ghinion straniu ce ii va face pe oameni sa parcurga un esec de fiecare data cand se 
grabesc, indicandu-le o alta explicatie decat cea reala: gresesc drumul, intra in alt birou, 
incurca foile si expediaza documente gresite, divulga secrete, se dezic de prieteni mai 
vechi prin pasivitate sau teama de implicare, isi dau demisia sau se arata 
nerecunoscatori. Toate acestea nu indica decat faptul ca acum prinde viata drama 
interioara si nu trebuie sa-i judecam pe cei din jur dupa gesturile pe care le fac in 
aceasta perioada, pentru ca nu-i caracterizeaza. 

Aspectul iluziei va sta la baza acestei zile si ea se va consuma prin aroganta si 
indrazneala, prin mandria de a detine o functie, un statut, de a avea o istorie impreuna 
cu o alta personala, de a percepe corect realitatea si, Prin urmare, toti trebuie sa tina 
cont de aceste observatii. 

Aspectele Lunii cu cei trei malefici (sextil cu Marte, conjunctie cu Saturn, careu 
cu Pluton) va putea sa transforme in scrum ceea ce cu mare efort, in luna februarie, am 
mentinut in armonie si simplitate. Azi totul se complica din nimic si nu poate fi oprit. 
Este adevarat ca daca avem atitudini de aversiune fata de anumite persoane, daca 
parcurgem momente de conflict, relatii incordate care cer replica sau o opozitie e mai 
bine sa actionam azi. Ceea ce nu am putut controla ieri devine un flagel al zilei de azi si 
chiar daca avem impresia ca adevarul ne este alaturi, el nu va face decat sa sporeasca 
durerea si tensiunea, decat sa rezolve ceea ce este complicat si dificil. 

Prin urmare, intalnirea Lunii cu cei trei malefici va face din aceasta zi una 
foarte importanta a acestei luni. Iluzia libertatii, a detasarii, a echidistantei fata de 
persoane sau complicatii sociale va fi in 2 martie o mare iluzie. Nimic nu este asa cum 
pare. Toate situatiile pe care le va contine aceasta zi ne vor spune ca din doua rele vom 
putea sa alegem pe cea mai putin rea, dar nu se va intampla asa! Gandirea functioneaza 
gresit, ideile sunt rasturnate, acordandu-se multa importanta situatiilor lipsite de simt 
practic, dar care vor avea un substrat emotional important. 

Multi astrologi considera ca Balanta nu este deloc un semn al echilibrului asa 
cum este prezentata, ci dimpotriva. Azi acestia vor avea ocazia sa constate ca ideea lor 
este reala si ca echilibrul acestui semn este un praf stralucitor care se risipeste la adierea 
unei pale de vant. 

 
 
 
Miercuri, 3 martie 
A doua zi Balanta (Luna in Balanta) schimba prioritatile si inclina balanta spre 

acele elemente care ieri nu au fost importante. Acum Luna se afla in relatie stresanta 
(careu) cu Axa Dragonului si in relatie benefica (trigon) cu planetele din Varsator. 
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Se intampla ceva bun azi, pe fondul fricii, indoielii sau agresiunii venite din 
anturaj. Puterea de a incadra o problema mai veche, de a raspunde unei provocari sau 
de a visa la o solutie ce nu exista va face parte azi din preocuparile comune. 

Daca intreaga noapte se va situa in aplicatia la trigonul Lunii cu Lilith, 
disconfortul, hotararile pripite, indiferenta fata de o situatie sau persoana importanta, 
senzatia nejustificata de preaplin va domina intreaga dimineata aducand complicatii ce 
se vor raspandi de-a lungul intregii zile. Modul in care suntem tentati sa relationam, 
intensitatea vorbirii sau perioada indelungata de mutenie vor face din vehicularea 
cuvantului si a sentimentului care il sustine un mod de adresare, de solutionare, de 
rezolvare a unor doleante pe cale administrativa, oficiala. 

Problemele cetatenesti sunt azi la mare cautare si, evident, elementul care ii va 
lega uni pe oameni. Unii se vor asocia pentru a protesta, altii pentru a conduce mai 
departe un demers revendicativ. Cei mai multi vor prefera discutiile sterile pentru tot 
ceea ce are viata si se misca pe aceasta planeta. 

Prin urmare, 3 martie aduce o altfel de agresare. Puterea cuvantului va fi 
identica gandului. Daca pana acum nu am stiut daca gandurile au putere, acum putem 
vedea dupa cata greutate vor avea cuvintele. Fiecare isi poate masura puterea gndului 
dupa cat va trage la cantar cuvantul. 

Caracterul complicat vine din modul in care folosim discernamantul. Unii nu 
dispun de puterea de a separa binele de rau, utilul de inutil, esentialul de superficial. Pe 
acestia atentia ii va pacali si le va oferi un miraj periculos al oazei de liniste si 
prosperitate intr-un desert al indoielii si lipsei de vitalitate. Tot ceea ce vine usor azi 
trebuie indepartat sau lasat in asteptarea unei alte zile. Altfel poate fi periculos pentru ca 
tulbura mintea cu iluzii. 

 
 
 
Joi, 4 martie 
Trecerea Lunii prin Scorpion schimba gandirea, ascutind simturile, hranind 

ratiune si sufland vand in panzele suspiciunii si analizei critice. In Scorpion, Luna este 
in cadere si astrologii spun ca uneori aceasta pozitie poate fi pozitiva prin faptul ca, 
oprind emotiile parazitare, dezleaga omului puteri si intelegerii ce traiau ascunse si se 
ofileau cu timpul. 

4 martie nu este o astfel de zi, dar ne poate, la pranz, evoca imaginea unei Lunii 
pozitive in Scorpion. Dezinteresul fata de ceea ce este efemer si, deopotriva, puterea 
incredibil de mare ce debordeaza in valuri de energie vitala, de putere ce da impresia ca 
stapaneste totul, inclusiv moartea, sunt atributele Lunii pozitive in Scorpion. 

Prin careul cu Marte, Luna ii va incerca pe cei evoluati spiritual, pe cei care au 
parcurs etapa transformarii egoului brut in ego motivational, care au trecut din punct de 
vedere esoteric de la Leu la Scorpion, care inteleg ca dispun de o mare putere si ca doar 
moartea le este un inamic direct. Aceste fiinte puternice si abile au o dimineata 
complicata si dureroasa. Sufletul pare incarcat de impuritati, de indoiala, de sentimente 
confuze si credinta le este zdruncinata. Ceilalti vor resimti influenta careului Luna-
Marte ca un disconfort pe care il vor combate prin aprige discutii matinale, atasamentul 
de primul venit sau primul care ne iese in cale pentru a aborda cu acesta un schimb de 
idei din care vor extrage, egoist si subiectiv, aprecieri gen: “Ce om bun!”, “Ma place!”, 
“Ce bine ca lucrez acolo, toti ma cunosc!” “Vorbeste frumos, ii rasund la fel si ma pot 
baza pe el in problema X” s.a.m.d. 

Un focal al elipsei zilei de azi este conjunctia Venus-Uranus, ce se produce in 
separatia careului Luna-Marte. Dupa dusul rece resimtit de ambele categorii de oameni, 
conjunctia celor doi este semn de deschidere a mintii, de intelegere, de inspiratie, de 
acordare a unei mari libertati de miscare, creatie sau vorbire. Cei mai castigati vor fi cei 
dispusi sa-si continue evolutia morala sau spirituala, pentru ca inspiratia li se va adresa 
in mod special lor. Ceilalti isi vor abandona prietenii de dimineata, isi vor schimba 
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aliatii ce le-au fost alaturi in ultima perioada si se vor indrepta spre un nou centru de 
putere unde simturile sa fie mai mult hranite si exaltate. 

Azi se consuma ultima trece a lui Venus peste Uranus, cu Uranus in Pesti si ea 
poate deveni chiar nostalgica, mistica pentru cei care isi lasa intuitia sa curga, pentru cei 
care sunt obisnuiti cu inspiratia, chiar daca nu i-au dat niciodata o forma stiintifica sau 
nu au explicat-o niciodata in mod academic. Sufletul bun este azi rege. El sufera pentru 
a fi inscaunat dimineata si triumfa in deplina sa glorie in mijlocul zilei, ajutand, spre 
finalul zilei, sa schimbe gandurile si destinele celorlalti cu un cuvant, o vorba, un gest, 
un exemplu. 

Al doilea centru al elipsei de azi este sextilul Mercur-Pluton. Prin aceste aspect se 
va incerca azi schimbarea regulilor gen: “De azi imi voi bea cafeau folosind numai mana 
stanga!” “Incepand de azi voi cobora din pat numai pe partea dreapta!” “Incepand de azi 
imi voi face de fiecare data cruce cu limba cand trec un prag!”. Unii vor surade in coltul 
gurii gandindu-se la cat de complicata poate fi viata unui om care isi umple timpul cu 
astfel de tabieturi. Da, la prima vedere pare banal, dar el devine important pentru 
vointa. Se spune ca Steinhardt si-a impus un obicei ca in fiecare zi la ora 8,00 sa 
deschida si sa inchida fereastra de trei ori si a realizat acest exercitiu timp de trei ani. In 
faza incipienta pare banal, dar cu cat trece timpul integrarea acestui obicei printre 
prioritatile momentului devine din ce in ce mai dificila. Sextilul lui Mercur cu Pluton 
este unul ce ascute mintea si o eficientizeaza in relatii. Evenimentele vietii, prin acest 
unghi, vor capata o profunzime aparte si ceea ce pare banal, prin repetitivitate, devine 
trasatura estetica, morala sau culturala. Cuvantul, gestul si alegerile sunt pline de forta 
si incisive, iar aprigile dispute se vor solda cu succes pentru cei pozitivi. 

In a doua parte a zilei, regele intra in declin. Astfel ca oamenii se vor gandi mai 
mult la succesul de peste zi decat la ceea ce nu au incheiat inca. O betie a puterii va 
colora seara zilei de 4 martie cu emotii puternice, cu ovatii si intalniri cu prietenii. 

Prin urmare, multi vor fi azi pe punctul de a rata din nou doua aspecte 
importante pentru ca vor pune accentul exclusiv pe pozitivitatea expresie, pe 
rafinamentul ideilor, a gandurilor si, deopotriva, pe puritatea vointei. In spatele fiecarui 
om puternic azi vom descoperi o minte puternica si multi isi vor pierde azi increderea in 
noroc fortandu-l si cerand destinului putere, nu armonie. Maniera in care se va face 
fuziunea fortelor colective (uraniene si plutoniene) cu cele individuale (venusiene si 
mercuriene), va tulbura mintea si dorinta de libertate. Pe un asa context oamenii vor 
alerga unii dupa altii, la propriu, printr-o vanatoare de relatii, cunostinte, avantaje, sau 
la figurat prin tendinta de a impresiona sau de a acumula castiguri, valori, idei, toate 
pentru o crestere personala urgenta. 

Azi totul va fi in viteza, totul se va schimba din banalul zilei de ieri in 
extravagantul zilei de azi, din frica zilei de ieri, in curajul zilei de azi. 

Cei care-si traiesc viata cu masura si ponderatie vor avea puterea sa se detaseze 
de pacaleala acestei zilei, reusind sa evite o ascensiune rapida spre sferele inalte ale 
creatiei sau o cadere brusca in pacat. Ei stiu ca oamenii nu se schimba peste noapte si ca 
daca dintr-odata ii vedem diferiti inseamna ca o altfel de iluzie a pus stapanire pe ei. 

 
 
 
Vineri, 5 martie 
Amplitudinea aspectelor din ziua anterioara nu poate sa fie inclusa doar in 

schema unei singure zile. Asa ca azi ne vom confrunta in continuare cu elanul si 
entuziasmul zilei anterioare, cu vigoarea si curajul de a vorbi despre idei si sentimente, 
de a exprima ceea ce de-a lungul anului nu avem ocazia. Puterea este insa diminuata, 
dar intensitatea este inlocuita de calitate, de rafinament, spirit de observatie, spirit 
critic, intelegere si istetime. 

Combinatia Soare in Pesti cu Luna in Scorpion este ca aceea intre un sef bun si un 
subaltern ambitios. Niciunul nu-l agaseaza pe celalalt, nimeni nu depaseste cadrul 
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strans al exprimarii sale si rezultatul aduce o echipa minunata, o disponibilitate de a 
lucra in grup, intolenta spre minciuna ranchiuna sau dispret, refuzul lenii sau a 
tulburarilor de personalitate. 

Faptul ca un element personal va lupta impotriva celor enumerate mai sus, 
indica, in primul rand, ca ele vor fi vizibile, ca vor fi abordate, ca ne vor iesi in cale si, in 
multe din cazuri, nu vom mai apuca sa vedem altceva decat ceea ce reprezinta ele. Ne va 
preocupa doar acest pozitivism intretinut de trigonul luminariilor (Soare, Luna) si 
aproape ca nu vom mai fi in stare sa receptionam altceva. 

Sextilul Lunii la Capul Dragonului, aduce frustrarea ca elementele complicate al 
destinului nu pot fi negociate, ca multe ni se impun si ca se apropie o etapa finala pe o 
problema pe care o abordam de jumatate de an incoace, dar care lunar ia o noua 
infatisare. 

Prin urmare, 5 martie nu este deloc o zi simpla, nici chiar daca se va incerca 
aducerea in planul concretului a principiilor absolute ale curajului, indraznelii sau a 
puterii de coercitie. Azi oamenii se poarta de parca si-au pierdut mintile, de parca nu 
mai au vitalitatea necesara, de parca binele personal, cel pe care mintea in actualul sau 
nivel il percepe, este unicul sustinator al vietii. 

Limitarea in bine, corect, moralitate este o alta capcana si este la fel de 
periculoasa ca limitarea in rau, durere sau ignoranta. Viata in univers se unduieste, se 
modeleaza dupa multiple centre de putere si de aici apare diversitatea. Diversitatea, in 
atributele zilei de azi, trebuie sa porneasca de la amintirea realitatii zilelor anterioare, in 
special a zilelor saptamanii anterioare. Punand baza pe acea perceptie, gandirea va avea 
o alta profunzime, ideile vor fi cu adevara veridifice, iar solutii realizabile. 

 
 
 
Sambata, 6 martie 
Pe final de Scorpion, Luna ii va indemna pe oameni sa-si exprime temperamental 

ideile. Ea va lupta impotriva romantismului de miercuri cand era in trigon cu planetele 
din Varsator. Acum va impune alte etaloane, mult mai practice si mai serioase, mult mai 
puternice si cu un evident caracter social. Trigonele pe care Luna le face cu Uranus si 
Venus din Pesti, incadreaza cele doua careuri pe care le face cu Neptun si Chiron din 
Varsator. Asadar, tensiunea, voiosia si curajul cu care anterior ne-am acordat libertati, 
ce isi au radacini puternice in ziua de miercuri, azi se risipesc ca prin farmec, si asta 
chiar de dimineata. 

Ne trezim cu un nou tonus, cu o noua putere de a lucra, cu mintea plina de idei, 
toate practice si care pot fi in contradictie cu cele din zilele anterioare. Aceste idei vor fi 
deosebit de importante pentru ca ele vor motiva toate actiunile de peste zi. 

Parasirea de catre Luna a semnului caderii sale, poate fi perceputa ca o eliberare 
de griji, de tensiune, de poveri, ca o luminare a sentimentelor prin abandonare sau prin 
renuntarea la ceea ce, fara sa ne dam seama, era motivat mai mult de ambitia de a avea, 
decat de necesitatea de a solutiona. 

Pana la amiaza, din Sagetator, Luna va simti ca a gresit fata de cei din jur si va 
incerca prin trigoanele cu Marte si respectiv Uranus sa repare din nou greseli. Asa dupa 
cum se observa aceasta poate trece drept obsesia saptamanii. Multi dintre noi se vor 
dovedi prea categorici si dispusi sa faca schimbari esentiale intr-un sector unde nu este 
necesar. Asta justifica indoiala puternica pe care a trait-o anterior cand a abordat 
actiunile de care se dezice acum. 

Vom avea parte de situatii confuze, complicate cand, aparent din nimic, unii vor 
ridica tonul, se vor arata indignati de situatii banale. Cei care isi mentin echilibrul si 
gandesc inainte de a actiona inteleg ca aceste reactii temperamentale nu numai ca au in 
spate o relatie deficitara cu sine, dar indica faptul ca samanta dreptatii a prins radacini 
si cel care o detine nu stie ce sa faca. 
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Prin urmare, ziua este tensionata in sectorul in care s-a investit anterior cea 
mai mare parte a energiei. Daca am avut indoieli, temeri, suspiciuni, azi ele vor prinde 
viata si suntem invitati de contextul astral sa fim corecti, drepti cu noi insine. Unii vor 
aborda acest proces intr-un mod haotic si lipsit de armonie, altii fara un dram de 
judecata. Trebuie sa privim realitatea in fata, cu multa maturitate, intelegere si curaj 
pentru ca nimeni nu este in afara karmei si daca Puterea ne face azi spectatorii unei 
scene pe care o vom considera respingatoare, dizgratioasa nu trebuie sa uitam ca, intr-
un alt context mai mare, suntem coleg de scena cu cel pe care il acuzam. Karma de 
construieste si se arde in grup. Solutia nu este sa ne atribuim greselile altora, ci sa ne 
lasam tentati de intelegere, iertare, disponibilitate fata de neprevazutul zilei ca si cum 
asa ne-am propus de dimineata. Revin din nou asupra cuvintelor lui Ioan Gura de Aur 
pe care le-am atribuit zilei de 19 februarie si care isi gasesc si azi un loc binemeritat 
printre recomandari: “Iertand altora, voua insiva va iertati!” 

 
 
 
Duminica, 7 martie 
Ultima zi a saptamanii este de asemenea plina de evenimente astrale care ne vor 

domina si deci schimba, din nou, optiunile sau chiar optica. 
Pana la rasaritul Soarelui, Mercur implineste la grad perfect un sextil cu Junon si 

aduce inspiratie, emotii spirituale, abordari speciale ale imaginarului sau chiar calatorii 
in astral, in timpul somnului, care se vor soldeaza cu o intalnire marcanta cu un persoaj 
ce a avut o existenta terestra sau chiar cu ghidul spiritual. Revenirea la realitate se face 
insa dur. Daca visul contine astfel de mesaje, atunci ele vor fi intelese gresit. Careul 
Lunii cu Mercur ne vorbeste de opozitie, rezistenta in fata curentului, atitudine 
refractara, teama, repliere si de aici dificile reactii organice: disconfort, dureri de cap, 
dureri de spate, imobilitatea unui brat, a picioarelor, oboseala. 

Pana la 14:33, cand Venus va trece in Berbec, vom trai gradul anaretic al Pestilor 
pe care il vom percepe ca o schimbare, ca o modificare a conturului situatiilor, ca o 
dorinta de a schimba conturul propriei infatisari prin apel la cosmetice, o noua 
tunsoare, noi accesorii, chiar chirurgie estetica. Unii vor aborda aceasta modificare a 
infatisarii intr-un alt sector al vietii prin schimbarea gandurilor, inclinatiilor, prin 
coborarea unor bariere, prin intarirea rezistentei in fata tentatiei sau opozitiilor, altii 
insa isi vor impune restrictii comportamentale si afective. Pentru toti trecerea lui Venus 
pe ultimul grad al Pestilor este incarcat de un dramatism aparte. Daca vor exista oameni 
care, sub impulsul unor configuratii particulare ale temelor lor natale, se vor sustrage 
acestui indemn astral vor avea un adanc sentiment de mila fata de cei napastuiti de 
soarta, chinuiti si disperati sa faca pe ultima suta de metri ceea ce in alte zile a fost 
esential, dar ei au refuzat sa faca. 

Aceasta intelegere noua a vietii pregateste de fapt trecerea lui Venus in exil. 
Tentatia schimbarii, a infatisarii se va muta in a doua parte a zilei in tentatia de a 
schimba sentimentele celorlalti pentru a le face dupa chipul si asemanarea celui care 
impune. Mai mult decat interesant va fi faptul ca aceasta modificarea de vibratie astrala 
se va produce in plina zi cand se va putea observa, atat in propria fiinta cand si in 
ceilalti, cum se trece brusc de la un mod de a actiona la altul. Unele persoane isi vor 
arunca brusc bentitele din par, vor critica vestimentatia celorlati si vor rade cu pofta de 
asta, vor manifesta o energie fizica debordanta si pentru consumarea careia vor avea 
nevoie fie de opozanti, de competitori, fie de aliati. 

Venus in Berbec este o pozitie care le dezavantajeaza pe femei, ii dezavantajeaza 
pe cei sensibili pentru le bruscheaza sentimentele si i poate face vulnerabili in fata unor 
situatii banale. Se va sari peste etape, peste procese, peste oameni, vor fi inlaturate 
convenientele, cuvintele ce sunt aparent fara importante intr-o discutie comuna, dar 
care sunt importante intr-una ce presupune o relatie intre doua persoane cu functei si 
statut. Aceste raporturi sociale vor deveni dintr-odata lipsite de diplomatie, fara tact, 
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fara infatisarea veche, fata zambetul larg, care nu crea probleme, chiar daca era fals, dar 
nici placere. Se va vrea ca dintr-odata sa se incalzeasca mediul, relatia de familie, de 
dragoste, relatiile profesionale dupa reguli ce au fost tot timpul gandite, dar nu au putut 
fi puse in aplicare. Exprimarea lor acum este deficitara si folosirea gandirii implica 
deopotiva apelul major la vointa. “Gata, pana aici a fost!” “Nu am mai putut suporta!” 
“Daca nu spuneam imi pierdem mintile!” cam acestea sunt, schematic vorbind, 
gandurile si atitudinile la care predispune intrarea lui Venus in Berbec. 

Intrarea lui Venus in Berbec, in aplicatia Ultimului Patrar, va aduce o selectie a 
acestor doleante. Mofturile, pretentiile, atitudinea sfidatoare, glumele deocheate au 
rostul lor azi si, daca ranesc, atunci nu este deloc intamplator pentru ca exista un 
mecanism subtil care face in asa fel incat sa fie atinsa exact persoana care are puterea 
sa-si modifice un defect. Acest careu intre luminarii va strica ulciorul pe motiv ca nimeni 
nu i-a spus personajului principal al povestii ca nu se poate duce de prea multe ori la 
apa cu el si finalul intamplarii va fi deci altul decat cel anticipat. 

Semnul de lezare se va implini insa in seara acestei zile de duminica, atunci cand 
Venus, libera si sigura ca metodele ei sunt cele mai bune, se va imprieteni cu cel care a 
complicat existententele tuturor in ultimele luni (Marte) si care s-a arata demn de o 
functie si un statut doar pentru ca este “cu state vechi”. Imprietenirea celor doi, acum 
(trigon Venus-Marte), foarte aproape de finalul mersului sau retrograd, va aduce 
ridicolul la mare arta. Oamenii se vor apropia de ceea ce este mai urat si respingator, vor 
risca intalniri cu semeni de joasa factura sau se vor implica in competitii stupide. 
Conceptul de strutocamila va fi unul futurist si, pentru ca o nenorocire nu vine niciodata 
singura, ne-am putea trezi dintr-odata sa fosta sau fostul nu tine cont de noua relatie si 
apare brusc in prag cerandu-si, prin siroaie de lacrimi, iertare pentru ceea ce a facut in 
trecut. 

Nici ca se poate un final mai complicat si mai agresiv al zilei, dupa ce intreaga zi 
am cautat in noile preocupari sa ne gasim un locsor cald. Totul ne loveste si noi trebuie 
sa ne tavalim de ras si sa cerem noi si noi lovituri pana cand ne vine mintea... la cap! 

Prin urmare, multi vor injura aceasta zi de duminica, sfidand propriile reguli 
morale sau regulile altora pentru ca nicicunde nu ne vom putea linisti sufletele. Daca 
prima jumatate a zilei poate fi confuza pentru cei care au o alta viteza de reactie si 
pentru care realitatea vietii nu apare in acelasi timp cu rasaritul soarelui, ci la cateva ore 
dupa, a doua parte a zilei va umple paharul preocuparilor aducand chipuri noi peste 
aceleasi obiceiuri. Unii vor vedea aceasta zi ca fiind ridicola, altii complicata, cei mai 
multi vor considera ca acum li se ofera drepturi si ca obligatiile nu au niciun rost si deci 
nu trebuie sa se tina cont de ele. A nu tine cont de obligatii pe aceste aspecte inseamna a 
defula tensiunea si frustrarile mai vechi, insemna a distruge firava armonie pe care am 
construit-o in ultima vreme, ceea ce indica un nivel limitat de intelegere si unul la fel de 
redus de cuprindere. 

Venus in Berbec, cea care tulbura apele cu preschimbarile sale, trebuie sa aduca o 
usurinta in a idealiza, in a lucra cu instrumentele abstracte, in a aborda necunoscutul, 
valorile spiritului si a consuma tot binele si raul care ne alimenteaza rezervele. Marte, 
stapanul Berbecului, este lezat, de asemenea acest malefic nu poate face trimitere la 
Soare (Marte este in Leu – domiciliul Soarelui) pentru ca acesta este la randul sau lezat 
de careul cu Luna, si trigonul Venus-Marte – strutocamila cu chipul lui Michelle Pfeiffer 
– va fi, in absenta unui concurent, investit cu titluri nobiliare pentru a solutiona marile 
probleme ale vietii. 

Asa cum se poate deduce, nimic important si serios nu se poate mentine sau 
construi azi. Cel care isi indreapta atentia spre cele spirituale nu inseamna ca este in 
afara ridicolului, pentru ca invadat de evlavie, compasiune sau absorbit intr-o meditatie 
profunda s-ar putea confrunta cu o teribila stare de veselie pe motiv ca Dumnezeu ar 
putea avea un numar impar de picioare sau ca numarul 144 (12x12) nu inseamna altceva 
decat doua scaune ascunse dupa un gard. 
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Luni, 8 martie 
Un evident semn de trainicie se va infiripa azi din conjunctia lui Mercur cu 

Jupiter. Acum eleganta gandirii si rafinamentul sentimentului vor putea sa construiasca 
valori puternice, in asa fel incat disputele sa intre, pentru o zi, intr-o pauza interesanta, 
iar ambitiile care consuma mari resurse sa se domoleasca prin intalniri cu un intens 
caracter emotional. 

Luna azi va trece pe finalul Sagetatorului si va avea de implinit un careu cu 
Uranus si doua sextile cu Neptun si Chiron din Varsator. Arcul peste timp ridicat de 
Mercur prin apelul la idee, cuvant, exprimare, vers, va aduce acum primele frunzulite 
firave ale demersurilor din trecut. Nu doar ca Luna imparte ziua in doua parti inegale, ci 
si datorita faptelor noastre din trecut, prin implicarea directa a lui Mercur vom simti azi 
care ne este destinul si spre ce meleaguri ne indruma el. 

Elemente ca drum, traseu, linie a vietii devin cu atat mai evidente cu cat ne 
apropiem mai mult de seara. Sextilul Soarelui cu Capul Dragonului va intari 
convingerea ca intelegerea si predestinarea sunt atat de asemanatoare incat este 
suficient sa poti cuprinde un semn pentru ca destinul sa il arate ca find deja integrat in 
structura sa. 

La modul concret, prima jumatate a zilei va face o legatura intre vise, iluzii si 
realizari socio-profesionale mai mult decat va tempera atmosfera incarcata mentinuta 
de cuplurile ce parcurg conflicte interne. Daca mijlocul zilei ne va tenta cu un acut 
sentiment de nesiguranta, de sfidare a regulilor, a ceea ce a fost dificil de inteles, 
apasator sau care indatora, dupa amiaza zilei va aduce o resemnare si o inclinatie spre 
acele fapte care pot fi incadrate in titulatura de “bine”, “corect”, “intelept”. 

Maniera sintetica prin care conjunctia Mercur-Jupiter va marca intrarea lui 
Mercur intr-un nou ciclu de evenimente va fi marcat de o intamplare stranie, ca o 
confirmare, ca un semn, ca o solutie sau ca un deznodamant. Atunci cand Mercur se 
apropie de Jupiter, puterea gandului capata valente incredibil de mari. Tragedia acestei 
conjuncturi, atunci cand apare pe zodia Pesti, va fi aceea ca drama si tristetea va incarca 
atmosfera temperand conflictele, fara a linisti spiritele, fara a elibera individul de povara 
sau greutate. Cei superficiali vor vedea in 8 martie ziua in care si-au rezolvat 
problemele, fara sa stie ca de fapt atitudinea lor se incadra perfect in determinismul 
astral. 

Seara zilei, in acelasi pe aceeasi gama, va aduce tensiune si insomnie, frica fata de 
pierdere sau deviatia unei intelegeri. Daca de-a lungul zilei ne-am arata destepti, 
puternic si inteligent, seara ne loveste in punctul sensibil, in ceafa, acolo unde am vorbit 
si nu am gandit, in acele elemente ale sectorului relational pe care nu-l putem controla 
si prin care suntem cel mai usor de ranit. 

Spectrul faptelor se intinde de la intalniri complicate programate de dimineata 
sau inopinate, pana la consumarea etapei finale pe care demersurile lunii februarie le-a 
adus aproape de sfarsit. 

Prin urmare, prima zi a saptamanii aduce un vartej karmic special. Capul 
Dragonului, chiar daca este in sextil cu Soarele, va fi, intr-o exprimare hilara, un Cap al 
Dragonului fara cap. Ne va lipsi judecata esentiala, profunzimea, mintea cea de pe urma 
asa cum spune romanul, puterea de a ne misca atentia de la interior la exterior, de pe 
minte pe suflet incat sa putem – asemenea aripilor ingeresti – sa ne deplasam prin 
Creatie. Azi oamenii isi vad calitatile parlite la focul unui taciune uscat si, cele care nu 
am fost puse in aplicare inca, amenintate de alte vreascuri care mocnesc deja. Destinul 
se lupta pentru supravietuire si ceea ce spun nu este deloc o metafora. Aceasta disputa 
nu se va da doar in relatiile cu semenii, ce a fost vizibila inca de saptamana trecuta, dar 
in intensitate mai mica, ci si in relatie cu propria persoana, cu usurinta prin care 
atragem vibratia negativa, ghinionul, stresurile din jur. 

Cei care sunt obisnutii sa lucreze cu vibratiile subtile se vor simti acum atrasi de 
metoda oglinzilor de lumina. Prin aceasta tehnica ei isi vor proteja structura energetica, 
utilizand oglinzi de diferite culori subtile, reusind sa depaseasca aceasta eruptie negativa 
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a energiei astrale. Este adevarat ca in absenta unei karme negative la nivel planetar, 
aceste conjuncturi ar fi sugerat lectii de viata, ar fi deschis portile focului subtil, al 
focului alchimic care ii ajuta pe initiati sa-si translateze fiinta in diverse planuri. In 
absenta unui nivel superior, focul karmic va arde ceea ce este impur si ignorant, iar acest 
proces va durea. 

 
 
 
Marti, 9 martie 
Daca ieri ne-am indoit putin ca parcurgem o perioada de reinnoiri karmice, de 

purificari ale destinului si ca suferinta de acum nu trebuie sa ne tulbure si, pentru 
aceasta oportunitate, trebuie sa multumim Universului, azi, prin opozitia Venus-Saturn, 
vom lua contact cu acele elemente care ne topesc orice forma de protectie si ne expun 
incercarilor esentiale. 

Nu este o zi initiatica si, deci, ceea ce vom trai azi nu va fi nici exclusiv si nici 
esential mistic. Azi vor trai conditionari fizice delicate, sensibile care tin de sfera 
afectivitatii, a lipsei de seriozitate, a minciunii si indolentei, a indiferentei. Daca 
horoscopul personal ne-a prezis in momentul nasterii un destin social aceasta zi ne va 
aduce inainte conditionari sociale, conflicte cu vecinii, prietenii, colegii de serviciu, cu 
autoritatea sociala, cu liderul sau rasa umana in general, iar daca tema nasterii a indicat 
drept prioritara introspectia pentru automodelare atunci azi ne vom intalni cu cele mai 
interesante si complicate temeri, cu cele mai durereoase limitari personale si, evident, 
cu cele mai mari dezamagiri pe care nu le-am impartasit niciodata. 

9 martie nu este doar ziua cand Venus se opune lui Saturn retrograd, dar si 
ultima zi de retrogradare a lui Marte si senzatia de devitalizare, de disperare in fata unei 
schimbari de directie a destinului, de modificare a planurilor pe care februarie ni le-a 
adus va inspira teama, durere si chiar disperare. 

Ne vom amagi aratandu-ne puternici si preocupati de elemente esentiale ale 
vietii, chiar unii dintre noi se vor lauda ca aceste preocupari constituie o dovada clara a 
faptului ca au incheiat o etapa. Luna din Capricorn, atenta la nevoile personale, lucida in 
privinta instrumentelor pe care trebuie sa le foloseasca, isi gaseste un aliat mult mai abil 
decat ea – Jupiter in Pesti – care spune da la toate doleantele ei si pentru nerezolvarea 
lor da vina pe societate, pe adancimea marii, pe lumina solara, pe vreme sau vremuri. 

Prin urmare, 9 martie este o zi de explorare, de descoperire, de goliciune 
sufleteasca sau trupeasca, de slabire organica de revelare a unui adevar gol golut, izbitor 
de simplu, dar dureros si chiar tragic. Acestea il duc pe om aproape de fantana 
neimplinirii si gustand din ea intreaga lui fiinta devine dezamagita, trista, dramatica. 

Azi ne intalnim cu un inamic educat sa faca probleme, cu un opozant puternic, 
abil si viclean. Fie ca el exista intr-o forma fizica accesibila sau ca este o parte a propriei 
fiinte, confruntarea cu el va aduce o unda de soc pe care o vom resimti si in ziua 
anterioara, la fel de puternic si cand vom risca sa facem modificari esentiale vietii ce vor 
fi eminamente gresite. 

Sa ne straduim azi sa ne invingem teama, instabilitatea, lipsa de atentie, 
inclinatiile antisociale, criticismul, rautatea sau vanitatea, chiar si numai in mica 
masura, pentru ca luciditatea zilei de azi s-ar putea sa ne salveze maine de la grave erori 
de judecata si alegere. 

 
 
 
Miercuri, 10 martie 
Iata o zi cu adevarat incarcata de lectii de viata. Marele eveniment pe care il va 

contine ziua de 10 martie este cel al revenirii lui Marte la mersul direct. Contextul astral 
al aceste reveniri va aduce in centrul preocuparilor sociale acele elemente care au aparut 
dea lungul ultimelor luni drept ambitii, orgolii, vanitati, indrazneli nemasurate, iluzii, 
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grandomanii. Leul este prin excelenta un semn al teatralitatii. Daca Racul imita spontan 
pentru ca asimileaza in apele sale tot ceea ce ajunge la el, tot ceea ce il atinge, Leu imita 
pentru a arata ca este superior originalului. Contextul astral dat de Luna (guvernatorul 
Racului) din Capricorn (semnul de evolutie al Leului) si Marte din Leu, dar si ipostaza 
trecerii Lunii peste Capul Dragonului – moment important pentru decizie, deliberare si 
modificare de orientare – aduce ipostaza teatralitatii in postura de a cauta cu disperare 
o scena pe care sa se joace ultima carte. 

Asa cum se deduce, teatrul acestei zile este unul riscant, unul incarcat de tentatia 
norocului, o loteraie regizata in care un jucator poate trisa abuzand de increderea 
celorlati si, prin asta, poate castiga. Incadrand trecerea la mers direct a lui Marte din 
Leu intre cele doua sextile ale Lunii cu Soare respectiv Uranus (guvernatorii celor doua 
semne complementare Leu si Varsator), mesajul acestei loterii este evident unul 
emotional, afectiv, incarcat de un puternic atasament ce va avea ca finalitate, fie 
construirea unei noi identitati (Leul- semnul descendentei), fie sacrificiu (Varsatorul – 
semnul eroismului). 

Aducand aceste directii pe taramul elementelor esentiale, al intamplarilor 
comune putem sa anticipam pentru ziua de azi decizii importante pentru urmatoarele 
luni, chiar intregul an 2010, modificari de directie, receptionarea unor mesaje din social, 
raspunsuri pe demersuri derulate in luna februarie, pierderi de bunuri, refuz al unei 
prietenii, al unei colaborari, pierderea muncii din ultima perioada, lezarea imaginii 
sociale prin descoperirea unor greseli facute in ultimele trei luni, dar ascunderea 
acestora printr-un joc de scena incisiv si credibil. 

Recomandarea zilei de 9 martie este aceea de a ne folosi vointa pentru a ne 
proteja de emotii negative, pentru a putea decide azi in favoarea destinului de maine. 
Din nou spun, nu a fost o metafora si nu este deloc simplu contextul astral al acestor 
zile. Mintea lucida, controlul interior sunt valorile pe care trebuie sa mizam acum 
pentru a nu scufuna vaporul. Iisus a mers pe apa si apa nu s-a suparat, la fel acum daca 
vaporul se scufunda si apa nu se va supara, nu reactioneaza, este egala si inglobeaza in 
structura sa tot ceea ce intra in contact cu ea. Nu trebuie sa mizam pe ceea ce nu are o 
legatura directa, personala si implicata cu propria persoana si, mai ales, nu trebuie sa ne 
bazam deciziile de destin pe gesturi teatrale. Pentru astfel de situatii penibile, romanul 
are o vorba de duh foarte potrivita: “Si-a furat singur caciula!” 

Revenirea lui Marte la mersul direct in Leu nu este un element atat de bun cat se 
anunta. Eate bun pentru cei nascuti in semne de foc sau care au Marte in Leu in tema lor 
natala, pentru ca nu se vor mai confrunta cu tensiuni de culise, numarul dusmanilor se 
va reduce, iar energia si rezistenta la efort se vor situa din nou la cote optime. Pentru 
toti oamenii insa revenirea lui Marte in Leu la mersul direct inseamna revenirea la 
decizii fara masura, la tupeu, aroganta, vanitate. Se va reveni la lasitate si invidie. Leu 
este renumit in tot zodiacul pentru lipsa de masura atunci cand vine vorba de putere, iar 
azi destinul ne cere decizii personale nu pentru puterea din lumea asta, ci pentru 
puterea in lumea subtila, adica in propriul univers interior. Marte in Leu nu confera 
intelepciune, ci lipsa de viziune, neputinta de a vedea cum sunt ceilalti, exacerbarea 
propriului nivel, propriilor observatii si, revenindu-ne puterile, nu trebuie sa ne 
asteptam sa fim si mai destepti, din aceasta cauza ceea ce am castigat ieri trebuie sa 
cultivam azi, chiar daca in jur cad bombele si oamenii mor rapusi de schije. Iluzia lui 
Marte in Leu este insa stralucitoare si intr-o societate care promoveaza deopotriva 
valorile autentice alaturi de kitsch-uri ne putem astepta azi la o explozie de ambitie, 
dupa o perioada de rana si durere personala. Sa nu va asteptati sa vedeti la acesti actori, 
cu Marte in Leu pe temele lor natale – personaje principale acum – o recunoastere a 
replierii din ultimelor luni. Nu vor accepta nici fata de ei insisi ca au fost umiliti de 
destin pentru lipsa lor de masura, pentru superficialitate si pentru indrazneala de a se 
erija intr-un stralucitor pe bolta cereasca, alaturi de cel care (Soarele), pe buna dreptate, 
are acest rol, dat de Creator. Vor invoca motive metafizice si vor produce mirare in 
auditoriu, iar pe un acest feedback reprezentatia lor va fi una spectaculoasa, la fel de 
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obraznica, de sfidatoare la adresa valorilor, dar, in egala masura, sursa de inspiratie 
pentru vlastarele imperfecte ale societatii umane. Sa nu ne miram daca pe aceasta 
revenire la mersul direct unii isi vor declara misiuni apostolice, urland in piete sau pe 
varfurile muntilor chemarea divinitatii si, dupa fiecare replica privind pe sub gene 
pentru a vedea daca i-a auzit si aplaudat cineva. Aspectul este cu atat de dificil cu cat in 
tema natala Marte este retrograd. Iisus le-a spus farisei, iar eu, un cuvant mai potrivit 
pentru ceea ce va fi acum Marte in Leu, nu am. Tot legat de Iisus, de aceasta data in 
contextul Cinei cea de taina, cantatul cocosului – spune traditia – ca semn al arestarii lui 
Iisus a produs insemnarea celor care l-au tradat. Marte in Leu este un semn al tradarii 
adevaratei naturi, adevaratei calduri, producand un foc ucigator, nu de paie, cand este in 
Berbec, nici cel chimic, atunci cand este in Sagetator, ci al pasiuniunii care intuneca 
mintea. 

Prin urmare, 10 martie ca si celelalte zile ale saptamanii aduce vibratii astrale 
care depasesc, asemenea altora, cadrul zilei in care se produc la grad perfect. Oamenii 
sunt invitati la curaj si demnitate, la dominarea pasiunilor inferioare, la inlaturarea 
dezamagirilor, la realism si cumpatare, desi impulsul va fi in directia opusa, poate de 
aceea este mai greu de trait cu un caine educat sa muste pe furis, decat cu un vierme 
intestinal. 

Multi vor lua in sens personal tot ceea ce vin spre ei in aceasta zi si este gresit 
pentru ca a decide corect pentru destinul propriu inseamna azi a lasa in urma bagajul 
emotionala, orgoliul si vanitatea, neintelegerile trecutului pentru a face loc unei noi 
etape. Pentru foarte multi dintre noi, noile etape vin cu ganduri noi, stari noi, nu doar 
persoane noi, de aceea nu trebuie sa aducem acestei zile povestile perioadei anterioare. 
Centrarea in noi insine este o conditie esentiala pentru a fi pregatiti sa ne intalnim cu 
explozia de vitalitate pe care ne-o va duce revenirea lui Marte la mers direct. Unii vor 
resimti aceste eveniment ca o eruptie a lui Etna si Vezuviu, altii ca o intalnire cu 
Golfstreamul sau ca o ridicare in aer pe baza curentilor verticali. Abia acum vedem daca 
avertismentele astrale prezentate anterior au fost luate in considerare, daca putem sa ne 
construim un nou viitor, un nou teritoriu, o noua barca sau un nou cult, mergand pe 
apa, scufungandu-ne ca Nautilus sau sfarsind inghitii de un Tsunami. 

 
 
 
Joi, 11 martie 
De dimineata Luna va trece in Varsator, lasand in urma complexele de 

inferioritate, indoielile aplicate propriei persoane, criticismului sau atractie spre dispute 
care pot rani interlocutorul prin raceala, indiferenta, aer de superioritate. In Varsator, 
Luna va da viata placerilor mondene, discutiilor, gandirii abstracte, mobilitatii si 
dechiderii. Din nefericire, aceste trasaturi vor fi cele care vor fi combatute cu unele 
asemenea lor pentru ca Luna se va afla in opozitei cu Marte, primul aspect al acestui 
malefic de la revenirea sa la mers direct, evidentiind starea de oglinda. Cu alte cuvinte, 
de dimineata vom fi acuzati ca vorbim prea mult chiar de catre personae care ele insele 
uita sa mai incheie subiectul de discutie, ca suntem prea detasati de oamenii care doresc 
sa ne implicam mai mult pentru a le rezolva lor probleme, ca suntem prea umani si ar 
trebui sa ne ocupam de binele propriu, iar prin acest bine sa beneficieze si ei de un 
minim de confort. Un gen de prefacatorie, de lasitate, de agresivitate mascata de 
zambete si atentie, poate reiesi din opozitia Lunii cu Marte. 

Totusi ziua are insa alta vibratie, una constructiva, una puternica ce va scoata 
personalul si il va face public, aducand la lumina ceea ce pana acum a stat ascuns, 
ingropat, ignorat sau prafuit pe raftul cel mai de sus. Faptul ca opozitia Lunii cu Marte 
se consuma in aplicatia trigonului Lunii cu Saturn, care insa se afla in mers retrograd, 
ne va face pe noi sa confundam problemele mici cu cele mari, sa incurcam sexul, usa, 
magazinul, sa schimba hainele, masina sau mobila sa aruncam un bun pentru a ne 
inlocui o stare, o tensiune sau un gand care ne-a obsedat. Aceasta preschimbare este, 
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prin Saturn inca retrograd, incompleta si ea este intai motivata de o dorinta nascuta in 
trecutul in care Marte era retrograd, si apoi incompleta prin apriga obsesie a gesturile 
impecabile pe care Saturn nu uita sa o lanseze oamenilor atunci cand este retrograd. Cu 
alte cuvinte, cu cat suntem mai preocupati in a perfecta un lucru cu atat mai ciuntiti va 
fi, cu atat mai mare va fi defectiune. 

Oricum am incerca nu este bine, nimic nu iese asa cum ne gandim, dar iese asa 
cum ne dicteaza Constiinta, Gratia Divina, Destinul, Providenta. Aceasta este marea 
sansa a zilei de 11 martie si ea se incadreaza in predispozitiile aplicate intregii saptamani 
aceea de a deschide forte magnifice ale destinului acolo unde ele nu s-au mai indreptat 
niciodata. Intreaga luna, de altfel, aduce o evidenta stare de disconfort, in care tineretea 
nu este privita ca o stare de spirit, ci ca o sursa de suferinta, complicatii, probleme, iar 
dorinta de sanatate, vigoare, putere fizica, administrativa sau financiara, sa implice 
eforturi pe care nu le-am mai facut pana acum ca demes sau intensitate. 

Sextilul lui Mercur cu Capul Dragonului aduce azi, pe acest fond al nevoii de a 
actiona pentru a repara, solutiisau verdicte impotriva obisnuitului sau a premizelor, 
inspiratii complicate, ce confera teama, grija, retinere sau renuntare la un demers. Azi 
multi se intorc din drum, schimba traseul sau cad intr-o stare de totala neliniste. Isi vad 
planurile incepute in ultima vreme rasturnate si se leaga de ultimii oameni care 
cronologic i-au iesit in cale. 

Seara zilei de 11 martie aduce un deznodamant fals al problemelor care ne-au stat 
in cale in ultima vreme. Careul lui Venus cu Pluton aduce conflicte in familie, disconfort 
de natura fiziologica intre organele care pana mai ieri lucrau bine impreuna, conflict 
intre minte si sentiment, intre emotie si ratiune. Acest tandem nu este doar o figura de 
stil, ci el va aduce intr-o lupta pentru intaietate sentimentul de apartenenta si 
dezradacinarea. Intunecarea sentimentului, a mintii poate fi invocata pentru a justifica 
greselile acestei seri, starea psihica proasta, tensiunea de peste zi sau un disconfort 
cauzat de un trecator neatent care ne-a lovit neintentionat. Acest careu este semn de 
dezechilibru hormonal, de redurere a unei secretii, de diminuarea a irigarii afectand tot 
ceea ce hraneste prin lichid intregul organism. 

Prin urmare, 11 martie este o zi de disputa interioara sau exteriora. Daca ziua 
incepe prin a fi acuzat de cel care ne imita comportamentul, mijlocul zilei trebuie sa ne 
gaseasca in postura de lideri de opinie, de persoane inspirate pentru ceea ce am 
declansat de la inceputul anului. Indiferent ca acest demers ne apare sub forma unui 
gand de a achizitiona un bun personal sau de a ne desparti de altul, de a sustine o 
persoana sau de a ne desprinde de suferinta pe care ne-o declanseaza ceilalti, de a 
escalada un munte sau de a inghiti toata apa marii, intregul spectru al deciziilor se va 
canaliza pentru a realiza un lucru rar, unic, special, corect pentru destin, dar dureros in 
timpul derularii sale. 

Suprapunerea aspectului bun dintre Mercur si Capul Dragonului cu cel rau dintre 
Venus si Pluton, ne confera incercari serioase ale vietii. Azi avem revelatia ca pana acum 
doar am discutat problemele personale cu unii si ca incercarea lor de solutionare s-a 
lovit de un orizont mental limitat sau de o lipsa de implicare. De azi, incepe putin cate 
putin sa se distinga varful icebergului care va scufunda iluzia numita Titanic. 

Ieri am invatat sa mergem pe apa sau prin ea, azi le dovedim celorlalti de ce am 
fost obligati sa invatam acest stil de lupta si de ce nu ne-am multumit cu o dulceata de 
cirese amare servita cu mult drag langa un pahar cu apa rece de izvor. 

 
 
 
Vineri, 12 martie 
Azi se continua seria faptelor mari pe care trebuie sa le exploram, impreuna cu 

semenii nostri, fata de destin, fata de acele elemente ale vietii pe care nu le stim inca si 
care ne-au protejat integritatea scufundandu-se sau sfidand legile normalului, mergand 
pe apa sau inghitind ca Setila mari si oceane. 
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Atractia zilei de azi este spre experimentare, cunoastere, lectura, cunostinte 
avansate, cele care au fost verificate in timp. Azi cei valorosi vor fi remarcati, laudati in 
cercuri inalte si, pe baza acestor interventii, patronate de sextilul Jupiter-Junon, un nou 
orizont li se va arata acestora. Jupiter in Pesti poate aduce un simt special fata de religie, 
fata de mistic, dar si fata de stiinte cu o vasta intindere spatio-temporala, fata de tot ceea 
ce reveleaza misterul, fara a sfida ordinea si precizia universului. Acestor stiinte li se va 
explora azi latura predictiva si se vor face anticipari despre ceea ce va fi. 

Intr-un sector personal sentimentul de implinire, de cercetare a ceea ce incita 
curiozitatea, consuma energia, aduce nopti de nesomn sau abandonarea hranei in 
favoarea catorva ore de lectura, face, din apelul la experientele trecute, un criteriu de 
selectie a informatiilor pe bazele practice ale eficientei. Ne vom simti atrasi de lideri, 
reprezentati ai unor curente religioase sau vom descoperi vorbe de duh ale unor celebri 
savanti si, prin asta, sa intelegem ca la baza descoperirilor lor au stat stari mistice 
simple si pure. 

Atat careul Lunii cu Junon de dimineata, cat si intalnirea sa cu Lilith, spre seara, 
incadreaza sextilul Mareului Benefic cu patronul asocierilor fertile. 

Prin urmare, ziua de vineri este o zi de hrana spirituala, de atractie fata de 
acele energii si, prin intermediul lor, spre acele intamplari care valorizeaza fiinta umana 
si o ajuta sa devina mai buna si mai eficienta. Gandurile devin practice, iar faptele sunt 
simplificate mult. Nu este o zi magnifica pentru ca nu impune nimanui intelepciune si 
nici nu o pune la indemana oricui, dar este o zi a descoperirii drumului spre 
intelepciune. Comuniunea dintre profund si practic, dintre Jupiter in Pesti si Junon in 
Taur poate aduce zilei intamplari fericite, contacte placute si schimbari interesante de 
situatie intr-un context astral extrem de selectiv. Interiorizarea etapelor de evolutie 
sociala si reproducerea lor la o scara mult diminuata ca intindere si amploare va face azi 
ca durerile unei relatii incordate cu un propiat sa fie somatizata. Indiferent ca ne simtim 
picioarele grele, obosite, ca gatul nu ne mai asculta intentia si ca vocea suna altfel, ca nu 
ne mai vin cuvintele potrivite pentru a ne sustine gandurile, daca am dorit sa fim mai 
buni, mai puternici, puri sufleteste am ales sa interiorizam etape de evolutie ale vietii si 
deci acum suntem in postura de a resimti durerile sociale pe corpul fizic sau pe cel 
energetic parcurgand o zi grea, epuizanta. Cei care isi folosesc intuitia pot gasi 
corespondentul unei dureri pe un conflict social sau o dizarmonie si pentru a intelege 
mai bine avertismentul organismului le recomand sa consulte lucrarea “Simbolismul 
corpului uman” de Annick de Souzenelle, aparuta la Editura Amarcord in 1999. 

Cei care lucreaza cu energia au azi parte de accesul la perdelele de lumina astrala. 
Acolo entitatilor primitive, simbiontilor sau chiar fiintelor anorganice li se vor vedea 
infatisarea si acest contact se poate solda cu prietenii constructive de ambele parti. Prin 
vibratia cumulata a lui Jupiter cu Junon, acestor fiinte sublime, mobile si puternice, 
entitatile care au corp fizic le va atrage atentia prin trasaturi ale spiritului. Unii vor visa, 
altii se vor intalni prin experienta directa cu fiinte ce traiesc in planuri paralele, cu totii 
insa vom simti ca totul in jur miroase altfel, ca suntem atinsi de o savoare speciala, greu 
de definit, dar reala, emotionanta. 

 
 
 
Sambata, 13 martie 
Ultima zi de Varsator (Luna in Varsator) va deveni o zi a emotilor. Trecand prin 

cele doua conjunctii cu Neptun si respectiv Chiron, Luna va aduce zilei o nota 
nostalgica, poetica. Ea va face sufletul sa tresara la cuvinte formulate frumos, va intrista 
spiritele navalnice cu evenimente legate de moralitate, educatie, cultura sau va aduce la 
lumina intelegerii acele informatii care erau in trecut rezervate celor initiati. 

13 martie nu este o zi a initierii, nici a deschiderii cerurilor, ci este una in care 
oameni gasesc aici pe pamant ramasitelor vechilor initieri si ale marile evenimente 
istorice. Cand Luna trece pe Varsator consecintele faptelor trec intr-un plan secund, 
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evidente fiind motivele. Nu este vorba despre “Scorpul scuza mijloacele”, ci de o 
deschidere spre intelegere in situatii complicate, dificile. 

Daca prima partea a zilei va fi sub semnul tonului faptelor mari, pornind de la 
gesturi personale de aparare sau recompensare intr-un cadru intim, familial, in a doua 
parte a zilei parfumul special al inspiratiei ne va ajuta exprimarea, miscarea, puterea de 
argumentare, intelegerea pentru a ne construi un confort personal. 

Aspectul negativ al zilei este unul de sanctiune. Varsatorul, universal in gandire si 
comportament, daca este sa fie impotriva unui element atunci conditionarea este ceea 
ce-l deranjeaza cel mai mult. Azi conditionarea va veni ca o recompensa intr-un moment 
nepotrivit, prin zambete si cuvinte exprimate frumos, prin invitatii in oras atunci cand 
sarcinile profesionale sau angajamentele personale cer mai mult timp pentru a fi 
solutionate, impuneri nu gratuite, ci platite bine sau multumitor, atrag atentia de pe 
libertate de gandire si comunicare pe exercitarea unei operatiiin mod repetitiv, prin 
rutina, fapte lipsite de importanta, superficiale, banalitati. 

Prin urmare, pentru cei care considera ca emotia este o abandonare in 
superficial, in voia unei atractii afective sau organice, se inseala. Puterea de a gandi si 
deopotriva de a simti ne va incalta azi cu papucii cenusaresei. Daca nu suntem suficienti 
de puternici si nu meritam un viitor regesc, piciorul se va dovedi mult mai mic sau mai 
mare, iar daca echilibrul sau justa apreciere va spune “Simt si pentru ceilalti, nu doar 
pentru mine”, “Primesc si pentru ceilalti, nu doar pentru mine” trecerea Lunii in Pesti, 
spre seara, va aduce un fond pozitiv, o putere interioara speciala menita sa valorifice 
conjunctia Soare-Mercur de maine. 

Inspiratia nu este nici pacat si nici privilegiu, ci necesitate, iar 13 martie va oferi 
evenimente intr-o urzeala genial de simpla (ca doar Luna e in Varsator), dar care 
selecteaza puterea de impuls si vointa de ambitie. 

 
 
 
Duminica, 14 martie 
Ultima zi a saptamanii va fi o zi trista. Intalnirea Soarelui pe gradul al 24-lea 

aduce o trimitere la originea problemelor, la esenta incordarii sau a durerii, dar si la 
sursa bucuriilor din ultimul timp, pentru cei care le-au avut. Daca ieri a fost o zi a 
intelegerii, azi este o zi a constientizarii, daca ieri am vazut adevarul plutind la mica 
distanta de noi si ne-am amintit ca in urma cu ceva vreme cineva a adus acea minune 
aici in preajma noastra, azi ne apropiem de ea si o atingem. 

Atingerea pe care ne-o confera conjunctia Soarelui cu Mercur este una intr-o 
perfecta luciditate, intr-o stare de deplina intelegere si disponibilitate. Fuziunea celor 
doua planete pe zodia Pesti este un semn de buna intelegere si impacare prin renuntare, 
prin abandonarea unei misiuni absurde, prin descoperirea iertarii sau prin revelarea 
intregului. Prin apropierea lui Mercur de Soare se apropie piesa lipsa, cea care s-a tot 
ascuns, cea care a complicat demersurile sociale si a hranit cu nepasare atunci cand nu 
era cazul. Multi dintre noi vor remarca azi ca se vor lumina la cap prin idei, intelegeri 
sau prin accesul la lumina spirituala. 

Intreaga saptamana, de altfel, a fost sub semnul lectiilor de viata, sub semnul 
maturitatii spirituale, a puterii de a discerne graul de neghina si a sti unde sa plantam 
bobul experientelor personale pentru a rasari din el un viitor luminos. 

Incadrarea acestei superbe conjunctii intre sextilul Lunii-Pluton si conjunctia 
Luna-Jupiter aduce, in ultima zi lunara (maine, luni, 15 martie e Luna noua si deci 
incepe un nou ciclu) impaca, prin plasarea acesteia la egala distanta de momentul 
implinirii celor doua aspecte la grad perfect, doua directii ale vieti, doua tabere, doua 
scopuri, doua eforturi, doua munci pe care unii dintre noi le-au desfasurat in paralele. 

Ambele au privit societatea, ambele au privit imaginea noastra sociala, puterea de 
a rezista schimbarilor, disponibilitatea fata de noile instrumente, luciditatea si 
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discernamantul de a observa ceea ce are celalalt nevoie mai mult decat ceea ce l-ar 
determina sa schimbe in viata sa prin critici sau impuneri. 

Ultima zi a saptamanii aduce o concentrare a efortului pe segmentul vietii 
personale, dar intr-un mod simplu si modest, fara parada si circ, fara demonstratii 
gratuite sau invitatii publice la tortura. Un zdruncin interior va fi resimtit de fiecare 
atunci cand se va intoarce “acasa”. Multi isi vor aminti azi de bucuriile copilarie, de 
ambitiile din adolescenta, vor rascoli prin lada cu zestre a bunicii sau prin caietele cu 
amintiri din scoala. Parfumul unor trairi suspendate in timp ne inunda acum si nimic nu 
ne va placea mai mult decat sa sorbim cu nesat ceea ce ne-a construit ca identitate sau 
personalitate sociala. 

Prin urmare, saptamana se incheie cu lipici, indiferent ca este vorba de lipici 
fata de cei din jur, prin buna intelegere si distractie intr-un cadru linistit si pozitiv, sau 
ca e vorba despre lipici fata de o zana buna care ne trezeste amintiri puternice legate de 
intamplari esentiale ale vietii. Concentrarea puterii solare si mercuriene pe sectorul 
zodie Pesti, aduce o descoperire a vietii in supa organica, identificarea acelor elemente 
care au fost esentiale pentru destin si care sunt si acum la fel de importante. Nu este o zi 
de oglinda, nici de suvoi energetic, pentru ca elementele pe care le vom descoperi nu vor 
tulbura, ci vor aprinde un filament si din el o scantei de intelegere va pune stapanire pe 
noi. 

Pentru cei care lucreaza cu energia, 14 martie va fi o zi a rememorarii. Terapeutii 
azi isi vor invoca ingerul protector, “fratele de lumina” cum il numesc, pentru a porni o 
calatorie in propriul trecut. Prin aceasta rememorare el isi va recupera energia uitata in 
trecut si prin asta destinul sau se va depune pe fundul oceanului in colectia de amintiri 
asupra carora putem reveni pentru a le admira nu pentru a ne tulbura sentimentele cu 
ceea ce s-a intamplat atunci. 

Pana in toamna (17.10.2010) conjunctiile Soarelui cu Mercur se vor produce doar 
pe zodii feminine, ceea ce ne spune ca puterea de concentrare, forta ideii exprimata prin 
gand, emisie mentala sau volitiva, isi va extrage puterea din emotie, spirit practic, 
sensibilitate, interiorizare, perseverenta, magnetism, absorbtie de valori. Cel care va 
vrea sa inteleaga, va sti ca acest capitol va fi pana in toamna dependent de efort, munca, 
incercare. Cei care vor miza pe talent, urmarind un castig personal din intalniri cu zane 
bune sau muze ale cosmosului, vor ramane flamanzi in idei, energie si chiar exprimare. 
Pentru exprimare creativa, pana la data indicata, munca este masura tuturor lucrurilor. 

 
 
Luni, 15 martie 
Incepem saptamana cu Luna noua la gradul 25 si 10 minute din Pesti si, spre 

seara, Mercur trece prin conjunctia cu Uranus la al 27-lea grad, deci foarte aproape 
unele de altele, construindu-se un aspect pe care astrologii il numesc Stelium. 

Pana seara, Luna, aflat in plin tranzit prin Pesti aduce un nou conflict de interese 
pe scopuri si mijloace publice, ridicand primul sextil din acest ciclu draconitic. 

Implinindu-se in aceasta zi un aspect important intre Luna si Nodurile sale, chiar 
cand se implineste faza de Luna noua si nu oricum cand Mercur trece prin conjunctie cu 
Uranus, se ridica o noua constructie astrala, inedita si suficient de rara pentru a 
declansa evenimente in cascada ce se vor sprijini pe trasaturile de destin impuse de 
contextul astral al saptamanii anterioare. 

Luna noua din Pesti este o faza eminamente acvatica. Ea aduce stari sufletesti 
intense, atractie fata de evenimente mai mult decat fata de persoane, impresii afective 
intense si de aici reactii, impulsuri impotriva ratiunii sau a discernamantului. Valorile la 
care va face apel acum sunt cele universale, precise intr-un context macro, dar 
nefunctionale intr-un cadru restrans. Prin acestea oamenii, desi interiorizati sau 
preocupati mult de viata personala, vor fi eficienti in societate, dar neputinciosi in fara 
problemelor personale pe care le vor trai intens fara a le vedea finalul sau rezolvarea. 
Demersurile sociale ale acestei zile vor fi ca niste cercuri de apa, prin care trec fiintele 
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marine in joaca spre deliciul libertatii de a simti sau a trai, spre groaza si disperarea 
celor care nu pot trai sub apa mai mult de un minut. De asemenea, aceste forma de 
manifestare a dorintei de a trai pot parea un submersibil periculos celor care au 
dificultati in a empatiza sau a intelege sentimentele celorlati prin analogie sau 
observatie. 

Fiind un semn dual, Pestii au si o natura impulsiva, materialista, incarcata de 
grimase, aroganta sau neglijenta la adresa valorilor morale sau sufletesti. Aceasta latura, 
in submersibilul conjunctiei intre luminarii, aduce uciderea sentimentelor confuze, 
confirmarea veridicitatii ratiunii, deci o inglodare in confirmari negative, subiective sau 
eronate, iar de aici ia nastere o situatie delicata: impartasirea dramelor interioare ce 
molipsesc. 

Aceste aspecte intre Soare si Luna va aduce deci demersuri sociale eficiente, 
sacrificarea binelui personal pentru o liniste iluzorie, trairea unui vis fantastic de izolare 
intr-o zona lipsita de agresiuni, tragic, de dorinta si dureros de ireala, care va spori 
neplacerile pe care le-am resimtit saptamana anterioara. Loviturile vor fi resimtite intr-
un for interior, iar schimbarile de directie drept esecuri ale vietii. Cand ne vom implica 
sentimental, azi vom simti ca ne abatem de la treburi esentiale sau ca ne inseala ochiul, 
sentimentul, auzul ori cuvantul, ca ne pacalim intru totul sau ca devenim victimele 
altora dintr-o cauzalitate straina intelegerii directe. 

Interventia conjunctiei Mercur-Uranus in aspect va complica intensificand 
durerea sau anuland efectul analgezic al unui medicament alopat sau natural, ori va 
diminua efectele exercitiilor spirituale. Cu voia sau fara voia noastra tensiunea devine 
mentala, lucida, de nestapanit, libera in desfasurara sa. Avand in derularea sa un fond 
limitat, imprecis, unduitor, trebuie sa intelegem ca trasatura esentiale a zilei este 
ingradirea, iluzia, ascunderea, parasirea, abandonul, esecul, complicatia toate printr-un 
concurs de forte independente de vointa noastra. Atunci cand de-a lungul zilei devenim 
liberi si distanta este scurta intre decizie si realizare este mai mult decat evident ca 
eficienta este dictata dintr-un sector strain noua, ca suntem un instrument care 
actioneaza pentru un scop comun si ca bucuria sau succesul personal este un efect 
adiacent actiunii, nu finalitatea sa. 

Atunci cand se intalnesc in Pesti cele doua planete evidentiaza ceea ce foarte 
plastic Marcel Proust indica drept “memorie involuntara”. Asa cum bine stim, acest tip 
de memorie este dependent de un proces care se desfasoara deja, de o derulare a 
perceptiei, de obiecte, situatii sau de intamplari care sunt deja integrate in activitati 
accesibile in mod direct individului. Cu alte cuvinte, procesul ne aduce in plan constient 
elemente pe care in trecut nu ne-am dorit in mod direct sa le memoram, pe care nu le-
am comandat, dar care au fost asimilate structurii interioare. Prin conjunctia lui Mercur 
cu Uranus apelul se va face prin notiuni, prin cuvinte care intaresc, inalta sau umilesc, 
distrug, ingradesc. Intelegerea, azi, va fi tot o amintire si ea se va naste din analogii, 
comparatii cu trecutul, rascolire a unor impresii carora contextul de atunci nu le-a 
permis o exprimare directa. 

Prin urmare, din imbinarea celor doua tipuri de conjunctii intelegem ca prima 
zi a saptamanii va declansa emotii carora nu le-am putut face fata in trecut, pe care nu 
le-am abordat constient sau pe care nu le-am folosit niciodata in modul in care suntem 
acum pusi sa le folosim. Unii vor apela la discurs, altii la reactii temperamentale, la 
puteri telepatice, la tertipuri, la semne rationale sau mode culturale, stiinte exacte, 
calcule matematice sau alte instrumente exterioare care sa hotarasca in locul lor care 
este masura adevarului sau a dreptatii. Fiecare aspect se formeaza in separatia 
(descresterea) celui care se implineste inaintea sa, iar ordinea ne ofera si cheia 
mecanismului astral: sextilul Luna-NN, Luna noua, conjunctia Mercur-Uranus. Asadar, 
se porneste de la destin, de la elemente importante ale vietii, ce nu pot fi amanate, 
pentru ca toata saptamana ce s-a incheiat au cerut urgentare, se continua cu localizarea 
concreta a problemelor prin reactii, impulsuri, demersuri si se incheie cu o rememorare 
a unui trecut care seamana cu ceea ce ni se intampla acum si care vine spre noi pentru a 
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ne face sa intelegem ca experienta este cea importanta, nu personajele sau schimbul 
care ne consuma atat de mult. 

Ni se cere, asadar, sa lucram cu instrumente abstracte, daca dorim sa asimilam o 
etapa importanta a vietii. Esecul nu va fi dureros, pentru ca el va veni impreuna cu 
uitarea, dar va arunca pe umerii deja aplecati de atata greutate o noua povara, aceea a 
maturitatii de care trebuie sa dam dovada cand ne intalnim cu elemente atat de 
importante. Ne intrebam adesea: de ce Pestii sunt atat de impovarati si atat de subtili 
cand vine vorba sa-si dovedeasca priceperea? Pentru ca nimic din ceea ce traiesc acum 
nu este nou, ei doar retraiesc, au acces continuu la aceasta memorie involuntara, dar la 
intalnirea cu necunoscutul se prefac muti, surzi sau orbi, invocand iluzia, 
necunoasterea, lipsa de intelegere sau modestia si nu pot trece dincolo. Binele si 
valentele superioare ale cunoasterii umane pot fi capcane la fel de periculoase ca 
ignoranta sau rautatea. A trece dincolo, prin Pesti, acum cand se construiste acest 
minunat stelium cu deschiderea canalului cunoasteri (Mercur-Uranus), inseamna a pasi 
intr-o noua dimensiune a cunoasterii sau intr-o noua forma a uitarii. 

 
 
 
Marti, 16 martie 
La putin timp de la miezul noptii Luna va trece prin doua conjunctii cu Uranus si 

respectiv Mercur, apoi, la putin timp dupa rasaritul soarelui, va trece in Berbec, 
pregatindu-se pentru trigonul cu Marte din Leu si, mai tarziu, opozitia cu Saturn si 
respectiv careul cu Pluton. 

Daca inceputul zilei se produce in tonuri calde, linistite, esentiale pentru ca inca 
se mai pastreaza vibratia aspectelor puternice din ziua anterioara, pe parcurs tensiunea 
va creste si se va instala pe evenimente sociale, pe solutii care dintr-odata vor urgenta si 
vor aduce neprevazutul mai aproape, indicand stres, tensiune si angoasa. 

Noapte de luni spre marti este insa una speciala, inspirata, plina de vise cu 
mesaje, premonitorii ce vor atrage atentia asupra urmatoarei perioade. Cei care lucreaza 
in timpul noptii vor beneficia de un influx benefic din partea astrelor care le vor hrani 
corpul fizic, le vor diminua senzatia de oboseala si le vor intari procesele mentale. Multi 
dintre cei care abordeaza o cale de evolutie spirituala aleg perioada noptii pentru a-si 
practica exercitiile de reglare energetica si de deschidere spirituala. Multi dintre acestia 
nu stiu ca noapte aduce sensibilitate, ca amplifica receptivitatea si, a aborda o astfel de 
practica seara, cere ca intai sa avem un contact cu lumina, sa ne hranim intai cu lumina 
soarelui pentru a o elabora apoi sub indrumarea Lunii. A inlatura una dintre aceste doua 
etape aduce dezechilibru intre vibratiile luminariilor din tema natala, intre lumina si 
intuneric, intre ardere si sublimare, intre agni si amrita, intre idealul personal si cel 
colectiv. 

Acum ne vom simti atrasi de activitati nocturne si tocmai de aceea trebuie sa ne 
pregatim fiinta, adica mintea, corpul fizic, intreaga structura prin expunerea la lumina 
zilei, de preferinta a celei solare, pentru a facilita o fuziune armoniosa a acesteia cu 
energia lunara si a nu fi nevoie sa se apeleze la rezerve pentru a duce mai departe ceea ce 
s-a initiat. Netinand seama de acest avertisment si abordand noaptea dinpre luni spre 
marti cu efort fizic sau intelectual, vom intampina ziua de marti cu rezervele la cota 
minima, comportant o valoarea critica intre 2.00 si 8,31 cand Luna va fi in perioada fara 
directie. 

Trecerea ei in Berbec (8:31) ne va aduce un tonus aparte, o dorinta de viata, o 
debarasare de tensiunea si problemele care ne-au apasat anterior. Parca ne revine 
puterea, vigoarea, iar gandurile sunt mai asezate. Initiativele nu ne mai sperie si putem 
ignora mult mai usor un factor de stres care altadata ne-ar fi impovarat. 

Ulterior acestui moment, bucuria si tonusul, fara o luciditate sprijinita pe masura 
invatata in zilele anterioare, ne duce la dezechilibre comportamentale, la esecuri 
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datorate unei proaste administrari a valorilor, informatiilor, instrumentelor, cuvintelor, 
sentimentelor. 

Ceea ce vine spre noi azi, prin unghiurile bune si rele pe care le face Luna cu cei 
trei malefici au mai mult rol de avertisment. Abia maine, prin conjunctia Soarelui cu 
Uranus se va produce explozia, defectiune, abia in 17 martie descarcam sacul cu 
nemultumiri. 

Prin urmare, 16 martie trebuie sa fie o zi de refacere si reechilibrare. 
Revigorarea pe care o aduce Luna prin trecerea ei in Berbec trebuie sa insemne in 
primul rand revigorare psihica si emotionala si mai putin fizica. Aceste doua elemente 
vor fi incercate in ziua urmatoare, pentru ca vor lucra sub o mare tensiune si tot ele vor 
fi obligate sa mentina un sistem pe care nu l-au mai abordat pana acum. 

Unii se vor trezi azi cu avertismente, cu amenintari, cu semnale ca in familie, la 
locul de munca sau pur si simplu intr-un cerc restrans de prieteni ceva trebuie schimbat. 
Cei care dispun de o viteza mai mica de lucru vor functiona ca si ieri pe rememorare si 
acestia vor fi cei care se vor stresa cel mai tare pe idee de normalitate, firesc, regula, 
echilibru. Paradoxul este ca desi toti au nevoie de acestea, cei care le invoca sunt si cei 
care le incalca, iar daca pe un asa context se vor declansa miscari revendicative ele vor fi 
sortite esecului pentru ca azi hotul striga cel mai tare “Sariti, hotul!”. 

Este insa greu sa opui rezistenta celor trei malefici intr-o singura zi, tocmai de 
aceea trebuie sa tineti cont ca indicatii prezentate mai sus pentru cei mai multi dintre 
noi sunt valentele pozitive ale zilei, pe care se vor stradui sa le combata. Pentru ca simt 
ca-si pierd echilibrul, postul, locul din familie sau de langa persoana iubita, locul din 
parcare sau din statia de autobuz, oamenii vor desfasura forte negative greu de controlat 
sau de stavilit. Asadar, petru cei mai multi dintre noi, viteza de actiune a Lunii din 
Berbec, va transforma un avertisment intr-o flacara, o explozie sau intr-o surpare. 

 
 
 
Miercuri, 17 martie 
Aflata in Berbec, Luna are azi de trecut prin conjunctia cu Venus, aducandu-le 

aminte oamenilor ca frumusetea fizica este importanta, ca exprimarea prin gesturi, 
miscare, dans, producerea de sunete prin creatie artistica sau prin cantatul vocal poate 
aduce multa satisfactie si suficient de multa incantare incat sa poata inlatura umbra de 
tristete a zilele anterioare. Tonusul, dinamismul si competitia vor indica, prin conjunctia 
Soare-Uranus, o noua directe, un nou elan dupa indicatiile libertatii de expresie si a 
curajului. 

Curajul Soarelui din Pesti poate fi unul mistic si deopotriva stiintific, atat de 
intens cat permite mediul in care se manifesta. Aceasta calitate umana va capata acum 
mai curand valentele autoexprimarii decat cele ale vocatiei, devenirii sau stralucirii 
sociale. Azi oamenii isi vor descoperi intensitatea vointei si vor intelege cat de important 
este sa dispui de aceasta abilitat pentru a construi valori. Vor fi creativi, vor avea 
initiativa, se vor implica in evenimente care nu ii privesc personal, dintr-un preaplin, 
dintr-un dinamism interior si un simt special al idealizarii. 

Ineditul, prin Uranus, acum conjunct cu Soarele, va participa la reasezarea 
valorilor aducand stari sufletesti pasionale, ascunse dincolo de privirile indiscrete sau 
ocultate prin zambete largi, conveniente, diplomatie, distanta. Mila, compasiune si 
intelegerea vor fi mijloacele folosite in interactiuni si patosul, supusenia sau prefacatoria 
vor avea azi un inamic de temut. 

Timp de aproximativ 12 ore (6,00-18,11) Mercur va fi pe ultimul grad al Pestilor, 
oferind libertatii de expresie sau vointei un elan pasional agresiv, dinamic. Putem 
observa azi cum oamenii isi deschid cutiile cu amintiri si isi declara dragostea sau 
dispretul in mare graba, de parca pierd trenul. Aspectul negativ al acestei situatii nu va 
sta in continutul mesajelor, nici in caracterul lor iluzoriu, trecator, ci in informatia pe 
care o contin. Orice bine, exprimat prin cuvinte, va crea azi confuzie, va aduce o umbra 
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de indoiala, un disconfort prin lipsa de viziune si neputinta de a vedea dincolo de 
perdeaua fateziilor personale. 

Folosind vointa si dispunand de ea dupa bunul plan, fara a tine cont asupra caror 
persoane o indreptam putem produce leziuni, putem stirbi increderea, stabilitatea. 

Trecand in Berbec, Mercur, timp de 15 zile cat va sta in acest semn, va grabi spre 
solutionare tot ceea ce in ultimile doua saptamani a fost amanat din teama, lipsa de 
timp sau nehotarare. Acum nu se va mai pune problema sentimentelor, a comunicarii 
delicate, a discutiilor spre a solutiona. Se trece la actiune, se declara razboi, se grabesc 
toate lucrurile, fara un motiv anume, si evident de aici pot aparea tot felul de complicatii 
care pot distuge demersul. 

Azi, spre seara, Luna se va afla in careu cu Axa Dragonului si daca pana acum nu 
am simtit durerea sufleteasca ridicandu-se in intensitate ca mercurul in termometre, 
acum avem ocazia sa observam ca ea se va localiza pe un organ, pe o zona a sufletului ce 
este in tema natala, prin planeta corespondenta, un punct nevralgic. Seara aduce deci 
minciuni, angoasa si fasa protectie. Pericolele la drum, pe strazi intunecate, prin plante 
puse la foc, prin ceaiuri prea fierbinti sau vatamari corporale prin intermediul lichidelor, 
devin evidente si, acolo unde si mintea este in afata atentiei, poate pune viata in pericol. 

Prin urmare, ziua de miercuri este o zi compusa din doua fire, unul alb si unul 
rosu. Nu va fi un martisor, ci mai curand o combinatie intre mistic si banal, intre 
pasiune si indiferent, intre sublim si grotesc, intre reverentios si arogant. Daca pana 
acum am fost obisnuiti sa pendulam intre doua valori trasate de contextul astral, acum 
vom avea ocazia sa le trai pe amandoua in acelasi timp. Cuvintele vor avea doua 
intelesuri, curajul va fi motivat de teama de intoarcere, iar lupta sustinuta de neputinta 
de a ne relaxa. Sanatatea fizica ne poate fi afectata si complicatiile nu vor aparea atat de 
mult din slabirea organelor, ci prin tratarea unor simtome inselatoare. Azi nu trebuie 
tratat organul care doare, ci cel de langa el, pentru ca zodia Pesti, prin trecerea lui 
Mercur prin gradul anaretic, sustine preluarea afectiunii prin simpatie. La un alt nivel, 
azi oamenii isi vor prelua durerile unii altora prin transfer energetic. 

Multi vor vedea in libertatea de expresie a acestei zile un mijloc de a solutiona, pe 
ultima suta de metri, prin anticipare, a ceea ce se anunta in zilele urmatoare, adica daca 
totul pare simplu si linistit ne vom cauta probleme. Intentia aceasta aduce si mai multe 
complicatii - nu este momentul sa se forteze acum destinul - de aceea, rezerva, linistea, 
calmul si ponderatia vor fi ca piatra filosofala despre care chiar si inteleptii vorbesc, dar 
nu e de gasit. 

 
 
 
Joi, 18 martie 
Azi, Mercur, abia intrat in Berbec, va ridica un trigon cu Marte si in mijlocul zilei 

o opozitie cu Saturn. Luna spre seara va trece in Taur, ridicand si ea un careu cu Marte, 
iar pana atunci, pe ultimul sector al Berbecului, are de impacat ceea ce poate intelege si 
cuprinde ideile, viziunea si inspiratia prin doua sextile cu Neptun si Chiron. 

O mare zi se arata a fi prin aspectul dinamic impus de zodia Berbec, prin obsesia 
ordinii prin cuvant, reguli, metode, interventii sau prin abolirea lor, dar si prin 
disconfortul pe care il poate avea cel care nu are un talent pe care sa-l prezinte celorlalti. 

Ziua se arata plina de efort, agresivitate si putere de impunere. Cuvantul, gandul, 
ideea vor penetra fara sa lase loc valorii sau calitatii. 

Atunci cand Mercur din Berbec da semne de impacare cu un Marte din Leu, se 
construieste un cumul de forte negative, o deschidere de forte care nu cunosc limita 
cuvantului, rafinamentul, bunul gust sau eleganta. Ele sunt judecate dupa competitie, 
victorie, resurse, efort, lauda, aroganta sau impunere. 

Totul explodeaza si nu mai poate incapea intr-un spatiu stramt, vorbele nu mai 
pot fi ascunse dincolo de gesturi, parca ies singure din gura, iar viteza de derulare a 
evenimentelor este foarte mare. Mercur trece insa repede prin Berbec si unindu-si 
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fortele cu Marte (trigon) mai mult ii va oferi acestuia motive, idei, putere de a deschide o 
usa sau de a inchide alta, fara a-l tenta cu noi oportunitati, cu solutii, cu rezolvari, ci mai 
curand incurajandu-l sa se razbuna pe ceea l-a umilit cel mai tare in ultimile saptamani. 

Semnul de frustrare este insa evident, pentru ca solutiile pe care le impune acum 
Mercur prin cuvant sau idee, prin demersuri sociale aproape de limita gesturilor 
obsedante, sunt gresite si duc la o noua serie de umilinte. Se pune prea multa baza pe o 
replica, prea mult sprijin pe un semn, un gest sau o promisiune pentru ca tensiunea care 
cere o astfel de abordare are nevoie pentru rezolvare de o confruntare dinamica, ori nu 
este timp pentru asta. 

Multe din evenimentele acestei zile, desi explozive in prima parte, se sting spre 
seara. Multi se vor lasa cuprinsi de regrete si isi vor plange pagubele comportate in 
prima parte a zilei. 

Prin urmare, ziua este o mare incercare pentru cei care au un temperament 
impulsiv sau care nu stiu cand sa se opreasca din vorbit. Abundenta nu indica azi ca s-a 
gasit un alt izvor, ci ca se arunca pe fereastra printr-un mare efort, toate acumularile 
ultimilor saptamani. Daca anterior am fost incercati emotional si greutatea unor 
sentimente confuze sau dureroase au pus stapanire pe intregul spectru social sau 
personal, acum primul gand, prima intentie este sa ne debarasam de aceasta greutate. 
Unii vor considera ca solutia cea mai bune vine prin asocirea cu cei care au mai trecut 
prin astfel de confruntari sau incercari si au iesit invingatori, altii prefera sa se retraga 
intr-un alt domeniu, sanctionand prin pasivitate. In ambele cazuri preocuparea in sine 
reprezinta razboiul pe care trebuie sa-l ducem azi. Indiferent ca este vorba de efort fizic 
sau intelectual, ca solicitarile se inmultesc in ritm exponential sau ca toate cele 
importante au disparut ca prin farmec, visul succesului, iluzia binelui nu ne pot oferi azi 
nicio solutie, iar daca ne va tenta cu astfel de lucruri trebuie sa fim intelepti sa tacem 
atunci cand contextul cere cel mai mult sa vorbim sau sa ne exprima atunci cand toti din 
jur tac. Inca ne aflat sub razele conjunctiei Soare-Uranus si inca mai putem sa profitam 
de inedit pentru a cuceri lumea. Metoda clasica a razboiului, a disputelor este perimata 
si purtatoarea unui evident semn de esec. Tocmai de aceea putem prin ceea ce vine spre 
noi azi sa construim o casa solida intr-un copac sau sa udam podeau si sa ne stricam 
casa crescand un pom imens in sufragerie. 

 
 
 
Vineri, 19 martie 
Trecand prin Taur, Luna va aduce un 19 martie linistit si pasnic impulsionand 

preocuparile legate de acumularea de valori, asimilarea informatiilor, buna intelegere cu 
colegii de serviciu, vecinii, cu alti cetateni cu care ne intalnim pe la ghisee. Plasand 
intregul context al zilei de 19 martie intre trigonul Lunii cu Pluton si sextilul Luna-
Jupiter, mirajul tensiunii astrale regasite peste tot in aceasta saptamana, tine departe 
solutiile, implinirile grabite in zilele anterioare, acuzatiile sau elementele agresive care 
ar putea inclina acum balanta. Se vrea liniste, echilibru, regasirea fiintei intregi, 
regasirea familiei, a bucuriilor de altadata, a intelegerii care ii tine pe oameni intr-un 
grup sau a increderii prin care unii pe altii se sustin. 

Linistea este insa aparenta sau cumparata la un pret mult prea mare pentru cat 
valoreaza. Atat gandurile cat si sentimentele sunt acum intr-o perioada de stagnare si 
forfotesc in interior, intr-o zona a sufletului in care nimeni nu are voie sa patrunda. 

Atunci cand Luna se afla in trigon cu Pluton, din semnele Taur si Capricorn, se 
produce o stimulare reciproca a acestor zodii si, ca in fiecare luna cand se construieste 
acest unchiu cu Luna in exaltare si Pluton, avem partea de o binefacere a naturii, a 
karmei, a destinului sau a lui Dumnezeu. Multe din cele ce vin spre noi azi nu ni le-am 
dorit, dar le-am considerat la un moment dat utile. Acest moment de atingere a cosului 
fermecat cu merinde ii poate pacali pe unii ca schimbarea pe care o aduce este 
definitiva. Relatia Taur-Capricorn ne poate aparea azi ca o ramura plina de flori pe 
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trunghiul unui copac batran ce ne bucura cu frumusetea, parfumul, cu noua viata pe 
care o indica, dar ne si incanta prin modalitatea speciala de a sugera renasterea, 
reinnoirea. De partea cealalta relatia Lunii din Taur cu Jupiter din Pesti (sextil) are 
valente eminamente spirituale. Grijile pentru familie, cercul de prieteni, serviciu sau 
natiune au motivatii nobile. Un sentiment de protectie il anima si ne lasam cuprinsi de 
el pentru a reusi sa ne facem, pentru o zi, viata mai usoara. 

Prin urmare, aceste unghiuri intre planete ne aduc azi probleme de avere, bani, 
salariu, remuneratie a unui serviciu sau o alta modalitate de plata, ganduri pentru un 
apropiat, un ajutor pe care dorim sa-l facem pentru a multumi o persoana, un superior 
sau Universului. Regulile azi sunt luate in seama in mod trunchiat, fragmentat si fara a 
urmari parcugerea in totalitate a etapelor. Sentimentul, implinirea, stabilitatea, 
intarirea puterii sunt elemente care vin azi sa tina locul metodelor. 

Cei care lucreaza cu energia pot alege sa ajuneze in aceasta zi, cand nu numai ca 
vor rezona cu planeta Venus, stapana Taurului trazitat acum de Luna, dar vor beneficia 
prin asta si de o gratie a Universului. Ajunand, karma negativa, care limiteaza 
intelegerea si puterea de exprimare, poate fi diminuata, lasand locul energiilor sublime 
ale naturii pe care Berbecul le-a trezit in muguri, gaze, fluturi sau in ploile de primavara. 
Renasterea naturii poate fi azi, prin ceea ce reprezinta Taurul, zodia care concentreaza 
vibratia initiala a Berbecului, impulsul si viata aparut din supa priomordiala, contactul 
cu zorii unui nou inceput. Deschizand usa catre o noua dimensiune nu inseamna ca 
elementele karmice pe care le traim cu atat de multa intensitate acum vor fi anulate, ci 
intram in contact cu o hrana a sufletului, cu o speranta pe care o primim umflandu-ne 
plamanii cu o noua prospetime fara a parasi tocul usii, fara a trece pragul spre ceea ce ne 
incanta sau bucura acum. 

 
 
 
Sambata, 20 martie 
Daca ieri am stat in pragul usii admirand savoarea a aceea ce aburiile naturii ne-

au revelat, azi, prin trecerea Soarelui in Berbec lasam in urma inghetul, supararile, 
neputinta sau incertitudinea trecand intr-o alta stare de spirit, mult mai simpla si mai 
expresiva, mult mai aproape de ceea ce ne-am dori sau de ceea ce am sperat ca vom 
primi vreodata. 

Ziua insa nu este generoasa la capitolul evenimente, insa este darnica in 
intensitatea cu care luam parte la ceea ce traim. Pe ultimul segment al Taurului Luna va 
trece azi prin conjunctia cu Junon, trigonul cu Capul Dragonului, deci va fi capabila sa 
devina acum planeta mediatoare celor doua directii ale Axei Dragonului, dar si un careu 
cu Lilith din Varsator pentru ca inainte de trecerea Soarelui in Berbec, Mercur, ce 
tranziteaza de cateva zile in mare graba acest semn (Berbec), va implini la grad perfect 
un careu cu Pluton din Capricorn. 

Cu aceste unghiuri si aceste relatii intre planete prima parte a zilei se va dovedi a 
fi o perioada de minciuna si fals in documente, declaratii, exprimare, intr-un sprijin 
mincinos acordat unor oameni aflati in seferinta sau care parcurg o perioada mai 
dificila. Trecerea Soarelui pe ultimul grad al Pestilor va implini un mare defect al 
Pestilor: indiferenta. Din teama sau comoditate oamenii vor fi de-a lungul zilei 
indiferenti fata de problemele celorlati sau ale lor, nepasatori fata de ceea ce este 
important, centrati pe un univers interior din care nu transpira nimic inca si care, din 
nefericire, nu are solutie. 

Aceasta dezordine este intarita de convingerea ca binele cerut acum este o 
slabiciune sau implica sarcini suplimentare pe care sa le facem. Cei mai multi dintre noi 
nu sunt obisnutii sa abordeze dezinteresati aceste incercari ale vietii si nu vor putea sa 
se desprinda de ideea ca utilul trebuie sa faca trimitere in primul rand la propria 
persoana, la propriul destin si apoi la ceilalti. Unora le va suna aceasta deviere de la 
moralitate ca un gen de abandon, de izolare, de refuz al vietii, al puterii ei de a renaste, 
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ca neputinta de a mai crede in speranta, in Providenta, in sansele oferite de noroc. 
Acestia se vor pierde in detalii triste, marunte, pentru ca le vor vedea disproportionat. 

Totusi, daca nu ne incadram in aceasta categorie, dar observam in jur oameni 
care trec printr-o astfel de situatie trebuie sa stim ca trairea lor nu este fantezista, ci 
reala si perfect justificata din punctul lor de vedere, doar ca nu pot, din prea mult 
dramatism sau hiperrealism sa vada in alta directie decat unde le arata degetul. 

Trecerea Soarelui in Berbec, la 19:32 aduce primavara astronomica si, impreuna 
cu ea, pasirea dincolo de pragul invocat in observatiile atribuite zilei anterioare. Nu am 
certitudinea ca aceasta bariera astronomica va putea fi perceputa de oameni asa cum se 
anunta si, de asemenea, nu am certitudinea ca trecerea spre o noua dimensiune a 
vointa, curajului si autoexprimarii va impresiona atat de mult incat sa ne si comportam 
ca fiinte noi, cu chipuri si sentimente noi. Luna inca se afla in Taur si va eclipsa trecerea 
spre o noua zona, de aceea, curajul, jovialitatea, deschidere, initiativa, competitia, 
idealizarea sau chiar disputele teritoriale se vor defasura azi intr-un con de umbra, adica 
in spatele necesitatii, a nevoii de a stapani teritorii, persoane, sentimentele celorlalti, de 
a le pretinde supunere, intelegere, obedienta. Nu ne va interesa ca asta inseamna 
inlocuirea deznadejdii si lipsei de speranta traite intreaga zi, cu renuntarea la sine, la un 
element placut, confortabil, ce poate fi minor sau lipsit de importanta pentru cel care 
cere, dar esential pentru cel caruia i se cere. 

Acest mecanism psihologic devine cu atat mai complicat cu cat se va pune 
probleme schimbului de sentimente. Valoarea lor va fi imediat cantarita si nimic din 
ceea ce va fi expus cu titlul de pret, schimb, troc nu va tenta, iar de aici pana la o 
explozie de nemultumire nu este decat un pas. 

Seara aduce acest inedit semn de intrebare, fata de sine, fata de grupul de 
apartenenta, prin invocarea punctuala a unei intamplari din trecut. Indiferent ca in 
explorarea ei se vor folosi cuvinte – discutii cu cineva din apropiere sau la telefon – sau 
ne vom lasa cuprinsi de un sentiment straniu ce ne duce ca tavalugul spre o nostalgie 
dureroasa, totul va surveni brusc si se va consuma brusc, lasand in urma o indoiala 
teribila. Ne vom indoi de comportamentul pe care l-am avut, de utilitatea obiectului 
achizitionat, de numarul prietenilor, perspectiva profesionala, averea personala, 
investitia, dinamismul sau starea de vitalitate, chiar si de capacitatea intelectuala. Toate 
aceste, ca bunuri si proprietati ale Taurului, sunt acum rascolite si ba le-am vinde, ba le-
am inmulti intr-o banca, dar nu ne putem hotari. Noile influxuri ale Berbecului, cu Luna 
in Taur, aduc aceasta teribila confuzie si ii fac pe oameni sa se gandeasca altfel la nevoile 
lor, sa simta sau sa intuiasca ceea ce i-ar ajuta, sa perceapa elanul noilor vibratii astrale, 
dar sa nu se desprinda de motivatiile care i-au preocupat in zilele anterioare. 

Prin urmare, 20 martie aduce pe langa acest grandios eveniment astronomic – 
echinoctiul de primavara - moment din care ziua va deveni gradat mai mare decat 
noaptea, vom avea mai multa lumina si impreuna cu ea mai multa intelegere si 
initiativa. 20 martie este insa o zi de durere sau de indiferenta fata de oameni, de refuz 
al moralitatii, al valorilor puternice nascute dintr-un suflet cultivat, sensibil sau elevat 
spiritual. In incrancenarea specific acestei zile, revarsarea influxurilor specifice zodiei 
Taurului ne va face mai constienti de ceea ce este valoros in propria viata, de elementul 
sublim pe care din teama sau comoditate l-am ignorat. 

20 martie este o zi de putere, de deschidere in subtil, de alungare a gandului care 
intuneca structura chiar daca prin suferinta sufletul se purifica. Valoarea sacra a 
moralitatii va avea azi un rol esential in faptele ghizilor spirituali, a persoanelor ce au 
venit in lumea fizica pentru a descoperi mesajul liderului si de a-si asuma raspundere 
efortului continuu. Pentru acestia 20 martie este o zi de revelatie, o zi a intelegerii 
subtile, a descoperirii elementului negativ care tine vibratia rasturnata sau blocata pe o 
latura inutila a faptelor sociale. 

Pentru omul obisnuit ziua aduce o experienta importanta pe care daca o va lua in 
considerare si o va sadi in suflet va obtine din ea experiente sufletesti sublime pentru ca 
sufletul este viata. 
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Duminica, 21 martie 
La cateva ore de la miezul noptii, Luna trece in Gemeni si brusc sentimentele nu 

mai sunt atat de serioase si importante, iar gandirea poate tine loc si de mama si de tata, 
fara sa ne compromita prea mult. 

Lipsa de seriozitate este atitudinea acestei zile, dar nu singura, menita sa 
complice ceea ce era atat de important ieri si atat de sigur. Acum disciplina mentala este 
pusa intr-o vitrina sa o admire musafirii, gandurile sunt insirate pe o sfoara in fata casei, 
iar talentele personale aruncate ca mingea de golf de acoperis. Teatrul, parada, 
completarile inutile, zambetul larg superficial, motivat de o stare de bine, sunt 
elementele care domina prima parte a zilei. 

Faptul ca nu mai percepem cu atat de multa greutate lipsurile, ca nu ne mai 
simtim amenintati de fluctuatia cursului valutar, ca slabiciunea fizica nu mai este o 
problema, de vreme ce un concediu nu ne-am mai permis de mult, iar muzica ascultata 
cu volumul la maxim de vecini ne ofera diversitate, nu ne distrage de la o preocupare 
metafizica. 

Toate acestea aduc primei parti a zilei un fals val al schimbarii, o gresita 
intelegere a noilor curente, a noilor colaborari, a noilor prieteni, a noilor situatii pe care 
destinul ni le scoate acum in cale. Pierderea semnului de maturitate indus in zilele 
anterioare de trecerea Lunii prin Taur este resimtita cu intensitate azi pentru ca tot ceea 
ce trebuie sa ne intareasca, ne face sa radem, iar ceea ce este profund si esential este pus 
pe acelasi raft cu jucariile, mastile sau vechiturile. 

In mijlocul zilei, Venus trece prin careul cu Axa Dragonului aducand un esec pe 
intamplari scurte, mici, pe bucurii simple pe care vrem sa le abordam intr-un cadru 
intim, in familie, cu cativa prieteni in oras sau la telefon, povestind cuiva ce s-a mai 
intamplat peste zi. Esecul insa nu este atat de bine delimitat de starea generala de 
destindere, de bine, entuziasm si poate relativ usor sa treaca, nu ca un esec, asa cum 
este, ci ca o intamplare stranie de care va rade toata lumea care nu a fost implicata. 

Seara zilei intareste senzatia ca putem indrazni orice, ca putem sa criticam mai 
mult decat am facut-o pana cum, ca putem deschide o Cutie a Pandorei de vreme ce nu 
s-a facut un curs in care sa ni se explice ca nu trebuie sa facem asta. Pe de o parte 
stranie, iar pe de alta incitanta orice situatie pe care suntem obligati sa o facem va avea o 
dubla calitate, un dublu indemn spre bine si deopotriva spre rau. Nu trebuie insa sa ne 
asteptam sa fie o problema prea profunda, pentru ca nu este. Acum ne situam in 
aplicatia opozitiei Soarelui cu Saturn care se va implini la putin timp dupa mierzul 
noptii, dar in ziua urmatoare, ceea ce face din curajul si indemnul spre folosirea puterii 
rezultate din trigonul Soare-Marte o incercare, o tentatie, o pacaleala pentru a ne 
diminua exact ceea ce suntem dispusi sa folosim. In aceasta ecuatie intra vanitatea si 
aroganta, tupeul si indrazneala, sfidarea si lacomia, toate acestea fiind combatute in ziua 
urmatoare, luni, cand Soarele si Saturn vor implini la grad perfect prima opozitie de 
cand Saturn a trecut in Balanta. 

Ceea ce se intampla acum este rar, multi dintre noi au mai trait doar de doua sau 
de trei ori in viata aceasta situatie, data fiind perioada nu prea scurta de revolutie a lui 
Saturn. 

Cad oamenii importanti, li se schimba destinul, sunt aruncati din pozitiile pe care 
le-au luat recent in ultimele luni sau in 2008, se modifica directia si pierd sustinerea cei 
care in urma cu aproximativ 30 de ani au uzat de putere si au consturit o karma negativa 
pe relatii, asocieri, contacte cu persoane, valori psihocomportamentale. 20 martie aduce 
un averstisment, un semn, o revelate, o intelegere, o lansare la apa a Titanicului. 

Prin urmare, daca multi vor cauta sa ascunda teama de esec dincolo de 
zambetele largi sa nu ne mire si, daca suntem sinceri macar cu noi insine, vom 
recunoaste ca acelasi lucru se petrece si cu noi, ca sentimentele serioase si puternice 
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care ne-au tentat in zilele anterioare acum par lipsite de valoare si rost, iar acumularile 
ni le vedem amenintate de schimbari de statut, locuinta, incadrare. 

Viata este insa un curs sinuos si ceea ce moare este inaintat Universului pentru a 
renaste, iar ceea ce creste are nevoi de o perioada de glorie, cand vor aparea fructele, 
pentru ca apoi noua identitate sa-si continue cresterea si puterea prin urmasi, prin ceea 
ce a creat. Don Juan Matus, prin intermediul lui Carlos Castaneda ne-a transmis un 
adevar dureros si tragic: “Nu exista suprvietuitori pe aceasta planeta!”. 

In calitate de invins este greu sa privesti cu seninatate timpul care iti macina 
identitatea, importanta, demnitatea, functia, statutul, realizarile si prin acestea si 
sperantele. Este practic imposibil sa poti face ceva pentru a opri acest proces si chiar 
daca gestului i se poate intelege caracterul absurd, oamenii isi vor consuma puterea, vor 
face orice pentru a evita sau amana, vor alege sa-si remodeleze structura pentru a 
invinge moarte. Ca ne moare ogoliul, imaginea sau ca ne mor sentimentele, ca ne 
departim de cineva drag, ca ne trezim abandonati in fata unei prietenii moarte si gustam 
cu sila si durere din singuratate, azi viata se va dovedi dura, transanta. Cu cat rasul 
acestui “joc al vietii si al mortii in desertul de cenusa” este mai sonor, cu atat mai 
constienti vom deveni de asta. 

Nu trebuie sa uitam ca sufletul este viata, el ne ajuta sa ne mentinem sub orice 
infatisare ne-am afla si tot el ne permite sa traim. Ceea ce nu va mai putea mentine va 
resoarbe in structura sa arhetipala, pentru a crea apoi o alta minune ce va fi la fel de vie 
ca el, la fel de prezenta si de stralucitoare cum se arata atunci cand este atins. Viata ne 
vine din suflet si pentru el traim! 

 
Luni, 22 martie 
Pentru ca opozitia Soare-Saturn se implineste pe o axa a relatiilor, raportul 

dizarmonic intre vechiul lider (Saturn) si actualul stapan al sistemului solar (Soare), 
ziua si implicit perioada in care se integreaza vor fi sub semnul razbunarii. Intentia de a 
incheia o prietenie sau de a pune capat unei situatii conflictuale printr-un conflict si mai 
mare, de a descinde in forta pentru revendicarea unui drept, de a da la o parte pe cineva 
care ocupa deja un post, o functie sau care are un statut in intimitate sau in plan social 
sunt doar cateva din atributele acestei zile. 

Stim cu totii ca Saturn in Balanta este in exaltare, la fel si Soarele in Berbec, insa 
relatia dizarmonica a celor doua planete, ambele puternice prin calitate, ni se va infatisa 
ca o noua competitie, sa o lupta, in mare parte nedreapta, pentru a subjuda un auditoiu 
care se uita cu gura cascata nu din fascinatie pentru vreuna dintre cele doua parti, ci 
pentru cat de amplu si dinamic se poate manifesta o interactiune intre doua forte 
antaganice. 

In mare parte aceste forte sunt antagonice, agresive unele fata de celelate, insa 
exista un detaliu dat de gradul la care se produce aceste aspect care le fac sa-si uneasca 
fortele pentru ideal comun. 

In plan personal opozitia Soare-Saturn puna la grea incercare increderea in sine, 
rezervele, puterea de munca, vitalitatea, rezervele, miscare, atat cea fizica, dar si cea 
mentala si argumentarea. Daca in relatiile pe care le vom avea de derulat azi cu membrii 
familiei un cuvant bun spus fara intentie, o apreciere sau o incurajare, chiar daca 
urmareste dezarmarea celui care se pregateste sa reproseze sau sa critice, deci spus 
dintr-un considerent pur practic, in relatia cu sine, maniera apriga prin care ne vom 
intalni fricile, ne duce intr-un sector periculos. Teama de intuneric, de oameni, refuzul 
sunetului, a muzicii pe motiv ca totul este prea sinistru sau prea zgomotos, poate indica 
un dezechilibru al semnului Pesti pe care in saptamanile anterioare l-am solicitat 
degeaba, fara sa extragem ceva constructiv. Pe acest fundal energic si dureros multi 
dintre noi vor face un pas in intuneric, sperand sa gaseaasca lumina dincolo de cortine. 
Nu se mai gandesc deloc la ceea ce traiau in trecut, ci doar ca vor sa depaseasca 
intensitatea neputintei sau a ranilor sufletesti. Aproape ca uitam de bau-bau – ul care se 
ascundea dupa aceste cortine si pentru a trece dincolo de nemultumire intram intr-un 
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decor iluzoriu si zambim fals, fortat sau ne incrutam la toate persoanele care nu stiu ce 
se intampla noi. Trecerea intr-un alt decor, intr-o noua forma a iluziei sau intr-o noua 
piesa de teatru ne aduce inainte o noua etapa a opozitie Soare-Saturn: legiferarea. Toate 
acestea se petrec insa cu mare viteza si intr-o mare aglomerare de ganduri si stari 
sufletesti, aproape ca nu mai reusim sa asimilam nimic din ceea ce aduce noutatea 
dureroasa sau placuta a aspectelor pe care Luna le implineste azi cu Jupiter (careu), 
Venus (sextil), Luna neagra (trigon). Ceea ce simtim ne domina si nu simtim degeaba, ci 
pentru un scop, pentru un merit, pentru o realizare, pentru o distinctie, pentru o 
recompensa. 

In plan social conflictul de idei care apare ca urmare a nehotararii traita intr-un 
plan interior, aduce initial defazari, neintelegeri intre persoane argumentate prin 
diferente intre realitate si mesaj. Privind din exterior unii se vor trezi vorbind, 
implicandu-se in fapte cu caracter antisocial sau stricand ceea ce i-a obligat in 
saptamanile anterioare sa fie retinuti sau ceea ce i-a constrans. Disputa si lupta fata de 
acele persoane care au incuiat printesa in turnul cel mai inalt, dintr-un spirit prevazator 
de-a dreptul vizionar, vor avea azi parte de replici, gesturi si chiar de un comportament 
opozant. Li se vor critica intentiile bune si vor fi acuzati de ignoranta, slabiciuni, frica, 
intriga sau nepasare. Aceste dispute vor avea un parfum medieval aparte pentru ca vor fi 
motivate de un sens mistic, religios sau moral. Cei implicati isi sacrifica viata sau ceea ce 
o valorizeaza cel mai mult si, deopotriva, vor folosi metode prea dure pentru vremurile 
pe care le traim. Daca in viata privata oamenii au nevoie de dovezi legiferate, chiar in 
relatia cu propria persoana, pentru a nu se mai indoi de succes, abilitati sau prieteni, in 
viata sociala aceasta zi cere sigilii pentru putere sau credibilitate. 

Azi ceea ce nu are o amprenta clara, stabila, ceea ce nu poate fi demonstrat 
printr-un istoric, ceea ce nu se produce ca o reactie la indurarile din ultimele saptamani 
sau ca o incununare a intelegerilor superioare, pe care anumite influxuri astrale le-a 
predispus in ultima vreme, este fals, periculos, toxic sau imoral. 

Decisiv, atat in ceea ce priveste viata intima, cat si prin implicatiile vietii sociale, 
opozitia Soare-Saturn rascoleste intr-o maniera ampla si deciziva ceea ce nu am inteles, 
castigat, constientizat sau dezvoltata in ultimele saptamani. Este prima opozitia a celor 
doua cu Saturn in Balanta, dar nu este o opozitie banala, ci una speciala, la fel ca 
opozitia Soare-Saturn, cu Soare in Balanta (cadere) si Saturn in Berbec (cadere), ce va 
avea lor peste aprximativ 17 ani (18 octombrie 2027). Daca atunci cele doua pozitii se 
vor lupta pentru teritorii diferite, fiecare adunandu-si din timp trupe, depozite 
emotionale, rezerve, argumente, lucrari stiintifice, prieteni sau cunoastere, punand la 
bataie toate acestea pentru o miza si mai mare decat cea de acum, in prezent lupta se da 
pentru orgoliu, mandrie, suprematie. Titlul, declaratia, ordonanta, legiferarea, sigiliul 
vor fi cele care vor conta acum. 

Aspectul bun al acestei zile, ce deriva din relatia construita intre gradele ocupate 
de Soare si Saturn din cele doua zodii, aduce o relatie sublima intre cauza si efect. Cei 
care nu sunt interesati de invatatura ezoterica, tangenta sau nu la astrologie, se vor lasa 
consumati in manii, orgolii si vanitati imposibil de stavilit. Ei vor dezvolta o purificare 
prin actiune, ce va comporta, in absenta cunoasterii spirituale, durere si intristare, chiar 
pierderea obiectului fata de care se manifesta atasamentul. Idee ca lumea in care traim 
este un Joc Divin, un carusel al fortelor contrare care, translatandu-si locatia de pe o 
vibratie pe alta, pana la a locui in paralel pe mai multe planuri si asigurand diversitatea 
lumii vii, devine, pentru cautatorul adevarului, un mijloc de autodevorare, de consum, 
de sublimare a realitatii imediate. 

Aspectul bun al celor doua planete este unul de natura determinista. Dincolo de 
dualitatea actiune-reactiune exista mecanismul cauza-efect, iar acest mecanism este un 
efect al echilibrului care trebuie sa exista in Creatie. Prin acestea, binele niciodata nu 
este un bine absolut, iar raul niciodata nu poate fi rau absolut. Valoarea maxima la care 
se poate ajunge nu poate fi decat o fascinanta egalitate intre cele doua forte 
complementare. Asa ca oricat de aprig ne va fi destinul acestei zile, pe care, prin 
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amploarea sa va depasi cadrul acestei zile, trebuie sa ne gandim ca durerea cea mai 
mare, ascunde in ea samburele unei bucurii inefabile. Cel ce descopera asta azi, va privi 
cu detasare binele si raul si va actiona pe baza utilului cautand echilibrul intregii naturi 
in care se integreaza, nu doar binele sau raul in raport cu sine ori cu celorlati. 

Prin urmare, prima zi a saptamanii este de departe una dintre cele mai dificile 
zile ale anului. Aducand intr-o confruntare dura doua planete in exaltare este ca si cum 
ai pune pe un ring doi sportivi de performanta, fiecare exceland intr-un alt sport. Lupta 
ni se va parea inegala, disputele fara rost, dezlantuirile complicate de lipsa de masura si 
intelegere, de nedreptate sau intransigenta. Totul este insa incadrat intr-un 
determinism personal, ce va cere azi dovezi de stabilitate, exemple de buna practica, dar 
si intr-unul social care va solicita oamenilor un sigiliu pentru a da la schimb increderea 
sau disponibilitatea. 

Dincolo de aceasta lupta dintre bine si rau, dintre disputele care se duc pentru 
echilibru personal, intr-un dialog interior lung si epuizand, intr-o confruntare intensa cu 
un membru al familiei sau intr-o continua disonanta cu un partener social, totul are o 
cauza situata dincolo de intelegerea comuna. Viata este o suita de intamplari, cauza lor 
este insa o dizarmonie. Atunci cand cele doua forte contrare tind spre echilibru 
mecanismul se sincronizeaza perfect pentru ca entitatea sa treaca in lumea eterna, cea 
nemanifestata. Lipsa de viziune aduce acum o desconsiderare a eternului, insa Timpul 
(Saturn) – ca maestru al inrobirii si dezrobirii prin superficialitate ori profunzime si 
Puterea (Soarele) – sa martor motivant al binelui si raului de o impresionanta 
diversitate, isi disputa teritorii intr-o confruntare majora. 

 
 
Marti, 23 martie 
Dupa complicatiile zilei anterioare si dupa puterea cu care forte magistrale s-au 

descins intr-o disputa pentru intaietate sau pentru a restabili echilibrul, ziua de azi, 
pastrand inca parfumul a ceea ce a fost ieri, schimba directia si o aduce pe canalul unei 
lumini simple, puternice si stabile, mai aproape de valorile personale, decat de cele 
sociale. 

La cateva ore de la miezul noptii, Venus va implini un sextil cu Lilith punand in 
cumpana nevoia de bine si de echilibru cu disconfortul relational, neincrederea in 
ceilalti, deceptiile sentimentale. Pana la 5:52, cand Marte va implini la grad perfect, 
sextilul cu Saturn, Luna va trece succesiv prin careul cu Uranus si trigoanele cu Neptun 
si respectiv Chiron. Semnul conflictului, indicat de careul Luna-Uranus, ne va spune ca 
nu ne putem separa de durerile zilei anterioare. Ele ne vom urmari atat in somn, cat si 
in starea de veche, atat in planul constient, cat si in cel subconstient. 

Acest ultim segment al zodia Gemeni, traversat acum de Luna, aduce o mobilitate 
haotica a gandului si sentimentului. Noaptea de luni spre marti va fi dificila pentru cei 
care sunt obligati sa lucreze. Nu vor avea astampar, nu se vor putea concentra, iar cei 
care amana ora de culcare vor avea probleme cu somnul, iar cand vor adormi agitatia se 
va transmite pana in cele mai ascunse unghere al fiintei. 

Mobilul principal este teama, stresul, neincredere, lipsa de perspectiva, remarcile 
acide venite din anturaj si o instaurare a unei neputinte bolnavicioase. 

Pe aceste fond, sextilul lui Marte cu Saturn intervine ca un sfatuitor malefic. Spre 
ziua, ca urmare a fuziunii vibratiilor martiene si saturniene, mintea devine mai 
concetrata, insa ea va consuma mai multa energie pentru strictele nevoi, va necesita mai 
multe energizante, mai multa cafea, mai mult sport, mai multe stimulente pentru ca 
organismul sa faca fata acestei contractii interne. Pe aceste fond eficienta va fi de scurta 
durata si motivata doar de impulsivitate, agresivitate, nerv, ambitie. 

Trecerea Lunii in Rac aduce un altfel de stres. Careul ei cu Saturn din Balanta, de 
fiecare data cand intra in domiciliu, se traduce prin trezire la realitate. Acest unghi 
negativ nu este neaparat si rau. El poate fi perceput ca o conditionare care motiveaza si 
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il scoate pe om dintr-o rutina periculoasa ce l-a obisnuit cu o recompensa minima, dar 
sigura. 

Spre seara, dupa ce in mijlocul zilei luminariile au fost in careu, Luna trece prin 
opozitia cu Pluton, complicand drama interioara, durerile sufletesti, patimile, grija 
pentru traiul comun. 

Prin urmare, ziua de marti este o zi a selectie. Tensiunea noptii va fi o realitate 
de netagaduit. Ea va fi prezenta de-a lungul intregii zile prin mesaje vizuale sau intuitive 
ramase din timpul noptii care ne vor coordona intreaga activitate. Puterea de a schimba 
planul stabilit pentru azi, nevoia de a interactiona, de a povesti ceea ce nu este 
important pentru a ne elibera mintea de inutilitati, munca patimasa, efortul peste limita 
obisnuitului zilelor anterioare va aduce o nota de greutate zilei. 

In realitate, ziua aduce o noua forma de disputa: lupta impotriva sentintelor. 
Luna azi trece prin cuadraturi succesive cu Saturn si apoi cu Soarele in intervalul 10:20 
– 13:00 si efectul acestor lovituri se va regasi in radamentul muncii si in echilibrul 
emotional. Nu doar ceea ce s-a intamplat ieri ne face incordati si stresati, ci un nou gen 
de dizarmonie argumentata de “Ia vezi-ti de treaba ta!”, “De ce mi-ai incurcat 
treburile?”, “Mai bine stateai acasa, decat sa-mi iesi in cale!”, “De cate ori imprumuti 
ceva, de atatea ori strici!” care fac referire la o a treia persoana – omul nepotrivit la locul 
nepotrivit. 

 
 
Miercuri, 24 martie 
24 martie, doar prin comparatie cu primele doua zile ale saptamanii, va parea o zi 

linistita. Trecerea Lunii prin Coada Dragonului aduce o acuta senzatie de gol, de 
neimplinire, de lucruri neterminate, de goana dupa himere, de trairi pe care nu le putem 
impartasi si, pana la mijlocul zilei, evenimentele participa in crescendo la acest carusel, 
iar dupa ora 14:00, departarea Lunii de Coada Dragonului pare sa ne ajute in 
redobandirea linistii si echilibrului. 

Multi se vor pierde cu firea si se vor lasa in voia unei stari confuze. Ba se vor 
preocupa de ceea ce se intampla in curtea vecinului, ba se vor apleca asupra elementelor 
triste ale vietii persoanale, iar unora le va veni un chef de duca. 

Drumurile, miscarea, schimbarea anotimpurilor, renasterea naturii sau 
deplasarile pe cai subtile, ale mintii sau astrale, vin sa implineasca nevoia de cunoastere, 
de a sti, de a asimila. 

Aceasta stare de destelenire a constiintei, a gandirii este stranie si ea apare ca un 
efect al tulburarilor din ultimele zile. Oamenii au mai mult curaj azi, mai multa 
indrazneala, mai multa pasiune, dar efectul nu este cel pe care sunt obisnutii sa-l obtina. 
Ceea ce se intampla este nou, cuvintele cu care isi construiesc replicile sunt altele, nu 
pentru ca si-ar fi imbogatit peste noapte vocabularul, ci pentru ca noile experiente cer 
un alt mod de adresare. 

Pe acest fond careul Lunii negre cu Junon este tulburator si aduce o grea lovitura 
naivitatii, superficialitatii. De multe ori ne amintim ca, de-a lungul vietii, am trecut prin 
perioade in care am pierdut jenant, penibil sau la mustata un castig important, ca am 
ratat intalnirea cu o persoana ce ne-ar fi putut schimba soarta sau ne-ar fi adus o alta 
implinire vietii. Desi multi oameni trec prin situati de acest gen, nu toti au parte de 
aceleasi efecte, asta pentru ca se intampla ca acum – doar defavorizatii sa fie cei vizati 
pentru ca au tratat cu dezinteres invitatiile la maturitate si armonie predispuse de cerul 
astral al ultimilor saptamani. 

Nu-i pedepseste nimeni, ci pur si simplu azi realizeaza ca drumul pe care l-a ales 
in ultimele doua saptamani ii duce la un alt gen de experiente, ii ajuta sa inteleaga ceea 
ce nu au inteles, ceea ce trebuie sa lase in urma din bagajul emotional, in timp ce cei 
harnici, care au parcurs cu efort si implicare ultima perioada, acum beneficiaza de o 
libertate afectiva si mentale la cote optime. 
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Prin urmare, 24 martie este ziua unei vesti bune, este momentul cand 
receptionam sau ni se ofera un raspuns clar, o confirmare a celor mai importante 
elemente pe care destinul nostru le-a comportat in ultima perioada. Indiferent in ce 
tabara ne situam trebuie sa intelegem ca nimic din ceea ce ni se arata azi nu are un 
caracter definitiv. Nimic nu este destinat repetarii la nesfarsit, ci mai curand reevaluarii, 
insa asta implica detinerea, pe langa acestea, si a altor elemente cu care nu ne-am 
intalnit inca. 

Cei sensibili isi vor simti azi cursul destinului, isi vor percepe straturile subtile ale 
fiintei si vor putea sa lucreze cu instrumente mult mai rafinate decat cele cu care au 
lucrat pana acum. 

 
 
Joi, 25 martie 
Pana la pranz Luna va implini un trigon la grad perfect cu Uranus, situat pe 

ultimul decan al Pestilor, dupa care va trece in Leu. Tranzitul Luni prin Rac a adus de 
data asta o grea misiune, ajutandu-i pe unii dintre noi sa-si implineasca vocatia de 
ghinionisti. Dintre acestia multi sunt nativi Rac, tematori fata de schimbare, dar dispusi 
la mari sacrificii, pe care niciun alt semn nu le poate savarsi cu atata perseverenta si 
devotament. Racul si Pestii, in astrologie, isi disputa vocatia suferintei. Niciuna dintre 
acestea nu primeaza, decat contextual, tocmai de aceea zilele Rac (Luna in Rac) au fost 
acum, deci contextual, atat de dificile, dupa ce in saptamanile anterioare zodia Pesti a 
condus catre trairi ample si profunde sau catre situatii cu adevarat critice. Concursul 
celor doua zodii acum au intronat nobletea mai mult decat au facut anterior, pentru ca 
niciodata puterea si bunatatea nu si-au unit fortele intr-un regal de forte astrale mai 
mult decat au facut acum. In ultimii 80-100 de ani au fost momente astrale stranii, cand 
ample si dinamice, insa ca aceste, atat de stras legate intr-o urzeaza de cauze si efecte au 
fost suficient de putine, dar niciodata la aceasta intensitate. 

Un astrolog care refuza acum sa vanda iluzii, va fi acuzat de dramatism si daca 
actul prezicerilor sale vine dintr-o stare lucida va accepta observatiile si se va integra in 
vibratiile unificate ale zodilor Rac si Pesti, traind din perspectiva observatorului drama 
unei lumi in plina transformare. 

Pe acest ultim segment, cand Soarele si Saturn au fost in opozitie, Luna a preluat 
duritatea unui soc emotional, l-a interiorizat si a beneficiat acum de norocul vietii – 
trigonul cu Uranus. In 2011 cand Soarele se va afla din nou in aceasta postura (opozitia 
cu Saturn), Uranus va fi deja in Berbec, iar Luna nu va mai putea sa-si gaseasca un 
aliant subtil si neobisnuit, nu va avea cine sa o protejeze, nu va mai avea noroc. 

Prima parte a zilei, pentru destinele individuale aduce nostalgia sansei de 
altadata, o intaziere a unui mesaj care schimba prioritatile si valorizeaza continutul, 
aduce noroc tocmai prin finalizarea tardiva a demersului. Chiar si omul obisnuit va avea 
in urma acestei impliniri un moment de suprindere, o mirare in fata unui asemenea 
mecanism astral atat de incurcat care, prin rotirea multiplelor piese, aduce o finalizare 
simpla pe un demers complicat. 

Trecand in Leu va da putere Soarelui si va arde vederile de la mare, pozele din 
copilarie sau scrisorile pline de greseli gramaticale primite de la prietenii pe care ni i-am 
facut in tabara. Ruperea de acel trecut care ne obliga sa dam explicatii, de acele 
declaratii false, gresite si paguboase va demonstra curaj si indrazneala. In realitate nu 
este altceva decat un act de furie, de revolta, de nebuloasa si ea se datoreaza trecerii 
Lunii peste Marte, in separatia trigonului cu Uranus. Orice intarire a Lunii atrage dupa 
sine un aspect cu Saturn si tocmai de aceea nici o fapta savarsita azi, ca si in zilele 
anterioare, nu este simpla si niciun gest sau un gand nu va fi ferit de drama singuratate. 
Zuia este deci complicata de rpieteni, colegi de serviciu, de vanzatoarea de la chioscul de 
ziare, de chelnerul care varsa cafeaua inainte de a o aseza pe masa, de bunica pe care 
urechile nu o ai ajuta si poate nici vederea, de vantul care sufla prea tare, de tot ceea ce 
misca pentru ca se misca impotriva propriilor noastre nevoi. 
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Trigonul luminariilor aduce o seara traita in alte tonuri. Ne vom aminti de 
bucurii, de increderea pe care ne-am promis-o unii altora pe baza carora ne spulberam 
indoiala si lipsa de consideratie, datoriile altora, banii imprumutati, ca nu mai avem apa 
si magazinul s-a inchis sau ca e timpul pentru un film dar, ce ghinion, cel pe care am 
vrea sa-l vedem nu a aparut inca. 

Prin urmare, 25 martie desi ar trebui sa fie o zi mai simpla, nu va fi. Ea nu 
implineste aspecte majore la grad perfect, ci doar le continua pe cele care s-au implinit 
in zilele anterioare, iar puterea cu care le leaga pe acestea va aduce tragicul in preajma 
nevoii de firesc, construind o zi de fite, de mofturi, de neintelegeri, contradictii sau 
atitudini recalcitrante. 

Oamenii sunt azi cu nervii intinsi la maxim, fie ca nemultumirea din ultimele zile 
a atins acum o cota alarmanta, fie ca din optuzitate sau superficialitate nu realizeaza ca 
vremurile sunt dificile si cer vietii imposibilul. Maine insa nu va mai fi asa! Soarele si 
Mercur vor implini la grad perfect fiecare cate un careu cu Pluton, respectiv cu Axa 
Dragonului, si vom regreta fiecare cuvant pe care l-am gresit azi, fiecare gest aruncat din 
simplism emotional sau fiecare nota de indiferenta pe care am lasat-o in urma ca un nor 
dens de parfum de proasta calitate. 

 
 
Vineri, 26 martie 
Chiar daca pe cuadratura astrologia previzionala nu indica evenimente de 

amploare, ci mai mult conflicte interne, framantari in interiorul propriei fiinte sau a 
grupurilor, fara a construi fenomene sau miscari de mase, modul cum se implinesc azi 
cele doua cuadraturi Soare-Pluton si Mercur-NN/NS vine sa urgenteze un fapt 
intamplat, ca de multe zilele acestea, din saptamanile anterioare. 

Azi Soarele iese din fereastra conjunctiei cu Uranus si elementele neprevazute nu 
ne mai pot ajuta, nu mai beneficiem de o protectie speciala si nimic nu ne mai motiveaza 
sa riscam pentru a castiga. Conflictul interior se muta asadar, pentru finalizare, pe 
relatia dintre Marte si Saturn, acum cand Saturn a intrat pe primul grad al Balantei prin 
retrogradare, iar Marte simte ca-si pierde sustinatorul cu care a pus la cale un plan 
complicat de inscaunare a fiintei sale magnifice. 

Azi se produc rupturi importante, deocamdata la interior si doar cei lucizi, care 
nu se lasa dusi de val, ci doar de propriul interes, au puterea sa inteleaga ca o schimbare 
de atitudine aduce o preschimbare a motivatiei care, fara sustinerea uraniana, fara 
sansa necunoscutului, se poate transforma intr-un teribil ghinion. 

Avandu-l alaturi pe Mercur, cuvantul va leza cel mai mult idealul si va strangula 
demersurile sociale fragile, facute pe ascuns si sustinute prin minciuna sau inginerii 
financiare. Toate aceste constructii se zdruncina puternic, toate acestea se surpa din 
interior, fara a arata in mod vizibil semnul de slabiciune interioara. Pe 7 aprilie Saturn 
va trece in Fecioara, prin retrogradatie, si acesta va fi momentul care va aduce la lumina 
ceea ce se strica azi. 

Atunci cand Soarele este in careu cu Pluton se trezesc sentimente negative, mania 
si resentimentul se vor lega de orice, iar agresiunea il face pe om sa se transfore intr-un 
vulcan, mutandu-i incet centrul de atentie de pe armonie si intelegere, pe propria 
armonie, pe propria intelegere. Faptele acestui om vor fi incarcate de atasament, 
posevitate, iar neintelegerea sa il vor face pentru ceilalti un factor de stres. Oamenii 
sunt, prin sentimentele lor, unii pentru altii, factori de stres, surse de poluare. In 
contextul in care Marte si Saturn inca sunt in sextil pe semne masculine, careul Soarelui 
cu Intunericul (Pluton) va inspira teama prin orice gest, gand sau emotie pe care le vom 
impartasi. Lipsa de stabilitate va fi o certitudine si tocmai de aceea limitarea deciziilor, 
neputinta si patima sunt elementele care ne vor motiva demersurile sociale si modul 
cum vom relationa in familie sau intre prieteni. 

Pe acest fond dificil, bolnavicios, prin careul lui Mercur la Axa Dragonului, 
dezechilibrul devine penitenta, sanctiune, esec al vietii, tristete. Nu doar cuvintele sunt 
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gresite, ci si gesturile, alegerea unui tratament, a medicatiei dintr-un sortiment variat, 
chiar a alimentelor potrivite pentru a optimiza un procedeu medical, drumul pana la o 
anume destinatie, gandul care nu mai poate sa se inalte, sentimentul care devine extrem 
de fierbinte si care nu mai primeste explicatii asupra naturii sale, toate acestea devin 
motivatii in favoarea esecului. 

Contexul astral construit de cele doua planete poate, pe alocuri, sa se domoleasca 
acolo unde armonia are deja state vechi si unde convietuirea a fost argumentata, ea 
nefiind un efect al atractiei sau motivatiei financiare. Stabilitatea cuplurilor este acum 
pusa la grea incercare identificandu-se un nou gen de probleme. “Parca rezolvasem 
problema asta?”, “Iar aduci vorba despre asta?”, “Ai o obsesie!”, “Nu te poti gandi la 
ceva constructiv?”, iata cateva mostre de expresii asupra carora vom reveni azi. 

Seara, acestea se vor acutiza. Luna va ridica un careul in T fix cu Lilith si Junon si 
teama de despartire, de singuratate, de batraneti traite in putin ne intristeaza si ne lasa 
in compania marilor intrebari existentiale “Pentru ce traiesc?”, “Unde ma duc dupa ce 
mor?”, “De ce a trebuit sa traiasc asa si altii altfel?” s.a.m.d. 

Prin urmare, si ziua de 26 martie, ca multe altele de la inceputul anului 2010, 
este o zi dificila. Din nou spun, nimeni nu ne obliga sa traim complicat sa parcurgem 
perioade de intense tulburari emotionale, ci este necesar sa trecem prin toate aceste faze 
ale vietii pentru a ne deposeda de instabilitate, frica, senzatia de neputinta, dorinte 
inferioare mentinute prin atasamente, acumulari peste nevoi, agresiune. Toate acestea 
ne vor hrani azi structura mentala si afectiva pentru ca le avem deja, pentru ca le-am 
mai folosit si altadata si, din aceasta cauza, negativitatea lor ne va aduce din trecut acele 
intamplari in care au aparut si prin care s-au dezvoltat. Tema de serpi ne aduce azi un 
sarpe in vis sau intr-un film de groaza, grija de bani ne va duce in situatia de a pierde si 
ultimii bani pe care ii aveam pusi deoparte, iar neputinta de a trai o perioada in 
solitudine aduce conflicte relationale. Nu ne da nimeni aceasta povara, ci ele fac parte 
din maniera speciala prin care natura se autoregleaza. Trebuie sa vedem ce este dincolo 
de atasament, manie, teama sau resentiment, trebuie sa intelegem care sunt deliciile 
solitudinii in relatia cu semenii sau cu trasaturile vietii (iubire, iertare, ambitie, efort 
s.a.) sau a convietuirii intr-o mare aglomeratie urbana ori intr-o familie numeroasa si 
este necesar sa intelegem ca implicarea intr-un numar mare de actiuni nu este o 
pedeapsa a cerului, ci o incercare ce devine acum aievea prin intalnirea cu destinul. 
Greutatea zilei, percepta de fiinta umana in ansamblu, devine un semn ca un element 
component al fiintei este suprasolicitat si ca el, prin semnalul pe care il transmitei fiintei 
intregi, lucreaza in izolare. Deducem din aceasta ca devotamentul, intelegerea, efortul 
fara a astepta recompesa, gestul cald de a ajuta, toate incadrate in marea constructie a 
vietii, devin un alt component ce aduce din nou in discutie tensiunea si sacrificiul 
vizibile saptamana aceasta prin relatia stransa intre zodiile Pesti si Rac. Se va face azi 
prea mult trimitere la destin, prea multe ganduri il vor lauda sau il vor acuza. Dincolo de 
el mecanismul urmareste mai mult decat o reactie emotionala identica aceleia pe care o 
sanctioneaza. Pentru noi, acum viata nu este altceva decat ceea ce traim. 

 
 
Sambata, 27 martie 
Pana la pranz Luna va parcurge azi ultimul sector al zodie Leu si va trebuit sa 

treaca prin trigonul cu Venus si cele doua opozitii cu Neptun si Chiron, dupa care, la 
12:56 va trece in Fecioara. 

Prima parte a zilei devine incarcata de resentimente si o stare proasta se 
instaleaza chiar de dimineata. Ea are motivatie, insa justificarile sale sunt naive, 
copilaresti. Ba e prea cald, ba e prea frig, ba nu merge liftul, ba intarzie taxiul, ba nu vine 
seful la serviciu, ba nu sunt bani suficienti pentru o vacanta in Bahamas, ba factura e 
mai mare cu 5 lei decat luna trecuta si, pe ideea drobului de sare, facem o intreaga 
razmerita pe margine acestui subiect. 
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Azi ne facem siguri sange amar si pentru ca nimic nu ne place, ni se pare firesc sa 
ne lasam antrenati de tot ceea ce vine spre noi, de gandurile celorlati, temerile lor, 
frustrarile sau chiar de aspiratiile lor inalte fara sa ne punem catusi de putin problema 
daca suntem capabili sa atingem asemenea culmi. Mintea nu este ratacita, ci doar 
blocata intre etaje si isi urla pe casa liftului naduful. 

Asta numesc cei mai multi dintre noi stres. Aceasta grija oarba pentru nimicuri si 
aceasta tensiune permanenta pe aspecte neimportante ale vietii le provoaca o stare 
intensa de dezordine pe care nu si-o pot stavili si si-o transmit cu mare fidelitate unii 
altora. 

Trecerea Lunii de pe o zodie de foc, pe o zodie de pamant, in primele ore va arde, 
va parjoli terenul fertil, adica acele sentimente care nu au fost inca atinse de stres. Astfel 
ca sub impulsul a ceea ce se intampla la serviciu sau pe strada, ne ducem acasa cu nervii 
intinsi la maxim si stricam o farfurie. Se intampla ca farfuria care s-a sacrificat pentru a 
detersiona stresul de peste zi sa fie chiar mostenirea de la mama sau un valoros obiect. 
Ce mai conteaza regretul de dupa! 

Pe acest fond al faptelor fara rost care ne indeamna sa actinam fara cap, ne aduc 
la propriu o greutate prea mare pe picioare. Unii isi vor lasa deoparte bucuriile si se vor 
arunca in oceanul actelor antisociale, altii se vor certa cu nevasta, sotul, copii, parinti 
sau socrii, cu rudele apropiate sau cu vecinul care de ani de zile isi plimba pisica la ora 
17,00, iar acum ne enerveaza tabietul sau. Sextilul lui Mercur cu Luna neagra aduce o 
inversiune partiala situatiilor atat cat sa ne distraga atentia de la lucrurile esentiale fara 
sa amplifice starea negativa, ci doar sa o arate. Nu intamplator am facut trimitere la 
drobul de sare, pentru ca talcul povestii nu este doar identificarea prostiei umane, ci si 
amploarea si consecintele drastice pe care ea le comporta. Acolo unde limpezimea mintii 
nu este sora cu linistea sau intelegerea vietii in profunzime, degetul care atinge luciul 
apei va scoate la lumina un vuiet de cascada, o avalansa de impuritati mentale, active 
sau comportamentale de care nu am fost pana acum constienti. 

Prin urmare, ziua de sambata este o zi care ne pune fata in fata cu propria doza 
de neputinta sau simplism. Unii se vor intalni cu prostia, cu lipsa de consistenta a 
mesajului pe care il au de transmis sau cu deliciile superficialitatii. Evenimentele pe care 
le vor traversa vor avea cand o nota trista, cand una dramatica sau intriganta, toate insa 
ating un sector delicat al fiintei care nu poate fi vindecat, ci doar abandonat. 

 
 
Duminica, 28 martie 
Sfarsitul saptamanii va aduce slabire organica, senzatia ca ultimele zile s-au 

consumat pe iluzii sau ca efortul din ultima vreme a fost dozat gresit. Indoiala si 
dezamagirea nu sunt singurele elemente care ne vin azi din conjuncturile astrale, teama 
de paguba, intamplari care sa intareasca aceasta trasatura, diminuarea vointei, toate 
folosite pentru a confirma esecul. Nu este normal ca esecul sa fie prioritatea acestei zile, 
pentru ca in cea mai mare partea a zilei Luna se afla in trigon/sextil cu Nodurile sale si 
in afara paradoxului denumit “conflict al conflictului” semnul elevarii si intelegerii 
sensului evenimentelor, rostului cuvintelor, a exprimarii, a sentimentului va trebui sa 
tina capul de afis. 

Aceste unghiuri benefice ale Lunii cu Axa Dragonului (sextil cu NS, trigon cu NN) 
sunt prea slabe in intensitate pentru a trece peste influentele marilor aspecte al 
saptamanii ce s-a incheiat. Tocmai de acea bucuriile si implinirile vor fi traite intr-o 
solitudine aproate absoluta, fara impartasire, din rezerva sau teama si cu sentimentul ca 
vin vremuri mai bune. Atunci cand Luna trece pe Fecioara, oamenii se gandesc mai mult 
la faptele lor. Nu multi sunt cei care se tem de consecinte, dar cei mai multi vor avea 
ocazia sa-si reevalueze mai bine atitudinile sa-si asculte mai bine intentiile sau ambitiile 
si pentru ca acum Luna este in crestere sa spere ca exista si pentru ei solutii. 

28 martie este o zi a analizei interioare, a redescoperirii sufletului, a intalnirii cu 
complexele de inferioritate, cu frica sau cu neputinta fata de problemele mari sau mici 
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ale vietii sociale. Cei dezamagiti de viata vor avea o zi lipsita de importanta, de care nu-si 
vor aminti, insa cei calculati care doresc sa intelaga viata asa cum se arata, vor percpe 
greutatea axei Fecioara-Pesti ca o ultima provocare a lunii martie. Evenimentele acestei 
zile vor fi corect intelese, scaderea de vitalitate ori semnalele oboselii organice au un 
ecou puternic asupra intelegerii. 

Prin urmare, 28 martie este o zi a retrairii, a rememorarii, a vindecarii ranilor 
nu a adancirii lor. Cei care inteleg ca suferinta sau replierea, ca solitudinea sau refuzul 
contactului cu persoane, notiuni sau valori, pentru o perioada de timp, inseamna 
penitenta, se inseala. Cei care se inseala in felul acesta vor suferi, si-si vor adanci 
durerea retraind ceea ce ar fi trebuit sa lase in urma, ceea ce le cauzeaza disconfort fizic, 
ceea ce ii imbolnavesc, ceea ce atrag spre ei toxine energetice, stari sufletesti negative, 
viciate de ura sau dispret. 

Cei care lucreaza cu energia vor prefera azi sa-si indrepte atentia spre templele de 
vindecare din subtil, spre contactul cu ingerul, cu ghidul spiritual, cu prietenii din subtil 
pe care nu-i vedem, dar care participa la lucrarea pe care o avem de savarsit in aceasta 
lume. Azi ei vor intelege motivul suferintei si isi vor aminti ca intreaga saptamana a avut 
aceasta trasatura. Se vor interioriza si vor ierta ceea ce i-a tulburat, ceea ce s-a dovedit 
nedrept sau ceea ce a venit spre ei pentru a-i departa de la cale. Azi lumina nu trebuie sa 
ne aminteasca de durerea ochilor, ci de bucuria de a vedea si de incantarea de a 
cunoaste prin privire. 

 
Luni, 29 martie 
Pornind intr-o noua calatorie astrala, incepand saptamana cu un mirific aspect 

intre Venus si Neptun, care se implineste la grad perfect cand Luna trece din restrictivul 
semn al Fecioarei, in Balanta, pregatindu-se ca imbratiseze faza in care ni se pare ca 
Soarele o inunda cel mai mult cu lumina. 

Incepem asadar saptamana cu aceasta incertitudine, cu aceasta senzatie de 
neintelegere, de universal, arhetipal, cu senzatia ca informatia pe care o detinem este 
cea mai valoroasa si cea mai puternica. Este de altfel extrem de periculoasa aceasta 
ratacire pentru ca suntem in faza crescatoare a Lunii, ca Luna trece printr-o opozitie cu 
Uranus si, in partea a doua a zilei, printr-o conjunctie cu Saturn, parcurand un traseu de 
la teama de putin, la confortul in frica si neputinta, dar si prin careul cu Pluton care, 
spre seara, va scoate in evidenta ca daca ne-am imbatat toata ziua cu dulceata iluziei am 
facut-o nu pentru ca nu stim, cunoastem sau nu intelegem, ci pentru a fugi de sine. 

Acest parfum al uitarii nu este deloc strain oamenilor puternici. Multi dintre cei 
care se remarca prin calitati speciale aleg sa fuga de sine, de prieteni, de gandurile care 
le cer urgentari prin fapte sau emotii, de perspectiva de a-si implini destinul, pentru ca 
se tem. Realitatea este ca nu doar atunci se tem, ci in permanenta, numai ca atunci cand 
sunt invitati sa faca dovada priceperii sau puterilor se impiedica si invoca altceva decat 
adevaratul motiv. Chiar daca depasirea fricii trebuie sa fie un obiectiv important pentru 
cei care doresc sa se cunoasca si nu ar trebuie sa fie nevoie de o zi speciala care sa-i 
incurajeze pentru asta, azi este intarita aceasta tendinta pentru ca se produce in 
apropierea iminenta a Lunii pline nu oricum, ci pe sextilul Venus-Neptun, deci dispune 
de emotia necesara, dar si de motivatia metafizica si/sau morala necesare. 

Iluzia pe care o lasa in urma acesti oameni puternici, parfumul suav al regenerarii 
prin fapte magnifice le sucesc mintile celor din jur si doar pentru ca imita asteapta sa se 
intalneasca si ei cu acelasi destin magnific. Iata o iluzie care si acum, la fel ca in trecut, 
aduce devieri de la calea simplitatii, a propriului destin sau a puterii personale. 

Combinatia intre iluzia ideii adusa azi de sextilul Venus-Neptun si faza 
crescatoare a Lunii pline care se va implini maine la ora 5:25 pune indoiala si bucuria de 
a face sacrifici pure, sacre pe aceeasi linie cu comertul cu amanuntul sau faptele eronate 
ale marilor eroi. 

Luna in Fecioara nu ne aduce prea multa intelegere, ci mai curand teama de a nu 
pierde controlul prin idee sau regula, iar in Balanta nici macar nu se incumeta sa se lege 
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de ceea ce ar putea sa o surprinda prin seninatate, profund sau sacru, dar se afiseaza cu 
indiferenta in fata celor care nu au puterea sa treaca dincolo de manierisme, cuvinte 
dragalase, gesturi cu mesaj. 

Omul este ceea ce este si devine ceea ce gandeste acum, dar azi nu vom crede in 
aceasta idee si nu vom dori sa ne putem lasam antrenati de aceasta curgere a destinului, 
a karmei, pentru ca vom considera in afara lor. 

Pentru omul obisnuit, aceasta iluzie de a fi in afara a ceea ce produce suferinta 
sau da viata conditionarilor aduce o desconsiderare a legilor, a justitiei, a educatiei, a 
propriilor reguli morale, a propriei sanatati impingand emotia sau efortul fizic dincolo 
de cat se poate suport acum. Ceea ce este tangent la noroc ne umple sacul si stiindu-l 
greu in spate ne convideram bogati. 

La capitolul evenimente, ziua ne implineste mici asteptari ce vin mai mult prin 
cuvinte sau promisiuni si mai putin prin fapte. Ceea ce implica actiune aduce mai 
curand o hrana pentru suflet, pentru ca va intari prin convingere puterea, increderea in 
sine, curajul sau le va diminua. 

Elementul cel mai important cu care vine aceasta zi este aceea a descoperirii, 
implinirii care se iveste de dupa deal, de dupa linia orizontului adica de acolo de unde 
Soarele poate rasari sau poate apune. 

Prin urmare, ziua de azi si multe din aceste valente se vor regasi si in cursul 
zilei de maine, aduce puterea de a intelege intr-un punct minim. Astrologii pun aceasta 
diminuare a intelegerii prin relatia dintre deplasarea Lunii si unghiul de aproximativ 60 
de grade activ azi intre Venus si Neptun, altii vor pune aceasta reducere pe astenia de 
primavara, pe un deficit de intelegere, pe o cultivare a indoielii sau pe o lipsa de 
experienta in ceea ce privesc evenimentele care ne ies acum in cale. Elementul prin care 
se explica toate acestea sunt de fapt tot o forma de a distrage atentia sau de a-i justifica 
ratacirea. Oamenii nu sunt fiinte limitate in gandire, doar ca uneori nu se pot exprima la 
intreaga lor capacitate, asta pentru ca exista un intreg complex de factori care ne 
hraneste neputinta, limitarea sau subdezvoltarea. Cerul de azi nu ne impovareaza 
gratuit, ci ne pune in fata iluziei de a fi pe care o vom percepe in mod ascendent si, daca 
trecem cu privire de-a lungul istoriei, descoperim ca lipsa de profunzime este cea mai 
mare problema a umanitatii. Iluzia omului care nu-si poate adanci gandurile sau 
emotiile este asemenea binelui savarsit fara asumarea raspunderii gesturilor, fara a avea 
responsabilitatea deciziilor si fara a se gandi la consecinte. Vietuind in acest haos el 
devine practic un univers negativ care, prin magnetism, prin rezonanta, atrage ceea ce ii 
seamana. 

Cei care se situeaza in afara acestui negatism, adica cei mai putini dintre noi, 
descopera azi necesitatea de a manca sanatos, de a intelege, de a visa, de a se juca, de a 
gandi mai mult sau a simplica trairile, de a crede, de a iubi sau de a se sacrifica. 

Oglinda magica a teribilei vrajitoare din “Alba ca zapada si cei sapte pitici” este 
un instrument de tortura pentru cei orientati negativ, pentru fiintele dizarmonice, 
pentru cei ce se hranesc cu invidie, egoism, vanitate. Pentru ceilalti este o minunata 
sursa de putere, lumina, intelegere. 

Azi in oglinda magica nu ne uitam noi, ci calitatile pe care le detinem. Unele se 
vor autodevora vazandu-se, altele se vor imprieteni cu cerul si vor deveni mai puternice. 
Nu trebuie sa traim cu iluzia ca, vazandu-ne in oglinda gura care isi intinde colturile, 
inseamna ca suntem fericiti. Grimasele trec si ele tot printr-un fel de zambet. 

 
 
 
Marti, 30 martie 
Un alt benefic vine si ne invita la o altfel de abundenta: Jupiter prin sextilul cu 

Capul Dragonului. 
Inainte de a pune semnul egal intre bine si acest aspect trebuie sa trecem prin 

Luna plina din Berbec, suficient de puternica si de calduroasa pentru a decongestiona 



2010 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime! 
 

94                                                                                         © Gheorghiță Coşer, 2010 

zonele inghetate ale sufletului, gandurile care au stat ascunse alaturi de teama sau 
neputinta. Azi cu toti vom avea senzatia ca putem sa facem orice, ca ne putem umple 
conturile bancare cu venituri suplimentare, ca putem avea 10 joburi in acelasi timp si ca 
ne mai si putem odihni dupa asta. O alta forma a iluziei se apropie azi de noi si ne 
introduce intr-un carusel al jocurilor de noroc. Nu este vorba de ruleta, zaruri sau bingo, 
ci de un joc al riscului, de un joc al fanteziei de a pacali destinul. Vom dori sa jucam o 
carte pe care o pretindem norocoasa, nu pentru ca avem experienta in directia asta, ci 
pentru ca asa ne cere acum nevoia. 

Nevoia de mai mult aduce cu aceasta Luna plina gesturi triste de a obtine ceea ce 
nu este corect, de a ridica veniturile sau avutia personala, de a spori aventura, 
experientele sau trairile, de a acumula cat mai multa informatie sau de a ne umfla 
conturile karmei bune, acolo sus, in ceruri, cu fapte bune, cu devotament, chiar cu 
sacrificiu. 

Ieri am admirat in vitrina frumoasele bijuterii ale destinului si nu ne-a deranjat 
ca, in aceasta scena, eram cersetorul care iubea stralucirea si frumusetea acelor obiecte, 
nu contele dependent de confortul pe care ele i l-ar oferi. Azi ne cuprinde rusinea ca nu 
avem suficient, ca nu avem pe masuna renumelui sau faimei, ca nu vom face fata la ceea 
ce va veni peste noi in viitor. 

Luna plina din Berbec ne incearca pe curaj si independenta, pe puterea de a 
infrunta poftele trecut. Unii se vor vedea azi cu dorintele trecutului indeplinite si deja nu 
se vor mai bucura de ele pentru ca valiza este deja plina cu zeci de liste de revendicari, 
cu zeci de ravase, cu pagini intregi de solicitari schimbate, ajustate sau completate, pe 
care le vom trimite acum spre solutionare. 

Pe acest font sextilul lui Jupiter cu Capul Dragonului aduce un semn de geniu, un 
moment de recompensa pe un fundal tragic. Acest unghi intre un benefic situat in 
domiciliul sau nocturn si un element karmic, ridica si sacralizeaza semnul martirului. 
Suferinta care isi gaseste un culcus interesant in Pesti devine, prin aceste pozitii, un 
semn de noblete, un balazon, un exemplu. 

Daca pentru cei care dezvolta puteri psihice mari, ce sunt porniti pe o cale a 
autocunoasterii, renuntarea si, implicit, fenomenele conexe impuse de simplitate, sunt 
elemente de incarcare pozitiva, de elevare launtrica, pentru ca sentimentul si gandirea 
se fixeaza pe un ideal, ce depaseste cadrul stramt al acestei lumi si care ii confera 
multumire si pace launtrica, pentru omul obisnuit puterea se va asemana azi cu un cutit 
sau o alta arma alba cu care se vor rani din neatentie. 

Cu Luna in Balanta, in primul semn al emisferei sufletului, aflata azi in careu cu 
Capul Dragonului, si cu Jupiter in ultimul semn al aceleiasi emisfere, dar in sextil cu 
acelasi element karmic, judecata pare sa fie mai dreapta atunci cand vine din afara, 
atunci cand este facuta de alti, nu cand ne-o atribuim siguri. 

In analiza traditionala sextilul Jupiter-NN aduce evenimente importante pentru 
destin, care sunt rare, care apar de cateva ori in viata si cand apar, tocmai pentru ca sunt 
rare, ne gasesc la o alta varsta, cu alta experienta si deci nimic din ceea ce am invatat 
anterior, ce stim, nu mai poate fi la fel. Acum ele tin mai mult de elementul cognitiv, de 
factorul de decizie: se decide in favoarea noastra, primim sfaturi bune, se face dreptate, 
suntem indepartati de pe un drum gresit, suntem protejati de un drum gresit sau pur 
simplu o intamplare fericita ne scoate in cale bucurii uitate. 

Aspectul este lent si el si-a facut simtita prezenta in ultimele saptamani, dar va 
mai fi activ si o parte din luna aprilie. Intelegem deci ca norocul si binele pot lua forme 
neobisnute. Cand vorbim de Jupiter si despre spiritul sau justitiar trebuie sa ne 
asteptam si la evenimente dure ale vietii care ne trezesc la realitate si care ne lasa in 
urma lor complet schimbati sau cum spun unii spun “mai maturi”. 

Seara zilei este colorata de nervi si invidie, de neputinta de a tine sentimentele in 
frau si, din prea mult bine, ne criticam patenerul de viata, rudele, colegii de serviciu, 
sefii sau vecinii. Discutiile pot lua o forma complicata si de la o simpla gluma se poate 
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ajunge la explozii temperamentale. Femeia este mai vulnerabila fie ca protagonista, fie 
ca motiv de galceava. 

Prin urmare, ziua este din nou o zi importanta, una de destin care va implini 
motivul suferintei din ultimele saptamani. Azi ne dam seama care a fost motivul pentru 
care am suferit in ultimele saptamani, dar nu suntem in stare sa ne oferim explicatii si 
nu putem avea nici perspectiva a ceea ce va urma. Ceea ce vine din interior se va numi 
observatie, iar ceea ce va veni din exterior se va numi explicatie. Pentru o analiza a 
contextului va trebui sa avem sufletul deschis, sa ignoram tentatiile si aerul de 
superioritate, sa nu ne lasam in voia superficialitatii si sa acceptam ce spun ceilalti 
pentru ca Jupiter patroneaza, impreuna cu Sagetatorul, intelegerea, iar acum relatia lui 
cu Axa Dragonului (sextil cu NN si trigon cu NS) ne reamintesc ca avem o karma in 
comun pe care trebuie sa o consumam, si in aspectul pozitiv – cel al ajutorului reciproc 
– nu doar in cel negativ. 

Luna plina, pe acest aspect al lui Jupiter, va inspira teama si resentiment, pentru 
ca oameni sunt orientati negativ si pentru ca prefera sa ia din viata ceea ce este simplu, 
chiar daca prin asta isi complica existenta din ce in ce mai mult. 

Intr-o alta transpunere, comparatia dintre observatia personala si cea exterioara 
apare ca atunci cand Eul personal spune “Cred in Dumnezeu!”, iar ecoul ii raspunde “Eu 
sunt Adevarul, Calea si Viata!”. 

 
 
 
Miercuri, 31 martie 
Ultima zi a lunii martie este o zi complicata de exhibitionismul afectiv a lui Venus 

anaretic pe Berbec. Pentru ca lucreaza usor cu notiunile, chiar daca nu le intelege si nici 
nu le poate integra, Venus va reusi sa bulverseze azi gandirea, faptele, sa aduca 
distorsiuni in modul cum vedem lucrurile, in perspectiva lor. 

Venus este vedeta zilei pentru ca incepe, la ora 0:44, cu un sextil ridicat cu 
Chiron, apoi va trece pe gradul anaretic pentru ca seara sa treaca in Taur, timp in care 
Luna isi finalizeaza periplul ei pe ultimul sector al Balantei, ca la 15:40 sa treaca si ea in 
semnul urmator, Scorpion. 

Pentru ca Venus este cea care atrage atentia azi, ne putem astepta la o explozie de 
veselie si buna dispozitie, de jovialitate, de dinamism, o inclinatie spre actiuni care sa se 
finalizeaza repede, spre idealism, spre independenta si expresivitate. Vibratiile ei, pe 
final de Berbec, sunt atat de variate si abundente incat putem spune cu mana pe inima 
ca vom trai o zi cat altadata intr-un an. 

Sextilul Venus-Chiron este semn de libertate, de alegere. Daca ieri destinul a 
venit cu sanse si oportunitati, cu vise, cu impliniri, fiecare incununand eforturi mai 
vechi, fie prin martirizarea sau sacralizarea eforturilor, azi devenim mici intelepti ai 
problemelor proprii. Ieri nu am fost in stare sa identificam solutiile cu instrumentele pe 
care le avem, pentru ca ecoul gandurilor, prin deschiderea prea mare pe idei, notiuni, a 
extins sentimentele spre un sector cu mult superior sau diferit fata de emitent si ne-a 
arata ca lumea exterioara, realitatea exterioara poate fi complet diferita de observatiile 
sau experientele personale. Azi ne apropiem mai mult de realitate si incepem sa 
distingem usor chipurile oamenilor, sa le intuim starile sufletesti sa le pricepem 
gandurile, sa le sustinem faptele fara sa le spunem implicit: “Uite fac asta pentru tine, e 
bine?”. 

Semnul de curaj in sentimente, alegeri ale vietii ne aduce deplasari cu gandul sau, 
concret, cu un mijloc de transport, asta pentru a intari increderea in sine si convingerile. 
Fiind un aspect care se implineste noaptea, calatoria poate fi, in cele mai mult din 
cazuri, in vis, pe un traseu energetic, spiritual spre un locas special. Trarile din timpul 
noptii sunt asadar unice, speciale, iar imaginile cu care sunt insotite au un mesaj clar 
referitor la destin, la planuri de viitor la alegerile dificile pe care trebuie sa le facem 
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acum sau la taria de caracter de care trebuie sa dam dovada in aceste vremuri de 
rastriste. 

Dimineata ni se intuneca mintea si revenirea la problemele cotidiene va fi 
perceputa ca o dislocare a intregii fiinte. Cuvantul raneste, agreseaza si tot ceea ce-l 
sustine ne creeaza o mare greutate, indiferent ca este vorba despre un telefon care ne da 
o veste proasta, despre o carte preferata pe care varsam cafeaua din neatentie, ca se 
defecteaza un aparat electrocasnic sau ca informatia circula de la om la om in mod 
distorsionat, ajungand sa devina decizie prin eroare si dizarmonie. 

Pana in jurul orei 15:00 activitatea va inclina spre melodrama. Dupa ce dimineata 
va tulbura apele, iar unora chiar le-a scufundat vasul, cele doua trigoane pe care Luna le 
va implini cu Neptun si respectiv cu Chiron, aduc un tandem foarte interesant. Ceea ce 
dimineata era apa tulbure, acum devine ceai, shake, cafea cu lapte. Aceasta schimbare 
este sustinuta de inclinatia curenta a oamenilor de a se teme de confruntarea cu sine, de 
a-si asuma raspunderea faptelor pe care le savarsesc si de a infrunta consecintele. Visul 
binelui permanent, a fericirii perpetue ne face sa inghitim in acest interval noroiul pe 
care l-am dispretuit dimineata, cand sufletul era, dupa o noapte frumoasa, incarcat de 
lumina si profunzime. 

Aceasta acceptare ne indreapta spre curba de jos a lui Gauss atingand in 
intervalul 15:00-16:00 punctul critic. Acum opozitia dintre Luna si Venus ne face sa 
negam sau sa anulam, cu acelasi fond de dizarmonie interioara, binele care ne-a sustinut 
faptele din ultima perioada, sa nu ne mai incredem in puterea interioara, sa nu mai 
avem incredere in oameni, sa-i judecam dupa fapte care nu le sunt specifice, sa-i ranim 
prin indiferenta, detasare sau dispret. Avand-o pe Venus pe gradul anaretic, multi vor 
deveni agresivi la un factor de stres venit din mediul exterior, fiind prea preocupati de 
drama interioara, de lipsa obiectelor dorite, neputinte sau insuccese pentru a realiza ca 
gandirea este cea care aduce o mare tensiune in mediu, iar mediul reactioneaza. 

Trecerea Lunii in Scorpion, dupa ce sursele de inspiratie ale zilei (Luna si Venus) 
au trecut prin toate starile posibile, va fi perceputa ca o revenire la ratiune, la gandul cel 
de pe urma. Acum ne vom delecta cu detasarea, cu intelegerea, cu discernamantul, acum 
stim ce trebuie criticat si ce nu, cum trebuie sa judecam o situatie si cat de important 
este sa inghitim ecoul faptelor noastre si sa-l lasam sa strige in interior, nu sa facem 
parada cu ceea ce stim sau nu stim, cu ceea ce credem ca intelegem, cu ceea ce ne 
atribuim ca invatatura, dar de fapt ne vine prin inspiratie, fara a avea vreun control. 

Finalul zilei va zdruncina si aceasta liniste, indiferent cat de bine va fi ea 
argumentata si indiferent cat de bine ne vom izola. Marte din Leu, revenit la mersul 
direct are acum o noua serie de nemultumiri, unele personale, interne, nemultumiri 
legate de echilibrul sau interior, de armonia in grup, neincredere in consoarta, in parinti 
sau copii, neincredere in cel mai bun prieten, in ghid, maestru sau in Dumnezeu. 

Seara trecerea lui Venus pe domiciliu aduce o altfel de intelegere a vietii. Totul va 
deveni practic, palpabil, simplu, abundent si daca ne va parea complicat asta se va 
intampla pentru ca acum vom intra in posesia unor solutii pe care nu le-am mai avut in 
ultimii 12 ani. Cu Venus in domiciliul si Jupiter in domiciliul noctur, dintr-odata ne 
revin puterile si norocul, lucrurile se simplifica si tensiunea care ne intuneca mintea se 
disipa si dispare. 

Venus va sta in Taur pana pe 25 aprilie si va aduce, prin legatura sa speciala cu 
Jupiter, sanse si beneficii cu care nu ne-am mai intalnit de 12 ani. Caracterul lor va fi 
unul eminamente benefic, de dreptate, de epurare, de eliberare de un factor negativ care 
se ascunde in spatele unor fapte bune, de un element care complica viata sau o strica 
progresiv. Acest tranzit va avea un varf, pe 17 aprilie, in sextilul pe care cei doi benefici il 
vor face. Pe 17 februarie, cand Venus si Jupiter s-au intalnit in Pesti (conjunctie), Venus 
era exaltata, adica isi punea in joc anumite calitati, nu ca acum intregul patrimoniu, 
intregul spectru al rafinamentului si puterii sale de persuasiune. 
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Vom asista la schimbarea gustului pentru frumos, la inclinatia spre a acumula 
valori solide, puternice si, mai ales, vom beneficia de un sprijin pozitiv pentru a finaliza 
ceea ce am inceput in 1998. 

Prin urmare, ultima zi a luni este un balsam pentru suflet. Ea va aduce multe 
evenimente, fie implinindu-le, fie anuntandu-le sosirea. Semnul de progres va veni azi 
prin relationare. Modul in care vom intelege ca trebuie sa ne purtam va fi o mare 
enigma. Cei mai multi dintre noi vor fi azi intuitivi si vor fi cu atat mai contrariati cu cat 
stiu ca nu le este specifica aceasta calitate a spiritului. 

Azi ne vom aminti de vremurile bune pe care le-am avut, de beneficiile acelor 
perioade si vom incerca sa ne implicam in fapte identice celor din perioadele la care 
facem acum trimitere. Acum insa contextul este altul si spre seara intelegem ca durerile 
sunt localizate in alte zone ale corpului sau in alte sectoare ale vietii. Daca vom face apel 
la trecut pentru a ne convinge ca acesta se poate repeta, ne inselam si nu vom mai putea 
sa descoperim care sunt acum adevaratele valori. 

Apelul, invitatia ne pun azi fata in fata cu ceea ce este pretios si putin in viata 
noastra. 

 
 
 
Joi, 1 aprilie 
Prima zi a lunii aprilie ne indemna sa simplificam modul de a gandi. Mercur, 

trecand prin sextilul cu Neptun, va pune accentul pe intuitia, pe comunicare nonverbala, 
pe transfer de informatii prin metode neconventionale. Implinindu-se in separatia 
sextilului Lunii cu Pluton, sextilul Mercur-Neptun intervine in viata noastra cu o noua 
gama de trairi si fapte. Se va trece de la implicare, actiune, dorinta de afirmare, 
seriozitate, la idealizare sau cultivarea spiritului artistic, a sensibilitatii. Oamenii vor 
simti o mare atractie spre necunoscut si pot porni azi in calatorii fizice sau astrale, pot 
continua demersuri lasate in urma in februarie sau pot gestiona resurse pe care acum sa 
le descopere si despre care nu au stiut. 

Viteza cu care Mercur trece prin Berbec, dar si unghiul pe care acum il implineste 
cu Neptun ne atentioneaz asupra epuizarii nervoase, a tensiunii psihice pe complicatii 
sociale, pe frustrari personale, pe neimpliniri si esecuri comportate de viata personala. 

Luna este inca in Scorpion si ratiunea este stapana peste sentimente, de aceea 
orice sarcina suplimentara care vine spre noi acum, sub forma unui indemn sau sub 
aspectul unei necesitati ivita pe neasteptate, ne va trezi deopotriva curiozitatea si 
ambitia si, a intra intr-un domeniu metafizic incarcat de ambitii descoperite prin 
intrumente fizice, este ca si cum am vrea sa punem un litru de apa intr-un pahar de 200 
ml. 

Acest semn de contradicitie este sustinut doar de situatii si fapte bune. Oricat de 
intense si neplacute sunt trasaturile negative ale zilei, aspectul general va fi unul bun. 
De aceea atentionarea va face trimitere azi la luciditate, selectie, discernamant. 

Prin urmare, iata inca o zi in care riscam sa risipim sanse astrale, oportunitati 
sociale, mobilizari ale resurselor pentru finalizarea unor demersuri abandonate in luna 
februarie din reavointa, lipsa de simt sau de energie. Azi se implinesc numai aspecte 
bune (trei sextile si un trigon) si cadrul general, directia este una buna, dar se vor folosi 
insa energii care nu contin tocmai mesaje corecte. Luna, in Scorpion in cadere, 
intotdeauna isi va motiva ratiunea, criticismul, vivacitatea printr-un gen de contractie 
negative, de nerv, de stres, de incordare, de frustrare, de ambitie. Daca toate acestea le 
folosim pentru ceva bun nu poate decat sa ne bucure, insa derularea nu va fi placuta, 
consumul interior fiind evident. 

Traind aceasta distorsiune intre intentie si sinceritate, multi vor confunta 
oportunitatile destinului (sextil Luna-NN) ce se vor ivi azi si, daca sunt de amploarea, 
finalizarea lor va aparea in jurul zilei de 11 aprilie, cand Luna va trece prin punctul de 
trigon cu pozitia sa de acum, cu o avalansa se energie, cu o falsa abundenta in valori, 
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bani, energie, intalniri, care nu vor fi decisive pentru ce le vom obtine dintr-o cana in 
plus de cafea, o dobanda a unui depozit bancar, un telefon de incurajare, o apreciere, o 
invitatie intr-un loc nou nu o schimbare a stilului de viata. 

 
 
 
Vineri, 2 aprilie 
Trecand pe gradul anaretic Mercur va aduce revolta pe somn, odihna, timp 

pierdut, neputinta si intelegere, impunand dezvoltarea unor trasaturi contrare acestora. 
Noaptea de joi spre vineri va fi agitata si am putea avea surpriza ca un zgomot, pe care in 
mod obisnuit sa nu-l percepem, sa ne trezeasca si sa ne lase intr-o agitatie imposibil de 
stavilit fara un calmant, o pastila de somn sau o sedinta de dialog interior in care sa-i 
certam pe toti cei care ne vin in minte. 

Sextilul lui Mercur cu Chiron se va implini noaptea si valorile sale se vor indrepta 
mai mult spre latura subconstienta a personalitatii. In acest interval, important este 
ceea ce va veni spre noi, nu neaparat ceea ce elaboram sau chiar facem. Asadar, mesajul 
unui vis va trebui analizat mai mult cu cat este mai agresiv sau contine scene contrare 
celor pe care le-am putea intalni in realitatea fizica. 

Spre dimineata greutatea unui somn complicat de efortul de a intelege sau de a 
rezista unui bombardament astral ne indemna la stimulente, la un ajutor din exterior, 
fie pentru a merge pana la serviciu, la scoala, la piata sau pentru a elabora un material 
care cere azi urgentare. Lipsa de energie va fi resimtita azi mai mult decat in zilele 
anterioare ale acestei saptamani. 

In a doua parte a zilei, trigonul pe care Luna il va implini cu Uranus, dar si careul 
pe care il va face cu Neptun, va aduce o noua serie de contraditii, ca un paradox: o 
contradictie sustinuta pe contradictiile din prima parte a zilei. Adica in a doua parte a 
zilei ne vom comporta ca si cum am avut o dimineata normala, ca si cum pentru ceea ce 
s-a intamplat altcineva trebuie sa poarte raspunderea. 

Fiind un tandem pe un interval de o jumatate de ora intre trigonul Luna-Uranus 
si careul Luna-Neptun, binele si raul, fapta constructiva si cea distructiva se vor 
amesteca incat cel lacom, care va dori sa-si revendice meritele altora, se va pacali si va 
inghiti si esecurile lor, pentru ca 2 aprilie nu este o zi a eficientei si deci nu este acum 
momentul sa se de-a lovitura. Astfel, orice tip de transfer, de deplasare, de modificare a 
unei imagini, de evidentiere a calitatii de grup prin munca unui singur membru va 
comporta azi o eroare, o distorsiune. 

La 16:05 Mercur va trece in Taur unde va sta destul de mult, pana pe 10 iunie. In 
acest timp intre 18 aprilie si 12 mai el va fi retrograd, fara a parasi acest semn prin 
mersul inapoi. 

Fiind atat de lent in deplasarea sa Mercur va fi practic si disciplinat, interesat de 
aspectul constructiv al lucrurilor si foarte hotarat in ceea ce face. Prin aceasta schimbare 
se va trece de la viteza de reactie, de la cuvinte spuse repede, de la procedee aplicate in 
mare graba, de la finalizarea rapida a unor demersuri sociale, la un alt ritm, cu mai mult 
calm si mai multa intelegere. Pana pe 10 iunie se va insista mult pe deliberare, pe 
metoda, pe reguli, pentru a se obtine solutii trainice, stabile. 

In Taur, Mercur se intereseaza deopotriva de valoarea practica si de cea 
emotionala a situatiilor. El nu va alege nimic doar pentru ca se inalta pana la cer sau ca 
va avea numele lui pe frontispiciu, ci va dori sa fie incantat si de forma, culoare, miros, 
de armonie ori bogatie. Dupa viteza arzatoare a lui Mercur in Berbec, care a avut 
benefiicile sale in sensul care a produs o epurare, pe care numai asa o putea eficientiza, 
mersul lent din Taur poate insemna tergiversarea unor solutiii, imbolnavire prin 
neputinta de a elimina un depozit de toxine, de a identifica solutiile cele mai eficiente, a 
se lipi de ceea ce nu trebuie lasat in urma. Aspectul este pozitiv, insa in afara de 
perioada de retrogradare (18 aprilie-12 mai). 
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Azi, cand Mercur abia a intrat in Taur si cand a descoperit ca daca se opreste si-si 
numara banii descopera ca are mai mult decat “i se sufla in casca”, Luna parcurge 
ultimul segment din Scorpion, aduand o contradictie serioasa intre cele doua planete pe 
ideea: “emotia este stabila, are propria ei memorie, deci trebuie sa-mi ajutez gandurile 
dupa semnalele ei!”. In realitate, emotiile sunt ciufulite si cu pantalonii rupti, obosite de 
atatea nevoi si de imixtiunea ratiunii. Intervalul 16:05-19:52 este asadar un interval al 
hotararilor gresite, al planurilor de viitor facute pe o experienta gresita, deficitara, care 
nu se mai potriveste contextului. Impulsivitatea sau caracterul rece, transant al 
sentimentelor au fost utile cand Mercur era in Berbec, rapid, vitezist chiar si cand doar 
incrancenarea sau critismul ii mai stavilea din elan. Acum, in Taur Mercur s-a oprit din 
agitatia sa si, din inertie, in intervalul indicat, ne va reaminti ceva din ultimele luni care 
va rascoli fiinta si o tulbura. 

Trecand in Sagetator, Luna va vrea sa recupereze timpul pierdut sa se 
reintalneasca cu prietenii, sa povesteasca, sa scrie, sa citeasca, sa calatoreasca, sa 
evadeze dintr-un spatiu ingust sau trist. Trecerea se produce seara si multi vor prefera 
sa viseze sau sa-si faca planuri de evadare pe care sa le puna in aplicare incepand de 
maine. 

Prin urmare, ziua este complicata de schimbarea modului vibrational al lui 
Mercur. Se trece de la agitatie, neputinta, stres, intransigenta si distrugere, la calm, 
metoda, spirit practic, discernamant, seriozitate. Azi insa vom da dovada de multa 
incapatanare atat in prima parte a zilei, cat si in a doua, pe care le vom motiva diferit si 
ne vom scuza invocand situatii diferite. In realitate, azi situatiile nu vor comporta o 
mare diferenta decat intre ceea ce se intampla cu starea sufleteasca de dimineata 
devreme si cele pe care le percepem seara tarziu. 

Schimbarea zodiei de catre Mercur aduce pentru urmatoarea perioada si o 
schimbare a gandurilor, a impulsurilor, a alegerilor, iar trecerea de la viteza a cincea, la 
a treia si apoi la viteza intai intr-o singura zi va solicita mult vointa, emotiile si 
discernamentul. 

Pana pe 10 iunie vom face apel la elemente ale personalitatii pe care le-am crezut 
uitate. Ele vor fi in mare parte bune si daca acum, cand consultam acest mesaj, ne 
gandim ca forfota, viteza si greutatea cu care intampinam totul are dintr-odata un alt 
ritm, deci poate veni cu o alta serie de probleme ne inselam. Cu Mercur in Taur avem 
motive sa speram in mai bine sa ne redobandim acel echilibru interior, acea stabilitate 
cu care sa putem face fata conflictelor astrale pe care le anunta primavara lui 2010. Din 
2 aprilie acest aspect se va rezolva. Trebuie insa sa intelegem ca imensa greutatea 
impusa de Mercur nu s-a datorat numai vitezei cu care a trecut prin Berbec, ci pentru ca 
asa s-a deplasat pe ultimele trei zodii si organismul a resimtit acest tranzit intens ca pe o 
perioada de suprasolicitare, in care este obligat sa lucreze la un alt ritm, cu o alta viteza. 
Multi nu dispun de antrenamentul necesar, nici de puterea necesara sa lucreze la o asa 
viteza, tocmai de aceea ultimele luni au fost epuizante. 

 
 
 
Sambata, 3 aprilie 
Impacarea cu sine va fi o mare incercare a acestei zile. Toate vin sa ne 

multumeasca, adica sa ne implineasca acele dorinte pe care le-am avut in trecut, dar 
acum contextul este altul si nu ne mai multumeste aspiratia pe care am aratat-o la 
inceputul anului. 

Incepem ziua cu un trigon Luna-Marte si o terminam cu unul Luna-Soare, fara a 
implini un triunghi regal cu cele doua planete. Luna devine asadar mesager intre cele 
doua planete masculine, intre cei doi poli ai masculinitatii: puterea si dominarea. In 
Sagetator, Luna va cauta intotdeauna sa se sprijine pe valori, criterii, calitati, 
rezervandu-si dreptul de a le alege ca pe o tinta a evolutiei individuale, ca pe un ideal pe 
care sa-l implineasca prin cultivarea acestora. Pusa in situatia de a fi un mesager intre 
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putere si dominare, Luna va crea sentimente confuze si nu va sti ce sa aleaga: puterea sa 
sau a celorlalti, puterea prin autoexprimare sau prin cultivarea valorilor universale si, de 
partea cealalta, va oscila intre dominarea prin cuvant sau exemplu personal, ori 
dominare prin ideal sau prin renuntare. 

Feminitatea este dezavantajata azi. Prin careul lui Venus cu Marte si implicit prin 
misiunea stanjenitoare a Lunii din Sagetator, oamenii se vor gandi azi ca nu e bine 
indiferent ca aleg valorilor, ori le cultiva, ca isi indreapta atentia spre aspecte abstract 
ale vietii sau isi consuma intreaga energie pentru bani sau confort material. 

Spre seara, trigonul luminariilor simplifica lucrurile inlaturand din schema 
puterea de a mentine confuzia. 

Un aspect important al careului dintre Venus si Marte este cel al dizarmoniei 
vietii intime. Activandu-se un sector puternic al crucii fixe, atasamentele si posesivitatea 
devin puternice, angrenajele sentimentale se complica si sinceritatea nu va fi deloc 
preferata azi. Prin acest aspect oamenii isi vor ascunde sentimentele pentru ca se vor 
teme sa nu piarda controlul, sa nu se consume in stari penibile, se vor simti ridicoli 
exprimandu-si emotiile si le va fi rusine de corpurile lor. De partea cealalta tensiunea va 
cauta o alta exprimare, placerea de asemenea si unii se vor trezi ca le va fi totuna ca isi 
iubesc prietenele cu patima sau le forteaza la jocuri intim, de vreme ce ii tenteaza. 

Prin urmare, 3 aprilie este o zi a emotiilor complicate de absenta intelegerii. 
Multi vor fi atrasi de aspectul superficial al vietii, de vulgaritate fara sa-si puna 
problema daca aceasta inclinatie are vreo consecinta asupra vietii. Totul se va ghida 
dupa “Asa simt!”, “Asa imi vine” si cu greu cineva se putea impotrivi. 

Rolul de mesager al Lunii este unul jenant. Ceea ce este penibil va fi afisat ca un 
mijloc de exprimare si va contraria creand o puternica dizarmonie. Cuplurile sunt 
incercate azi de neincredere si nesincronizare a intensitatii dorintei. Se vor minti ca simt 
intr-un anumit fel sau ca nu simt, in timp ce inima le fierbe dupa dragoste sau dupa o 
alta iubire, una ascunsa. 

 
 
 
Duminica, 4 aprilie 
Ceea ce s-a intamplat ieri nu ramane fara urmari. Mintea adusa in momentul de 

maxima profunzime, in punctul unde se depoziteaza cele mai ascunse sentimente sau 
porniri a retinut ca realitatea, in special cea sentimentala, nu este cea pe care o credeam. 
Azi erotismul se va situa la aceeasi cota cu nivelul afisat ieri, insa se poate exprima mult 
mai usor, simplu pentru ca simtul penibilului este mult diminuat. 

Ultima zi a saptamanii este o zi a cuvintelor false. Pluteste in aer o stare buna 
pentru ca suntem eliberati de tensiunea careului Venus-Marte implinit la grad perfect 
(el va mai fi insa activ cateva zile), dar nu este atat de bine incat sa consideram ca 
parcurgem o noua realitate sociala: e bine, dar parca nu, e cald, dar parca nu e, a venit 
primavara, dar parca e fie iarna, fie vara s.a.m.d. 

Aceasta oscilare nu este confuzie, asa cum era ieri, nici dispret fata de persoana 
care ne sta alaturi, ci mai curand un entuziasm mut, o flacara care vrea sa se inalte si 
vantul o chinuie, o furnica impovarata de un graunte imens ce vrea sa urce o movila de 
nisip. 

Cea mai mare parte a zilei se va situa intre sextilul Luna-Lilith si careul Luna-
Uranus si, spre seara, Luna intra in fereastra conjunctie cu Pluton, nu inainte de a 
implini un sextil cu Neptun, poetic si emotionant. 

Prin urmare, ultima zi a saptamanii este o celebrare a superficialitatii si a 
chinului de a zambi atunci cand nu e simplu sa faci asta, chiar daca nimeni nu-ti este 
impotriva. Vom povesti ce bine ne-am simtit, ce zi minunata am avut, dar in realitate 
nimic nu a fost asa cum spunem, cum am fi vrut, nimic din ceea ce s-a intamplat nu ne-a 
umplut golul imens pe care primele luni ale anului le-au lasat in urma, prin efortul si 
consumul la care ne-a suspus. 
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Unii vor prefera sa se gandeasca la ceea ce a fost bun, alti se vor simti usurati de o 
povara grea. Cu totii vom intra in posesia unei noi stari de spirit, in posesia unei noi 
modalitati de exprimare, a unei tactici noi, folosind persoane noi, instrumente noi. 

Gama intamplarilor pozitive repartizate acestei zile pornesc de la simple 
aprecieri, laude sau felicitari si merg pana la promisiuni ale unor colaborari sau chiar 
consolidarea unei relatii, parteneriate civile, casatorii s.a.m.d. 

Terenul este insa instabil pentru ca azi oamenii vorbesc din motivul pe care l-am 
precizat mai sus si nu este cazul sa visam la schimbari decisive ale vietii, doar pentru ca 
ne simti putim mai siguri pe sentimente, ganduri sau relatii. Traim un an dificil si chiar 
de maine ne vom trezi la realitate, iar de asta va avea grija careul Mercur-Marte care ne 
vorbeste despre “Noi vrem egalitate, dar nu intre catei!”... chiar daca azi decorul se 
spune altceva. 

 
 
Luni, 5 aprilie 
Cu Luna pe ultimul sector al zodiei Sagetator, noaptea spre ziua de luni este 

agitata, incordat, plina de actiune, iar visele, pentru cei care dispun de puterea de a 
sublima tensiunea volitiva a acestei pozitii astrale, dinamice si previzionale. Asta nu 
doar pentru ca Luna trece prin Sagetator, ci si pentru ca este ultima pozitie pe faza sa 
descrescatoare, pe care Luna o va face cu Chiron din Varsator inainte ca acesta sa treaca 
in Pesti. Momentul are caracterul sau tragic, iar puterea sa de seductie atrage mintea si 
spiritul spre un domeniu complicat de sentimente grele, apasatoare. 

Trecand in Capricorn (exil), Luna va intra in stare de stres. De asemenea, este 
ultimul ciclu Luna-Saturn cu Chiron in Varsator, ultimul ciclu al perceperii realitatii 
prin filtrul neconventionalului, al echilibrului intre drama si sacrificiu pe care il 
mentinem prin aspiratii inalte (Chiron in Varsator) si nu prin dureri adanci (Chiron in 
Pesti). De pe 20 iulie 2010, cand va intra din nou in Varsator, vom beneficia din nou de 
aceasta combinatie, doar ca atunci Chiron va fi retrograd si nu vor mai exista jumatati 
de masura, iar alegerilor vor fi mai mult niste impuneri decat selectii deliberate. 

Ziua insa aduce o revenire la realitate intr-un mod dur si trist prin careul lui 
Mercur cu Marte, ca o lupta intre doua centre de putere, fiecare cu aspiratii in a-si 
mentine pozitia cu orice pret. Ziua se vrea deci o lupta a ideii practice, cu sensurile 
abstracte, a finalitatii concrete cu aspiratiile prea inalte pentru a putea fi atinse. Un 
Mercur in Taur intotdeauna va impulsiona spre a atinge opera, spre a o vinde sau a o 
cumpara, spre a o pune in locul cel mai valoros al casei pentru a fi vazuta de musafiri si, 
prin impactul pe care il va avea, sa i se atribuie privilegiul de a fi considerata un 
membru al familiei, o valoare care trebuie lasata in descendenta. Simtul concretului este 
prioritar la aceasta pozitie astrala si ea va rivaliza cu visul puterii, cu betia puterii, a 
triumfului ce, din lasitate, este intotdeuna atribuit zilei de maine. Asadar, disputa 
interioara dintre ceea ce este bun, concret, material, fin, artistic, frumos, si ceea ce este 
eroic, demn, grav, manierat si apoteotic, va duce constiinta la limita dintre bine si rau, la 
granita dintre bun simt si discreditare pe motive colective. Va exista un motiv colectiv, o 
necesitate colectiva care, la suprafata, va aparea ca o coeziune a mai multe minti, suflete 
sau idealuri, dar in realitate este o rezonanta a multor suflete pe acelasi motiv sau ideal. 
Azi pe oameni ii va uni scopul comun, nu identitatea, comuniunea sau prietenia. 

Sensul faptelor spre care ne indemna ziua de azi este acela al valorii personale. 
Cand cele doua planete isi imbina, pe picior de egalitate, fortele, omul este cel care 
pierde pentru ca este tentat cu valori care nu exista, desi conjuncturile vietii il indemna 
sa creada in ele. Pe un asa context faptul ca Luna devine in mijlocul zilei prietena cu 
Mercur nu face decat sa-i aduca acestuia dulceata in cuvinte si faptelor sale motive 
karmice sau istorice. Faptul ca, la cateva ore de la acest eveniment, Luna trece prin 
conjunctia ei cu Pluton nu va spori enigma, decat in viata personala, in adancimile 
psihice ale fiintei unde ascundem adevaratul motiv al faptelor acestei zile. 



2010 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime! 
 

102                                                                                         © Gheorghiță Coşer, 2010 

Trigonul Lunii cu Venus va complica si mai mult lucrurile lasandu-ne intr-o 
savoare necunoscuta, intr-o albie al unui rau care nu duce nicaieri. Abia spre amiaza vor 
realiza ca motivele disputelor la care am luat parte, ca subiectele, dialogurilor interioare 
au fost sustinute de nevoia de mai mult, de alt port, de alta casa, de alt sot/sotie, de alta 
tara sau alt continent, de o alta realitate. 

Intreaga zi devine, asadar, abstracta si trista, pentru ca lupta interioara dintre 
Mercur si Marte aduce acestora elementele necesare cu care sa se combata unii pe altii. 

Prin urmare, prima zi a saptamanii aduce discrepante intre oameni, 
intamplari, idealuri sau mijloace de exprimare. Maniera in care se vor complica lucrurile 
azi este una strategica pentru cei care actioneaza si epuizanta pentru cei care stau pe 
margine si asteapta sa treaca furtuna. Tentatia puterii este o grea incercare a zilei de azi. 
Tot ce tine de comunicare in scris sau vorbit, de legiferari, de strategii prin legi, 
contracte sau tranzactii, de sigilii sau mijloace de certificare a proprietatii, tot ce sustine 
visul, calitatile artistice sau impunerea cu forta a unei valori anuntata la finalul anului 
2009 si cultivata de-a lungul intregii zle de ieri, aduce azi vietii serioase complicatii. 

Doua planete individuale se afla intr-o serioasa dispunere, intr-un conflict, nu ca 
doi spadasini intr-un duel, ci ca doi sportivi intr-un ring, fiecare specializat intr-un alt 
sport. Regulile confruntarii le vom stabili de dimineata, cand, sintetic, asemenea unui 
rezumat a ceea ce s-a intamplat in ultima saptamana, ne vom hotari azi sa infruntam un 
obstacol. 

Sa nu va incredeti in tentatiile zilei de azi. Ele sunt rebuturi ale unor confruntari 
esuate. 

 
 
 
Marti, 6 aprilie 
Luna se mentine in Capricorn si va mentine la aceleasi cote nevoia de concret, 

atat in relatia cu sine, cat si in relatiile cu colegii de serviciu, prietenii sau rudele. Visul 
abordat ieri, acela al reusitei intr-un domeniu, al demersului care va dobora bariere ale 
timpului sau ale unor confruntari mai vechi se risipeste ca prin farmec. Azi Soarele trece 
prin careul cu Axa Dragonului aducand tulburari de vointa si neincredere, refuzul de a 
merge mai departe pe o cale, schimbarea opticii, a metodei de lucru sau, de parte 
cealalta, atacul iminent motivat de o acuta stare de nervozitate. Este o zi a marilor 
alegeri, o zi de destin pentru ca Luna se afla in careu cu Soarele, dar nu oricum, ci 
cocotata intr-unul din Nodurile sale (Luna in conjunctie cu Nodul de Nord). 

Din nou se va intampla ceva care va solicita vointa, corpul, mintea sau sufletul. 
Nu este nimic nou in ceea ce se intampla azi, s-a mai intamplat de cateva ori de la 
inceputul anului pana acum si tocmai de aceea experienta anterioara pare sa fie cel mai 
bun consilier. 

In viata personala careul intre luminarii si trigonul lui Mercur cu Pluton, cu Luna 
intr-unul din Nodurile sale (NN), valorile morale, cele care pot fi cuantificate, care pot fi 
evaluate intr-un mod simplu si direct, cele care ne reprezinta si prin care dorim sa ne 
afisam de acum inainte, vor fi puternic zdruncinate. Se va pune problema unei deplasari 
sau a apelarii la persoane aflate la distanta pentru a intelege o idee, un mecanism sau 
pentru a se finaliza un demers. Exista o contractie interioara, un nerv, o forta interioara 
motivata de o nedreptate, un demers incomplet sau o opozitie care ne incurajeaza 
faptele. 

Pe sectorul social apa, energia electrica, orice forma lichida este un mijloc de a 
spori averea, acumularile, puterea de influenta. Interactiunile nu sunt deloc 
intamplatoare, tocmai de aceea tot ceea ce ii uneste pe oameni acum, in trecut i-a 
separat. 

Se poate vorbi, asadar, de o reglare a destinului, a karmei printr-un gen de hrana, 
printr-o acumulare de valori sau printr-un apel la moralitate sau spiritualitate. 
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Prin urmare, 6 aprilie este o zi a necesitatii, a tulburarii celor mai adanci ape 
pentru a gasi mici pietre stralucitoare pe care sa le vanda si sa-si cumpere altele 
potrivite pentru nevoile de acum. Unii isi vor consuma azi depozitele din banca, altii se 
vor lupta in plina strada pentru drepturi pe care nu le vor primi niciodata, altii isi vor 
cauta prietenii din copilarie. Trebuie sa ne alegem cu mare intelepciune faptele de azi 
pentru ca va trebui sa platim imediat pentru ele. 

Faptele si gesturile din 6 aprilie vor fi mari consumatori. Este ultima zi cu Pluton 
direct si alergam azi prin magazinul de reduceri, cumparam tot, pentru ca de maine 
pretul fiecarui gest va trebuie platit cu ceea ce castigam la poker, nu cu salariul sau 
depozitul din banca. 

 
 
 
Miercuri, 7 aprilie 
7 aprilie este o zi cutremuratoare. Azi Pluton va intra in mers retrograd si Saturn, 

prin retrogradare, va intra in Fecioara. Se elibereaza zodia Balanta de tensiunea 
limitarilor, ori a angoaselor si se revine la probele anului 2009, cand banii nu ajungeau, 
libertatea era pusa la colt, iar perspectiva era sora geamana cu ratia alimentara sau 
somajul. 

Intrarea lui Pluton in mersul retrograd aduce trasaturi pentru mersul popoarelor, 
pentru echilibrul natiunilor, pentru ca intotdeuna intr-un astfel de mers el aduce 
replieri, interiorizari, adanciri a constiintei de grup prin intalniri, framantari interne, 
cautarea vinovatului pentru care intregul grup urla de durere, si intrarea intr-o perioada 
de aproximativ 5 luni de devirusare, deparazitare sau dezintoxicare. 

Motivele personale resimtite ale acestui tranzit sunt mai puternice la cei care 
detin o functie de conducere sau care si-o doresc, la cei care hotarasc destinele unui 
popor, care conduc o afacere, o firma, un birou sau un departament. Acestia, incet, 
incet, vor parcurge inapoi toate temerile pe care le-au ascuns in ultimele trei luni si li se 
va cere un supliment de putere si vointa. Unii poate s-au relaxat in perioada asta, lasand 
povara pe umerii apropiatilor, acestia vor consuma, pana pe 14 septembrie 2010, toate 
rezervele pe care le-au acumulat fiind una dintre cele mai complicate si dificile perioade 
ale vietii lor. 

Retrogradarea lui Pluton in Capricorn este insa un element revoltator, tulburator 
pentru natura umana pentru ca se va comporta ca plugul care, intors indarat, infoaie 
terenul si-l pregateste pentru noi culturi. Unele soluri nu se preteaza la arat de 
adancime, altele au nevoie de perioade de trezire din adormire sau tasare, tocmai de 
aceea unii oameni se vor inalta, altii vor cadea si aceasta perioada va fi una de referinta 
in viata lor. 

Trebuie sa ne asteptam la momente decizive pe aceasta retrogradare, pentru ca ea 
se va completa de minune cu Saturn aflat acum pe zodie de pamant, deci care se 
intoarce acum in Fecioara pentru a implini in 27 aprilie prima opozitia Saturn-Uranus a 
acestui an pe acest semn, dar nu prima din seria acestor confluente astrale negative, 
incepute in 4 noiembrie 2008. 

Intreaga zi, situata intre cele doua mari evenimente, ne va parea ca o bula de aer 
intr-un vas cu apa. Aceasta bula de aer va contine fie speranta unei noi intalniri, a unei 
schimbari maritale, a unei asocieri, a unei consolidari a starii de vitalitate, a puterii de a 
rezista in fata unor complicatii sociale ce incep de la lipsa banilor si se termina cu teama 
de a nu-i pierde, fie un semn al redresarii prin revenirea la o problema mai veche, ce nu 
a putut fi rezolvata anterior, fie prin renuntarea la tot ceea ce a fost negativ de la 
inceputul anului pana acum pentru ca dintr-odata dorim sa gandim pozitiv sau avem 
mai multa incredere intr-un intermediar, intr-un protector, colaborator, prieten sau in 
Providenta. 

Trecerea lui Saturn in Fecioara nu va produce schimbari majore de azi, ci, pentru 
aceasta zi, simpla sa interventie este aceea de a pune, dupa intrarea lui Pluton in mers 
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retrograd, a doua bariera. Aceasta revenire inseamna pentru urmatoarele 15 zile 
suportarea lui Saturn retrograd pe ultimul grad al Fecioarei, ceea ce va concentra 
tensiunile ultimilor ani intr-un mod particular, agresiv si intransigent impunand 
restrictii cu o usurinta iesita din comun. 

Banii si valorile materiale, averea personala, educatia si propriile criterii de 
selectie, bolile trecutului, teama de singuratate sau stramutarea spre o alta locatie 
pentru munca, pentru strictele nevoi, supraevaluarea nevoilor sau subevaluarea 
rezultatelor, dispute pentru intaietate pe posturi care nu mai au valabilitate, schimbarea 
incadrarii unor muncitori, chiar schimbari legislative ce aduc grave erori sistemului 
juridic sunt doar cateva din problemele acestor 15 zile de cosmar. 

Prin urmare, 7 aprilie este o zi simpla, dar trista pentru ca anunta inceputul 
unei dispute de proportii, a unor dificultati sociale care vor produce mari bucurii celor 
care au dorit sa strice binele in ultimii 3 ani, dar nu au reusit in totalitare, sau mari 
tristeti celor care mai spera ca unele lucruri dificile se mai pot schimba. In urmatoarele 
15 zile schimbarile sunt bazate de erori de intelegere, de organizare, pe intentia de a 
distruge ceea ce anterioar a umilit sau alungat, pe dispute lipsite de logica, pe conflicte 
fara sens. Azi ne vom confrunta cu linistea de dinainte furtunii si cei care lucreaza cu 
energia vor sti sa-si pregateasca structura pentru agresiunile zilelor care vin. Luminile 
alba, violet si indigo sunt elementele care confera protectie si aduc forta gandului cel 
bun. 

 
 
 
Joi, 8 aprilie 
Mijlocul saptamanii vine cu o mare tensiune ce se sprijina pe esecul zilelor 

anterioare. In plina noapte, Luna trece prin opozitia cu Marte si aspectul este dificil 
pentru cei care lucreaza pana tarziu, care se trezesc in plina noapte si apoi adorm greu 
pentru ca acum vor fi indemnati spre tot ceea ce le creaza tensiune. Vorba va apasa prin 
amploare, abundenta, iar continutul ei printr-un gen de eroare de timp. Dialogul 
interior este un semn de sanctiune prin gandurile pe care dorim sa le trimitem celorlalti 
sau prin faptul ca face apel la situatii care trebuie uitate. 

Azi se va minti mult, se va santaja, fie pentru a obliga pe cineva sa ne preia din 
sarcinile emotinale dificile, fie pentru a incerca un schimb de idei, dincolo de tensiune 
pe care emotiile ni le furnizeaza. 

Increderea in sine este azi un element care complica situatiile. De obicei oamenii 
cand isi deschid sufletul, cand devin comunicativi, inspira sinceritate si aduc mediului 
un aer proaspat, incitant. Azi, orice dezvaluire a vietii personale va impovara, va face 
aerul si mai complicat, va aduce greutati in plus, noi sarcini profesionale, noi pozitii fata 
de un superior sau o persoana mai tanara, fata de noile angajamente. Daca opozitia 
Lunii cu Marte aduce ganduri de despartire, de abandon, de refuz al asociatului, 
partenerului, obiceiurilor cu care ne umpleam timpul, careul Lunii cu Venus ne face sa 
ne indoim ca aceste fapte sunt cele mai bune, cele mai corect si ca prin asta facem un 
lucru util pentru noi sau societate. 

In a doua parte a zilei, Uranus si Neptun vor implini la grad perfect, la doar o 
diferenta de cateva ore, primul un sextil si celalalt un careu cu Junon, activandu-se, prin 
motivul relatiei, asocierii, legaturii trainice sau schimbului de energie, informatia, 
elementele care se interpun intotdeauna intre bine si rau. 

Relatia dintre Uranus si Neptun este una de aspect minor – dodectil – si ea va 
accentua pe de o parte latura practica data de evolutia prin pasi mici, anticiparea 
viitorului apropiat, semne ale unei schimbari prin progres constient sau anticiparea pe 
baza unor calcule practice. O alta trasatura a acestui aspect este aceea a dinamicii 
psihorelationale. Uranus, care se afla in fata lui Neptun, va fi cel lezat si atunci cand se 
va confrunta cu valorile acestei planete, acum pe Varsator, adica restrictii si libertati 
intelese gresit, viziuni eliberatoare sau apocaliptice asupra vietii, risipa prin cautarea 
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fericirii iluzorii, autodistrugere prin dramatism sau dezordine afectiva ori mentala, are 
tendinta de a se comporta cu aroganta si incisivitate cand combatand cu duritate ideile 
fanteziste, cand sustinandu-le cu argumente practice. Oricum ar fi, nimic serios nu se 
poate extrage din asta. Valorile practice si cele psihorelationale ale acestui aspect minor 
aduc incertitudine si confuzie. Oamenii se vor acuza de egocentrism si pe buna dreptate 
pentru ca punctul nevralgic nu va fi localizat pe o situatie sociala, ci pe una personala. 

Dodectilul Uranus-Neptun se va implini la grad perfect pe 13 aprilie 2010. 
Prin urmare, 8 aprilie aduce indoieli fata de modul in care ne-am comportat 

pana acum. Unii isi vor schimba comportamentul, considerand ca il ajusteaza, altii si-l 
vor explica mai bine asteptand pe aceasta demonstratie un feed back pozitiv, insa cu cat 
va trece timpul si ne apropiem de a doua parte a zilei cu atat avem sansele ca ecoul 
faptelor sa fie unul care sa ne sporeasca indoiala sau confuzia. Cel mai corect ar fi sa nu 
ne departam de bunul simt si sa induram fluctuatiile afective, mentale, instabilitatea cu 
care evenimentele sociale ne cuprind ca si cum am fi cu adevarat oameni maturi. Daca 
nu suntem maturi, dar ne vom stradui sa mimam maturitatea, poate ne vom alege cu 
mai multe rezultate si, cine stie, poate ne va placea atat de mult, incat sa facem ceva 
pentru a deveni o stare permanenta. 

Aceasta oscilatie intre copie si original, intre made in UK si made in Taiwan va 
tine pana pe 13 aprilie cand dodectilul se va implini la grad perfect. 

 
 
 
Vineri, 9 aprilie 
Azi Luna va implini doua aspecte: un sextil cu Soarele si o conjunctie cu Lilith. 

Este o zi simpla cu intalniri reci, rapide in care usurinta de a ne detasa va fi preferinta 
nr. 1. 

Cand luminariile sunt in sextil gandurile sunt mai clare, sufletul este inspirat, iar 
eleganta in exprimare si gesturile alese sunt sustinute de armonie si echilibru. Nu putem 
vorbi despre indreptarea lucrurilor, despre modificari esentiale ale cursurilor 
evenimentelor, ci putem vorbi de un moment de liniste, de o stationare pe care sa o 
abordam cu seninatate si dedicare. 

Unde se va indrazni, va iesi ceva bun, unde se va ezita, gestul va fi apreciat ca 
modestie, retinere, bun simt si, daca suntem preocupati sa nu incalcam dreptul celuilalt 
la intimitate si libera exprimare, orice vom face va fi apreciat. 

In acelasi determinism se va incadra si conjunctia Lunii cu Luna neagra, aducand 
chiar impresii pozitive pe gesturi negative, ceea ce va detensiona atmosfera incordata a 
ultimelor zile. 

Prin urmare, ziua de vineri va aduce o simpla raza de soare pe un decor 
mucegait si stricat. Totul va parea frumos si clar sau melancolic si artistic ca intr-o 
fotografie de epoca. Zilele trecute vor aparea ca niste nori intunecati si oamenii care ne-
au adus suferinta sau ne-au deposedat de valori importante vor aparea ca pasari care 
zboara intr-o alta directie. 

Nu putem spune ca este o zi frumoasa, desi vom auzi in jur pe cei care nu au avut 
parte de prea multe complicatii de luni pana azi spunanad “Ce zi minunata!”, dar ea va fi 
mai curand o pata de culoare. 

 
 
 
Sambata, 10 aprilie 
Pana la rasaritul soarelui, Luna parcurge azi ultimul sector al zodiei Varsator si 

trece succesiv prin conjunctiile cu Neptun, Chiron, dar si prin careul cu Junon. Acum 
Luna va incheia ultimul sector al libertatii de gandire, al libertatii de exprimare, al 
ambitiei de a deschide usi care nu au fost niciodata deschise, de a cuceri necunoscutul 
sau de a uniformiza continutul a doua vase, unul fizic si altul spiritual. Toate acestea se 
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vor manifesta azi pana la rasarit, de aceea vibratiile Varsatorului, un asistent puternic al 
incercarilor predispuse anterior de zodia Pesti, cu atat de multe marcaje pe care le-a 
continut, va trezi impulsuri contrare si le va mentine in timpul zilei pe ideea unei 
rememorari, a unei amintiri, a unei recunoasteri. 

Recunoasterea, rememorarea si reconfigurarea unor elemente pe care le stim 
deja, cu care am mai lucrat si pe care le cunoastem foarte bine devin apanajul lui 10 
aprilie, dar si instrumentele pe care le vom prefera atat azi, cat si maine. 

Trecand in Pesti Luna va deveni melancolica si trista, interiorizata si distanta, 
impulsionand activitati care se vor desfasura in intimitate, departe de ochiul curios al 
celui din afara sau care nu implica efort fizic. Sextilul sau cu Pluton, pe care il implineste 
in a doua parte a zilei, va aduce confirmari pozitive ale unor afectiuni pe sistemul 
circulator, blocaje aparute in timpul noptii sau ieri. Detensionarea se va face prin 
detasare, respingerea activitatilor, chiar somn. 

Intregul context in care relatia cu planul social, din unghiul vietii intime, este o 
continua sursa de stres, trecerea de la obligatia de a receptiona mesajele sociale, la 
amplificarea nevoii de intimitate, de cultivare a preocuparilor intr-un cadru restrans, 
intern, este pentru unii o dovada de relatie Soare in Berbec – Marte in Leu, chiar daca 
nu se construieste un unghi important. Acest dinamism este insa un produs al 
instabilitatii si este sustinut nu de un surplus de energie, ci de un deficit. 

Prin urmare, ziua de sambata ne indeamna mai curand spre relaxare, lectura, 
apropierea de amintirile familiei, de familie in ansamblu, de un membru al familiei care 
are acum nevoie de intelegere sau care ne poate oferi un sprijin prin cuvant sau o 
incurajare prin simpla prezenta. 

Unii vor apela azi la adjuvante alimentare, la compusi care stimuleaza sau 
relaxeaza, la ceea ce organismului i-a lipsit in ultima vreme. Daca o stare de nervozitate 
vine azi si-si cere locul este cea mai clara dovada ca multe din complicatiile zilelor 
anterioare au fost provocate de asta si accentuand instalarea acestei stari sufletesti va 
reinvia probleme sau complicatii mai vechi. 

 
 
 
Duminica, 11 aprilie 
Ultima zi a saptamanii aduce mult mai aproape de noi idee de terapie. Daca ar fi 

sa judecam doar dupa unghiurile care se implinesc azi, vibratia astrala va rascoli o 
tensiune care nu are o solutie stiuta deja, care se complica in mod progresiv, cu cat ii 
acordam mai multa atentie. Daca ne gandim insa la trasaturile zilei de ieri si mai ales la 
faptul ca semnele unei oboseli cronice au strigat cat au putut de tare din adancul fiintei, 
11 aprilie ne va aparea ca o continuare a ceea ce a fost anterior, pe aceasi linie si in 
acelasi cadru restrans. 

Asadar, sextilul Soare-Lilith va aduce castig de cauza Lunii negre si va acutiza 
dureri mai vechi, frici mai vechi sau ne va pune in fata unor situatii noi, complicate, 
inedite pe care sa nu stim cum sa o gestionam. Chiar si asa reactiile pe care le vom avea 
azi vor avea un ecou medical evident. Orice gand, ori stare de incordare, de neliniste, de 
stres sau de bucurie mobilizeaza un depozit de resurse interioare, face apel la experiente 
anterioare insa asa fel incat informatia, mesajul fapte, actiune sa se mentina intr-un 
cadru intim, restrans, interior. Daca avem prieteni cu care suntem pe aceeasi lungime de 
unda le vom impartasi cu intensitate sentimentele sau gandurile, daca nu totul va fi fiert 
in interior, aparent fara nici un risc. 

Riscul totusi exista si el este sustinut de modul cum vom intelege relatiile pe care 
le avem, de modul cum ne raportam la ele si dupa clasamentul celor din jur pe care il 
facem, in functie de prioritati. 

In felul acesta, in timp ce unele solutii vin usor si se duc usor, altele asupra carora 
mintea, corpul, intreaga structura a fiintei a mai lucrat, par sa ne acapareze incet incet. 
Azi valorile par sa aiba in continuare o trasatura relationala, fie in raport cu ceilalti, fie 
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in raport cu sine, dar de maine vom simti din ce in ce mai acut opozitia Saturn-Uranus, 
cea care va incepe un nou set de distrugeri, cea care va dori sa finalizeze, pentru ca 
Saturn este retrograd in Fecioara, ceea ce nu s-a putut anterior, apeland la reguli, limite, 
restrictie, legi, acte, structuri ale statului, toate unite intr-un complex terifiant punandu-
ne in situatia de a spune: ”Oare nu se mai termina cosmarul asta?”. 

Azi semnalele sunt mai curand de natura medicala. Ele tin mai mult de sfera 
echilibrului acido-bazic, al echilibrului dintre anabolism si catabolism, al necesarului de 
minerale sau vitamine sau al nevoii de dragoste, intelegere, sustinere ca metode de 
destindere, relaxare sau intarire a imunitatii. 

Pana pe 27 aprilie, multe din problemele pe care le-am crezut rezolvate se vor 
acutiza, vor reveni in centrul atentiei si ne vor solicita din nou. Azi avem mai mult 
intuitia a ceea ce va veni spre noi. Partea buna, pe care o vom experimenta nu doar azi, 
ci pana cand Saturn si Uranus vor fi din nou in opozitie la grad perfect, va fi aceea de 
oportunitate. Pentru multi dintre noi trecerea timpului are o componenta dureroasa, 
aceea care vine din neputinta de a finaliza ceva bun, care nemultumeste sufletul, din 
lipsa de putere, organizare sau selectie. Acum intram intr-o perioada de doua saptamani 
de timp, de organizare, fara sa ne dam seama insa ca vom avea timp doar pentru ceea ce 
nu s-a finalizat in trecut, doar pentru ceea ce nu ni s-a permis anterior. 

Pe sectorul social aceste doua saptamani pot fi benefice pentru un progres 
comun, pentru distrugerea neputintei sau a barierelor, pentru a inlatura incertitudinea, 
pentru a promova examene, verificari, testari, pentru a obtine diplome care sa ateste o 
buna pricepere intr-un domeniu. Daca ca se intra insa in acest sector cu resentimente, 
cu dorinta de a demonstra puterea si forta, adica de a reproduce ceea ce a fost rau din 
faptele trecutului, momentul de opozitie din 27 aprilie va fi o teribila lovitura aplicata in 
punctul cel mai sensibil. Vorbim aici de iluzii, neintelegeri, lipsa de consideratie fata de 
cel slab sau care pare slab in fata unui atac, a unei descinderi si care, pentru a se 
mentine echilibrul universului, va avea sustinere astrala. 

Ideea “Noi vrem egalitate, dar nu intre catei”, vizila in saptamanile anterioare, 
pana pe 27 aprilie va fi periculoasa pentru ca va distruge o noua oportunitate, va darma 
scara pe care urcam sau blocul in care tocmai ne-am mutat. Cel mic va fi ajutat, cei 
putini la numar de asemenea si nimeni nu va sti de ce se intampla asta, pentru ca 
universul are propriile sale mijloace de a-si mentine echilibrul. 

Prin urmare, ultima zi a saptamanii este o zi in care, pe de o parte avem 
intuitia intamplarilor care vor veni spre noi pana la 27 aprilie, iar pe de alta parte ne 
indreptam atentia asupra ranilor pe care le avem pe suflet sau pe corp. Pentru ca multe 
din gandurile acestei zile vor veni spre noi ca planuri sau promisiuni, tentatia este una 
din marile probleme cu care ne confruntam azi: tentatia de a bea mai mult ceai pentru a 
compensa dezinteresul fata de sanatate arata in zilele trecute, de a lua o supradoza de 
vitamine, fara sa ne gandim la consecinte, de a ne propune ca in zilele urmatoare sa 
facem regulat vizite la biblioteca sau sa ne documentam mai mult in meseria pe o avem, 
ori de a testa sinceritatea celor din jur pentru a ne asigura de sentimentele lor pentru 
perioada ce va veni. Cei care sunt rationali, vor considera aceste impulsuri o pierdere de 
vreme, o risipa de energie, dar se vor declara multumiti de rezultate. 

11 aprilie este deci o zi stranie pentru toti. Indiferent ca ne va speria sau ne va 
alina, ea va trece cu tot cu ele, ca in vorba populara “Duca-se cu noaptea!”, iar 
saptamana viitoare va veni spre noi cu alte incercari si alte complicatii pentru ca 
fereastra opozitiei Saturn-Uranus se restrange din ce in ce mai mult. 

 
Luni, 12 aprilie 
Un eveniment important al acestei zile se va declansa cu trecerea lui Junon in 

Gemeni, dar nu oricum, ci cand Luna va trece prin fereastra opozitie Saturn-Uranus. 
Acest eveniment va schimba optica relatiilor, motivatiile asocierile si va aduce putin 
piper, dar si prea multa sare, intr-o mancare acra si putin cam veche. 
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Prina zi a saptamanii nu este cea mai importanta zi a perioadei pe care o 
analizam, dar este cu siguranta una de referinta pentru ca din acest moment toate 
tipurile de lagaturi pe care le avem vor trece intr-un alt registru, intr-un alt plan, intr-o 
alta etapa, trecand de la esential, eficient, stabil, la eficienta fara scrupule, finalitate fara 
a se tine cont de consecinte. 

In Gemeni, Junon va usura comunicarea si va aduce un nou tip de strategie pe 
care nu-l va putea pune in aplicare, pentru ca vine pe un context greoi, intransigent si 
care, daca predispune la schimbare, atunci o va face in maniera veche, traditionala, cu 
pistolul la tampla sau cu usturatoarea indiferenta. 

Trecand acum in Gemeni, Junon va aduce multi prieteni, multi asociati, prea 
multa curiozitate, prea mult materialism intr-un context inca neclar – cel al sinceritatii 
si implicarii intr-un efort comun. Asa dupa cum putem vedea, implicarea unui numar 
din ce in ce mai mare de oameni in probleme esentiale, cele legate de traiul de zi cu zi, 
de siguranta a cetateanului, a sentimentelor intr-un cadru intim, de dispute pentru un 
viitor stabil sau de identificare a celui mai bun traseu, a celei mai bune alegeri, a celei 
mai corecte adresari, aduce o si mai mare tensiune. 

Din aceasta cauza unii se vor trezi ca uita sa-si faca temele, sa-si indeplineasca 
indatoririle de serviciu sau se streseaza peste limita suportabilitatii pentru treburi 
banale. Multi dintre acestia se vor trezi ca intra intr-un conflict al tertei persoane, chiar 
in ziua cand este primita in auditoriu, ca se nimeresc intre doi batausi pe strada cand 
iese de la magazin sau ca trece pe sub o streasina chiar cand de sus se desprinde o 
bucata de tencuiala. Junon in Gemeni peste opozitia Saturn-Uranus aduce un teribil 
ghinion, situatii penibile declansate de cuvinte, de dorinta de a iesi in frunte, de a fi 
remarcat. Gama situatiilor este aici foarte mare si poate merge de la situatia in care 
strigam un prieten aflat pe partea cealalta a drumului, pana la a striga in Piata 
Revolutiei “Jos guvernul!”. Nu este deloc o pozitie care avantajeaza acest asteroid 
(Junon), pentru ca domeniul sau tine de sfera intima, iar Gemenii scot in lume tot ceea 
ce a trecut testul verificarii, tot ceea ce a fost apreciat sau laudat intr-un context pentru a 
fin din nou apreciat sau elogiat. Diferenta intre ceea a fost si ce este va fi una esentiala si 
gafele vor fi cu atat mai mari cu cat cel care le savarseste isi cunoaste din ce in ce mai 
putin limitele. 

Intr-un cadru limitat, doar la nivelul acestei zile, trecerea Lunii prin fereastra 
opozitie Saturn-Uranus, aduce un pericol pe lovituri, incidente auto, leziuni interne 
toate pe o suprasolicitare, o cedare in fata unei presiuni interne. 

In a doua parte a zilei Luna trece in Berbec si va cere despagubire celui vinovat 
pentru paguba din prima parte a zilei, iar sextilul pe care il va implini cu Junon, abia 
intrata in Gemeni, va intari acest aspect. 

Prin urmare, prima zi a saptamanii aduce confuzia si nepasarea intr-o 
combinatie periculoasa. Multi vor considera ca este momentul sa ceara ceva, sa puna 
conditii pentru a lucra si acestia vor fi cei care se vor recunoaste primii ca s-au inselat. 
Aceasta eroare va atinge sfera intima a relatiilor, raporturile profesionale, dar si pe cele 
pe care le avem de intretinut cu prieteni sau cunostinte. Daca pana acum am crezut ca 
viata noastra se desfasoara intr-un sigur registru cromatic, acum o pata de culoare se 
arunca in mare masa a vietii si ne schimba viziune. Din nou se intampla ca nimic din 
ceea ce predispun astrele acum sa nu fie decisiv, dar azi nu vom gandi asa. 

Sa facem in asa fel incat pata de culoare pe care o primim in propria viata sa fie 
una benefica, adica pentru a ne implini prin inclinatie spre comunicare, impartasire, 
deschidere idealuri pozitive, relatii cu fiinte angelice, accesul spre informatii subtile sau 
chiar puteri. 

 
 
Marti, 13 aprilie 
Azi se implineste la grad perfect aspectul minor dintre Uranus si Neptun numit 

dodectil sau semisextil. Fiind o jumatate de sextil, deci un aspect bun, multi se asteapta 
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ca valorile sale sa fie pozitive, singurele neajunsuri sa fie cele legate de acumulari, valori 
materiale sau intensificarea unei laturi emotionale dificil de inteles sau controlat. 

Dodectilul vine in contextul astrologic cu o valenta dubla: una materiala, in care 
predispune la castiguri mici, lipsite de amploarea ce confera prin acestea bucurii scurte 
mici, lipsite de profunzime, iar de partea cealalta va evidentia un element 
psihocomportamental complicat de lipsa de intelegere a situatiei in ansamblu. Si in 
primul caz, dar si in al doilea, observam ca acest aspect vine cu trasaturi superficiale si, 
neputintand sa aduca amploare, nu poate nici mentine evenimentelor o durata mare in 
desfasurarea lor. 

Azi, Luna va trece prin careul cu Pluton si trigonul cu Marte, dar nu oricum, ci pe 
fondul intensului conflict (careu) pe care il are cu Nodurile sale. In felul acesta, 
dodectilului i se va vedea mai putin latura materialista, prin care acumulam valori sau le 
gestionam, si ne vom simti atrasi mai ales de latura psihocomportamentala. 

Exista o teorie in astrologia moderna care spune ca atunci cand un nativ se 
confrunta cu trasaturile negative ale zodiei din spate, el va reactiona cu instrumentele 
negative ale zodiei din fata. Aceasta este si trasatura dodectilului care va deveni activa 
printr-un joc straniu ce apare intre cele doua planete aflate in aspect. Uranus, fiind in 
Pesti, deci in fata, va fi actorul principal si, luand contact cu elementele negative ale 
Vasatorului – pe care-l guverneaza si prin care Neptun, partenerul sau de aspect, il 
tranziteaza acum – el va scoate la lumina, ca o anticipare, instrumentele negative pe 
care (ne permitem sa anticipam de pe acum) le va arata atunci cand va trece prin 
Berbec: deficit de atentie, imprudenta, intoleranta, aroganta, uzurpare, idolatrie, 
revolta, dorinta de putere. 

Pentru ca suntem familiarizati cu aceste trasaturi pe care planetele ni le presara 
printre evenimentele vietii de la inceputul anului incoace, mai putin important va fi 
pentru noi ca luam salariul la timp sau ca se mai amanan putin concedierile, ca am mai 
facut o afacere, fara a ne redresam si mult mai putin important este ca ne mentinem 
inca numele si conturile din banca, atat timp cat viitorul ramane incert, chiar 
infricosator. 

Situatia pe care o traversam nu prea ne ofera posibilitata de a alege, tocmai de 
aceea multi vor cauta un vinovat pentru ceea ce se arata ca perspectiva. Peste 
aproximativ o luna, Uranus va intra in Berbec si, pana la mijlocul lui august, ne va oferi 
multiple ocazii sa infruntam caracteristicile negative ale pozitiei sale in Berbec, 
enumerate mai sus. 

Implinirea unui apsect minor la grad perfect este un element auxiliar 
configuratiilor astrale ridicate prin unghiuri majore. Pentru ca energia acestora nu 
suplineste un aspect major,ci il cauta pentru a-l sustine, este putin probabil sa ne 
confruntam cu aceste trasaturi chiar azi. Ele vor fi insa raspandite pe zile, pana pe 28 
mai, cand Uranus va intra in Berbec, incurajandu-ne sa ne rupem relatiile de prietenie 
care respecta o regula, sa sfidam o traditie pe motiv ca este plictisitoare, lipsita de 
noutate, incerta sau fara perspectiva. 

Nu va fi insa o zi placuta nici pentru cei care, in felul acesta, vor sa-si puna ordine 
in viata, dar nici pentru cei care, inzestrati cu mai multa atentie sau mai multa 
cumpatare, aleg varianta inteleapta “Prietenul la nevoie se cunoaste”, punand la 
incercare acest sentiment pentru a sti pe ce se bazeaza pe viitor. 

Prin urmare, 13 aprilie ne aduce un nou pachet de complicatii astrale, dupa 
cum se poate observa, greu de integrat intr-o analiza atat de scurta. Pentru ca dodectilul 
se implineste in aplicatia careului Lunii la Nodurile sale este lesne de intelege ca 
aspectul major pe care il va sustine dodectilul este acesta. Nu trebuie sa fim tristi si nici 
speriati, este inca o zi proasta, inca o zi in care orice cuvant, intentie sau chiar gand 
aduna in jurul nostru munti de efecte pe care nu avem timp sa le gestionam acum. 
Intreaga gama de fapte si directii fac referire azi, dar si in urmatoarea perioada, pana pe 
28 mai, cand Uranus va intra in Berbec, la gestionarea timpului, rabdare, respect fata de 
aproape, intelegerea notiunilor pe care le folosim, nevoia de independenta de a ne 
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construi un destin fara conditionari penibile, de a identifica in interior care sunt cele 
mai dificile greutati pe care ni le-am atarnat de gat. 

13 aprilie poate deveni o zi istorica, pentru ca azi se hotaraste, ca in Stapanul 
Inelelor, cine va purta inelul pana in ultima clipa a distrugeri sale. Relatia intuitiva pe 
care o avem acum cu aceasta deschidere subtila ne va conduce pe un taram nou, iar cei 
care lucreaza cu energia, ori cei sensibili, vor intelege ca Frodo, azi, personifica trasatura 
cea mai simpla si plapanda a fiintei care suntem si pentru mai bine de o luna de zile 
aceasta calitate va duce greul. Nu se va pune problema ca nu intelegem care este aceasta, 
ci doar sa o acceptam si sa o sustinem in mod constient. Multe din lucrurile care ni se 
infatiseaza azi sunt hotarate, printre acestea unele sunt minunate, diafane sau... 
infiorator de impresionante, ca in clipul de mai jos. 

 
 
Miercuri, 14 aprilie 
Luna noua de azi aduce o vibratie diafana pe fondul revelatiilor dificile 

predispuse de planete in ziua anterioara. Venus azi se afla in trigon perfect cu Capul 
Dragonului devenind planeta mediate celor doua Noduri. 14 aprilie este o zi de noroc, de 
sansa a vietii, de oportunitate. Azi simtim ca intram intr-o noua raza de lumina, ca ne 
revine din nou sufleul, ca avem din nou putere si ca simplitatea la care am sperat sau 
bogatia de valori pe care am cerut-o vietii se revarsa asupra noastra dand sens 
cuvintelor, gesturilor, demersurilor sau chiar interventiilor pe care nu le-am finalizat 
ieri. 

Luna noua din Berbec de anul acesta este inconjurata de doua sextile pe care 
Luna le va implini pe de o parte cu Lilith, iar pe cealalta cu Neptun. Pe fondul unei 
abundente, a unei stabilizari a vietii interioare sau de familie, pe fondul unei 
redobandiri a statutului pierdut in 2009, cele doua sextile aduc o iluzie periculoasa. 
Ceea ce am obtinut trebuie sa ne bucure prin valoarea pe care o detine, nu mesajul pe 
care il contin in mod direct, nu prin ceea ce sugereaza sau prin ceea ce ne inchipuim ca 
ar urma. 

Aceasta pacalire aduce dezechilibrul pe casele II-VIII, cele care patroneaza 
hranirea si consumul, acumularea si deposedarea, bunurile obtinute prin efort propriu 
si al celor insusite sau primite. Fiind un moment atat de important (Luna noua) trebuie 
sa specificam ca aceste valori se vor regasi pana la urmatoarea Luna noua. In tot, aceste 
timp valorile tensionate vor cauta sa fie mutate in alt sector, sa fie puse pe seama unei 
relatii proaste cu nivelul de cunostinte, strainatatea sau cu modelele de la care le-am 
preluat. In realitate, acest ecou social al lipsei de masura, obsesiei puterii sau avaritiei, a 
invidiei pe averea celuilalt sau dispretul pentru munca eficienta, ascunde consecinte 
sociale dificil de gestionat in lunile care vin. Stim cu totii cat de dificila se anunta luna 
iunie 2010 si tocmai de aceea ciclul lunar care incepe acum este esential pentru a salva 
acele valori personale pe care societatea doreste sa le distruga. 

Se intelege deci ca ascendentul in Fecioara pe tema Lunii noi incarca mult casa 
IX, lezeaza relatiile cu strainatatea si aduce confuzii pe finalizati, schimburi de valori, 
bani sau culturale, ceea ce va produce un dezechilibru in patrimoniu, nu atat al natiunii, 
cat al celui individual. Este un ciclul lunar rau pentru castiguri materiale, pentru ca 
aduce un minim dureros al acumularilor. Este insa unul bun pentru relatii de natura 
diplomatica, pentru schimburi pe cai neconventionale, pentru raportarea la valorile 
inalte ale vietii, ale Universului sau pentru raportare la modelele divine, pentru 
dezvoltarea acelor calitati care duc la sporirea calitatilor personale si la descoperirea 
generozitatii. 

Pentru viata personala acest ciclul lunar este unul al suferintei prostesti, al fricii 
de saracie alimentata de o alta teama, de asemenea construita: lipsa de perspectiva. 

Prin urmare, 14 aprilie este o zi a demonstratiilor de forta. Fie ca ne vedem 
abili si lipsiti de inhibitii, ca putem sa facem dovada priceperii a maiestriei sau ca le 
refuzam pe acestea pentru a sanctiona, prin absenta, ceva sau pe cineva, faptele de azi 
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ne vor ridica tensiunea si ne vor arata care ne sunt limitele organice, psihice, emotionale 
sau spirituale. Primul semnal este cel al suprasolicitarii, care este de asemenea si primul 
care va fi inconjurat de iluzie. Nu efortul ne va supasolicita, ci tensiunea si frica de a lasa 
in urma placeri inferioare, relatii patologice sau teama de ceva necunoscut. Pentru cei 
mai putin sensibili, ziua va veni cu o evidenta presiune psihica, pusa pe seama unei 
relatii incordate la serviciu, cu sarcini suplimentare, schimbari de plan, modificari de 
comportament din partea unui superior. Suntem constrasi de planete sa facem fapte 
mari cu din ce in ce mai putina energie, cu din ce in ce mai putine resurse si, pentru o 
luna de zile, trebuie sa ne asteptam sa fim platiti prost pentru aceeasi munca, sa se 
vorbeasca mai mult decat sa se faca. 

Tema Lunii noi ne invita deci la fapte mari. Pe langa asta vor fi martorii unei 
schimbari de optica, a unei schimbari de propaganda, de comentarii ce va parea 
schimbare de viziune, dar, in realitate, nu este schimbare, ci ascunderea adevaratelor 
intentii sub o alta infatisare. Relatia cu strainatatea este deosebit de importanta, 
sistemul educational, dar si reprezentanti ai acestor doua sectoare vor avea un spor de 
imagine, un castig pe calea discutiilor, comentariilor. Multe sunt false si tin mai mult de 
demagogie decat de iluzii, dar din toate acestea se va extrage ceva concret. 

Tot ce tine de deplasare, mers, comunicare intr-o limba straina, traducere, 
inspiratie, studii, marketing va fi lezat de iminenta aparitie a unui nou curent, a unui 
nou elan care va capta incet incet intregul spectru al vietii sociale. Acest ciclu lunar este 
unul decisiv pentru anul 2010. 

 
 
 
Joi, 15 aprilie 
Cea de a doua zi lunara, dupa ciclul inceput ieri la conjunctia Luna-Soare, aduce 

si prima zi de Taur (Luna in Taur) cand secretiile hormonale tind sa se situeze la cote 
optime, cand vocea isi intra in drepturi si cand intregul aparat buco-maxilo-facial este 
solicitat. 

Nu intamplator se face trimitere azi la aspectul medical al Lunii in Taur, pentru 
ca trigonul Lunii cu Pluton, din pespectiva relatiei karmice a semelor care le gazduiesc 
pe cele doua (Capricorn si respectiv Taur), devine o salvare pe de o parte ca urmare a 
sextilului Luna-Chiron, implinit la grad perfect la putin timp dupa miezul noptii, iar pe 
de alta parte prin extremele calorice, cu principalele lor efecte (cresterea temperaturii 
sau scaderea sa), ca efect al careului dintre Luna si Marte implinit in mijlocul zilei. 

O interesanta lupta intre lumina si intuneric face din ziua de 15 aprilie una 
menita sa ne trezeasca interesul fata de terapii, medicina, leacuri, tehnici alternative de 
vindecare sau chiar metode speciale de echilibrare si armonizare. 

Pornind de la un curent sau de la o scadere brusca a temperaturii pot aparea 
afectiuni pulmonare, care nu sunt direct legate de Luna in Taur, dureri de gat, dureri de 
dinti, ce au o arie larga de desfasurare. Amigdalele sunt de asemenea afectate de 
trecerea Lunii prin Taur, capacitatea de a vorbi, corzile vocale, tiroida. O simpla durere 
de gat azi nu trebuie trecuta cu vederea. Orice alta afectiune ale organelor indicate mai 
sus in primul rand va scoate in evidenta probleme de comunicare. O atitudine gresita 
fata de hrana, alimente, fata de cuvantul celuilalt, privit ca un alt tip de hrana, aduce o 
dizamonie care vor afecta intreg spectrul energetic al Lunii din Taur si, prin asta, toate 
organele pe care le patroneaza. 

Daca pana la pranz granda tiroida nu este stimulata sau stimulata la cote minime, 
ea avand, din punct de vedere energetic, o viteza redusa de functionare, aducand, ca 
atitudine, indiferenta, supraapreciere, autosuficienta, neputinta de a primi, dar si lipsa 
de intelegere, de comunicare si de elaborare a informatiilor pe care le detin, in a doua 
parte a zilei starea interioara se schimba. Multi dintre noi isi vor aminti de ceea ce au 
facut si nu li s-a recunoscut, se vor simti ignorati si neapreciati, iar de aici pana la 
nervozitate nu mai este decat un pas. 
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Nu in ultimul rand dintii sunt, impreuna cu zodia Capricorn, pe frecventa acestei 
pozitii. Azi Luna din Taur se va axa mai ales pe functionarea acestora, pe elementul 
psihocomportamental care sta in spatele unei bune functionari a acestora, adica pe 
agresivitate/manie/muna, rezerve energetice/protectie/perseverenta sau lumina 
spirituala/faima/renume/ moralitate. Putem face aici trimitere spre calcitonina, un 
hormon secretat de tiroida, care are un rol important in metabolismul calciului 
(favorizeaza trecerea calciului din sange in os). 

Incercand sa avem o privire de ansamblu asupra acestei pozitii, azi mai ales, cand 
Luna si Pluton se inteleg bine si ii ajuta pe oameni sa-si caute solutii pentru afectiuni 
mai vechi sau pentru cele care, daca sunt pierdute de sub control, duc la complicatii, 
legatura dintre durere, buna/proasta functionare a anumitor parti ale corpului sau 
organe si metabolismul calciului, deosebit de importrant in hranirea organismului, ne 
va indica din nou calitatea energetica sau prihocomportamentala a faptelor noastre. 
Cand Luna trece prin Taur omul se axeaza mai mult pe ceea ce-l face sa se simta bine, pe 
confort, pe un bine personal, care, daca destinul – cum se intampla acum pe trigon 
Luna-Pluton – este pozitiv, ele vor fi de asemenea pozitive, dar de cele mai multe ori 
nevoile sunt intretinute de obiceiuri proaste, drept pentru care apar afectiuni, boli, 
dezechilibre sau devieri psihocomportamentale. 

Prin urmare, 15 aprilie trebuie sa fie o zi in care sa devenim deopotriva doctor 
si pacient, sa ne ascultam semnalele pe care ni le ofera corpul sau sufletul si sa incercam 
sa nu mai punem bariere acolo unde exista un semnal pe care nu-l intelegem. Sa credem 
in puterea personala, nu in neputinta noastra si sa ne redescoperim forta subtila 
angelica, asa cum ne spune aceasta mirifica pozitie a Lunii. 

Daca ar fi sa judecam dupa noile teorii ale astrologiei karmice, Luna in Taur este 
semnul unei mari bogatii interioare, a unei dominarii anterioare intr-un sector asupra 
caruia sufletul se va indrepta intuitiv din orice pozitie. Astfel de intuitii putem avem azi, 
cu atat mai mult daca in tema natala sau in revolutia solara Luna ocupa acest semn sau 
este legata de vreo planeta care trece prin Taur. 

15 aprilie este ziua in care cei care lucreaza cu energia se simt apropiati de 
templalele de vindecare si armonizare din subtil, se simt vizitati de fiinte angelice, sunt 
inspirati si solutiile pe care le indica sunt dinamice si pozitive. 

 
 
 
Vineri, 16 aprilie 
A doua zi de Taur (Luna in Taur) va aduce, cu exceptia careului Luna-Lilith 

implinit spre seara, numai aspecte bune. Cu alte cuvinte, ziua este puternica, benefica, 
pozitiva incarcata de mesaje esentiale care nu privesc numai armonia vietii de familie, a 
celei intime, ci si a celei sociale. 

De azi Venus si Mercur intra in fereastra conjunctiei, care nu se va mai implini pe 
acest semn, pentru ca Mercur intra in mers retrograd si nu o va mai ajunge pe Venus din 
urma. Ei vor fi din nou in conjunctie la toamna, pe Scorpion. Apropierea celor doua 
planete, din care Venus este in domiciliu, iar Luna trecand succesiv peste acestea cu 
calitatea de planeta exaltata, face din 16 aprilie una din cele mai frumoase si pline de 
vitalitate zile de peste an. 

Unii astrologi vor privi cu retinere acest aspect pozitiv al zilei de 16 aprilie, altii cu 
teama si cei mai multi vor fi rezervat in fata acestui aspect pozitiv inedit. 

Cum este posibil in fereastra opozitiei Saturn-Uranus se se produca acest 
femonen astral? Cum este posibil ca, producandu-se, sa deblocheze o energie atat de 
benefica, iar efectul ei sa fie atat de amplu? Nu se stie! Asta nu pentru ca astrologia nu 
stie, ci pentru ca resursele informationale ale astrologului, oricat de multe ar fi, sunt 
sarace, deoarece viata este prea scurta pentru a cuprinde totul. Ne referim aici la o 
exceptie karmica speciale: fereastra opozitiei Saturn-Uranus, ca princiala parghie 
malefica, peste care se interpune un aspect astrologic rar: conjunctie Venus-Mercur (in 
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orb larg), Luna in conjunctii succesive cu cele doua, Venus in trigon cu Capul 
Dragonului, care are drept Regent Karmic de Nord pe unul din cei doi malefici aflati 
acum in opozitie. 

Unii astrologi mai indulgenti intaresc ineditul acestei configuratii adaugandu-l si 
pe Jupiter, care-l pandeste, la limita orbului, pe Uranus din acelasi semn. Peste 30 de 
zile, Luna va fi din nou in conjunctei cu Venus, dar pe Gemeni, ceea ce nu va mai aduce 
in ecuatie valoarea karmica, importanta a celei pe care o avem azi. 

Aceasta dispunere se refera la valorile umane, la relatiile dintre oameni intr-un 
alt mod decat le-am exprimat pana acum. Se va merge spre intelegere, curaj, fratie, 
sinceritate, pana la limita in care oamenii sa-si si declare lucrul acesta. Nu ar fi nimic 
rau sa se inlature aceste bariere si sentimentele bune sa fie spuse, numai ca – revenind 
la informatia de baza a Taurului care ne spune ca exista ceva depoziat in subconstient pe 
care il numim instinct si care este in realitate determinism cosmic – magnetismul 
toxinelor energetice este suficient de mare incat sa creeze impresii gresite despre ecoul 
cuvintelor sau gesturilor. Teama de penitenta, privarea de libertate, saracia materiala, 
afectiva sau lipsa de rezerve materiale, afective sau mentale sunt doar cateva din fobiile 
Taurului care ii va determina acum pe oameni sa vada in singuratate, nu o solitudine, 
oreculegere sau o regasire, ci un esec. 

O alta trasatura a acestei zile este aceea de identificare. Solutia geniala pe care 
ziua de ieri a avut-o pentru noi nu s-a evaporat. Luna se afla inca in Taur si tot ceea ce 
detine o valoarea nutritiva – ca este o particula fizica sau una energetica – este atrasa azi 
intr-un mod speciala. 16 aprilie poate fi de asemenea ziua in care sa se faca importante 
descoperiri stiintifice sau in care sa se solutioneze ceea ce altadata ar fi fost imposibil. 
Totul se inmoaie, iar daca se inmoaie nu inseamna ca devine inactiv, periculos sau 
inutil, ci frumos si plastic. 

Prin urmare, 16 aprilie se detaseaza puternic de celelalte zile ale anului. Prin 
intensificarea trasaturilor pozitive ale zodiei Taur si prin dezvoltarea acestora azi vom 
avea solutii puternice pentru ceea ce ne framanta. Nu este vorba numai de cuvant sau de 
hrana fizica, ori spirituala, asa cum s-a putea intelege din trimiterile pe care le fac la 
pozitionarea Lunii in Taur, ci despre abordari noi care aduc puternice consolidari 
structurii personale, demersului social in care ne implicam sau relatiilor asupra carora 
acum lucram. 

Cu toate acestea multe din trasaturile acestei zile raman necunoscute, nu numai 
prin neputinta de a fi anticipate, prin misterul care le inconjoara, dar si prin magia 
speciala prin care moduleaza energia vietii pe mai multe nivele. 

 
 
 
Sambata, 17 aprilie 
Pana la ora 9:07, Luna va parcurge ultimul sector al zodiei Taur avand de 

implinit patru aspecte majore: doua cuadraturi cu Neptun si respectiv Chiron, un sextil 
cu Uranus si un trigon cu Saturn. 

Aceste patru aspecte aduc deci o dimineata intensa, plina de evenimente, fie in 
plan social, pentru cei care sunt matinali, fie in plan mental. Incadrand cele doua 
aspecte pozitive de doua careuri, mesajul acestei ultime interventii va tine de durere, 
neputinta sau incertitudine. Din nou o presiune sta sa ne doboare si ea poate aparea ca 
un semnal organic important, ca un tratament nu-si mai face efectul, un calmant care 
nu mai actioneaza asa cum o facea altadata. Unii se vor mira de ce sa vorbim despre 
calmante chiar de dimineata cand, abia trezit din somn, omul nici nu a apucat sa se 
dezmeticeasca bine. 

Calmantul, indicat de aceasta suita de unghiuri pe care Luna le va implini la grad 
perfect azi, poate fi si de natura psihologica. Asa ca, de dimineata ne vom trezi ca 
varianta cea mai buna pentru a lasa in urma noaptea cu tensiunile, visele sale 
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nastrusnice este sa ne schimbam brusc programul, sa ne urcam intr-o barca si sa o 
lasam purtata de valuri acolo unde o vrea destinul. 

Caracterul benefic al acestei zile vine chiar din refuzul de a ne coordona dupa un 
plan fix, stabilit de ieri. Celor care depind de un tratament medical le va trece din cap sa 
faca o pauza, sa nu mai inghita atatea substante chimice si sa lasa organismul sa se mai 
odihneasca. Acesta este indemnul care actioneaza din umbra: odihna. In realitate nu 
este odihna, ci o stare de lene, de inactivitate, de obosela organica pe care initial nu o 
vom percepe asa cum se arata si careia ii vom cauta tot felul de subterfugii, pentru a o 
explica. 

In a doua parte a zilei, trecerea Lunii pe Gemeni ne va intari si mai mult mesajul 
acesta al refuzului actiunii sau implicarii sociale, venind cu motive ca: reumatismul, 
durerile de maini sau picioare, lipsa luciditatii, absenta unor informatii viabile sau 
dureri sufletesti cauzate de cuvinte jignitoare primite anterior. Daca pe baza acestora 
corpul nu se va misca in voie, cautand sa se abandoneze unei stari de inactivitate, 
mintea va fi activa, exprimarea verbala de asemenea si aceasta va crea a doua confuzie a 
zilei: lenea nu-l va impiedica pe om sa vorbeasca. Astfel ca, acolo unde nu putem sa 
actionam in mod direct, situatia va cere in mod obligatoriu sa delegam pe cineva sa o 
faca in locul nostru. Nu ne mai ducem la piata, nu mai ridicam corespondenta din cutia 
postala ca tare greu este sa iesim din casa, nu mai raspundem la emailuri ca probabil 
(!!!) nici azi conexiune la internet nu este buna, multe nu le vom mai face pentru ca nu 
exista aceeasi dorinta sau pornire fizica. 

Luna in Gemeni, azi, va intretine aceasta stare si o lasa in voia, ajutand-o cu 
argumente credibile. 

Spre seara, Venus si Jupiter se vor implini intr-un aspect pozitiv, aducand raze 
benefice zilei, care se vor revarsa si asupra celei de maine si poimaine. 

Cand Venus si Jupiter, din domicilii, se afla in sextil, numai lucruri bune se pot 
intampla. Aceste planete aduc echilibru si bunastare, putere de intelegere si 
disponibilitate spre a face fapte bune, intelepte, disponibilitate spre efort, spre a ne 
echilibra destinul sau relatiile sociale, de a spori valorile de patrimoniu, de a pune bazele 
unei colaborari stabile si pozitive. Din nefericire, aceste vibratii benefice nu le pot 
inlocui pe cele agresive, in fereastra carora se construiesc. Opozitia Saturn-Uranus, ca 
intensitate, este cu mult superioara sextiului celor doi benefici si, pentru ca planetele 
care o formeaza au mers mai lent decat cele doua care se intalnesc acum in sextil, 
vibratia lor este cu mult mai puternica si mai ampla. Totusi, seara zilei de 17 aprilie este 
rezervate acestui aspect si ea va veni cu vibratii tonice, cu solutii terapeutice 
miraculoase, cu schimbari esentiale in stare de sanatate sau in relatiile sociale pe care le 
avem, atat de mult si atat de evidente incat vom fi obligati, pentru a le intelege, sa le 
explicam prin ceea ce am facut sau prin ceea ce am refuzat sa facem de-a lungul zilei. 

Prin urmare, 17 aprilie este o zi intensa cu multe trairi, cu multe situatii pe care 
le hotaram in cunostinta de cauza, cu o multitudine de evenimente care cer acum 
urgentare, dar carora le schimbam directia si optica printr-o actiune simplificata sau 
prin refuzul actiunii. Unii vor prefera sa uite de lume si sa se arunce intr-un fotoliu in 
fata televizorului, sa citeasca sau sa-si petreaca ziua alaturi de membrii familiei. Acest 
gand de actiune are la baza un sacrificiu, o renuntare, o alegere, mai mult intuitiva, a 
armoniei sau dizarmoniei cu sine. Spre seara, intregul spectru al vibratiilor benefice, 
predispuse de implinirea la grad perfecte al sextilului Venus-Jupiter, ne va convinge ca 
am facut bine cu ceea ce am ales sa facem azi, ca metoda este buna si ca trebuie sa o 
repetam periodic, daca vrem sa ne regasim, sa mentinem echilibrul psihic sau organic. 
Nu trebuie sa ne amagim atat de mult. Sextilul Venus-Jupiter este un aspect 
independent si el se formeaza de cateva zile bune. Asa ca, exista ceva care a construit 
implinirea pe care o avem spre seara, insa nu doar cu elementele care ne-au iesit azi in 
cale. Cei mai sensibili vor aveam impresia ca traiesc in paralele doua vieti. Este de vina 
Luna in Gemeni care le distorsioneaza perceptia, traducand obligatoriu tot ceea ce 
atinge. 
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17 aprilie este si o zi a trairilor afective profunde si personale. Daca simtim ca 
anturajul ne obliga sa ne formulam emotiile, sa rezistem acestei tentatii, pentru ca ne 
inselam. Anturajul, ne imbie, pentru ca in cea mai mare parte a zilei Luna este in 
Gemeni, la un schimb simplu, chiar superficial, la diversitate, la joaca. Nu este cazul sa 
ne impartasim marile secrete ale vietii daca primim o intrebare gen: “Te-am vazut cam 
abatut in ultima vreme! Ce ti s-a-ntamplat?”. 

Ne va veni insa greu sa ne jucam, cand afara, din cauza opozitiei Saturn-Uranus, 
ploua cu bombe. 

 
 
 
Duminica, 18 aprilie 
Trei mari evenimente astrale se implinesc azi, care aduc o nota speciala zilei si un 

motiv in plus sa ne intoarcem fata spre aspectele practice, reale si poate chiar dureroase 
ale vietii: intrarea lui Mercur in mers retrograd, sextilul Soare-Neptun si careul Venus-
Lilith. Niciunul dintre acestea nu se va subordona celuilalt, pentru a sintetiza vibratia 
astrala intr-o constructie de factori care sa ne indrume spre o singura directie, pentru ca 
fiecare ne aduce una din cele trei axe de coordonate si, impreuna, ne vor construi un 
obiect in spatiu pe care il vom roti sau il vor observa dupa cum ne sunt puterile sau 
intentiile. Cele trei aspecte predispun la trei tipuri de directii: regres, elan si obscur. 

Intrarea lui Mercur in mers retrograd vine cu un semn de regres pentru ca, pana 
pe 12 mai, el va intra intr-un mers retrograd, mergand inapoi doar 10 grade din Taur, 
avand timp sa insiste pe fiecare grad intr-un mod negativ, retrovers, perseverent asa 
cum nu a facut-o in mersul direct. Aceasta inversare a ordinii de fapt a lucrurilor poate 
aduce o trezire la realitate, un dus rece pentru cei neatenti sau o insistare pe probleme 
anterioare pe care Mercur, in rastimpul din 25 martie si pana in 18 aprilie, adica in 
ultimele 24 zile, nu a avut timp, nu le-a observat sau nu le-a putut cuprinde cu mintea. 
Gravitatea, intensitatea, amploarea, greutatea sunt doar cateva din trasaturile cu care 
Mercur in mersul sau retrograd va veni peste orice gand, fapta sau intentie. El nu va 
putea sa se grabeasca pentru ca are acum atitudinea unui revizor, al unul expert care 
vine in control fara o tematica si care se sperie de cata dezordine poate gasi. 

Problemele pe care Mercur retrograd le va scoate la lumina sunt cele pe care el 
insusi le-a creat din prea multa graba, dezordine mentala si afectiva. 

Unii vor spune ca a venit timpul sa faca ordine in viata lor, sa scoata boala din 
corp si perversitatea din minte si se vor angaja intr-un demers complicat, imposibil, 
dificil sau chiar absurd pentru a demonstra neapartenenta constienta la gresilile ce le 
sunt acum descoperite. Autoflagelarea, atribuirea unor greseli pe care nu le-a facut 
intentionat, revendicarea unei fapte pe care nu a savarsit-o direct, insusirea unui efort 
fara a cere recompensa, ori plata sunt elementele cu care Mercur vine acum, prin 
retrogradare, sa ne incerce. Nici insulta nu este departe de mesajul lui Mercur retrogad 
in Taur, dar cel in cauza isi va face mea culpa si-si va recunoaste in felul sau vina. 

La nivel social retrogradarea lui Mercur pe un semn fix de pamant, aduce 
instabilitate terestra, defazare in comunicatii, stagnare sau defavorizarea elementelor de 
valoare atunci cand sunt supuse unei cotatii, risc de pierdere a unui bun de amploare, de 
esec prin interpunerea unor elemente perturbatorii. Este o pozitie negativa pentru bani, 
acumulari, tranzactii, simple schimburi de obiecte, imprumuturi pentru ca se pot solda 
cu pierderea celui care le foloseste, cu deficit, lipsuri. 

 
La doar cateva ore de la intrarea lui Mercur in mersul retrograd Soarele ridica un 

sextil cu Neptun aducand un elan gresit, orientat intr-o directie eronata sau sustinut pe 
elemente instabile. Un sextil intre o planeta individuala, aflata in exaltare, si una 
colectiva, aflata in cadere, aduce conjuncturi care duc la dezamagiri, un fel de drum spre 
iad pavat cu bune intentii. Elanul este o alta dimensiune a acestei zile si ea se va regasi 
mai mult in planurile de viitor, pe care ni le facem, in modul cum analizam situatiile 
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care vin spre noi, in puterea de decizie, in forta pe care o pune in actiune, in taria de 
caracter pe care dorim sa o dovedim pentru ceea ce trebuie sa obtinem. 

Se spune ca sextilul Soarele-Neptun este de vina pentru inspiratie, pentru 
gandirea abstracta, pentru simtul artistic, gustul de frumos, pentru muzica, aducand o 
usurinta in a lucra cu notiuni, cuvinte, reguli pentru ca a-l transborda pe cel in cauza 
dincolo de limite, intr-un taram al dorintelor implinite si al norocului. Frumoasa iluzie! 
Eu nu impartasesc aceasta definitie in totalitate si tocmai de aceea vad in acest sextil un 
indemn la a ne petrece timpul fara rost, la o atractie catre o activitate sterila, care sa ne 
tina departe si de munca si de odihna: nu e nici munca intelectuala, nici fizica, nici 
visare, nici contemplatie, nici adormire, dar nici trezire. Elanul pe care il aduce Soarele 
din exaltare se poate traduce si prin “Omul potrivit la locul nepotrivit”. Prin el oamenii 
lasa urme si acestea nu sunt deloc incarcate de multumire sau incantare. 

Putini vor fi cei care, fara un instrument ezoteric, intuitiv, sa diferentieze cele 
doua elemente. Cei mai multi vor spune ca un ghinion ii va urmari si daca ultima zi a 
saptamanii ar trebuie sa fie si o zi de odihna si relaxare, o zi dedicata placerilor diverse, 
fie ele active sau pasive, ea va aduce in cascada evenimente ca in celebra emisiune 
“Cascadorii rasului”. 

 
A doua parte a zilei aduce o cadere in gol, o desprindere de superficialitatea si 

veselia din prima perioada si infruntarea unui eveniment nefericit, pentru unii socant, 
care poate aduce o parere destul de proasta despre viata, despre rostul acesteia. 
Dezamagirea nu este deloc departe si tocmai de aceea trebuie sa ne asteptam sa 
infruntam o seara cu oboaseala psihica, fizica sau cu o stare proasta pe care sa nu o 
putem localiza. 

Aceasta a treia dimensiune a zilei vine ca o concluzie a ceea ce s-a intamplat de 
dimineata, de la inceputul sapatamanii sau de inceputul lunii. Ea este o alta pacaleala a 
acestei zile, pentru ca surasul nu este deloc suras, iar ignoarea incidentelor de care ne 
amintim nu indica putere, tarie de caracter sau curaj, ci indiferenta, neputinta sau lipsa 
de intelegere si pentru a nu ne distruge in durere sau dezamagire vom cauta calmantele 
in dulapiorul cu medicamente sau in bratele persoanei iubite, pentru a uita sau pentru a 
ne oferi dovezi ca viata merita traita. 

Cand Venus si Lilith se afla intr-un unghi nefast pot aparea dureri de gat, 
scaderea acuitatii vizuale, tulburari in regimul apei, probleme circulatorii, in special al 
circulatiei periferice, tulburari de atentie, neputinta de a incadra intr-un context 
evenimente desfasurate in mai multe etape, frustrare cu substrat sexual, apetit prea 
mare sau absenta lui, dorinta de a sta, de a lenevi sau de a supune corpul la un efort fizic 
major de dragul unei exprimari prin forta sau placere (fitness, culturism, alergat, dansa 
etc.). Aceste directii, implinindu-se seara ne vor tulbura somnul, linistea din timpul 
noptii si vor face casa buna cu careul pe care Luna il implineste la putin timp dupa aceea 
cu Jupiter. Lipsa banilor, numarul lor, neputinta de a convinge, de a atrage atentia, de a 
mentine un teritoriu, de a domina prin adevar sau minciuna, de a subjuda atentia cuiva 
cu propriul adevar sau propriile nevoi, ne tulbura linistea, ne enerveaza. 

Prin urmare, ultima zi a saptamanii este si vedeta acestei perioade pentru ca ne 
construieste o figura complexa una care merge in jos, alta in sus, la cealalta care ne 
indreapta in profunzime, dar nu oriunde, ci acolo unde ne doare cel mai tare. In esenta, 
ziua pare sa se reduca la cateva evenimente pe care sa le amplificam pe cele trei directii, 
atat de mult incat practic sa ne obosim singuri vorbind in fata televizorului sau 
gandindu-ne le situatii care nu se vor intampla niciodata. Unele sunt minunate, altele 
catastrofale si oricum am da, oricum am intoarce, ceea ce vine spre noi ne va da bataie 
de cap prin bucurii sau necazuri. 

Cu toate ca nimic din ceea ce se intampla azi nu va fi trecut cu vederea, 18 aprilie 
va lasa o urma pe relatiile sociale. Ea va fi vizibila printr-un cuvant, un gest, o fapta 
buna sau rea care ne va fi pusa in frunte ca o eticheta, ca un nume si cand ne va vedea ne 
va striga “Iata-l pe Bunul Smaritean” sau “Uite monstrul din Lockness”. 
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Dincolo de aceste directii existentiale care se concureaza azi una pe cealalta, ziua 
ne incearca pe valorile si impulsurile evidente, atat de evidente incat ajungem sa le 
folosim in fiecare zi si, din cauza asta, nu le mai observam. 

Cei care lucreaza cu energia si, in cautarile lor spirituale, au intra in contact cu 
particulele subtile ale timpului, azi pot experimenta o meditatie, stranie pentru 
incepatori, dar diafana pentru avansati: reasezarea evenimentelor in timp. Multi se vor 
intreba: ce legatura au aceste trei unghiuri, fie ele si directii importante ale zilei, cu 
timpul? Toate acestea tocmai pentru ca sunt atat de evidente, pentru ca le folosim de 
mult si nu le mai observam, au tendinta de a ne consturi o falsa realitate gen: suntem 
numele, corpul, functia, identitatea sexuala, incantatia pe care o recitam in fiecare 
dimineata etc. Reasezand evenimentele in timp indepartam aceste dop energetic si... 
viata poate merge mai departe intr-un mod cum nu am putut pana acum sa ne 
imaginam. 

Obtinand rezultate in a reaseza evenimentele in timp, sufletul se indreapta cu 
toata recunostinta sa catre Univers gandind: “Toate acestea au fost tot timpul langa 
mine, cum de nu le-am observat!?”. 

Pentru ca stim ca viata este ceea ce traiesti, azi vom vedea ce alegem pentru a ne 
hrani viata. 

 
 
 
Luni, 19 aprilie 
Incepem saptamana cu un careu in T pe semne mobile, care ne aduce tendinta de 

a interioriza mari probleme ale vietii si de a le incadra pe un alt fagas, intensificandu-le. 
Prima jumatate a zilei, Luna inca se mai afla in Gemeni si cumuland acestui aspect cu 
careul in T mobil prima zi a saptamanii va sta sub semnul disimularii si a refuzului 
realitatii. Realitatea pe care acum o avem in fata ochilor este cea impusa de Uranus si 
Saturn care se afla in opozitie si care ne afecteaza nu doar viata sociala, ci si pe cea 
intima. 

Pe acelasi careu in T se suprapun doua trigoane pe care Luna le va implini azi la 
grad perfect cu Lilith si Neptun. Azi se intalnesc doua vibratii halucinante, nici ca se 
putea o vizita mai nepotrivita! Pe acest fond, sextilul luminariilor si trigonul Lunii cu 
Chiron incheie tranzitul ei prin Gemeni si perioada intensa de instabilitate, indoieli, 
nehotarari si deceptii. 

Asa cum se poate intelege din unghiurile care se implinesc, prima parte a zilei nu 
ne iarta ca ieri a fost duminica si ca, poate, mintea inca se mai afla in weekend. 
Dinamica vibratiilor astrale va impune socuri de natura mentala, dar si emotionala 
indurand treceri rapide de la o stare la alta, vorbe goale aruncate intr-o relatie sincera, 
abuzul de incredere, lipsa unor valori pe care sa se investeasca acum timp, energie sau 
chiar bani, dar si antrenarea unor demersuri sociale, prin cuvant, care sunt intretinute 
de opozitia Saturn-Uranus din noiembrie 2008, de cand a aparut prima data. 

Pentru oamenii obisnuiti, care nu au framantari existentiale sau pentru care lupta 
pentru putere se rezuma la un schimb de cateva replici sau autosuficienta in fata unui 
apropiat vizibil mai slab, prima jumatate a zilei va duce o serie intreaga de esecuri si 
dispute verbale pe segmentul educatiei morale, a parerii despre sine, a egoismului ce 
trebuie intretinut prin laude nemeritate sau barfe impotriva inamicilor. In acest interval 
acesti oameni savarsesc o nedreptate pe care o vor lua ca pe un lucru bun, ca pe o fapta 
extraordinara cu care trebuie sa se laude la toata lumea. Aceasta nedreptate pentru cei 
care sunt martori, spectatori sau se nimeresc intamplator prin preajma va parea un 
episod neregizat, plin de spontaneitate. In realitate, vorbele, trimiterile, intreaga 
implicare este construita din timp. Unghiurile pe care Luna din Gemeni le face acum cu 
planetele grele, aduce greutate vorbelor, usurinta in a face scene, a acuza, a da vina, a 
invoca o scuza lamentabila, cu atat mai mult cu cat auditoriu este mai larg. 
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Prima parte a zilei este rezervata oamenilor slabi, care se lasa antrenati de 
lucrurile marunte ale vietii si care nu pot avea o viziune de ansamblu asupra traiului, 
pentru a le simplifica trairile si a le valoriza gesturile. 

In acelasi interval, cealalta categorie de oameni se va implica intr-o desfasurare 
de forte care va parea competitie, disputa, energie risipita pentru a dovedi cine este cel 
mai puternic, confruntare de proportii ce le va da dreptul celor de pe margine sa faca 
pariuri despre care va fi mersul evenimentelor si pe cine trebuie sa mizam. Si aici avem 
parte de un eveniment! Si aici putem sa dezvaluim ca nu este deloc vorba despre 
spontaneitate, ca mintea a elaborat replicile, descinderea de forte, distrugerea, in asa fel 
incat intamplare, chiar daca va fi tangenta la hazard, ea nu va fi catusi de putin un 
produs al dezordinii sau necunoasterii. 

Din interactiunea celor doua categorii de persoane, de evenimente sociale, 
framantari sociale, dispute consumate in public, aduce invocarea de ambele parti a unor 
nedreptati savarsite in trecut, nu de foarte departe, ci de prin 2008, de cand Saturn si 
Uranus isi disputa teritorii intr-o confruntare de proportii pe segmentul convingerilor, a 
disputei intre nobilul ce-si mosteneste statutul, si functionarul care munceste din greu 
pentru a-si mentine orgoliul si vanitatea la nivelul celui pe care-l dispretuireste si de 
care este obsedat. 

Trecerea Lunii in domiciliu (Rac) se va face pe acest fond al obsesiilor: Soarele pe 
gradul anaretic din Berbec, Luna pe acelasi grad in Gemeni in timp ce se arata 
prietenoasa (trigon) cu Chiron din Varsator si cu Soarele (sextil). 

Ultima parte a zilei aduce un amestec intre cele doua segmente sociale. Cel slab 
este bagat in seama de cel puternic, cel puternic stie ca trebuie sa-si tina prietenii 
aproape, adica pe cei puternici, iar dusmanii si mai aproape, adica pe cei slabi si cele 
doua tabere se dedau la gesturi confuze in context, dar perfect argumentate de nevoile 
lor. Cand vorbesc despre asta nu-si pot multumi unui altor ca s-au cunoscut si s-au 
intalnit intr-un moment atat de dificil al vietii, se pupa pe ambii obraji, isi strang 
mainile si se imbratiseaza cu caldura. Totul nu este decat un teatru. 

In aceasta prima parte a trecerii Lunii prin Rac, intoarcerea la radacini, la 
originile mentale, la baza unui edificiu, fie el social sau personal va avea o infatisare 
buna, dar va fi motivata de frica de singuratate, ignorare, saracie, simplism, 
marginalizare. 

Prin urmare, prima zi a saptamanii va da viata obsesiilor, fricilor profunde, 
neputintelor care trebuie sa nu fie cunoscute de cei care ar putea profita de asta. Cu 
atentia indreptata spre domeniul social, cetateanul isi va neglija viata de familie, cea 
intima, intarziind acasa, pentru ca a fost captivat de un spectacol stradal sau uita sa 
mearga la intalnire pentru ca joaca echipa favorita. 

Motivul care sta la baza acestei distorsiuni este unul banal, copilaresc, lipsit de 
logica atunci cand este raportat la statutul celui care il invoca. Realitatea lui va fi 
izbitoare. Luna in Gemeni, pe o opozitie Saturn-Uranus chiar pe final de semne, cu 
Soarele pe final Berbec si Chiron pe final de Varsator, suna a sfarsit in glorie, a lovitura 
de teatru, a inceput de sfarsit, a eveniment decisiv, care se declanseaza intr-un mod 
penibil, chiar prostesc si care odata pornit nu mai poate fi oprit. 

Daca am trait pana cum cu capul in nisip, ne va mira foarte tare aceasta zi, daca 
nu vom spune: “Era de asteptat sa se intample!”. 

 
 
 
Marti, 20 aprilie 
Exista printre pasionatii de astrologie cativa care bat din palme si sar intr-un 

picior atunci cand, nestiind prea multe despre un anumit semn, dar avant prejudecati 
pozitive despre acesta, se bucura atunci cand semnul respectiv gazduieste evenimente 
pozitive. Aceste persoane vin cu un sambure de adevar, vin cu o sensibilitate astrala 
naiva sau incompleta care se constituie ca un argument dihotomic: pasionatii de 
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astrologie il cred pe jumatate, cei care dispretuiesc invatatura milenara ezoterica se 
indeparteaza de el aruncand in jur cu gesturi a lehamite. 

Azi, Soarele isi schimba semnul cu putin timp inaintea lui Chiron si pare a fi o zi 
care sa emotioneze un asemenea personaj. Din nefericire mesajul pozitiv al acestora, 
incadrat de o Luna in opozitie cu Pluton la inceputul zilei si una in conjunctie cu NS, 
deci pozitie cu NN, este incadrat pe o albie murdara ceea ce va face din apele curate ale 
ploii o sursa si, deopotriva, un factor de poluare. 

Opozitia Lunii cu Pluton aduce comportamente antisociale, vise tulburatoare, 
frici intense, chiar fobii, momente de cadere intr-un somn hipnotic sau o surescitare 
nervoasa a intregului organism care va duce la tulburari de memorie, ale somnului sau 
de echilibru hormonal. Pe aceste fond al fricii de intuneric, misterios, a fricii de ceea ce 
este indoielnic sau ar agresa cu o putere necunoscuta, nevazuta sau ascunsa, sextilul 
Soarelui cu Chiron, implinit dimineata, este tonic si vine cu un semn pozitiv de 
incredere si speranta, ca un diagnostic bun. Nu se va pune problema unei schimbari 
majore, a unei modificari pozitive esentiale, pentru ca Soarele inca se afla pe ultimul 
grad al Berbecului si revolta, independenta, competitia si idealizarea aduc mai curand in 
centrul atentie acele sperante care nu se vor implini niciodata. 

Aspectul nu este deloc practic si tot ceea ce dimineata lui 20 aprilie ne va infatisa, 
va avea un caracter fals, iluzoriu, nepractic. 

Trecand in Taur, Soarele ii va ajuta pe oameni sa devina mai practici, sa inteleaga 
mai usor nevoile pe care ogranismul, mintea, latura emotionala sau cea psihica le invoca 
in diverse ocazii. Lasam in urma tensiunea fara obiect, frica de a nu pierde controlul si 
afectiunile conexe legate de extremitatile organismului suprasolicitate sau ignorate si, 
prin asta, vatamate sau lezate, si imbratisam o gandire practica, simpla, ce se sprijina pe 
eficienta, pe simpul masurii, pe munca rezistenta la efort, placere, senzualitate. Nimic 
mai potrivit pentru aceasta noua schimbare de vibratie, decat un vindecator mistic si 
retras, care va cauta in plantele care cresc in locuri greu accesibile omului leacuri 
miraculoase. 

Combinatia celor doua tipuri de energii vine cu mesajul vindecarii, rearmonizarii 
si reechilibrarii. Ca si cum se umple un neajuns si nu stim ce anume am facut pentru a 
produce o asa schimbare. Nu vom intelege prea multe, pentru ca Mercur este retrograd 
si daca ne vom incapatana sa aflam vom distruge aparatul care trebuie sa ne traduca 
automat vibratia, pierdem busola care ne va duce in directia buna sau pierdem harta 
care ajuta sa ne orientam. 

Chiron in Pesti este insa benefic pentru caluze, lideri spirituali, mentori. El aduce 
vindecare sufletului, iluminare spirituala prin descoperirea drumului in intunericul 
total, dar si salvarea sufletului intr-o bezna morala. In aspectul sau pozitiv acest asteroid 
este veriga lipsa a unei informatii care face intregul lant sa functioneze ca un tot unitar, 
este acea gena care ne face pe toti vindecatori, rezistenti la boli sau extraordinar de 
talentati. Chiron este insa si distrugatorul de valori prin ingroparea acestora in 
incercarea de a le sustrage timpului. Indiferent de mesajul social, de nivelul de 
cunoastere individuala, Chiron, fiind plasat intre Saturn si Uranus, mereu va face 
trecerea de la ceea ce limiteaza la ceea ce elibereaza. Acum, in acest stadiu, boala, 
ignoranta, neputinta, orgoliul sunt elementele care ne limiteaza si Chiron va aduce din 
suflet acele valorile cu care sa le combatem. Daca avem experienta in a lucra cu aceste 
notiuni si stim sa le domolim incat sa nu ne complice existenta, atunci Chiron ne va 
aduce curajul de a ne hrani numai cu libertate, ne va face sa ne indragostim de 
necunoscut si sa abandonam tot ceea ce ne ofera un confort static. Daca si acest nivel 
este inteles si utilizat cu regularitate, Chiron ne va intorce spre sacrificiu, indreptand 
Gura de Aur a lui Uroborus spre coada sa, implinind profetii sau sanctificand intamplari 
sau persoane simple. 

Toata aceasta magia a lui Chiron in Pesti exista, dar este ascunsa in spatele unui 
val al iluziei, iar azi in spatele lipsei de cuprindere si intelegere. 
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Incepand si terminand ziua cu doua aspecte deosebit de rele, nu trebuie sa ne 
asteptam la prea multa putere de cuprindere, la intelepciune, la lumina. Se va intampla 
ceva in viata fiecaruia azi, ceva care il va rupe de trecut, ceva care va declansa un 
mecanism care, in desfasurarea sa, il va smulge din ceea ce-l inrobeste cel mai tare. S-ar 
putea ca elementul care ne domina in sensul negativ sa nu fie cel pe care il stim si 
tocmai de aceea evenimentul zilei sa treaca neobservat. 

Misticii pun revelatiile pe seama unor evenimente subtile speciale, pe seama 
semnelor, iar semnele care le vin din jur le confirma lor ca sunt, si in suferinta si in 
extaz, in comuniune cu Universul. Azi toti oamenii au semne, toti se mira de ceva, toti 
raman surprinsi cum un detaliu le poate aparea ostentativ in minte sau in cale si nu se 
pot dispensa de el. 

Prin urmare, 20 martie este o zi de gratie. Multi nu o vor vedea asa pentru ca 
brusc se vor trezi cu dureri, cu datorii, cu pierderi ale unor bunuri, cu esecuri in relatiile 
lor, cu dezamagiri. De azi pana pe 20 iulie 2010, cand Chiron revine in Varsator prin 
retrogradare, vom implini semnele pe care le avem sau ne vom familiariza cu mesajul pe 
care il primim azi. Fiind un semn mistic, unul de avertizare si deopotriva de declansare 
a unei schimbari, de pornire a unei lectii, de admitere intr-o forma de scolarizare care 
implica o instructie severa de autocontrol si dezvoltare interioara, putem sa identificam 
elementul supunandu-l testului iertarii si acceptarii. Ceea ce nu putem ierta sau accepta 
asa cum este, ceea ce ne produce o dizarmonie interioara, nu prin istoric, ci prin 
impactul ad-hoc al zilei de 20 aprilie este strans legat de incercarea urmatoarelor trei 
luni. 

 
 
 
Miercuri, 21 aprilie 
Azi, Luna parcurge ultimul segment al zodiei Rac, punand la indoiala munca si 

efortul, disponibilitatea pentru a lucra in echipa, de dragul unor merite usoare care vin 
prin vorba, pe calea aerului, prin tehnica moderna sau prin intermediul gandului, a 
sugestiilor de la distanta. 

Cand Luna trece prin Rac, oamenii devin mai usor atrasi de ceea ce este tragic si 
melacolic, de ceea ce le complica viata prin macinare, efort sau lipsa de perspectiva. 
Pentru cei sensibili, pentru poeti, scriitori sau pentru cei care folosesc reprezentarile 
imagistice pentru a transmite o idee, aceasta pozitie este favorabila pentru ca incita spre 
profunzime si seriozitate. Sensibilitatea, prin Luna in Rac, se poate amplifica prin 
receptivitate pentru ca aceasta pozitie incurajeaza magnetismul, atractie, absorbitia, 
marirea in volum prin amplificare, dilatare, extindere. 

Pana aici totul este bun si placut, insa practicantul timid si incepator nu va putea 
vedea, prin intrumente astrologice, tocmai pentru ca se afla la inceput, de ce Luna in 
Rac, azi, intervine ca o forta negativa. In primul rand trebuie sa ne gandim ca, pe zi ce 
trece, suntem mai aproape de momentul focarului opozitiei Saturn-Uranus si ca 
reimplinirea lor pe axa Fecioara-Pesti ataca exact latura sentimentala, orgoliile, 
tensiunile nerezolvate, adica acele sectoare care au cunoscut frica, dar nu au invins-o. Pe 
acest fond, sensibilitatea, receptivitatea azi ne aduce in fiinta dureri straine, periculoase 
prin mesaj si directie, ambitii complicate de lipsa de masura sau de informatii dezvoltate 
pe baza unui alt trecut decat cel al receptorului, patimi fata de obiecte, intamplari cu 
substrat sentimental, oameni care au lasat in urma lor un mare gol plecand la mari 
departari. 

Chiar daca Luna va implini un trigon cu Jupiter si toate dovezile sociale, toate 
elementele care vin spre noi acum ne incurajeaza sa fim puternici si increzatori in viata, 
emotiile, ceea ce are cu adevarat sufletul, si care se citeste din cerul acestei zile de pe 
sextilul Luna-Saturn, este de fapt o reparare a trecutului, lucru imposibil de facut pe 
opozitia Saturn-Uranus. 
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Pana la 18:41, ne va tenta maniera imposibila de a rezolva o problema, de a ne 
detasa sau de a ne pune la punct anumite neclaritati. Atingerea este cea care primeaza. 
Oamenii vor sa se apropie, sa se imbratiseze, sa-si spuna lucruri care emotioneaza, sa se 
arate afectuosi, dar, in acelasi timp, pretind, prin modul cum se exprima sau prin 
viziunea ce-i impinge spre astfel de gesturi, stabilitate, dovezi de atasament, fidelitate. 

Trecand in Leu, Luna isi va disimula problemele, le va ascunde sub zambete largi, 
prin gesturi imprudente, bravura sau excentricitati. Ceea ce oamenii au in acest moment 
va fi consumat imediat, economiile din ultima vreme vor fi aruncate pe o seara de 
destindere sau uitare. 

Prin urmare, 21 aprilie, pentru ca tulbura apele plini de pesti rapitori, de vietati 
agresive sau otravitoare, ne aduce in centrul atentiei devieri de la cale. Se spune ca 
oamenii cu cat avanseaza in varsta, devin mai priceputi in a-si controla emotiile, mai 
experimentati si pot face fata unei crize de personalitate sau se pot abtine sa-si verse 
amarul in plina strada. Azi, tocmai acei oameni care s-au aratat puternici si maturi, care 
au incercat sa domine prin instrumente straine intelegerii lor, sunt obligati de destin sa 
se intoarca la sentimentele si slabiciunile din perioada copilariei sau adolescentei. 

Luna insa nu alege si magnetismul ei ne pune pe fiecare in fata unor stari 
sufletesti imature, spre acele trairi pe care le-am crezuri lasate acolo unde le-am trait. 

Vom avea azi parte de evenimente neobisnuite, nu prin excentricitatea lor, ci prin 
caracterul lor imprevizibil. Relatia cu timpul este azi stranie si tocmai de aceea, cei care 
sunt obisnuiti sa lucreze cu energia vor avea impresia ca intamplari ale trecutului, 
personaje importante ale istoriei, centre imense de energie, Chakra Mondial, ii invita la 
o calatorie subtila spre a-si dovedi spiritul practic si puterea de a ierta, dar mai ales de a 
se ierta. 

 
 
 
Joi, 22 aprilie 
Ziua de azi, pentru ca va implini trei aspecte la grad perfect, va parea linistita si 

fara pericole, departe de tumultul sau, de efervescenta periculoasa a zilelor anterioare. 
Totusi, chiar daca sunt doar trei aspecte si niciunul cu o planeta cu deplasare lenta, 
conjunctia Lunii cu Marte pe Leu si, la cateva ore, careul cu Mercur retrograd, va face 
praf toata binetea pe care un copil cu parul zburlit si ochii abia dezlipiti de somn ne-o da 
de dupa poalele lungii ale bunicii. 

Conjunctia Lunii cu Marte, pe fondul unui mers retrogad a lui Mercur prin Taur, 
ne face sa pierdem la jocuri de noroc, sa riscam acolo unde de regula suntem prudenti, 
sa ne trezim vorbind, sa impartasim secrete primului venit si sa pierdem din vedere 
elemente importante legate de profesie, completare de documente, acte sau alte 
formulare. 

Ziua aduce explozii temperamentale, efervescenta si detasare de confuzia zilelor 
anterioare. Ceea ce vom vedea, vom avea certitudinea ca este adevarul pur si greu va 
reusi sa ne convinga o alta intamplare ca, anterior, ne-am inselat. Aceasta trasatura a 
lipsei de viziune, a pierderii in orgoliul de a fi buricul pamantului, de a le sti pe toate si 
de a astepta osanale pentru cel mai mic gest de bunavointa vine din trasaturile negative 
ale Leului, intretinut asa de Marte. 

Azi nu ne ajuta mintea si pentru a rezista acum, cel mai bine ar fi sa ne propunem 
o sarcina dificila si sa ne constragem pentru a o duce la indeplinire. Energia martiana 
trebuie consumata si nu oricum, ci, acum, prin efort, chiar fizic. 

Prin urmare, ziua ne indemna la rataciri periculoase pentru ca dispunem de o 
energie puternica pe care nu o putem controla. Faptul ca mintea este ratacitoare nu ne 
va surprinde, pentru ca este asa de ceva vreme, de cand Mercur a intrat in mers 
retrograd, dar faptul ca dintr-odata vedem totul clar si ca suntem brusc in afara 
confuziei, dupa ce tocmai aceasta ne-a complicat viata anterioara este un semnal de 
alarma. 
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Daca, prevazatori, consultam mesajul astral inaintea zilei de 22 aprilie, atunci sa 
alegem pentru aceasta zi sa indeplinim sarcini mai dificile pe care le-am amanat in 
ultimele zile, pe care nu am avut timp sa le indeplinim sau pe care nu stim anume cand 
sa le facem. Acum este momentul sa facem curatenie generala, sa batem covoarele, sa 
alegam, sa ne luam la intrecere cu vecinul de palier care alearga in fiecare seara la ora 
18,00 timp de 30 minute, sa reparam cotetul lui Grivei sau sa mutam mobila prin casa, 
reimprospatand decorul. 

Trebuie sa fim constienti ca Mercur retrogad in Taur inseamna si lene, iar Marte 
in Leu va prefera sa-si inchirieze o echipa de specialisti care sa alerge in locul lui sau sa 
plimbe catelul pana cand il obseste, decat sa se implice el intr-o efort fizic. Acest gen de 
necunoastere prin neexperimentare se poate extinde si in alte sectoare ale vietii, unde 
emotiile pot cauza adevarate conflicte in cazul cuplurilor aflate intr-o relatie complicata. 
Minciuna si demonstratia vor construi azi declaratii de dragoste ample si bombastice 
sau vor inspira putere si reverberatie. 

Din nou, nu luati de bun tot ceea ce aduce ziua de azi. E doar o zi in care, 
asemenea proverbului, nu ne uitam la poarta cea noua prin monoclu, ci printr-un 
obiectiv Zeiss si ceea ce e mare, nu este neaparat si aproape!!! 

 
 
 
Vineri, 23 aprilie 
Azi, spre seara, Venus si Neptun se intalnesc intr-un unghi de 90 de grade, numai 

bun pentru a schimba sensul cuvintelor, pentru a rastalmaci orice intentie buna, pentru 
a pune la indoiala cele mai bune intentii ale unui apropiat, ale unui membru al familiei 
sau ale unor prieteni noi. 

Pana sa implineasca acest unghi, ce poate compromite echilibrul firav construit 
cu mare efort in zilele anterioare, Luna va avea de parcurs o opozitie cu Lilith, un careu 
cu Venus si o opozitie cu Neptun. Deci, inainte de a trece in Fecioara ea va desena pe cer 
un careul in T fix, facand sa se nasca o discortie dintr-o intalnire amiabila, o discutie 
banala sau o petrecere. 

Multi pasionati de astrologie stiu sa se fereasca de zilele de Leu pentru ca aduc 
prea multa energie in sectoare inutile, prea multa ambitie pentru idealuri lipsite de 
valoare, deci o adevarata furtuna intr-un pahar cu apa. Aceasta pozitie a Lunii multora 
le poate compromite bunele relatii, increderea in cunostintele acumulate, in calculele 
facute in ultima perioada, in dobanzi, credite, rate, in imprumuturi facute pe incredere 
sau de la prieteni. Tot ceea ce a sustinut structura personala, ceea ce a intarit si 
solidificat acum se topeste, se macina din interior si, daca ne referim la grupuri de 
oameni, se parasc unii pe altii, se denunta din lasitate, incultura, naivitate, indolenta. 

Teama pasionatilor de astrologie fata de aceasta pozitie este, cu atata mai mult 
azi, justificata. Puterea si forta semnului in raport cu sfera de influenta a Lunii devin o 
parghie pentru a plati polite mai vechi, pentru a rascoli ceea ce trebuie uitat, pentru a 
sterge praful de pe dosare mai vechi, pentru a apela la tehnici si metode vulgare pentru a 
sustine un adevar personal, limitat, egoist. 

Egoismul este ceea ce ne impiedica sa vedem ce tip de fapta alegem azi si tot el 
este cel care se preschimba in noblete invocand, de dragul unui orgoliu nemasurat, 
imposibil de stavilit, proverbul: ”Decat un an cioara, mai bine o zi vultur!”. Azi, pana la 
21:38, cand Luna trece in Fecioara se va pune problema invers fata de ceea ce spune 
proverbul: “Decat un an vultur, mai bine o zi cioara!” 

Abia spre seara, cand frica ne intra in oase, cand grija pentru ziua de maine 
devine din ce in ce mai puternica si cand restrictia ne spune ca traim vremuri de criza, 
nu pentru ca asa ni se spune la televizor, ci pentru ca in directia asta se indreapta 
tensiunile relationale pe care le parcurgem, intelegem ca, peste zi, nu ne-am straduit 
deloc sa mentinem ceea ce am construit. Acum, drama afectiva, frica de singuratate, 
teama in fata unui viitor nesigur, lasat in deriva pe ape tulburi, incapabil de a se prinde 
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de un colac de salvare, dar si incapabil sa se scufunde, ambarcatiune pe care am ales sa 
plutim este rece si umeda, iar vanturile ne prind fara protectie. 

Venus si Neptun, intr-un segment initiatic al astrologiei, impart acelasi teritoriu, 
patronand emotiile personale, devotamentul de a-si oferi sentimentele dintr-un prea 
plin (Venus), dar si incadrarea trairii intr-un mecanism macro prin identificare unui 
echivalent (Neptun). In general, cele doua planete se tolereaza, se complementeaza si se 
sustin reciproc, mergand pe acelasi tip de vibratie, ce tine de sfera emotiilor, dar acum 
ele se ratacesc una de cealalta si, pentru ca firul care le intretine eul individual, emotiv si 
puternic prin traire, in relatie cu eul cosmic, mentinut in infinitate prin apartenenta la o 
familie cosmica ce largeste campul constiintei, modifica perceptia si deci realitatea 
lumii, se rupe sau se stranguleaza, oamenii aleg varianta cea mai complicata de vietuire, 
ocolesc raspunsurile, nu inteleg solutiile, nu stiu ce le cere viata si se tulbura unii pe altii 
cu aceasta neintelegere. 

Unii se vor trezi ca, odata cu noaptea, grija, teama de agresiune, singuratate sau 
de ceea ce se poate intampla pe ascuns, ii invaluie si ii prinde in hora unui dialog 
interior care de la ora la ora isi adauga din ce in ce mai multi interlocutori. 

Careul celor doua planete este un semn de agresare a afectivitatii, a puritati 
interioare, a relatiei echilibrate cu mediul in care lucram sau ne odihnim, cel de la 
serviciu sau de acasa. Relatia cu ceea ce este mic in dimensiuni sau putin in continut, cu 
ceea ce este redus ca volum sau concentrat, devine tulbura, neasteptat de agitata si se 
complica prin nesincronizare. 

Pe acest fond, trecerea Lunii prin punctul de opozitie cu Chiron va somatiza toate 
aceste tensiuni interioare si va aduce dureri abdominale, renale sau crize de lombago, 
bila devine lenesa si metabolismul lipidelor va fi afectat. Multi dintre noi vom da vina pe 
vreme, pe vremuri, pe vecinul de deasupra care isi renoveaza apartamentul si foloseste 
masina de gaurit la miezul noptii, pe mesajele vicioase ale emisiunilor de stiri, pe fata 
posomorata a partenerului de viata, pe pisica sau pe catel, pe orice numai pe ceea ce 
poate intreaga vina nu: dezordinea interioara. 

Prin urmare, ziua de 23 aprilie desi va parea o alta zi in care multe din actiuni 
le facem de fatada, aceasta disimulare a sentimentelor va avea, de aceasta data, o alta 
finalitate. Ziua va incepe in tensiune si are toate sansele sa se finalizeze in esec. Ceea ce 
este imporant pentru aceasta analiza, nu derina din aspectul fatalist al cojuncturilor 
planetare ale zilei, ci din caracterul lor intransigent. Un magnetism astral ne tine 
incordati, ne contracta musculatura, ne tine in tensiune si din cauza asta cuvintele vor fi 
putine, rostite printre dinti si gandurile deosebit de negative. 

Pentru astrolog, privarea de sentimente bune ne indica mai curand o zi de 
penitenta. Suferim pentru toate si tot ceea ce ni se va intampla azi vom lua in sens 
personal. 

Totusi, exista si un castig care va fi amestecat printre multele dezamagiri ale zilei, 
printre multele erori vizibile acum: puterea de a surade atunci cand dezamagirea este 
mai mare. 

Putini vor fi cei care vor descoperi aceasta piatra filozofala si in mod sigur ei sunt 
cei care nu vor fi afectati niciodata de vibratiile negative al trecerii Lunii prin Leu, cea de 
la care, azi, multe rele vor porni. 

Recomandarea este simpla: autocontrolul, nu inhibitie, caldura, nu prefatorie, 
verticalitate, nu paroxism. 

 
 
 
Sambata, 24 aprilie 
Trecand de faza maxima a careului dintre Venus si Neptun azi vom resimiti o 

usurare. Am lasat in urma o greutate, o povara, am incheiat o etapa, am inchis un 
capitol care tine emotiile si nemultumirile intr-un sector tensionat construindu-ne o 
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identitate falsa, un mod gresite de a pune problema, prieteni falsi, amici de conjunctura, 
aspiratii pe baza ambitiilor necontrolate. 

Chiar din timpul noptii, luminariile se intalnesc intr-un trigon frumos si 
constructiv pe doua semne diferite de trasaturi, dar asemanatoare prin element: Taur si 
Fecioara. Azi ne va anima un spirit practic, un schimb de idei sprijinit pe considerente 
practice, chiar legiferarea unui demers ce are la baza un compormis. 

Azi, insa, compromisul nu ne mai doare si nici nu ne mai sperie. Azi consideram 
ca el este o oportunitate, o sansa a destinului si daca cineva ne-ar aminti numai de ceea 
ce gandeam si spuneam nu cu mult timp in urma, ci chiar ieri sau alaltaieri, vom nega cu 
hotarare. 

24 aprilie este o zi de plutire, de false sperante, de indulcire cu substante false, de 
indatorare, de neglijare a indatoririlor dificile ale familieie pentru a savura bucurii 
trecatoare oferite de un tramvai colorat care distreaza trecatorii plimbandu-se gol toata 
ziua prin oras sau o doamna cu mintea ratacita, imbracata cu un tricou foarte lung 
asortat la o palarie de paie si o superba pereche de pantofi cu tocul cui. 

Tot ceea ce este ciudat, ne relaxeaza, ne linisteste, ne ofera o minunata priveliste, 
ne deconecteaza si ne rupe de simtul responsabilitatii, asa cum l-a dezvoltata pana 
acum, de echilibrul mental si, mai ales, de cel afectiv, subrezit ieri de aspectul prost intre 
Venus si Neptun. 

Aflata in sextil cu Uranus si trigon cu Saturn, in care primul este direct si al doilea 
este retrograd, Venus, prin aerul proaspat, prin maniera haotica de a impune o 
petrecere nereusita ca etalon de distractie, prin agresiunea afectiva cu care sunt afisate 
elemente psihocomportamentale deviante drept solutii pentru a combate obsesii, aduce 
atractia spre o acceptare tacita a doua lucruri rele, pe ideea ca fiecare dintre ele are o 
parte buna si castigul va aparea din explorarea acestora. 

Aflata din nou intre ciocan si nicovala, Venus nu va putea sa-si gaseasca 
echilibrul si bucuria prin activitati simple. Ea va fi asemanatoare celei declansata de 
substantele cu efect psihotropic, de calmante cumparate din farmacii sau obtinute prin 
imagine, lumina, cromatica, schimb de cuvinte, tonalitate a voci, exprimarea unei 
pareri. 

O parte din zi, Venus va fi pe ultimul grad al semnului Taur si retrospectiva sa va 
fi incurajata mai mult ca in zilele anterioare de trigonul cu Saturn, acum retrograd, dar 
si, prin intermediul Lunii ce, din Fecioara, se afla acum intr-o buna intelegere si cu 
Pluton si cu Mercur, consturind, in mijlocul zilei, un triunghi regal de pamant. 

Aceasta aglomerare de vibratii ne va convinge ca putem sa face ceea ce pana 
acum nu am putut. Ca toate semnele care ne vin din jur ne sustin aceasta noua simtire, 
aceasta noua incredere. In adancul sufletului simti ca orice motiv de bucuri este o 
contragreutate aplicata unei nefericiri si cu cat ne aratam mai linistiti si bucurosi azi, cu 
atat mai multe tensiuni si greutati ne domina. 

Prin urmare, azi multi se vor preface ca, fiind zi de week-end, este una de 
bucurie si destindere, de distractie. Intreaga saptamana a adus evenimente riscante sau 
intalniri care ne-au creat un usor disconfort, o neliniste interioara si, pe acest fond de 
usoara instabilitate afectiva, avem nevoie de o defulare prin activitati iesite din tipicul 
activitatilor de pana acum. 

Nimic nu va iesi asa cum ne-am programat, pentru ca 24 aprilie nu este o zi in 
care ne ducem la indeplinire planurile mai vechi. 

Azi ne va tenta extravaganta, neobisnuitul, delasarea sau atingerea printr-un gen 
de exprimare verbala, in gand sau prin gesturi, maniere, fapte, straine modului obisnuit 
de a fi. Venus se afla pe ultimul grad al Taurului si multi isi propun sa puna azi ultima 
caramida la un zid pe care l-au inceput de luna trecuta. Nu stiu daca sunt sau nu la 
finalul drumului, dar vor sa simuleze victoria, bucuria, destinderea, delectarea intr-un 
ocean de acuze, certuri sau distrugeri, ori intr-altul al jovialitatii, relaxarii sau dansului. 

Totusi, indeplinirea planurilor este azi o incercare depasita de a face dovada 
puterii interioare si a tariei de caracter. Asa cum maturitatea a fost o proba importanta 
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ieri, perseverenta versus simplitate devine azi o proba de foc. Cei care se vor lasa in voia 
unui magnetism, osciland din ora in ora spre alte si alte preocupari, vor intra de maine 
pe un alt traseu, in care deficitul de imagine va fi intretinut de cuvinte nepotrivite. 

Cel echilibrat, va avea, cu Venus in Gemeni de maine, un indicator al elementelor 
pe care nu trebuie sa le faca, nu pe care sa le ia drept exemplu. 

 
 
 
Duminica, 25 aprilie 
Ultima zi a saptamanii aduce, la putin timp de la rasaritul Soarelui, intrarea 

planetei Venus in Gemeni. La putin timp dupa aceea, Luna va trece prin opozitia cu 
Jupiter, iar spre seara prin opozitia cu Uranus si conjunctia cu Saturn. 

Nici nu a intrat bine in semn si Venus are de infruntat prima lectie de maturitate, 
prin careul cu Chiron din Pesti. Acest unghi ne invita la alegeri categorice gen: “cine nu e 
cu noi, este impotriva noastra!” si ne pune in fata unor decizii pe care trebuie sa le luam 
repede, dar care sunt esentiale pentru destin. 

Tot azi, Mercur va implini si el un careu cu Marte, alaturi de Venus, in acest 
conflict, dar de doua ori mai afectat (este si retrograd). Azi, Mercur ii va face pe oameni 
sa cedeze in fata celui mai mic obstacol. Pentru unii acest mic obstacol poate fi ceasul 
desteptator care nu tine cont de oboseala acumulata, nici de dispozitie, pentru altii insa 
poate aparea sub forma unui examen important, a unei confruntari directe in care nu 
lupta exterioara este esentiala, ci razboiul psihologic, elementele de temperament, 
educatia morala, verticalitate, abilitatea de a intelege sensuri noi si de a acorda drepturi 
interlocutorului. Toate acestea sunt, prin urmatorul aspect major (trigonul Soare-
Pluton) instrumente de crestere sau descrestere, de inaltare sau decadere, de ridicate 
sau distrugere. 

Incadrand acestea intre opozitia Luna-Jupiter si conjunctia Luna-Saturn, este 
clar ca definitiile astrologice, cele pe care le cititm de mai multe ori din manualele de 
astrologie pentru a le prinde corect sensurile, vor fi sensibil depasite de evenimente. Nu 
vom avea o zi simpla, nu vom putea nicidecum sa amanam ceea ce azi cere solutioare si 
tocmai pentru ca nu putem amana si nu vom gasi intelege pentru orice motiv am invoca, 
destinul va fi puternic zdruncinat. 

Fiind implicate atat planete benefice, cat si malefice, atat planete individuale, cat 
si colective, evenimentele vor avea o cromatica variata, forta lor de penetratie va fi 
vizibila pana in primul decand al zodie Rac, atunci cand Soarele va trece prin momentul 
de opozitie cu Pluton si cand se va indeparta bandajul de pe o rana. Atunci vom 
descoperi daca faptele noastre au adancit rana, infectand-o, sau au vindecat-o. 
Evenimentul din 25 iunie, in care Lumina (Soarele) va fi in opozitie cu intunericul 
(Pluton), isi are originea in aceasta zi, cand Venus din Gemeni uita de natura sa divina, 
uita cum s-a nascut si se arunca in cascada faptelor care o vor leza cel mai tare, care ii 
vor compromite o calitate, un aspect gratios, o forma frumoasa, o realizare sau o 
prietenie sincera. 

Daca anterior cele doua lectii de maturitate si echilibru din 23 si respectiv 24 
aprilie au fost luate in serios, disputa dintre Lumina si Intuneric, devin o penumbra 
mistica favorabila intelegerii superioare, a cunoasterii, a tariei de caracter, a puterii de 
rezista. 

Chiar daca disputa decisiva se da azi, nu azi s-a hotarat pe ce traseu mergem, ci in 
ultimele doua zile. 

Prin urmare, ultima zi saptamanii este o zi deosebit de importanta. Daca dorim 
sa stim pe ce drum ni se indreapta pasii, trebuie pana la primul aspect al lui Venus 
(12:08) sa ne observam indeaproape reactiile, prioritatile si daca ele se indreapta spre 
aspectele superficiale ale vietii, daca nu vom sti sa acceptam o conditionare cu 
seninatatea celui care are de indeplinit o sarcina si ne aratam deranjati ca ni s-a tulburat 
linistea, tabieturile, daca cerem dinamism si miscare, pentru ca ne temem de 
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transformare, inseamna ca vom cauta un traseu superficial si ca modificarile analitice, 
complexe ale opozitie Saturn-Uranus, vom lucra pe segmentul social in cascada fara 
avertismente, aducand schimbari de statut social, deposedari, pierderi, deplasari, 
stramutari, despartiri. Misticii vad in asta o alta sansa acordata omului obisnuit, insa, 
din punctul de vedere a celui care trece prin situatii de acest gen, pentru ca el va fi privat 
de intelegerea si observatia directa, realitatea va avea o alta infatisare. Efortul evolutiei 
este uneori imposibil de greu si ea poate contrasta pe latura verticalitatii si a puritatii, cu 
viata simpla, timpul liber, recompensele banesti. Dupa ce trece furtuna, ne vom aminti 
de proberbul romanesc “omul gospodar isi face vara sanie si iarna caruta”. Tentatia 
lucrurilor simple este mare azi, dar si in zilele care vor urma. 

Multi insa nu vad in aceste zile vreo alternativa si acestia vor fi cei care vor trece 
de la esec la resemnare, iar de la resemnare la dezastru, cautan sa-si schimbe viata in 
bine. Multi dintre ei, sperand intr-o viata mai simpla, fara efort sau evolutie, fara sa 
inteleaga de ce lucurile au acest curs, se vor vinde pentru un pret jenant. 

Cine intelege ca viata este ceea ce traieste, va sti sa traiasca, nu sa-si falsifice 
propria existenta, mimand o stare de bine si ascunzand in spatele acestei disimulari 
neputinta de a fi tu insuti un stalp al Puterii. Fara stabilitate, in bataia vantului, iti vei 
trai bucuria si te vei distra alaturi de gunoaiele ridicate de intensitatea curentilor de aer. 
Judecata lor este simpla: de ce sa sufar, daca, facand asta, mi-e viata mai simpla? 
Cunosc multi oameni care la auzul acestei replici ar surade in coltul gurii si nu ar da 
niciun raspuns, in niciun caz pentru ca nu au ar sti ce sa spuna. 

 
 
Luni, 26 aprilie 
Azi ne amintim de vechi proverbe, de vorbe de duh, de cuvinte intelepte, de ceea 

ce a avut un rol important in cresterea si dezvoltarea spirituala, in elevarea morala si 
poate chiar sociala, pentru ca azi planetele ne aduc linistea de dinaintea furtunii. 

Maine, Saturn si Uranus isi unesc fortele intr-o opozitie, care va declansa un 
mare eveniment sau il va consolida pe cele care le-a provocat in fereatsra acestui aspect, 
iar azi multi dintre noi vor avea un moment de iluminare, o scanteie de intelegere. 

Pentru ca ne vine lumina in ochi azi si o vom folosi pentru a vedea si a intelege 
subtilele mecanisme ale deplasarilor umane, a influentelor pe care egregorurile le 
exercita unele asupra celorlalte, semnul unei redresari, a unei schimbari pozitive a 
destinului ne iese in cale sub forma unei sperante, a unei umbre a succesului, a fantomei 
celui mai puternic aliat la care speram. 

Luna, prin unghiurile pe care le va implini azi la grad perfect cu Pluton si 
respectiv Marte, aduce, prin aceasta pendulare, o viziune deformata asupra puterii, o 
speranta intr-o iluzie (aspectul cu Marte) si o fuga de durere, nascuta dintr-o disputa 
apriga cu un apropiat, de trecerea intr-un alt plan al existentei, de despartirea de el sau 
de agasare a sufletului, mintii ori sentimentului cu imaginea unei persoane rauvoitoare, 
invidioasa, negativista, lasa sau indolenta (Pluton) careia nu-i putem nicicum inchide 
gura, opri deplasarea spre inaltimi sociale importante sau domoli din elan atunci cand 
cerseste atentie, cand impune valori cu forta sau cand isi arata dispretul fata de 
adevaratele valori morale. 

Toate acestea scot in evidenta o lupta interioara, o fierbere, o intensificare a 
neputintei de a riposta si, in acelasi timp, atingerea momentului in care tot forta 
interioara sa fie cea care sa ne sugereaza ca putem face orice, ca daca tot ne-am invatat 
cu o anumita durere, cu un stres si daca tot liniste nu putem avea, o putem lua pe orice 
traseu, ne putem impune orice regim de viata, daca finalul este promitator. 

Relatia de mesager ascuns intre Pluton si Marte, face din Luna, dar si din ceea ce 
reprezinta ea in astrologie, un intermediar pervers, care fura, minte sau agaseaza cu atat 
mai mult cu cat mediul in care traieste este mai linistit. “Fereste-te de greci cand iti dau 
daruri!” ne vom aminti azi si cu atat mai castigat va fi cel care nu s-a lasat nici ieri sub 
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influenta vibratiilor dizarmonice ale astrelor alegand sa minta sau sa insele, fie chiar si 
numai putin. 

Prin urmare, prima zi a saptamanii ne intampina cu un parfum inselator, cu 
puteri false, iar oamenii care ne ies acum in cale sunt dispusi mai curand sa ne 
pacaleasca, decat sa ne ajute, sa ne insele auzul, vederea sau celelalte simturi fara sa tina 
cont de vreun criteriu sau de vreo valoare. 

Barbatii si femeile sunt in disputa, cei tineri cu cei in varsta, de asemenea, iar 
armonia sufletului in contrast cu bunastarea scurta a unei vieti fara griji materiale 
majore. 

Nimic din ceea ce vine spre noi acum nu este normal, firesc si pentru ca Luna, 
alaturi de aspectele cu Pluton si Marte, mai implineste si doua trigoane cu Venus si 
respectiv Junon, semnul confortului, al senzatilor increzatoare, al puterii de a rezista 
sau a razbate sunt evidente si puternice. Nu vom sesiza ca, la fel de usor pe cat de bine 
ne poate fi intr-un confort de moment, ne putem duce la vale. 

26 aprilie nu aduce evenimente de amploare, dar ceea ce aduce azi este scurt, 
rapid, se consuma repede sau se grabeste pentru a se apropia de final, chiar daca nu i-a 
venit inca sorocul. 

 
 
 
Marti, 27 aprilie 
A sosit si mare eveniment despre care tot discutam si de care ne temeam atat de 

tare si, asteptandu-ne sa se surpe muntii si nu se intampla nimic, ne cuprinde o usoara 
mirare, o neliniste care va inclina balanta echilibrului interior spre desuet, penibil sau 
indecent. Este greu pentru un astrolog sa poate identifica un element atat de subtil cum 
este cel cu care ne intalnim azi, dar fiecare va incerca, in felul sau, sa aduca putina 
lumina si deopotriva intelegere intr-un sector atat de solicitat, cel al abordarii 
normalului sau traditionalului din perspectiva modificarilor de conduita, epuizarii 
resurselor sau autodistrugerii. 

A nu crede, a rupe o intelegere construita din start pe iluzie, indiferenta sau 
interes material, pe motiv ca nu duce nicaieri, a dispretui absenta calitatilor morale si a 
da dovada, prin asta, de ceea ce respingi (a fi ceea ce se critica la ceilalti), a o face, deci, 
pe lupul moralist si a ignora avertismentele interioare care ne acuza de abandon, a trece 
pe langa viata cu atitudinea princiara a celui care isi atribuie o origine nobila, cand 
fundul pantalonilor sta sa cada si cei doi dinti ai uitarii striga in gura a singuratate, sunt 
doar cateva din contradictiile pe care le produce acum direct opozitia lui Saturn cu 
Uranus. 

Dupa cum se poate constata, acest unghi deosebit de malefic este un carmuitor de 
valori, un mijloc de a directiona trasaturile pe care le-am analiza anterior, unele dintre 
ele preluate din campul magnetismului astral la nastere, altele acumulate in timp prin 
crestere si dezvoltare. Fiind acum mai curand un administrator de valori, decat un 
factor care produce direct evenimente, opozitia Saturn-Uranus trece in plan secund fara 
sa lase nimic in fata sa, fara sa exista ceva mai important decat ea care sa o inlocuiasca, 
fara sa putem sa ne indreptam atentia spre un alt camp de forta astrala pe care sa-l 
folosim. Pleaca in planul al doilea si lasa locul gol. 

Saturn este acum retrograd, Uranus inca nu si din start avem de-a face cu doua 
forte care se cunosc bine, care au colaborat in trecut, dar acum nu se mai recunosc 
pentru ca evenimentele din ultimele sase luni au adus schimbari esentiale, mari, in 
calitatea structurii lor, atat de evidente incat, acum, intalnindu-se, se comporta ca si 
cum nu s-au vazut niciodata. Oamenii se comporta, deci, la fel, indiferent ca actioneaza 
prin grupul de apartenenta sau direct, cu mijloace proprii: se dedau la uneltiri josnice, 
se abandoneaza unii pe altii, se incurajeaza la fapte cu caracter antisocial, se agita inutil 
si tot acest frecus aduce leziuni interne, unele de natura medicala, daca ne referim la 
existenta individuala, altele de natura sociala, daca ne referim la existenta publica. 
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Saturn, aflat in retrogradare prin Fecioara, are prea multe resentimente. Uranus, 
pe final de Pesti, impulsionat de propriile ambitii de a reformula lumea, are prea multe 
de construit si nu se mai poate intoarce. Nu mai poate da curs invitatie lui Saturn de a 
reinvia o colaborare pe aceleasi tipuri de relatii, de a da viata unei asocieri la aceeasi 
intensitate. Acest refuz, care vine din teama sau incapacitatea de a nu gasi un loc unde 
sa fie lasata durerea, plaseaza stresul in punctul de a exploda, aducand cele doua parti 
intr-un decalaj evident, in care unul revine enervant, ostentativ, obsedant la trecut 
(Saturn), iar celalalt are noutati, vise, aspiratii sublime, un viitor luminos, prosper, 
indraznet, dar nu are unde sa le aseze (Uranus). Niciunul dintre cei doi nu reusesc sa-si 
indeplineasca planurile, dar reusesc, pentru simplu fapt ca exista un destin care se 
interpune si da amploarea faptelor (Luna in careul cu Nodurile sale), sa produca 
evenimente, care vor parea distrugatoare, haotice ori geniale, asa cum - spun adesea 
copii – <<Licuricii nu pot sa opreasca lumina pe care o produc, pentru ca ei cand respira 
lumineaza!>> 

Acesta este tabloul imposibil de greu al opozitiei celor doi malefici. El va afecta in 
primul rand relatiile dintre oameni, dar si campul magnetic la planetei, functionarea 
aparatelor, directia de zbor, simtul orientarii. Un gol suspect vine sa ne indice faptul ca 
singurul drum spre care trebuie sa mergem este spre interior. Nu putem merge nici in 
fata, pentru ca ne-au scazut rezervele, nici inapoi nu ne putem aseza, pentru ca peste tot 
sunt numai spini, dar nici lateral pentru ca puntea este prea ingusta. Pe un asa fond, 
unii vor rade si vor sari intr-un picior descarcandu-se de tensiune si stres, bucurandu-se 
intr-un mod isteric de bataia vantului sau de culorile unui curcubeu imaginar. Nu exista 
oameni fericiti azi, nu exista bucurii reale pe care sa le culegem din jur. Ceea ce ne 
incanta sunt lumini intr-un intuneric adanc, care, apropiindu-se, se dovedesc a fi 
ochisorii vigilenti ai unor rechini. 

Ultima zi de Balanta (Luna in Balanta) din luna aceasta este o zi a plutirii intr-o 
deriva periculoasa. Oamenii fac eforturi sa fie intregi cu mintea, cu emotiile sau intregi 
in demersurile pe care le fac, dar oricat de mult se straduiesc totul se rupe in bucati sau 
acolo unde am crezut ca este un superb intreg, sa fie de fapt o multitudine de intamplari 
mici, incrustate cu amprenta efortului si stropite cu culoarea sacrificului personal. 

Prin urmare, 27 aprilie este o zi a explicatiilor, a observatiei, a identificarii unui 
inamic din umbra, a elucidarii unui mister, care, de fapt, nu rezolva problema, ci o 
complica si mai tare. Despre ceea ce aduce ziua de 27 aprilie, nu pentru ca este marti, se 
va scrie in manualele de istorie, indicandu-se drept cauze, evenimente care s-au produs 
pe celelalte trei opozitii, anterioare acestei, din 4 noiembrie 2008 de cand a aparut 
prima data in aceasta perioada, sau evenimente care sau produs in fereastra acestei 
opozitii, privite drept cauze imediate (15 zile inainte si dupa momentul maxim al 
producerii aspectului). 

Daca, in general, opozitia celor doi poate fi asemuita cu privirea calaului care se 
intersecteaza cu cea victimei, tablou tulburator, ce poate fi sursa de inspiratie pentru un 
artist inclinat spre latura dramatica a vietii, a ceea ce se va intampla azi va fi asemuita cu 
un strabism. Nu exista interlocutor sau daca exista el este imaginar, dar cu totii, pentru 
ca am mai trecut prin trei opozitii anterioare acesteia si subconstientul este vadit 
impresionat de ceea ce se poate produce, asteapta cutremurul anuntata de moleculele 
lui Hincu, dar el nu mai vine. In acest decor, un strabism vazut prin claritatea unui 
borcan cu apa, continand inteligentele molecule ale lui Hincu, ne va face sa radem, dar 
nu o vom face pentru ca nu putem inca rade de noi insine. 

Iata secretul! De aceasta data, opozitia Saturn-Uranus distruge sau diminueaza 
drama interioara prin autoironie, prin haz de necaz, printr-un gen de detasare de 
seriozitatea cu care aceasta lume se lupta pentru un bine pe care oricum nu-l poate 
implini, iar daca il implineste el devine intuneric al spiritului. 

Dacii radeau de moarte, dansau si se distrau cand cineva trecea dincolo, chiar 
daca unora lacrimile le scaldau obrajii incercati de probleme. Intr-o transpunere 
astrologica, ei radeau de ceea ce opozitia Saturn-Uranus incearca sa ne inoculeze acum, 
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ca realitate de netagaduit. Dispretul fata de seriozitatea cu care aceasta lume ne 
convinge ca este reala este o proba initiatica, de aceea nu vom avea darul sa vedem azi 
prea multi oameni autoironizandu-se sau razand de necazul pe care se incapataneaza sa 
nu-l ia in serios. 

 
 
 
Miercuri, 28 aprilie 
Desi nu se stie de ce, doar se banuieste, Luna plina din Taur este eminamente 

vindecatoare. Razele ei aduc incredere si ating zone sensibile ale fiintei, care nu se pot 
vindeca decat prin intelegere si contact directa. Soarele in Taur aduce o caldura umeda, 
abundenta, iar Luna in Scorpion vine cu prea multa ratiune, cu prea mult spirit critic, 
prea multa ambitie pentru corpul, mintea sau sentimentele de care dispunem la un 
moment dat. Acest neajuns ne face sa trecem prin experienta bolii, insa asta se intampla 
doar pentru ca o forma interioare aduna intr-un regal de forte resursele inepuizabile, 
abundenta Taurului, cu spiritul organizatoric, vigilenta si istetia Scorpionului. Cu atat 
mai mult, azi ne vom intalni cu aceste caracteristici pentru ca, in separatia fazei de Luna 
plina, Soarele va trece prin conjunctia perfecta cu Mercur din Taur, intarind acele 
evenimente pe care nu le-a putut finaliza din lipsa de energie sau de timp, acele 
conjuncturi care nu se putea continua din ghinion, lipsa de bani, resurse sau reavointa, 
dar si acele structuri sociale pe care le-am abandonat in ruina, crezandu-le inutile, mari 
consumatoare de resurse, paguboase. 

Indiferent ca, in aplicatia Lunii pline, Luna a implinit un trigon cu Chiron si un 
sextil cu Pluton, construind un triunghi minor, valorile mentale, de comunicare, forta 
proaspata, vointa noua care ne inunda acum, sunt de fapt coordonate de Soarele aflat in 
conjunctie cu Mercur. 

Totusi, ziua este pentru unii ca mersul pe sarma, pentru ca le va aduce abundenta 
periculoasa, prea multe evenimente, suprasolicitare, prea multi bani fata de cat de 
putini aveau cand au mai trecut prin ceea ce trec azi, prea multe intalniri, prea multe 
evenimente intr-un timp atat de scurt. In realitate, abundenta Lunii pline pe Taur de 
anul acesta nu este una haotica, ci vigilenta, calculata si, privita din interior, constructia 
trebuie abordata din toate incheieturile sale pentru a sta in picioare. 

Deci, trebuie sa ne mobilizam si sa infrutam sau sa primim cu bratele deschise tot 
ceea ce vine spre noi azi, chiar daca din start ni se va parea inutil, fad, irelevant, 
neconcludent. La cel mai mic semn de maturitate, din jur, oameni care gandesc la fel vor 
avea aceleasi reactii, aceleasi ganduri, aceleasi preocupari si, prin asta, vom putea sa 
intelegem ca abundenta care ne-a speriat de dimineata sau la pranz, spre seara se va 
evapora. Vom fi comunicativi, deschisi spre comunicare, vom simti stabilitatea si 
spiritul practic ce ne vine dinspre zodia Taur, cea care ne tine pamanturile in interiorul 
granitelor si traditia prin titluri, avere, patrimoniu sau moneda. 

Luna plina este insa o vibratie astrala cu care se lucreaza foarte dificil. E ca un fel 
de schi nautic sau aruncarea cu sulita, iti trebuie deopotriva forta, indemanare, 
luciditate si vigilenta. Daca un sportiv povesteste unui novice toate detaliile efortului 
sau, toate elementele de care tine cont pentru a transforma efortul sau intr-un gest 
frumos, artistic sau majestos, ar soca. Incepatorul ar considera ca sunt inutile si ca de 
fapt talentul este cel care tine firul intins. Daca devine practicant, novicele realizeaza ca 
toate aceste detalii sunt absolut esentiale, pentru ca acum vede din interior structura si, 
deci, o poate intelege. 

Ceea ce vine spre noi azi, intai cu socul abundentei, ne va surprinde, dar, pentru 
ca citim din timp mesajul astrelor, noi vom sti in momentul acela ca orice semn de 
abundenta, inutilitate sau preaplin este de fapt o structura organizata, perfecta in sine, 
care se sustine cu tot ceea ce percepem acum. Nu trebuie decat sa facem un mic efort sa 
intram in sufletul interlocutorului, sa-l ajutam sa urce bagajul patru etaje sau sa-l 
ducem repede cu masina pana la gara, fara sa-i cerem nimic in schimb, ori sa-l insotim 
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intr-un periplu medical, turistic ori mental fara sa ne punem probleme consumului 
inutil, al irelevantului. Natura, Universul, prin oamenii de langa noi, sunt azi profesori 
perfect. 

Prin urmare, ziua de 28 aprilie ne ajuta sa simplificam lucrurile, chiar daca 
initial ne va spune ca le amplifica. O stare sufleteasca incordata, o idee ce apare obsesiv 
in minte, un om care ne tot face curte, un catel care nu stie sa mearga decat pe urmele 
noastre, toate fac parte dintr-un misterios mecanism care ne duce spre conjunctia 
Soare-Mercur, o magica si speciala forta a Naturii si Universului care ne aduce azi 
aminte de proversul “Unde nu-i cap, vai de picioare!”, insa intr-un mod pozitiv. Azi vin 
oportunitati, oamenii se sincronizeaza, se urmaresc si se ajuta fara sa realizeze ca, de 
fapt comunitatea este o structura a naturii, un mecanism care tinde spre perfectiune si, 
cine stie, poate chiar este. 

Sa nu alungam nimic din ceea ce ne curteaza azi si sa facem asa cum ne sugera un 
veritabil nativ Taur (Freud) ca secretul progresului este sa inveti de la fiecare om care iti 
iese in cale, fara sa pui bariere sau sa interpui mesajul cu obsedanta cunoastere 
unilaterala. Fara cei din jur sau fara sustinerea fiintelor apartinand lumii angelice, 
cunoasterea noastra poate deveni inutila. 

 
 
 
Joi, 29 aprilie 
In aparenta o zi banala, 29 aprilie este o zi a intelegerii si solutiilor puternice. Azi 

Luna trece prin sextilul cu Capul Dragonului si ii incurajeaza pe oameni sa-si propuna 
fapte mari, sa vizeze rezultate magnifice, sa tinda spre solutii ample, cu un evident castig 
personal. Ceea ce planetele aduc zilei de azi nu este deloc o iluzie si nici nu pacaleste 
prin indicarea unui final diferit fata de premise. Acest moment de solutie, de inspiratie, 
de deschidere a mintii spre putere, eficienta si intelegere survine prin faptul ca punctul 
de trigon fata de pozitia Lunii este chiar Jupiter din Pesti. 

Azi, relatia Luna-Jupiter, ca ultim aspect al zilei, aduce o subtila inclinatie spre 
psihologie comportamentala, spre metode rapide si profunde, spre o sensibilitate 
suferita fata de ceea ce zilele anterioare au adus. Intelegerea, prin aceste planete, este 
una simpla si eficienta, practica si degajata, asa cum nu am avut de mult timp. 

Daca la nivel interior ziua aduce intelegere si deschidere, eficienta si optimizare, 
in grupuri, oamenii continua aspectele bune ale zilei de ieri, dar nu pentru a implini un 
ideal comun, ci pentru a-l eficientiza pe cel personal. Daca ar fi sa indicam armonia ca 
principal motiv al evenimetelor de azi am spune prea mult, dar nici de interes egoist nu 
poate fi vorba. Comportamentul va fi mai curant ajustat dupa nevoile personale si dupa 
disponibilitatea celor din jur si, in felul acesta, unii vor confunda asta cu armonia. Azi 
nu este vorba de armonie, ci de eficienta, de inspiratie, de oportunitate, adica de un fel 
de sansa speciala in care conjuncturile merg spre o directie buna. 

Totusi, nu trebuie sa uitam ca suntem in continuare in fereastra opozitiei Saturn-
Uranus si este posibil ca ziua de azi sa-si indrepte vibratiile spre a repara ceea ce 
anterior a stricat sau scos din uz, ceea ce a pus la indoiala prin nepasare sau indiferenta 
si nu spre a aduce evenimente noi, speciale, ample, unice. 

Azi, Luna trece prin careul cu Lilith si nu putem sa nu amintim si de acest usor 
disconfort. Pe fondul unei sanse de mari dimensiuni, acest aspect pare mai mult a 
ghinion care nu lasa bucuria sa fie intreaga sau care ne indica durere fizica drept 
rezultanta a unui efort fizic, afectiv sau intelectual. Oboseala, suprasolicitarea nu va 
pune insa prea multe bariere azi, dar va fi vizibil atasata de noi. 

Prin urmare, contextul astral, chiar daca este extrem de dur si negativ, chiar 
daca furtunile s-au intetit, iata ca gasim o insula, pentru unii chiar misterioasa, pe care o 
numim Paradis. Oricum ar fi, 29 aprilie aduce o sansa de care nu am mai avut parte in 
ultima vreme sau, pentru cei cu un destin putin mai simplu si mai usor, se poate spune 
ca acum se reediteaza ceva din intamplarile fericite sau linistite ale lunii februarie. 
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Corpul nu este insa pregatit sa duca in spate efervescenta acestei zile si lipsa lui 
de rezistenta poate stirbi din bucurie. Semnele unei leziuni si, fiind vorba despre Lilith 
in Varsator, se poate merge pana la leziuni la nivelul sistemului nervos sau o functionare 
deficitara a unor centri nervosi, nu pot fi trecute cu vederea. 

Pentru ca se produce in imediata apropiere a Lunii pline nimic nu poate fi 
pregatita prin izolare, prelungirea odihnei, somn. Exista prea multa energie, prea mult 
tonus, prea multa dorinta si placere de miscare, exprimare, dinamism. Singurul repaos 
este cel impus prin efort volitiv si, de regula, implica o preocupare tangenta la terapii 
complementare, tehnici si mijloace de vindecare, armonizare sau iluminare. Asa ca, 
fiecare va primi azi dupa masura puterii sale! 

 
 
 
Vineri, 30 aprilie 
Ultima zi a lunii incheie periplul Lunii prin Scorpion si, prin tranzitul ei pe zodia 

Sagetator, curajul, efortul interior, nevoia de lumina, miscare, dinamis, implinire vor 
capata o noua dimensiune, una artistica, eleganta, rafinata, dar care, atunci cand sunt 
foloite pe spatiul public, vor complica mult posibilitatile de rezolva, de a finaliza un 
demers, confundandu-l cu specula, ipostaza in care profita de cineva sau ceva, santaj 
emotional. 

Pe final de Scorpion, Luna va implini un careu cu Neptun, in plina noapte, un 
sextil si un trigon cu Saturn si respectiv Uranus. Trasaturile sunt importante prin 
unghiuri, nu si prin configuratia pe care o deseneaza pe cer, de aceea cei care vor avea de 
implinit activitati nocturne, cei care se trezesc in plina noapte pentru ca au de lucrat la 
ceea ce nu au terminat in ziua anterioara si ii framanata sau cei care sunt treziti de 
semnale dureroase ale organismului vor realiza ca intunericul parca la inhiba functiile 
cognitive si mai mult pierd vremea framantandu-se cu tensiunile de peste zi, cu 
dialoguri interioare tensionate si epuizante, decat sa ajunga la o concluzie e ideea 
“Noaptea este sfetnic bun!". Somnul si el este afectat si, prin asta, se pot observa 
anumite modificari metabolice. Dimineata ne vom trezi mai obositi decat eram cand ne-
am culcat si mai plini de resentimente. 

Pe acest fond, al tensiunii puternice cauzate de forta opozitiei Saturn-Uranus ce 
ne intra acum in profunzimile sufletului prin intermediul Lunii (Luna implineste sextil 
cu planeta din spate si trigon cu cea din fata, deci nu are cum sa devina planeta 
mediatoare si conflictul indicat de opozitie erodeaza, pentru ca tensiunile interioare, 
amplificate, merg spre limite periculoase) trecerea Lunii in Sagetator va aduce o noua 
problema, pe care, in ultima vreme, nu am constientizat-o atat de puternic: contactul cu 
aspectele nerezolvate ale fiintei. 

Intreaga zi va sta sub aspectul acesta complicat al durerilor precis localizate, dar 
nerecunoscute, al tensiunilor relationale ale caror cauze sunt cunoscute in detaliu, dar 
nu sunt discutate si mai ales sub semnul unei frici stranii, pe care, prin puterea speciala 
cu care am fost investiti in ultimele zile de conjunctia Soare-Mercur, Luna plina si 
opozitia Saturn-Uranus, o vom transforma in grija. 

Grija este o frica acida, periculoasa care erodeaza increderea si afecteaza nu 
numai echilibrul moral, dar si pe cel fizic. Multi dintre noi sunt convinsi ca grijile pe 
care le-au avut de-a lungul vietii le-au construit o platosa protectoare prin care isi 
justifica spiritul critic, insensibilitatea, indiferenta, neputinta sau dezamagirea. Privind 
din exterior, apreciem aceste atitudini total gresite, insa din perspectiva lor totul se 
justifica. Noi stim ca frica duce intotdeauna la agresivitate, insa rar sau deloc ne punem 
problema ca tensiunea permanenta, grijile tin organismul incordat, nu preocupat. A 
alege sa-ti fie frica, decat sa fii intr-o permanenta vigilenta tine de rafinamentul fiintei 
umane si are la baza o energie densa, sora cu lenea. Un lenes, pentru a-si justifica 
neputinta de a actiona, va minti, va fura, va face si alte rele de care pana atunci nu a fost 
in stare si invoca oboseala. Se stie insa ca oboseala resimtita de organism, in primele 
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momente, este o stare falsa indusa de creier pentru a proteja corpul de uzura. Cei care 
nu s-au oprit din activitate la primele semne de oboseala stiu ca este suficient sa faci 
abstractie de semnele oboselii pentru ca randamentul sa se mentine o perioada. Iluzia 
unui semnal pe care nu-l intelegem, asa cum este cel al oboselii, tendinta, prin insasi 
natura umana, spre lene, inactivitate, indolenta, toate acestea pe fondul unei incurajari 
astrale spre actiune, fapte savarsite intr-un timp scurt, competitie duc organismul, fiinta 
umana in ansamblu catre stres pe idee “Trebuie sa fac ceva, dar nu stiu ce!”. 

Azi ne vin in fata toate aceste elemente ale cauzelor stresului, grijilor si 
tensiunilor si putem profita de ocazie sa realizam, prin mijloace concrete, ce ne mentine 
frica si cum putem sa o inlocuim cu vigilenta. 

Spre seara, opozitia Lunii cu Venus, dupa ce, chiar de dimineata, s-a consumat 
careul Luna-Chiron, aduce evenimente in cascada care sunt provocate de dizarmonia 
interioara, de instabilitate, de un neastampar ce nu poate fi linistit. 

Prin urmare, ultima zi a lunii este una eminamente speciala pentru ca ne pune 
in situatia de a constientiza cum sunt legate evenimente de un mecanism interior, de 
procesul intelegerii, a elaborarii deciziilor, cum ne-a cladit reactiile si care anume dintre 
aceste reactii sunt instinctuale si care rationale. 

Aceasta lectie de viata, aceasta lectie despre cum traim ne ajuta sa ne facem o 
radiografie complexa a trainului de zi cu zi. Aspectele de azi ne indreapta atentia mai 
mult spre viata interioara, mai mult spre elemente particulare ale destinului individual 
si, chiar daca sunt intr-un spatiu social, savarsind fapte cu caracter public, mintea ne sta 
tot la familie, prieteni, la ceea ce am acumulat, implinit sau facut sau la ceea ce nu am 
reusit pana acum. 

Avand Luna in Sagetator, chiar daca Saturn si Uranus se opun si rup drumurile 
sau anuleaza planurile de deplasare, opresc trenurile sau microbuzele, gandul de duca 
ne va sta inainte ca sireturile de la pantofi si multi dintre noi isi vor face azi planuri de 
vacanta. 

Gandul de duca mai poate aparea azi si sub forma unei rataciri a mintii, ce va 
deveni acuta la cei invitati sa elaboreze decizii importante pentru grup. Mintea, nici lor, 
nu le sta la idealul comun, ci la un bine personal si preocuparea le sta dovada a 
indiferentei sau necunoasterii binelui comun. 

Judecand dupa teoriile moderne ale astrologie karmice, pentru ca Sagetatorul a 
fost candva Fecioara, acest apel la frica si tensiune, dar, in egala masura, fuga de ceea ce 
se dovedeste a fi prioritar azi si care ar solicita sau ar pune la munca spiritul ori corpul, 
aduce in centrul atentie, sub titlul de intamplari banale, mari probleme ale destinului 
personal, mai conflicte interioare, ce pot deveni in timp surse de boala sau izolare. 

Sa ne amintim azi de iertare, dar sa o aplicam asupra noastra, iertandu-ne nu 
aratandu-ne indulgenti pentru ceea ce vedem ca gresim. A lucra cu iertarea azi 
inseamna a dezlega sireturile si a merge descult, asa cum este spiritul, lasand in urma 
bocancii grei sau gauriti in talpa. 

 
 
 
Sambata, 1 mai 
Prima zi a lunii devine o extensie a trasaturilor ultimei zilei din aprilie, cand Luna 

din Sagetator ne-a scos la lumina probleme importante de comportament sau de natura 
medicala, probleme cu substrat spiritual, complicatii aparent neprogramate. 

Azi, prin faptul ca Luna implineste un trigon cu Marte si un sextil cu Lilith, ne 
vom sprijini faptele pe convingerile aparute in ziua anterioara. Problema este ca nu tot 
ceea ce am inteles si observat anterior este bun, dar azi nu vom lua in considerare asta. 
Convingerea ca detinem cele mai pretioasa cunostinte, ca avem cele mai bune solutii ne 
face sa ne izolam, sa privin grupul dintr-o pozitie superioara. Pericolul autoizolarii prin 
erijarea in lider, mentor, evaluator, consilier, creditor sau sustinator este la fel de mare 
pe cat este de intens. 
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Iluzia puterii, prin relatia Lunii cu Marte, aduce o lezare a sigurantei personale, a 
sensibilitatii, o defaimare a emotiilor pozitive, o vulgarizare a lor prin faptul ca Luna si 
Venus se afla in pozitii complementare si ambele ridica un sextil (Venus) si respectiv un 
trigon (Luna) cu Marte, care nu poate fi meditor. Asa cum am putut observa in multe 
din conjuncturile anterioare aceasta pozitie aduce multa tensiune pentru ca ofera solutii, 
totul se intensifica intr-un cerc inchis, iar maniera prin care sunt amplificate 
evenimentele face din aceasta conjunctura una malefica prin definitie, chiar daca Marte, 
prin unghiuri, pare ca se intelege bine cu Luna si Venus. 

Prin urmare, prima zi a lunii mai devine o zi a defularii, a complexelor de 
inferioritate ascunse cu mare pricepere, a disimularii deficientelor de limbaj, 
comunicare, intelegere, a deficitului de vointa sau de intelegere. Acest mecanism subtil 
aduce zilei un gust amar si, cand totul ar fi trebuie sa fie frumos si bine, o vorba, o 
intentie, o ambitie venita dintr-un grup, de la o persoana apropiata, din familie, de la un 
cunoscut sau pur si simplu din partea vanzatoarei de la magazin care, in continuare, in 
loc de rest, iti da un ou sau doua caramele, tulbura apele. 

Nu este deloc o zi simpla si nici nu trebuie sa ne ambitionam sa o vedem asa, doar 
pentru ca se implinesc doar doua aspecte la grad perfect (trigon Luna-Marte, sextil 
Luna-Lilith). Influenta majora a opozitiei Saturn-Uranus este o realitate complesitoare 
si multe dintre elementele obisnuite ale zilei vor oscila intre clasic si modern, intre 
rigiditate si destramare, intre absolutism si universalitate folosindu-se azi de 
magnetism, erotism, nevoia de hrana, de intalnire, de consum al energie in grup, de 
destindere, de raportare la etaloane de moralitate si verticalitate. 

Orice fapta care ne invita azi la consum are in spate o tensiune. Orice finalitate ce 
va porni de azi va fi o minunata constructie ce o va avea zidita pe Ana, ce s-a oferit, intr-
un sacrificiu suprem, ca temelie a operei lui Manole, Mesterul cel iscusit. 

 
 
 
Duminica, 2 mai 
Trecerea Lunii pe ultimul sector al Sagetatorului duce la construirea unui careu 

in T mobil, suficient de abil pentru a mobiliza multe din trasaturile pe care, in mare 
parte, ultimele doua zile le-au lasat in amortire. 

Azi ne amintim de datorii, ne ies in cale datornici, inventam datorii pentru ca in 
ultimele doua zile am vazut disproportionat ajutorul pe care l-am oferit celorlalti. Nu se 
va pune problema negotului, a schimbului pe baza unei plati, a unei remuneratii, ci se va 
invoca datoria, in mare parte morala, care produce legaturi penibile intre oameni, 
tinandu-i blocati intr-o tensiune continua. 

Azi vom simti din nou tensiunea, in special cea produsa de opozitia celor doi 
malefici, dar o vom motiva pe baza lipsurilor, a compromisurilor, a elementelor 
incomplete. 

Obsesia impecabilitatii, a situatiilor care nu se pot finaliza, a durerii in fata unor 
neimpliniri care, din start, au fost sortite sa nu se termine repede ne invadeaza pur si 
simplu si ne compromite puterea de decizie, sinceritatea fata de un aproape. Azi 
gandurile de boala sunt puternic intarite de simtome noi, chiar de devreme, intre orele 
9,00 si 10,00 cand Luna se afla intre careul cu Saturn si cel cu Uranus. 

Acest ultim sector al Sagetatorului pune la grea incercare demersurile in etape, 
relatia cu strainatatea, cu sistemul de educatie, de orice nivel si pe orice treapa a vietii, a 
comunicarii, moralitatii, a tintelor, oricat de inalte sunt, a aspiratiei si a efervescentei 
creatoare. Daca la putin timp de la miezul noptii careul Lunii cu Jupiter poate amplifica 
aciditatea, reactiile organice la medicamente, alimente consumate in stare calda sau cele 
care produc in corp reactii asupra mtabolismului (suplimentele alimentare, produsele 
pentru slabit s.a.), in mijlocul zilei, cand am trecut prin sextilul cu Neptun si prin cele 
doua careuri cu Saturn si respectiv Uranus, aflate in opozitie, puterile scad, pentru ca ele 
au lucrat in revers in timpul noptii. Abia spre pranz ne dam seama ca nu am reusit deloc 
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sa ne odihnim in timpul noptii si unii dintre noi vor da vina pe visele, framantarile care 
i-au curpins in cele cateva clipe de trezite sau pe zgomote suspecte cu care nu s-au putut 
obisnui. 

Trecerea Lunii in Capricorn, scade tonusul si aduce tristete. Nemultumirea pe 
absenta unui somn linistit, odihnitor din timpul noptii, este dublat acum de un 
sentiment de vinovatie, o stare de iritare, de neintelegere, de suprasolicitare. Primul 
impuls va fi acela de a ne izola, de a ne retrage spre un sector ce devine calm prin 
singurate, solitudine, absenta zgomotelor, nu prin detasare emotionala, ori psihica. 

A doua parte a zilei, pe motivul acestei nevoi, va inclina spre abandon, finalizare 
in graba a ceea ce ne-a consumat in prima partea zilei si recurgerea la metodele de 
rezerva. 

Metoda de rezerva in astrologia, dar in special in astrologia lunara, este un mare 
mister. Luna este o planeta misterioasa pentru ca are darul de a scufunda in ape din ce 
in ce mai adanci elemente variate, in ideea ca ii va trebui candva. Totusi, Luna are o 
natura cardinala, impulsiva, deci profunzimile apei sale nu sunt inaccesibile si nu 
trebuie decat un simplu curent pentru ca nisipul incarcat cu particule aurifere sa se 
inalte si sa se expuna, tulburand luciul apei. Intelegem din aceasta comparatie ca 
valentele acestei planete contin in manifestare calitati si defecte in proportii dinamice 
egale si ramane la latitudinea noastra daca pe luciul apei vedem doar nisipul adus cu 
manie din strafuduri, ori particulele aurifere stralucind in lumina soarelui si amintindu-
ne ca “Munca este bratara de aur!". 

Nu putem anticipa, pentru ca aceasta analiza are un caracter general, care sunt 
elementele particulare care, prin sfera de influenta a Lunii, vor pune in valoarea fiinta 
sau o vor tulbura. Putem insa sa indicam, tot cu caracter general, ca aceste elemente tin 
de viteza de lucru, de transfer, de ambitie si vointa, de puterea de a cuprinde intr-un 
volum mic esente puternice, de a rastalmaci ceea ce oamenii stiu dintotdeauna, dar nu 
au folosit pana acum o astfel de abordare. 

Aceasta inclinatie este sustinuta de Chiron, Pluton si Mercur retrograd si este de 
asteptat ca impulsul, experienta, intamplarea, evenimentul sa fie puternic, sa ne ajute, 
asemenea lui Chiron, sa trecem de la Saturn la Uranus, adica de la limitare, la eliberare, 
de la constructie personala, la raportare generala, universala, dar nu va reusi sa ne 
indice finalitatea. O usoara senzatie de gol ne va colora toate aceste fapte (conjunctie 
Luna-Pluton) si le vom argumenta prin elementele care se repeta, prin ceea ce 
recunoastem ca s-a mai intamplat, fie straduindu-ne sa intelegem intregul mecanism, 
fie acuzand, criticand sau refuzand replica, adresarea, comunicarea (trigon Luna-
Mercur). 

Prin urmare, ultima zi a acestei saptamani ne va strange cureaua experientelor 
si ne va aduce in fata ceea ce am folosit in trecut cel mai des si am stricat (un drum, un 
traseu, o aspiratie, o elevare), ceea ce ne-a impiedicat sa ne dezvoltam fie profesional ori 
moral, fie sa ne intelegem mai bine limitarile pe care destinul, in imensa lui 
generozitate, ni le-a predispus. Unii dintre noi nu vor intelege nimic din ceea ce-i 
incearca azi si se vor arata morocanosi, tristi, abaturi, vor acuza si critica tot ceea ce le 
iese in cale, insa in adancul apelor sufletesti aceasta tulburare le ridica la lumina 
formatiuni aurifere, calitati, dovezi de afectiune care impresioneaza si, in negura 
neincredereii, suferintei, oboselii, sunt ca niste pete luminoase. 

Am mai avut astfel de ocazii de-a lungul acestui an si nu este deci o surpriza. 
Tocmai de aceea nu gresim daca anuntam aceasta zi ca fiind o zi a regasirii, a intalniri cu 
sine. Modalitatea prin care se realizeaza este insa diferita de ceea ce am mai trait, tocmai 
de aceea mijlocul zilei va aduce momentul maxim al dezorientarii, al trecerii de la 
caldura chimica, la fierbinteala ghetii, de la terapia paliativa, la hidroterapia, infoenergia 
sau alte modalitati abisale de sondare si purificare a subconstientului. 

Nici azi nu vom uita ca viata este exact ceea ce traim si daca dorim sa o facem mai 
buna, trebuie sa devenim noi insine mai buni, fara a pretinde un feedback pentru asta. 
Pe un fundal care ne ofera numai argumente dure, cel al opozitie Saturn-Uranus, care 
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scoate si la propriu si la figurat fierbinteala din strafundurile fiintei, este firesc sa ne 
indreptam numai spre argumentele care ne frig pielea, spre lama cea mai ascutita a 
bisturiului sau spre lichidele cele mai tulbure. Lumea este o reprezentare, iar azi avem 
ocazia, cu un efort suplimentar, sa o vedem altfel. 

 
Luni, 3 mai 
Indicam pentru ziua de ieri cultivarea gandului ca lumea este doar o reprezentare 

si ca realitatea sa se poate opri prin sprijinul pe care il primim de la planete. Vointa, 
intelegerea si, prin acestea, deschiderea spre noi dimensiuni, la inceput indicate de 
lumea insasi, apoi care par a fi diferite de ea, pentru ca in final perceptia sa se detaseze 
de ceea ce stim sau cunoastem in mod direct, de ceea ce numim traditie, obisnuit, 
normal, firesc. 

Universul este intr-o continua miscare si, ca un paradox, deplasarea sa la infinit 
pare sa nu aiba niciun punct de sprijin. 

Chiar de la inceput, ne vom delecta cu o extensie a temei pentru acasa, asupra 
careia am zabovit ieri. Chiar de la inceput, ne vom pune mintea la contributie pentru ca 
a intelege ce se intampla cu oamenii, de ce se poarta ciudat, de ce se evita intre ei, de ce 
nu-si mai suporta teritoriile, de ce sugereaza prin comportament ca vor alte terenuri, 
alte zone, alte cunostinte, alt cerc de colegi, prieteni, alt anturaj, alt centru al puterii. 

In mijlocul zilei, Soarele si Luna se intalnesc intr-un trigon si, la aproximativ o 
ora, se va implini si trigonul Mercur-Pluton, ambele aflate in mers retrograd, iar spre 
seara Luna va trece prin conjunctia cu Capul Dragonului, amintindu-ne ca tot ceea ce 
traim sau intalnim azi are o valoarea karmica esentiala. 

Prima zi a saptamanii va parea deci deschizatoare de drumuri, initiatoarea unor 
noi directii, tentand cu virtuti, calitati, oportunitati noi, la care avem acces prin 
despartire de trecut, prin schisma, prin dezicere, abandon sau uitare. Uitarea va fi azi azi 
un semn de bine. Comunicarea, pe aceasta baza si indemnata de resentimente, ambitii 
gesturi instinctuale lipsite de ratiune sau autocontrol, va fi haotica. 

Prin urmare, ziua va iesi in evidenta prin faptul ca ne va indica, in departare, 
Taramul Fagaduintei, doar ca, implicand doua planete retrograde (Mercur si Pluton) 
care impun conjuncturii, ca atribut esential, dezicerea din motive practice, prezentate 
elevat sau alambicat, viziunea zilei, perceptia acelei solutii miraculoase, implinirea 
sperantelor si rezolvarea tensiunilor din ultima vreme ne vor pacali si mai mult. 
Schimbarea pe care o aduce ziua de 3 mai este una de suprafata. De partea cealalta, 
oamenii vor merge cu aceleasi probleme si tensiunile care i-au adus aici ii vor duce din 
nou intr-un punct critic. 

Daca mai este loc de o recomandare, atunci ea nu poate fi decat modestia. Ceea ce 
am trait a fost real, iar ceea ce am luat cu noi din trecut si ne motiveaza acum fuga, 
abandonul, teama, retragerea este acelasi trecut pe care nu l-am rezolvat, care este inca 
activ, de vreme ce ne impune, subtil, o noua dimensiune, deci o noua cucerire. Mercur si 
Pluton au in trasaturile lor, fiecare separat, mai multa viclenie decat ne asteptam de 
fiecare data. Nu va fi de mirare ca azi ne vom minti singuri ca totul va fi bine, ii vom 
minti pe altii, vom spera fals, dar nu vom da inapoi de la dezertare. 

Au apus de mult vremurile cand ne mandream cu “Pe aici nu se trece!” 
 
 
 
Marti, 4 mai 
Unii dintre pasionatii de astrologie probabil s-au mirat de ce pe trei aspecte 

benefice, asa cum a fost ieri, decizia poate fi atat de serios zdruncinata. Iata, avem ocazia 
ca, azi, sa vede asta. Marte si Soarele se afla azi, la 15:08 in unghi drept si acesta poate fi 
primul semn ca decizia zilei de ieri a fost gresita, ca ambitia de a schimba fundatia casei, 
fara sa te astepti sa darami totul, va produce daune iremediabile. 
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In rest, Luna pare sa fie prietena cu toata lumea si asta ne va indica o stare de 
incredere si ambitie, pe langa ceea ce Soarele si Marte ne confera de cateva zile incoace. 

Cand Soarele si Marte se afla in conflict si nu oricum, ci cu Marte in domiciliul 
Soarelui, scena suna a revendicare, a greva la uzina, a marsaluit in strada, a atac prin 
invaluire, a declansarea unor demersuri care nu ele in sine vor rezolva ceea ce se invoca 
azi, ci altele, mult mai agresive ce vor deriva din ele. Soarele in Taur este mult mai 
organizat, mult mai cumpatat si mai practic decat este Marte in Leu. Daca ar fi sa facem 
o comparatie intre cele doua am numi Soarele din Taur regele alungat de la tron, iar 
Marte in Leu guvernul provizoriu. Asistam, asadar, la delimitarea clara a doua centre de 
putere, care nu sunt chiar noi, dar care azi isi arata coltii intr-o disputa rece, surda si 
muta. 

Ultima zi de Capricorn (Luna in Capricorn) este o zi a contrariilor care nu se vor 
completa nici in aspectele superficiale ale vietii, nici in cele esentiale, care ne vor aminti 
de teama pe care ne-a insuflat-o disputele anterioare cu acelasi inamic sau unul 
oarecum identic. 

Nu se va pune problema de batalie, de disputa, de cearta in strada sau de demisie, 
ci de o presiune psihologica sustinuta de schimbare a directiei de comunicare, de 
neincredere intr-un personaj ce s-a dovediti stabil pana acum. 

In sfera vietii private aceste semne ale tensiunii vor da o alta amploarea grijilor 
comune. Nu lipsa banilor este importanta, sentimentul de gelozie sau lipsa de timp, ci, 
azi, altceva este important. Nu va fi spus pe nume pentru ca acest careu nu aduce 
confruntare directa, dar scoate o disputa intre doua parti. Barbatii sunt in inferioritate. 
Se simt loviti, atacati si deopotriva slabiti. Azi vad diferenta intre ei si femei, dar de data 
asta se simt inferiori. Nu va tine mult, pentru ca minunile se sting repede!!! 

In sfera sociala, demersurile par sa nu fie afectate in ceea ce se programase a se 
implini azi. Chiar daca nu au incredere unii in altii, azi oamenii se complimenteaza se 
servesc unii altii, se ajuta, se sustin, dar nu prea comunica si, prin asta, devin suspiciosi. 
Leziunile cele mai mari pot fi anticipate in aparatul de conducere, acolo unde se 
elaboreaza deciziile. Cu cat liderul este mai nesigur, cu atat deficitul de putere, impus 
prin aceste unghi drept intre Soare si Marte, va fi mai evident. Schimbarile, modificarile, 
dezicerile la scena deschisa pe care le va comporta aceasta zi, pentru noi, care stim 
astrologie, nu sunt noutati. Noi stim ca de cateva zile incoace oamenii, cei care isi unesc 
aspiratiile si convingerile in centre de putere, sunt implicati in schimbari haotice, 
neputincioase, pripite. Si, ca in filme de actiune, un schimb de focuri nu inseamna si 
finalul. 

Prin urmare, 4 mai este o zi de pierdere, de esec si deficit. Pentru ca iluzia 
succesului si a binelui ne-a sucit mintile ieri, azi ne vom purta de parca am uitat 
indoielile anterioare si, daca ceva nu merge bine, celalalt este vinovat. Vina pe care i-o 
atribuim este insa complicata pentru ca ea contine o raportare egoista, gresita, simplista 
la evenimente vietii. Azi vedem numai ceea ce am facut bun fata de altii si, din partea 
lor, vine spre noi numai ceea ce este rau. 

Aceasta atitudine se sprijina pe o solida intuitie pe care fiecare o are in raport cu 
prioritatile sale. Simtim ca relatia intima se slabeste, ca singuratatea se adanceste, 
raporturile profesionale se subrezesc si ca alegerile pe care le-am facut sunt incarcate de 
risc, dar nu recunoastem asta si refuzam sa acceptam ca totul se intampla dintr-o eroare 
personala. 

Azi problema este in interior. Cel care acuza este de fapt vinovatul, cel care striga 
“Hotul!”, acela fura. Avem ocazia azi, cand Luna inca isi mai indreapta atentia spre viata 
personala, spre aspectul ei practic, sa intelegem ca hotararea anterioara este total gresita 
si ca ne poate duce la ruina sau dezbinare. Azi avem ocazia sa ajustam aceasta hotarare, 
aratandu-ne intelegatori si atenti cu cei care ne-au ajutat sa ne construim ceea ce 
suntem. 
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Miercuri, 5 mai 
“Una calda, una rece” este deviza acestei zile. De unde ar veni partea calda si de 

unde ar veni cea rece? Cele doua aspecte ale zilei sunt: careu Luna-Mercur, trigon Soare-
Capul Dragonului. Iata de unde vin cele doua tendinte! 

Cand Luna se afla in careu cu Mercur, mai ales in zilele de aer (cand Luna trece 
printr-un semn de aer), gura vorbeste inainte ca mintea sa-i spuna ce sa zica, mintea sta 
sa doamna la umbra, iar visele stau atarnate in copaci, ca fructele stricate, pe care nu le 
mai vrea nimeni. Aceste gen de tablou intampinam azi, pana dupa amiaza, cand Soarele 
isi implineste la grad perfect unghiul cu Nodul de Nord. Reprosurile, iresponsabilitatea, 
indiferenta, lipsa de masura sau defularea celor mai ascunse ganduri intr-un mod 
inconstient, prosteste chiar, azi ne vor tine locul de paine si sare. 

Acest aspect aduce dezorganizarea muncii, haos pe planuri si proiectele pe 
termen lung, iesire din ritm si o desprindere de turma pe idee unicitatii. Oamenii azi se 
supara unii pe altii si-si atribuie calitati pe care nu le au. Se lauda singuri, isi fac singuri 
complimente afisand un fel de narcisism infantil gen “eu am cei mai frumosi ciorapi”, 
“eu am cei mai frumosi cercei si cele mai frumoase unghii”, “ce bine ma simt cand arat 
atat de bine” “ma simt mai bine dupa ce i-am facut toate aceste reprosuri”, “merita sa 
vada cine sunt eu”. 

Pe acest fond al rautatii infantile, trigonul Soarelui cu Capul Dragonului ne spune 
ca de fapt lumea este impartita in oameni care evolueaza si oameni care stau pe loc, in 
oameni tristi si oameni veseli, in oameni care sufera din cauza altora si oameni care-i fac 
pe ceilalti sa sufere, in oameni care mint si oameni care sunt mintit s.a.m.d.. Initial, nu 
vom sti din care grupa facem parte si ce rol ne atribuim. Spre seara, insa, ne aruncam in 
valul emotiilor, a aspiratiilor, a planurilor cu bataie lunga, a demersurilor ample 
sperand ca, pentru solutionare, nu este nevoie decat de vointa, multa ambitie si cam 
atat. 

Cand Soarele trece prin acest unghi cu Capul Dragonului, dar nu oricum, ci dintr-
o ipostaza speciala, karmica, asa cum este cea indicata de relatia Taur-Capricorn, viata 
capata dintr-odata o noua valoare, faptele noi infatisari, iar oamenii care participa la ele 
devin frumosi, simpli si buni. Aceste aspecte chiar exista, desi de mult timp nu ne-am 
mai intalnit cu asa ceva si, in seara acestei zile, oricat de mult ne-ar durea ranile, 
reumatismul, capul, talpile sau spatele, va exista un sambure de lumina care ne va 
reaminti de bucurii, placeri, impliniri si sensuri adanci ale vietii. 

Totusi, aceste doua nu actioneaza separat, ci, doar azi, intr-un tandem misterios, 
amplu si curajos, in asa fel incat orice gest frumos, oricat de atent este asezat in matca, 
el tot se zbate si-i murdareste pe faptuitori, oricat de bun si iubitor vei fi cu albinele, tot 
vei da peste una chioara care te inteapata dintr-o fatala eroare a vietii sale. 

Prin urmare, ziua de 5 mai este un fel de rasu’-plansu’ in care oamenii isi 
vorbesc si pentru ca intra in vorba unii cu altii se si jignesc, uita de bunele maniere, dar 
reusesc tocmai pentru ca ies din acest ritm al educatiei rigide sa-si faca noi prieteni, sa 
intalneasca oameni noi, sa obtina parformanta intr-un sector in care, pana acum, era 
slab sau nu atat de bun pe cat ar fi vrut. 

5 mai devine astfel o zi a competitiei. In aspectul ei cel mai bun oamenii isi vor 
descoperi azi profesorii, maestrii, inteleptii pe care ii tot cauta. Unii nu-i vor vedea, 
pentru ca nu au inca ochiul vindecat de cataracta spirituala, dar ei azi ne inconjoara, ne 
curteaza si ne chema in lumea lor. Cei inzestrati cu deschidere spirituala vor avea 
impresia ca Universul le deschide privirii pe cei care le sunt haraziti drept ucenici, elevi, 
studenti. 

Aspectul cel mai ciudat al acestei zile este insa cel al luminii. Aflata in unghi 
negativ cu Mercur retrograd, Luna va slabi ochiul stang, iar Soarele, in trigon cu Capul 
Dragonului, va intari ochiul drept. Nu va fi insa vorba despre o slabire fizica a vederii, 
nici de o intarire, ci de o stimulare prin experimentare, o intelegere prin iluzie, o 
deschidere spirituala printr-o pacalire a ochiului spiritual care se va solda, la cei care au 
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semnele de foc puternice pe tema, cu viziuni, strafulgerari ale luminile subtile, intuitii de 
moment, sclipiri de geniu. 

 
 
 
Joi, 6 mai 
Ziua de ieri a lasat in urma o masiva epuizare. Ceea ce a dus spre intelegere, spre 

izolare, spre observare, motivata de experiente trecute, de conflicte bazate pe 
discrepante relationale, pe nesincronizare sau, de partea cealalta, atingerea unui vibratii 
subtile asupra carora oamenii nu-si indrepta de multe ori in viata chipul, a obosit mai 
mult decat a parut la prima vedere. 

Ziua de azi ne rastoarna valorile si ne face sa ne indoiam de ceea ce s-a intamplat 
ieri. Multi dintre cei care sunt inclinati mai mult spre latura practica a vietii vor privi cu 
un surras sarcastic vibratia acestei zile si se vor gandi “Era prea frumos ca sa fie 
adevarat”. Azi pot aparea probleme din cauza banilor sau cu banii, probleme cu valorile 
personale ca: diplome, certificate, CV-uri, atestate sau, de partea cealalta, cu ceea ce 
reprezinta un drept deplin, o convingere, o incredere intr-un om, in puterea lui, in 
inteligenta sa sau in nivelul sau de cunostinte. 

Pentru ca 5 mai a fost un imposibil moment de contact cu lumina si unii dintre 
noi au orbit, mersul lor va avea azi nevoie de sprijin. Vor intreba des, vor cere consulatii 
suplimentare, vor avea dificultati de intelegere, de reproducere, cuprindere a unei 
informatii puternice sau viabile, chiar daca, paradoxal, vor avea aproape toate 
informatiile necesare. Se va lupta azi impotriva spiritului practic pentru ca, prin opozitia 
Lunii cu Marte, se va crea o dizarmonie in tot ceea ce implinea pasiunea, placerea de a 
lucra, speranta in rezultate mai bune, ambitia unor schimbari calitative. 

Inainte ca Soarele sa rasara, el va trece prin faza maxima a Ultimului Patrar, 
aducand zilei patimi, pasiuni bolnavicioase, atractie catre ceea ce duce la disputa, 
discutie in contradictoriu, imposibilitatea de a digera repede ceea ce vine spre noi, chiar 
a alimentelor. 

In a doua parte a zilei, Venus va trece prin conjunctia cu Junon si Luna prin cea 
cu Lilith ceea ce inseamna ca orice miscare facuta la vedere, in ochii celorlalti, in plina 
strada, pe un teren public, intr-un domeniu deschis, in plan administrativ sau chiar 
politic, are o fata ascunsa, o dimensiune periculoasa care va da actiunilor o directie 
negativa. 

Trecand prin aceste experiente, oamenii vor parea vigilenti, dispusi sa inteleaga 
elementele ascunse de comportament, sa poata anticipa faptele celorlalti si sa le 
surprinda intentiile cu putin timp inainte ca acestia sa le puna in aplicare. 

Aspectul ni-i poate aduce la lumina pe raufacatori, nu pentru ca predispune la 
spirit justitiar, ci pentru ca acum se vrea o demonstratie de forta, un exemplu si se 
urmareste prin asta atingerea unor profunzimi de-a dreptul complicate ale vietii sociale 
sau existentei personale. 

Prin urmare, ziua 6 mai este una dintre cele mai complicate si intense zile ale 
saptamanii. Azi se vor concentra pe sectorul public sau pe cel personal, dar cu trimiteri 
spre cel public, elemente, intalniri, relatii, afaceri, asocieri de proasta factura care vor 
duce la deconspirari, demascari, divulgari. Oamenii implicati in acest demers se vad 
luati de val, in imposibilitatea de a riposta, de a se opune, de a schimba directia 
mersului, de o lua pe alt drum sau de a se abate catusi de putin de la succesiunea 
evenimentelor. Toate vin in cascada si cei care sunt cu adevarat verticali vor fi protejati, 
feriti, aparati de Dumnezeu si multe rele nu li se pot intampla azi. 

Este insa o zi care va comporta pierderi si pentru ca avem Luna in Varsator, multi 
vor dori sa retraiasca amploarea zilei de ieri. Asa isi vor programa si pentru maine, fara 
sa inteleaga ca ulciorul nu merge de multe ori la apa si daca am sarit un ochi de apa 
pentru a merge mai departe si nu ne-am intors din drum nu trebuie sa o facem pe 
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schizofrenicul si sa vedem la fiecare 10 metri cate o baltoaca pentru a sari peste ea in 
ropote de aplauze. 

 
 
 
Vineri, 7 mai 
Prima parte a zilei Luna se afla pe ultimul sector al Varsatorului, trecand prin 

conjunctia cu Neptun, spre dimineata, apoi, pana la 11:33, intrand in Perioada fara 
Directie, ne lasa in asteptarea unor rezultate din exterior care trebuie sa faca totul in 
locul nostru, intai sa ne citeasca gandurile, apoi sa ne implineasca toate asteptarile. In 
acest interval vom visa cu ochii deschisi, vom cerceta ceea ce nu este deloc esential 
pentru a ne tine departe de adevaratele probleme, pentru a fugi de ele sau pentru a ne 
pacali ca, abandonandu-le, am scapat de ele. 

O stranie fuga de realitate ne face sa ne simtim interesanti prin vigilenta cu care 
asteptam “Para malaiata in gura lui Natafleata”. Nici nu actionam, dar nici nu putem 
striga, nici nu facem semne, dar nici nu ne dorim sa ne implicam in vreun demers, de 
teama sa nu ia amploare. 

Prima parte a zilei devine astfel un fel de concluzie sinistra a ultimelor zile. Nu 
vom recunoaste fata de altii, dar, intr-o raportare interioara, vom sti ca tot ceea ce s-a 
intamplat de-a lungul saptamanii a fost complex sau tragic, amplu sau epuizant, dificil 
de integrat intr-o viata simpla, genial sau la limita nebuniei. 

Trecand in Pesti, Luna schimba sentimentele si daca pana in jurul orei 13:00, 
vom trai cu senzatia ca, asa dura cum a fost pana acum, saptamana a lasat ceva in urma, 
a doua parte a zilei devine dintr-odata complicata de tentatii de care am fugit in toate 
partile de la inceputul saptamanii pana acum. Daca mintea ne sta la bani sau acumulari 
materiale, din spate de vin avertizari de la banca, vedem peste tot chipurile celor carora 
le datora bani sau altceva, iar daca mintea ne indeamna spre valorile sufletesti, fiinte cu 
o vibratie densa, imorale, perverse, disperate dupa un naiv pe care sa-l pacaleasca si sa-l 
faca dependent de ei, ne ies la tot pasul in cale. 

Spre seara, Venus si Marte se intalnesc intr-un unghi de 60 de grade si ne vor 
convinge ca putem fi siguri pe noi insine, ca ne putem baza macar pe personala iubita, 
ca acasa e intotdeuna un loc pe care il poti imparti cu cineva. Acest gand se strecoara 
printre intensele conflicte, printre elementele care distrag atentia sau aduc in acelasi loc 
oameni cu datorii karmice. 

Unghiul de 60 de grade dintre Venus si Marte, chiar daca este un unghi bun, 
aduce in competitie femeia cu barbatul, calitatile feminine cu cele masculine, aspiratia 
spre o lume mai buna si balazarea intr-o realitate cotidiana incarcata de insatisfactii, 
lipsuri dar dispusa sa ceara in continuu efort. Venus in Gemeni va fi sireata, versatila, 
iar Marte in Leu vanitos, mandru si grandoman. Intalnirea celor doi, din aceasta 
ipostaza este ceea ce se spune in popor “S-a intalnit tusea cu junghiul”. Venus in 
Gemeni, in relatia ei cu Marte, acum, nu e buna nici macar pentru cei care au aceasta 
pozitie la nastere, iar Marte in Leu nu aduce minte cata ambitie, nici profunzime, cata 
vanitate. 

Prin urmare, ziua de vineri se arata complicata de tot ceea ce porneste din 
interior si inspira teama sau necunoastere. Incheierea zilei cu acest unghi (sextil Venus-
Marte), benefic in aspectul sau standard, dar nu din aceste zodii (Venus din Gemeni si 
Marte din Leu), nu face decat sa ne amplifice o intelegere gresita, sa ne incurajeze sa 
persistam intr-o greseala pe care am tot ezitat sa o facem de-a lungul zilei, dar pana la 
urma am facut-o, ne indeamna sa mentinem o atmosfera incordata. Marte in Leu nu-si 
infrunta adversarii, Venus in Gemeni se teme de ei si daca lasam aceste sentimente sa ne 
cuprinda vom cauta o zona periferica penibila din care chiar daca strigam nu ne aude 
nimeni si nici macar in visele cele mai intense nu ne putem considera parte al unui 
demers amplu, pe cale de a fi solutionat. 
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7 mai este mai curand o zi a framantarilor interioare si recomandarea ar fi sa nu 
le lasam sa iasa in vazul celorlalti, pentru ca se vor amplifica intalnind altele sau 
cautandu-le. 

Cei care lucreaza cu energia sau sunt angrenati intr-un proces de cercetare 
interioara sunt azi incercati de rezonanta negativa. Apropiatii, pacientii, dicipolii vad in 
ei cele mai mari defecte. Unora le va iesi uratenie pe fata, altora pe corp. Sa o iertam, ca 
si ea este a noastra! 

 
 
 
Sambata, 8 mai 
A doua zi de Pesti (Luna in Pesti) este o zi de intelegere a tensiunilor si 

dificultatilor impuse de zilele anterioare. Azi se acutizeaza tot ceea ce a fost ranit 
anterior, tot ceea ce a produs suferinta, ceea ce a fost nerezolvat, ceea ce a lasat un gust 
amar prin replica sau fapta pentru ca va produce un forfot interior, o tulburare careia cu 
greu ii vom putea face fata. 

Cand Luna trece prin sextil/trigon cu NN/NS pe ciclul draconitic ascendent, 
oamenii simt ca a sosit momentul unei noi schimbari in viata, a unei noi analize. La cum 
se arata planetele azi, analiza nu este deloc puternica, profunda sau binefacatoare, dar 
ea aduce un sambure de adevar. 

Daca la nivelul vietii personale ea pune in tensiune, in conflict sau in dizarmonie 
sensibilitatea cu intuitia, increderea cu dragostea, iubirea si sinceritatea cu seriozitatea, 
in planul vietii sociale femeia este azi omul nepotrivit la locul nepotrivit. Discutiile 
despre femei, implicand femeia sau realizate de femei se pot isca in marile grupuri ale 
natiunii. Idee de a expulza o femeie dintr-un grup, de a acuza pe nedrept, de a o scoate 
tap ispasitor poate aparea ca un exemplu de bune practici. 

Sa nu ne surprinda daca impotriva unei femei vom vedea tot o femeie, chiar daca 
nu e disputa lor, chiar daca nu este circul lor, chiar daca piesa de teatru in care joaca nu 
le apartine. Careurile pe care Luna le ridica impreuna cu Junon si Venus, dupa ce, prin 
sextil/trigon cu NN/NS, aspira, dar nu-si definitiveaza, ceea ce este important, ceea ce 
vine spre rezolvare sau preschimbare, are azi o evidenta nota tragica. 

Prin urmare, 9 mai este o zi a stresului, a tensiunii pe care nu o putem 
impartasi. Pentru ca Luna este in Pesti, solutia impotriva stresului este somnul, 
abandonarea, izolarea, ignorarea in totalitate a ceea ce vine din social si este periculos. 
Daca ne straduim sa tinem cuvintele in interior, nu vom avea mai mult confort, dar vom 
reusi sa mentinem un anume echilibru in viata sociala, sa nu provocam mai multe 
tensiuni decat putem controla. 

 
 
 
Duminica, 9 mai 
Ultima zi a saptamanii aduce Luna in fereastra opozitiei Saturn-Uranus si ceea ce 

nu am dorit sa auzim sau sa vedem ieri azi ne trage de haine, ne face semne disperate de 
la fereastra sau ne striga numele la microfon. 

Lumea este intr-o continua schimbare si abandonul, izolare sau fuga de realitate 
predispuse ieri, se revolta azi si aduc spre urgentare multe din situatile pe care intreaga 
saptamana nu le-a adus. Se inchid usi, se finalizeaza situatii, se deschid altele si totul 
vine intr-un moment cat de se poate de nepotrivit: fie ne hotaram sa petrecem o zi de 
weekend intr-un cadru intim si totul ne ia pe nepregatita, fie suntem chemati la serviciu 
pentru a presta o activitate ce nu mai suporta amanare. Munca, efortul, dar nu oricum, 
ci acele elemente care ne produc multa tensiune, nemultumire sau dezgust se aduna zi la 
usa noastra si cer audienta. 

La cateva minute de la miezul noptii luminariile se intalnesc intr-un sextil si pana 
in mijlocul zilei, cand Luna parcurge 7 grade din zodia Pesti, nu se implineste niciun 
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aspect. De la 14:31 si pana la 22:12 Luna va trece succesiv prin conjunctia cu Jupiter, 
opozitia cu Saturn si conjunctia cu Uranus. La 23:38 va parasi zodia Pesti, incheind un 
ciclu foarte greu, incarcat de frica, lipsuri, tensiune, reprosuri, dar si cu recompense, 
unele dintre ele majore, asupra carora nu vom reveni sau vom reveni foarte greu de-a 
lungul lui 2010. 

Intalnirea Lunii cu cele trei planete grele, prin intrarea ei in fereastra careului in 
T atipic, ridicat intre Saturn, Pluton si Uranus cu Jupiter in conjunctie, aduce, din 
partea Lunii, un astru mic si rapid, o scanteie care declanseaza o serie de evenimente, 
unele dintre ele tragice, pe care Luna, pentru ca le declanseza, nu le poate controla. 

Incep furtunile, viscolul, taifunurile, toate deodata, si nu numai ca nu suntem 
pregatiti sa facem fata acestei explozii de scurta durata, dar nici nu putem sa controlam 
ceea ce vine spre noi cu forta si viteza unui ciocan. Conjunctura, in comparatie cu ceea 
ce va aduce in plan social iunie 2010, va parea mai curand a delimitare de teritorii, a 
trasarea zonelor de influenta, a impartirii pe sectoare a terenului comun. Nu se 
finalizeaza nimic pentru ca dispunerea planetelor de azi nu face decat sa tulbure putin 
apa care va iesi mai tarziu din albie. 

Cei lacomi, avizi dupa putere sau bani, cei care isi complica viata cersind atentie, 
mila, care isi pierd zilele si noptile speculand inutilitati si apoi laudandu-se cu ele pe 
motiv ca aduc majore contributii la mersul lucrurilor, vor vedea in conjuncturile acestei 
zile sanse si oportunitati. Prin conjunctia cu Jupiter, Luna azi va pacali neintentionat, va 
indica un punct in zare despre care va declara cu mare convingere ca este Taramul 
Fagaduintei, dar, in realitate, nu stie nimic despre asta, iar tot drumul pana acolo se va 
dovedi a fi o suita de mari incercari majore ale vietii, o suita de evenimente care vor veni 
in cascada asupra celui care se lasa pacalit de Fata Morgana. 

In ceea ce priveste opozitia Saturn-Uranus si relatia ei cu Luna, situatia va parea 
ca o durere de masea care ne impinge sa legam maseaua cu o ata de usa pentru a ne 
scoate raul prin ajutorul primului venit. Rolul primului venit, a primei idei, a 
abandonarii intregii nemultumiri, dureri si sperante in fata necunoscutului, 
neintelesului sau neatinsului va indica partea buna zilei. Mai mult de atat, planetele nu 
ne ajuta, ne lasa in voia unui conflict interior, in voia unei stranii neputinte, sa cerem 
ajutorul colegului, vecinului, necunostului care trece intamplator pe strada si pentru a 
intelege din asta ca lumea si viata nu se rezuma doar la ceea ce este inclus in sfera 
perceptiilor directe. 

Ideea de karma, determinare, esec sau succes, eliberare sau inglodare in 
complicatii sau probleme, chiar si numai in sfera gandurilor si trairile in intimitate, este 
apanajul acestei zile. 

Prin urmare, trecerea Lunii prin ultimul sector al zodiei Pesti aduce un 
moment de karma, de cauza-efect intr-o dispunere noua. Nu ni se spune ca trebuie sa 
facem pasul cel mare, dar suntem tentati de o imagine care seamana cu ceea ce stim noi, 
cu imaginea succesului, a razbunarii sau schimbarii si, in virtutea acestei perceptii, ne 
aruncam in valul vietii, in necunoscut intrand intr-o perioada de noi iluzii, esecuri sau 
neimpliniri. De partea cealalta, abandonul in fata noi sanse, aruncarea intregii structuri 
interioare, ce s-a dovedit pana acum meticuloasa, atenta la orice obiect din jur, stare 
sufleteasca, gand, pornire, demers, pe disponibilitatea primului venit, indica o sansa, o 
fereastra, o deschidere dincolo de care planetele ne indreapta spre un alt plan, guvernat 
de alte forte. 

Unii spun ca traim vremuri apocaliptice si eu le dau dreptate, dar asta se vede 
numai de la departare. Cel care are azi de luat o hotarare, care isi aminteste de toate rele 
ce i s-au intamplat, care nu se poate debarasa de tensiunile provocate de lipsuri, pe 
motiv ca daca vecinul, colegul sau prietenul are, trebuie sa aiba si el, vor comporta azi o 
zguduire a campului constiintei. 

Traiesc cu convingerea ca pe o astfel de conjunctura astrala Moise a auzit Glasul 
Domnului, numai ca in timpurile pe care le traim, Dumnezeu ni se pare a fi un punct 
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indepartat si mergand spre el ne dam seama ca nu e ceea ce cautam, iar Glasul Lui il 
confundam cu cel identic sunetului rotilor de tren. 

Daca azi vom fi drepti si vom spune “Dumnezeu nu este decat in interior”, 
“Binele, speranta sau implinirea nu vin decat din interior” vom risca. 

 
Luni, 10 mai 
Prima zi de Berbec (Luna in Berbec) aduce Luna in careu cu Pluton, aspect dificil 

care ne tulbura sufletul cu agresivitate, indoiala si frica. Este, de altfel, singurul aspect al 
zilei care se implineste pe grad perfect. 

Cand Luna si Pluton sunt in semne cardinale sondarea subconstientului, 
explorarea emotiile si, prin acestea, implicarea in evenimentele cotidiene se va realiza cu 
patima si precipitare, cu nelinistea celui care nu dispune de rabdarea necesara pentru a 
duce la bun sfarsit, cu calm si intelegere, ceea ce-si propune. 

De cativa ani de cand Pluton si-a inceput periplul sau prin Capricorn, Luna, o 
data la doua saptamani, trece prin careul cu Pluton, prima data cand este in Berbec, la 
inceput de ciclu, si a doua oara din Balanta, la final de ciclu. Relatia agresiva a Lunii cu 
Pluton comporta doua tipuri de raportati: aceasta, data de unghiul drept care se 
construieste intre cele doua, si alta, care se implineste o data pe luna, data de opozitia 
Lunii cu Pluton si care consuma in evenimente sociale ceea ce a tulburat in prealabil, cu 
doar o saptamana in urma. 

Tandemul careu Luna-Pluton opozitie Luna-Pluton, cu Pluton in Capricorn, 
inclinat spre distrugere de valori, uscare, dezintegrare, declansand furtuni sociale 
aducatoare de pagube de natura materiala, dar si morala, este pentru omul obisnuit 
semnul astral al indoielii. Cand cele doua sunt in careu, asa ca azi, oamenii isi vad 
neajunsurile si le constientizeaza, le incadreaza intr-un decor amplu, deschis, mare si, 
din aceasta simpla raportare, nu inteleg decat ca nu au suficient, ca traiesc greu sau ca 
exista un factor social care ii ingradeste, ii limiteaza sau ii obstructioneaza. Aceasta 
traire este cauzatoare de puternice dezechilibre sociale, pentru ca indoiala va face casa 
buna cu suspiciunea, iar suspiciune jigneste prietenia, buna convinetuire, increderea 
reciproca si armonia atat in relatiile de natura sociala, cat si in cele personale. 

Prin urmare, stresul zilei de azi, pe care vom incerca sa-l ascundem fata de 
colegi, prieteni sau fata de membrii familiei, scoate la lumina un conflict interior, o 
problema personala, nu una sociala sau interprersonala. Elementul care perturba azi 
este cat de poate de personal si el este sustinut de propria neputinta, agresivitate, de 
propriile erori si neajunsuri. Primul indemn este sa-i acuzam pe ceilalti si, aceasta 
atitudine poate lua diferite forma si infatisari, de la o simpla indispozitie, o disputa, 
pana la actiuni revendicative, tulburari de natura sociala sau agresiune interetnica. 

Este important de retinut ca tensiune zilei nu este un fapt singular si nici unic. Ne 
intalnim des cu aceasta stare, dar azi, pentru ca este singurul aspect care se implineste la 
grad perfect si, deci, nu exista alte interferente puternice, definitorii, avem sansa sa 
intelegem ce anume din propriul cmportament ne chinuie, cum ne prelungim suferinta, 
care fapte le repetam in mod eronat si care sunt tipurile de relatii pe care trebuie sa ne 
straduim mai mult sa le pozitivam. 

 
 
 
Marti, 11 mai 
2010 este anul cand Capul Dragonului se intalneste cu Pluton, aspectul 

implinindu-se pe 27 noiembrie. Exista avantaje si dezavantaje ale acestei pozitii si, 
pentru ca NN este un element in mare parte pozitiv, nu trebuie sa ne asteptam ca 
vibratia plutoniana sa ia in mod exclusiv o tenta benefica. De partea cealalta, nu trebuie 
sa ne gandim ca valentele negative ale lui Pluton ar putea in totalitate sa ne influenteze 
destinul, sa ne schimbe directia pe care am dat-o vietii daca ea este in mare parte 
benefica. 
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Lasand in urma careul cu Pluton, Luna trece azi prin careul cu Nodurile sale, 
aducand o tensiune intre ceea ce ne-a construit si oportunitati. Tocmai a trecut prin 
intalnirea cu esecurile vietii, cu nemultumirea, cu neincrederea si suspiciune, tocmai a 
avut de infruntat un moment de durere pe care nu l-am putut impartasi, nu l-am putut 
abandona si acum ne vedem in fata unor confirmari care nu sunt intariri ale 
convingerilor de ieri, dar noi asa le vom vedea. Iata un element negativ al lui 2010 de 
care nu ne putem dispensa. Daca exista o parte pozitiva, atunci in mod categoric ea este 
data de experienta. Ne confruntam cu ceea ce nu ne place, cu ceea ce ne doare sau cu 
ceea ce ne face sa suferim mai mult, dar stim cum este pentru ca am mai trecut prin asta 
sau avem certitudinea ca, trecutul, poate chiar cel din vietile anterioare, ce contin 
memoria a ceea ce acum se repeta, are pentru noi o lectie morala importanta. 

Aceasta este trasatura esentiala a zilei de 11 mai. Moralitatea, viziunea, 
intelegerea, partajarea, enumerarea, identificarea sau certificarea sunt instrumentele pe 
care le folosim cel mai mult azi si ne bazam pe ele mai mult decat in alta perioada. 
Exista o veselie care pluteste in aer, dar care este agresata, pusa la colt, neinteleasa. 
Glumele parca nu au sare, iar ideile pe care le contin sunt luate ca jigniri personale. 
Pentru ca bucuria si veselia nu pot fi inhibate, vom alege sa radem singuri de ceea ce 
trece pe langa noi, de noi insine, de pantofii doamnelor care trec pe langa noi sau de 
aerele de cotofane cu care stimabilele isi etaleaza cunostintele academice despre bulion 
sau muraturile iuti. 

Amintirile din copilarie, pozele pe care le-am facut atunci, accidentele pe care le-
am avut, pericolele pe care le-am infruntat, din naivitate sau pentru ca asa ni le-a oferit 
destinul, sunt azi subiecte care cuceresc si atrag atentia. 

Toate acestea fac din 11 mai o zi euforica la exterior, dar incarcata de 
nemultumire la interior. 2010, prin relatia speciala NN-Pluton, poate deveni un an al 
devierilor de comportament, al descoperirilor acestora, daca ele exista deja, al inlaturarii 
inhibitiilor sinistre legate de teama de intuneric, necunoscut, usturoi, umbrele de dupa 
copaci, tonul ridicat, bataile prea puternice in usa sau cantecul cucuvelei. Azi, pentru ca 
aduce un curcubeu la exterior cand in interior se ingroasa stratul de mucegai este, 
pentru cei maturi si inteligenti, o zi a identificarii problemelor, iar pentru ceilalti, una de 
vaiet, strigat de durere, adica exprimarea nemultumirii, 

Prin urmare, 11 mai aduce succes celui care striga mai puternic, celui care 
arunca peste gard grenade sau celui care te priveste in ochi si te minte usturator. Daca 
ne asteptam ca viata sa ne indeplineasca toate dorintele si nu ne intereseaza sa ne 
descoperim noi bucurii, noi puteri afective, psihice sau chiar fizice, daca nu punem baza 
pe lucrurile incarcate de sensuri adanci, ci doar ne consuma energia pentru a ne ridica 
deasupra celorlalti, indiferent cum si prin ce mijloace, 11 mai este o zi buna. Cel mai mic 
gest de constientizare, de intelegere, de gandire, analiza sau autoanaliza este dureros si 
duce spre tristete. 

Nu puneti pret pe vorbe azi, nici pe sensul lor convingator. Cautati dovezi prin 
fapte si ganditi-va ca bucuria cea mai mare nu este data de intensitatea entuziasmului, ci 
de sfarsitul durerii. Pentru unii, superficialitatea, chiar ostentativa spre care indreapta 
determinismul astral, este semnul ca se apropie un final, ca se incheie cu succes o 
perioada de restrictii asupra careia inca ne mai indreptam atentia. 

De maine, Mercur intra in mers direct si multe din esecurile vietii nu vor mai 
ramane asa. 

 
 
 
Miercuri, 12 mai 
Am scapat de tensiunea mentinuta de lipsa de coerenta, de neputinta de a gasi cel 

mai potrivit cuvant, de lipsa de seriozitate sau de superficialitatea ca optiune. La putin 
timp de la miezul noptii, Mercur intra in mers direct in Taur si stabilizeaza ideile, 
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emotiile, valorile materiale, elementele de patrimoniu si relatiile ce presupun obiect in 
comun, un spatiu in comun sau acelasi ideal. 

Inainte de a trece in exaltare (in Taur), Luna implineste un sextil cu Neptun, 
aducand incertitudine, nebuloasa afectiva, idei haotice, schimbare brusca a prioritatilor, 
intuitii periculoase, dar, in acelasi timp, incitante, deviante. In aceasta stare de ebrietate 
efectiva, Luna trece in Taur, cautand sa-si stabilizeze elementele pe care, cu cateva ore 
in urma, le credea pierdute. Ulterior acestui moment, ziua va capata o noua dimensiune, 
un practica, serioasa, echilibrata, austera, curajoasa. 

Prin sextilul cu Chiron, conjunctia cu Mercur si, spre seara, prin trigonul cu 
Pluton retrograd, Luna ne pune azi in fata a trei centre de putere: cel al vindecarii, al 
gandirii, relatiilor si acumularilor, si, in final, in fata celui al autocunoasterii, pe care il 
vom explora cu minutiozitate. 

Prin intalnirea cu centrul vindecarii, Luna ia contact cu Chiron din Pesti, cu 
dezamagirea lui, cu dramatizarea conditiei umane, iar de aici pana la a identifica dureri 
sau afectiuni legate de functiile psihice nu este decat un pas. Relatia cu terapia este 
tonica pentru exterior, pentru ceilalti, pentru ceea ce emitem, daruim sau transferam. 
Pentru sine contextul vine cu o intelegere globala asupra afectiunilor, problemelor sau 
dezechilibrelor, dar nu ofera o solutie. Vedem si intelegem prin ce trecem, dar nu putem 
face nimic sa schimbam. Daca nu dispunem de maturitate pentru a atribui situatiilor 
importanta pe care o au, riscam sa cadem intai in melancolie, apoi intr-o usoara 
depresie. 

Prin intalnirea cu centrul gandirii, al relatiilor si al acumularilor, semnul de 
prosperitate ne va tenta din nou. Nu poate fi vorba despre o schimbare importanta a 
conditiei, dar va fi vizibila o stabilitate, o noua intelegere, o identificare a unor noi 
resurse de care sa dispunem pentru a repara ceea ce s-a stricat in ultimele 3 saptamani. 
Relatia lui Mercur cu Luna, ca prim aspect implinit la grad perfect de la revenirea sa in 
mers direct, confera elan, entuziasm, dorinta de afirmare, o noua speranta in relatii si 
contacte, chiar daca nu dispunem de puterea necesara, iar daca ne uitam in portofel 
vom fi convinsi ca putem intr-o clipa sa elucidam misterul gaurilor negre. In sectorul 
personal oamenii vor fi azi inchisi, interiorizati, ingrijorati pentru ziua de maine si 
obositi. 

Cele doua centre de putere vor tenta cu bucurii exterioare, cu impliniri mai mult 
in sectorul public, cu oportunitati care vin din acest sector, lasand in parasire latura 
personala a vietii. Intalnirea cu centrul de autocunoastere, adus spre seara de trigonul 
Luna-Pluton, va parea initial o reparare a ceea ce a venit spre noi luni, pe careu, dar 
asemanarea va fi doar de suprafata. Spre seara vom sti ca indreptarea spre sectorul 
social va fi pentru unii o dovada a fugii de sine, un prilej de a-si neglija in continure 
drama unei vieti interioare chinuita in perioada 18 aprilie – 12 mai, cand Mercur a fost 
retrograd. 

Autocunoasterea, acum, va fi mai mult o intelegere si ea va implica folosire 
elementelor impuse de celelalte doua centre. Ne vom trezi ca, desi am fugit de sine si am 
refuzat abordarea personala a complicatiilor de natura medicala sau relationala, spre 
seara, dam sfaturi, stim tot ceea ce se poate sti despre ceilalti si nu ne opreste nimic sa 
facem demonstratii. 

Prin urmare, 12 mai va fi pentru multi dintre noi o mare nebuloasa. Nu este 
deloc simplu sa intri in contact cu energia unei planete care brusc nu mai merge inapoi, 
ci revine la mersul direct. Cand numai ce memoria celulei a acumulat suficienta 
informatie pentru a lucra cu noile directii si mersul inapoi ar fi devenit o realitate, o 
normalitate, schimbarea, adica revenirea la mersul direct, bulverseaza, descopera 
secrete publice, complica relatiile pe care oamenii le mentineau de convenienta si aduce 
o agitatie inutila. Azi se fuge de problemele personale, nu din lasitate, ci pentru ca asa s-
a procedat din 18 aprilie pana acum, cat timp Mercur a fost retrograd. Oamenii nu mai 
stiu unde sa se uite, pentru ca planurile s-au inversat si ceea ce era stabil, asa rau sau 
complicat cum se arata, era stabil. Uni s-au lasat chiar tentati de bucuria unei schimbari, 
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a unei razbunari gen “sa moara si capra vecinului, nu mai a ea”., fara sa se gandeasca la 
faptul ca Mercur intotdeuna revine la mersul directe dupa trei saptamani de 
retrogradare. 

Putem, astfel, sa anticipam o tulburare a elementului apa atat in interiorul 
corpului, dar si in natura. Agitatia stranie a apei aduce azi probleme cardiovasculare, 
oculare, renale sau de tranzit intestinal, iar in natura un dezechilibru al acestui regim, 
prin evaporari sau averse, deci printr-un gen de atragere a extremelor intr-un timp 
scurt. 

 
 
 
Joi, 13 mai 
Azi Luna trece prin trigonul cu Capul Dragonului si, implicit, prin sextilul cu 

Coada sa, ceea ce ne aduce un bun prilej de a pune punct unor neclaritati vizibile in 
ultima luna si care au complicat atat averea personala, acumularile, patrimoniu, cat si 
atitudinea fata de viata. Azi vom accepta mai usor esecul anterior, pierderile materiale 
pe care le-am comportat, deficitul, uzura sau stirbirea increderii in oamenii, chiar daca 
nu excelam la capitolul acesta. Pentru ca maniera de a aprecia viata si experientele sale 
se prezinta azi intr-o forma matura si deplina, putem sa ne rezolvam micile disensiuni 
pe care le-am avut cu un apropiat, cu o institutie sau cu un grup care are o alta optica, 
diferita de a noastra, sau fata de care s-a gresit intentionat. 

Ultima zi lunara (maine, pe Luna noua incepe un alt ciclu lunar) vine si cu 
revendicari de natura emotionala. Daca exista un neajuns de natura materiala, el va fi 
inlocuit cu o justificare de natura emotionale: nu mai sunt bani in bugetul familie, dar 
sotul/sotia se plange de lipsa de afectiune, de lipsa de interes, de indiferenta, ironie sau 
marginalizare. Nu se spun lucrurilor pe nume si pentru ca exista totusi o intelegere a 
situatiilor, oamenii se vor indrepta mai mult spre latura practica a vietii. Decat sa 
vorbeasca si sa defineasca principii si stari sufletesti, mai bine se apuca de lucru, fac ore 
suplimentare, muta mobila prin casa sau se pun pun pe alergat prin parc pentru a da jos 
kilogramele in plus. 

Pe acest fond seara vine cu o delimitare a spatiilor atat in ceea ce privesc relatiile, 
prin atributiile pe care le are fiecare membru al grupului sau familiei, cat si, in viata 
personala, prin reasezarea prioritatilor. Relatia lui Marte din Leu cu Junon din Gemeni, 
chiar daca este sextil nu este de bun augur. Aceasta combinatie aduce impreuna doua 
forte care nu sunt compatibile, dar se atrag printr-o placere comuna, un ideal comun, un 
interes, un scop. Intotdeauna ceea ce uneste zodiile Gemeni si Leu se va sfarsit intr-o 
disputa, intr-o explozie, iar daca, dupa acest moment, mai continua sa existe relatia se 
intampla pentru ca mai este ceva de ars si, prin asta, se programeaza o noua explozie. 
Sextilul Marte-Junon implinit azi aduce caldura flacarii de gheata si orice gest, miscare, 
aspiratie sau demers este incarcat de teama si insecuritate. Pe acest aspect se pot pune 
baze relationale importante, se pot schimba din nou centrele de putere si acolo unde in 
organizare este nevoie de autoritate, de executare a ordinelor, nu de discutare a lor, se 
vor produce inversiuni, reorganizari, dispersari sau fuziuni periculoase. Se vrea un mai 
bun control si pentru asta se cauta cel mai bun mijloc, dar finalul a ceea ce se incepe 
acum este nefast. 

Prin urmare, 13 mai este o importanta zi a lunii pentru ca aduce impreuna 
reminiscente ale trecutului apropiat, cand Mercur a fost retrograd si cand a pus indoiala 
in relatii si a oferit dovezi de incompetenta, lipsa de coordonare, imprastiere, 
disimulare, si aspiratii de cucerire a lumii, de renastere a imperiului lui Alexandru cel 
Mare, de reinventare a scrisului sau de asezare a statelor in alte granite. 

Maniera speciala prin care planetele isi vor schimba sensul prin hotararile gresite 
ale oamenilor, ce par initial bune, si care sunt influentate de sextilul Marte-Junon, 
pregatesc terenul unui nou ciclu lunar, complicat sau distrugator, care, pe de o parte, va 
da prilej plantelor tinere sa creasca in locul de unde arborii batrani au fost scosi, iar pe 
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de alta parte va muta habitusul, va reconfigura strategia de selectie si va aduce oameni 
vechi in posturi noi, dar de data asta remodelati, cu alte infatisari, purificati sau mai 
maturi. 

Sa nu va lasati tentati de entuziasmul acestei zile si sa nu hotarati nimic azi. Sa nu 
va faceti planuri de asociere, de intalnire sau de deplasare. Azi, pisica blanda, zgarie rau! 

 
 
 
Vineri, 14 mai 
Luna noua ce se implineste la ora 4:04 este, de aceasta data, o faza periculoasa, 

pentru ca anunta schimbari si modulatii greu de suportat pentru oameni, fluctuatii 
neplacute percepute in planul social, dar si o fortare a egoului spre directia 
intransigentei, a ruperii de grup, a individualismului sau nepasarii, a abolii prin 
obligatia de a depune efort si impune prin asta o separare de intreg. 

Un ascendent in Berbec in tema Lunii noi il aduce pe Marte in postura de lider, 
increzator in mesajul sau, in mijloacele sale de exprimare si, dispus, din casa V, sa 
consume tot, pana la ultima picatura, pentru ca nimic nu conteaza in afara de bucuria de 
a exploda, distra sau consuma in placeri. 

Nu este prima data cand luam contact cu Marte din Leu si cand constatam ca 
acestei pozitii ii lipseste un element absolut esential cu care ar trebui acum, cand avem 
cel mai mult nevoi, sa sustina idelul comun pentru a schimba situatia in bine: simtul 
ridicolului. Atunci cand, intentionat sau nu, il iei pe cel de langa tine de prost si insisti 
pe aceasta atitudine, fara sa ai intentia de a te opri atunci cand confortul lui interior este 
vadit deranjat, inseamna ca nu ai simtul ridicolului, inseamna ca orice idee ingusta care 
isi umfla pectoralii, pentru a se asemana cu un Mister Olimpia, agaseaza, chiar daca va 
contine un sambure de adevar. 

La asta se va rezuma interventia Lunii noi, implinita in aceasta zi, si acestea vor fi 
elementele pe care le vom gasi in comportamentul oamenilor si in deciziile lor pentru ca 
doua elemente vor sa detine suprematia in acest interval: idealul social (NN si Pluton pe 
casa X) si lipsa puterii constructiva (Marte in Leu pe casa V). 

Urmatorul ciclul lunar (15.05-12.06) va aduce greutati de natura medicala, 
tensiuni legate de acumularile personale, banul castigat prin munca, efort, afaceri 
oneste si vor impune trecerea in planul secund al miscarilor de culise, ce vor fi puse in 
aplicare in urmatorul ciclu. Nu vorba este importanta acum, ci faptul ca nu este spusa 
asa cum trebuie sau atunci cand trebuie, iar faptul ca se intampla asa nu este nicicum un 
produs al hazardului sau un efect care se consuma in alt sector. Ceea ce nu se va spune 
va fi tainuit intentionat sau ceea ce se va ascunde va fi facut cu un plan bine pus la 
punct. 

Nu va fi un castig ca oamenii dispun de spirit practic, pentru ca il vor folosi pe 
acesta pentru a construi planuri pe care niciodata nu vor avea puterea sa le puna in 
aplicare si nici norocul celui care nu-si face niciun plan nu este stabil sau atat de 
important incat sa se puna baza pe el. Tensiunea se va amplifica atunci cand intimitatea, 
viata privata, nevoile personale vor fi scoase in public, vor fi expusa ca subiect in 
talkshow-uri sau ca motivatie pentru inselaciuni ori escrocherii. Daca cititi aceste 
anticipari inaintea acestei zile, impuneti-va, inainte de 14 mai, o perioada de cateva zile 
de calm si liniste, dozati-va puterile pentru ceea ce va fi pentru ca orice fapta sau actiune 
ne va smulge din deliciile linistii personale intr-o cascada sociala plina de aprecieri, 
implicari, evenimente, fara sa putem catusi de putin anticipa care va fi finalul. 

Daca prima parte a zilei este, prin fiecare ora, importanta prin sinteza pe care o 
face asupra urmatoarei perioade, a doua parte vine cu o resemnare, cu o destindere 
nejustificata, cu o risipa a timpului, banilor, intelegerii, credibilitatii. 

Prin urmare, ziua este purtatoarea unui mesaj dificil. Unii, care au in sange 
dorinta de actiune si implicare, sar in sus de veselie si se vor bucura de ipostazale pe 
care le anunta ziua. Cei mai multi dintre cei care privesc viata cu masura si cumpatare 
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inteleg ca un consum prea mare aduce uzura, iar acum deja organismul se afla intr-o 
stare avansata de uzura. A-l ajuta pe cel de langa noi este o mare problema si nu doar de 
disponibilitate, cat de motivatie. O axa VI-XII atat de incarcata, cum este cea din tema 
Lunii noi de azi, nu poate sustine un efort atat de mare cum este cel impus de Marte din 
casa V. Idealurile, sperantele false, destinul copiilor, al parintilor prin intermediul 
copiilor sau de a continua in descendenta ceea ce s-a mostenit pe linie parentala, 
traditiile transmise in mod direct, vor fi puse la grea incercare. 

Aceasta este tema unui ciclu care ne va zambi cu atat mai frumos cu cat isi va 
permite sa ne fure mai mult din buzunare. Nu ne vom propune sa mintim de placere, 
dar o vom face de nevoie si atat cel mintit, cat si cel care minte, tin sa imparta acelasi 
destin tragic, cel al grupului pe care il construiesc impreuna. 

Destinul grupurilor este acum reanalizat si i se va impune acestuia o schimbare 
de gandire, i se va cobori nivelul de intelegere, puterea de a-si exercita vointa, liberul 
arbitru si, prin asta, oamenii vor avea mai putina intelegere, mai putini prieteni, mai 
putini bani, mai putina liniste. Toate acestea vin de la Pluton culminant, care cu doar 
cateva zile in urma ne vorbea despre tensiuni interioare ca mentin nivelul la o vibratie 
negativa, coborata, densa. 

Acum este mai greu sa poti schimba ceea ce ar fi trebuit sa schimbi anterior. 
Pluton nu invita, el obliga si masura credintei este piatra de incercare a acestei planete. 
E greu sa accepti ceva fara sa compari, sa analizezi, fara sa etichetezi sau macar sa 
raportezi. Pluton, de luni incoace, ne tot solicita functiile superioare, atunci cand le 
avem active si cand stim ce sa facem cu ele. 

Urmatorul ciclu este unul de schisma, de separare, de declarare a adevaratelor 
intentii si, pentru ca avem o casa a XII intensa si il gasim acolo si pe Neptun si mai avem 
si axa Fecioara-Pesti ca axa interceptata, acesta este doar inceputul. In toata aceasta 
perioada ne vom aminti de Murphy si de celebra sa replica: “Zambeste, maine va fi mai 
rau!” 

 
 
 
Sambata, 15 mai 
Mijlocul lunii mai aduce o lupta cu intuitia, cu incercarile de natura fizica, mai 

ales cele care implica efort, ridicare de greutati, impetuozitate, dezlantuire in actiuni de 
natura fizica, alergare, gimnastica. Semnul de refuz al gandirii, al profunzimilor 
sufletesti este o continuare a zilei de ieri si, azi, asistam la o mai clara sedimentare a 
acestor tarsaturi. 

Azi niciun aspect major nu se implineste la grad perfect si ar putea trece drept o 
zi care nu cere nimic spre urgentare, dar care are multe de indeplinit, tocmai pentru ca 
nu impune standarde sau ultimatum. 

Alegem azi ceea ce facem, mai mult decat ne impunem sau decat ne impun altii, 
dar folosim aceeasi atitudine si fara sa ne dam seama ne indreptam spre acelasi gen de 
efort, spre aceeasi epuizare, spre acelasi mod de a solicita corpul si mintea dincolo de 
limita obisnuintei. Unii dintre noi vor percepe aceasta zi ca una trista, in care emotiile 
nu mai pot iesi la lumina, o zi a somnolentei, a inactivitatii, a apatiei, pentru ca nu mai 
dispun de puterea de a percepe ceea ce le spune cum si ce sa simta. Oamenii liberi sunt 
insa pe alta frecventa. Ei se rup de obisnuit si aleg sa gandeasca independent, se 
exprima asa si sunt apreciati pentru asta. Ei sunt azi doctori intr-o lume de oameni 
bolnavi, pe care nu-i acuza ca sunt asa, ci aleg sa se piarda printre ei facand acelasi lucru 
care le-au facut toata saptamana, doar ca acum nu le mai impune nimeni. 

Lupta cu intuitia este deci extrem de vizibila azi, lupta cu ritmul care ne spune ce 
sa alegem din valtoarea vietii si care ne sunt prioritatile. Aceste elemente de psihologie 
comportamentala sunt instrumente de extindere a campului constiintei spre orizonturi 
pe care le atingem numai cand suntem obligati. Azi, obligatia de aceasta factura va tine 
tot de domeniul lui Pluton din Capricorn, cu care Luna, in plina noapte, a trecut prin 
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inconjunctie. Analizand careul Lunii cu Chiron (ultimul din ziua anterioara) si apoi 
inconjunctia sa (aspect minor) cu Pluton, realizat la putin timp de la miezul noptii, 
deducem ca azi nu putem negocia nimic, nu putem tranzactiona o stare de bine, de 
confort sau de intelegere, nu putem sa ne asteptam la o deschidere spre un nou orizont 
doar pentru ca alegem sa facem un anumit lucru sau sa ne implicam intr-o anumita 
activitate. 

Daca am ajuns aici fara resurse inseamna ca toata saptamana am dorit sa pacalim 
destinul, oamenii din jur, statul, colegul de serviciu, vecinul sau casiera de la 
supermarket. O supervizare atat de impunatoare si de ampla, ce ne magnetizeaza atentia 
spre un domeniu atat de sensibil, cel al cauzelor gandurilor, emotiilor, ori faptelor, nu 
poate fi pacalita. 

15 mai este o zi a cercetarii, a efectelor dezastruoase ale intentiilor pe care le-am 
formulat de-a lungul intregii saptamani. Daca suntem sinceri cu sine si am fost atenti 
de-a lungul intregii saptamani, chiar de dimineata, intr-o clipa, ne putem face singuri 
previziuni asupra acestei zile. 

Prin urmare, 15 mai este o zi pe masura intregi saptamani, pe vibratia 
gandurilor si pe nivelul emotiilor pe care le-am cultivat de luni si pana vineri. 

Unii vor pune tensiunea si instabilitatea zilei pe careul Soarelui cu Lilith sau 
tentatiile dulci si poftele intense pe frecventa trigonului Venus Lilith, ce se implinesc la 
grad perfect maine, insa se inseala, pentru ca desfasurarea zilei de azi nu este o cauza, ci 
un efect. 

Sa fim puternici si increzatori in fortele proprii si sa nu cautam justificare si nici 
invinuire pentru ceea ce este ziua de 15 mai. Daca nu avem inca puterea sa integram 
sintetic un mesaj astral, cel ce s-a intins de-a lungul intregii saptamani, atunci aceasta zi 
ne ajuta sa-l intelegem. 

15 mai este o zi de ecou. 
 
 
 
Duminica, 16 mai 
Ultima zi a saptamanii vine cu o mare diversitate de aspecte, toate in jurul a doua 

mari unghiuri: trigon Venus-Lilith si careu Soare-Lilith. Cu sase planete trecute in 
ultimul decan al zodiilor pe care le tranziteaza si Luna, de asemenea, in acelasi sector, 
pana la 20:45 cand isi schimba semnul (trece in Rac), experientele perioadei si implicit 
ale zilei tin capul de afis aducand extremele in cutia postala si fobiile in ceasca de cafea 
sau in cana de ceai. 

Cele doua mari aspecte ale lui Lilith cu Venus si respectiv Soare sunt practic intr-
o competitie. Din acest raport ziua se poate alege cu evenimente pozitive, cu bonusuri, 
cu incurajari sau succese majore pe linia relatiilor, a colaborarilor de ultim moment. 
Sunt incurajate sectoarele legate de comunicare verbala sau in scris, exprimare, transfer 
de valori, tranzactii prin mediu virtual. 

Totusi, succesul acestei zile este subtire de tot pentru ca Luna implineste azi un 
careu in T mobil, aducand o falsa incredere in sine, o stimulare pe mai multe planuri 
soldandu-se nu cu o orientare diversa, ci cu o risipa, o desprindere de vechile planuri, o 
abandonare a lor, un refuz al educatiei de dragul unei experiente practice, o inclinatie 
spre vise, spre abstractizare ce aduc, pana seara, esecuri prin nesincronizare sau 
abandonare reciproca. 

Ziua este stranie pentru ca transforma in neimporant tot ceea ce atentia atinge si 
indica drept prioritatea nr. 1, ceea ce nu putem atinge sau realiza, ceea ce nu a prezentat 
pana cum interes. 

Daca exista un aspect practic azi, atunci el este dat de amintirea intamplarilor din 
ultima perioada. Se fac trimiteri la intamplari anterioare, se trag concluzii, se emit 
pareri pertinente, insa doar la nivel de idee. Nu gasim mijlocul prin care sa le punem in 



2010 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime! 
 

149                                                                                         © Gheorghiță Coşer, 2010 

aplicare, pentru ca tot ceea ce este frumos este abstract, iar ceea ce este practic implica 
esec sau compromis. 

Acest tandem enervant strica ultima zi de weekend si o lasa intunecata de 
perspectiva unei zile de luni si a ceea ce reprezinta noul inceput al saptamanii. 

Prin urmare, chiar daca ziua este plina de aspecte, ele merg spre un punct 
comun: confuzia. Aceasta confuzie nu ar fi fost atat de evidenta si atat de mare daca 
opozitia Saturn-Uranus nu ar fi fost din nou activata de Luna, de aceasta data din 
Gemeni, aducand superficialitate in aspecte esentiale ae vietii, cautand succesul in ceea 
ce este vaporos si simplu. Pentru asta oamenii vor gasi tot felul de motivatii, chiar daca 
se simt doborati de griji sau de o singura grija pe care nu au chemat-o, dar care li s-a 
cuibarit in suflet. 

Azi actorii sunt faimosi, personajele de asemenea, scenariul la inaltime si cu toate 
acestea produsul final nu este asa cum se asteapta. Motivele, daca ar fi sa privim 
unghiurile in mod analitic, nu spun altceva decat au spus de-a lungul intregii saptamani. 
Tocmai de aceea sensul de deplasare a evenimentelor porneste din viata privata si se 
consuma in cea sociala. Este ca si cum ne-am privi intr-o oglinda magica si in care nu ne 
vedem asa cum ne stim, ci linii diverse, ce se unesc intr-un punct, culori variate care se 
imbratiseaza unele pe altele, toate numite fire ale destinului ce ne amintesc despre 
elemente complicate ale mecanismului cauza-efect care ni se pot revela azi. 

Din perspectiva vietii simple, ziua aduce un usor disconfort pe motiv ca nu poate 
fi intreaga din diverse motive pe care fiecare le va numit punctual, dar nici nu poate fi 
considerata un esec pentru ca este incarcata si pentru ca, aducand evenimente simple si 
complicate, unele se rezolva imediat, altele, pentru ca au nevoie de mai mult timp, vor fi 
amanate pe saptamana viitoare. Aceasta impletire de forte cer, pentru a putea fi intelese, 
un dram de efort. Nu toti dintre cei care vor vrea sa inteleaga vor si putea face lucrul 
acesta, pentru ca vor exista multid intre noi care isi vor consuma intreaga energie in 
evenimente banale si nu le mai ramane nimic pentru analiza. 

Cei care lucreaza cu energia sau care stiu sa inteleaga mesajele astrale, isi vor 
reduce activitatile azi, indreptandu-si atentia spre interior. Acolo vor percepe firele 
destinului si vor avea intuitia misiunii pe care o au. 

Evolutia nu este deloc simpla, iar greutatea pe care o implica acest efort constient 
si sustinut va fi resimtita azi de toti, indiferent de abilitati, sensibilitate sau nivel 
intelectual. 

 
Luni, 17 mai 
Azi atingem momentul opozitiei Lunii cu Pluton, cum indicam intr-o observatie 

anterioara, si trasatura sa malefica va fi azi vizibila intr-un mod special, mult mai 
edificatoare daca ne gandim ca e vorba de Luna, ca guvernator al Racului, si Pluton, 
aflat acum in tranzit prin Capricorn, semnul opus Racului. 

Trecerea Lunii prin momentul de opozitie cu Pluton inseamna si atingerea Cozii 
Dragonului, punctul de debuseu al karmei negative, al coditionarilor majore pe care ni 
le-am propus sa le abordam in aceasta viata. Pe langa acestea ziua implineste un aspect 
negativ intre benefici si toate acestea ne construiesc o imagine apasatoare, dureroasa ca 
si cum norocul si binele ne-au parasit. 

Prima zi a saptamanii nu este un inceput negativ, ci o continuare fireasca a ceea 
ce s-a intamplat in ultimele 7-10 zile. Maniera intensa prin care va ordona si amplifica 
evenimentele va aduce o contractie speciala, un nerv, o stare de agresivitate, o revolta, o 
criza, asupra carora oamenii nu pot reflecta, nu se pot gandi la consecinte, nici la 
amploarea distrugerilor provocate de faptele lor. Aceasta contractie este un fenomen 
straniu in astrologie pentru ca vibratiile, in special opozitia Luna-Pluton si conjunctia 
Luna-NS, aduc o descatusare a energiei, o dezlantuire haotica. Intelegem din aceasta ca 
replierea si apoi, in secunda imediat urmatoare, explozia in dezordine si haos nu vine 
din altceva decat din instinctul de aparare. 
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Suntem inca in zodia Taur si avem inca pe cer Mercur in acest semn, insa aceasta 
planeta a comertului si comunicarii este prea slabita de retrogradarea abordata pe 
aceasta zodie pentru a compensa cu solutii practice, valabile pentru toti. Vibratia sa nu 
va face decat sa amplifica temerile, aducand un nou motiv, cel al acumularilor deja 
realizate, al depozitelor de resurse materiale, financiare sau afective asupra carora se va 
intenta azi proces. 

Azi se platesc polite mai vechi si tot azi intelegem ca gesturile ultimelor 7-10 zile 
au fost miscari agresive indreptate spre un inamic cu state vechi, spre un colos stabil 
prin conceptie, idealuri, sperante, manipulare, ascunderea adevarului. Ceea ce se vede 
este doar zona tampon, doar elementul care se interpune si, dupa cerul zilei de 17 mai, 
acestia sunt victime nevinovate. 

Prin urmare, 17 mai aduce o noua lovitura de teatru, la inceput cu o oarecare 
temere, cu o anume rezerva sau un anume recul, insa, in lipsa unei opozitii directe si 
implicite, intensitatea actiunii va creste de la o ora la alta. Timpul parca merge altfel azi, 
oamenii intarzie la serviciu, la intalniri, nu se prezinta la consultatii, uita de programari 
si nu pentru ca exista o stergere a acestor informatii din memorie, ci pentru ca asupra 
lor planeaza azi o oboseala accentuata si faptul ca vremurile care se arata nu le dau deloc 
sperante in defasurarea acestei zile apar intarzieri in reactii, pentru ca energia se 
consuma pe nemultumire si regret, pe efortul de a rezista si grija. 

Sa punem deoparte tot ceea ce vine spre noi azi si sa ne preocupam de noi insine, 
de respectul pe care trebuie sa-l avem fata de cei din jur, fata de verticalitatea morala si 
spirituala. Daca ne amintim azi ca acela care nu te doboara te face mai puternic, reusim 
sa-i privim pe oameni ca fiind elemente intr-un mecanism pe care nu-l cunosc, adica 
instrumente intr-un sector tampon creat de doua forte care se lupta necinstit. 

 
 
 
Marti, 18 mai 
Abia azi ne vom da seama ca de fapt Luna a fost si ieri si alaltaieri in Rac si ca a 

existat un fond bun, o distanta fata de lucrurile grele si dense si ca multe dintre 
elementele care ne-au impus un rist agasant, care ne-au complicat orice miscare, orice 
gand sau sentiment nu au facut decat sa ne arate cata nesiguranta am acumulat si cat de 
fricosi putem fi. 

A doua zi a saptamanii vine cu ganduri de frica, de ezitare, de retragere, de 
ascundere din fata unei sanctiuni, a unei penitente. Centrul de greutate al zilei este de 
fapt o configuratie numita Vaporul ce are la baza Saturn in opozitie cu Jupiter si Uranus. 
Aceasta este dublata de o alta configuratie numita Aripi de pasare si acestea impreuna 
cu triunghiul dreptunghic pe care il mai deseneaza Saturn-Pluton si Uranus pe cer face 
din 18 aprilie o zi apriga, o zi mare, o zi a exploziilor, a descatusarilor, a deciziilor 
agresive si a aplicarii cu o istetime negativa a ceea ce a anterior a fost considerat risc. 

Asa dupa cum ne dam seama, Luna este personajul principal in aceasta piesa de 
teatru si ea intervine azi ca un condiment prea bun, prea iute, prea dulce sau prea sarat, 
cu o culoare nepotrivita si o consistenta neasteptata. Centrele de putere sunt deja 
configurate, ele nu comporta azi modificari esentiale, demersurile au cam aceeasi 
directie, asa cum au avut-o si ieri, iar marile deschideri de forte tind sa se deplaseze spre 
finalitate in acelasi ritm. Luna fiind in domiciliu vine azi si spune oamenilor ca nu 
solutiile rationale sunt cele mai bune, ci cele emotionale, ca este mult mai bine ceea ce 
simt ei, decat ceea ce s-a elaborat in echipa, prin discutii de parteneriat, mese rotunde 
sau prin discutii amicale cu colegii sau amicii. 

Acesta va fi, din nefericire, elementul care va rasturna intreaga scena si o va 
aprinde. O emotie spusa in public, o declaratie afectiva aruncata din varf de pix, un gest 
necugetat, privit initial ca gafa, apoi ca o actiune deliberata, va genera efecte ce nu mai 
pot fi controlate. Azi Luna se afla in Rac, dar de maine va fi in Leu si, pe ceea ce se 
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genereaza azi, forta si impetuozitatea emotiilor va impinge faptele spre extreme 
periculoase. 

Daca ne lasam influentati de emisiunile de stiri, daca preluam din entuziasmul 
unui gazetar dornic de afirmare atat pe plan profesional, cat si pe cel personal, riscam sa 
ne insusim confuzii, erori de judecata, obiceiuri care nu ne apartin, cuvinte care nu suna 
bine in limba pe care o vorbim, dar si decizii aruncate in public intr-o intonatie care nu 
ne prinde. 

Indiferent ca este vorba despre sextilul Soarelui cu Jupiter, ce ar trebui sa ne 
umple portofelul cu carti de vizita si emailul de invitati la interviuri, de careul Venus-
Saturn care ne duce la disperare nesigurata afectiva din cuplu, dar sa suportam retativ 
usor regimul, vremurile sau un sef prea autoritar, ambele situatii solicita emotiile si le va 
influenta atat de tare incat omul va fi ori prea fericit ca spera, ori disperat ca nu poate 
uita o umilinta mai veche sau singuratatea. 

Prin urmare, 18 mai este o zi complexa si dinamica, indiferent in ce sector 
alegem sa actionam. Daca luam in calcul faptul ca Luna este azi prietena cu Jupiter, 
Saturn si Uranus si ca toate aceste planete grele sunt in opozitie pe axa Fecioara-Pesti si 
in careu cu Pluton, fericirea si bucuria Lunii este o naivitate crasa, o copilarie, de o 
intensitate atat de superficiala sau de stricata ca, peste vreo cateva zile, cand ne va veni 
mintea la cap, ori ne vom mira, ori vom rade de ceea ce am fost in stare sa gandim, sa 
simti sau sa speram azi. Atunci nu vom mai sti ca multe din situatiile de azi ne-au 
obligat sa iesim din schema obisnuitului si sa mergem pe langa drum sau sa ne facem de 
ras. 

Cine va reusi sa stea azi in matca, cine nu isi va pierde controlul si nu se va 
arunca nici dupa fluturi in baltile de pe margine, dar nici in pietrele de pe trotuar pe 
motiv ca asfaltul frige, va fi cel mai castigat, va da dovada de control si forta interioara, 
de tarie de caracter si va putea maine, in ziua liderului, sa faca dovada calitatilor sale. 

 
 
 
Miercuri, 19 mai 
19 mai este o zi plina de evenimente astrala, ce actionaza pe mai multe planuri, 

prin mai multe parghii si mijloace de exprimare, de o maniera intransigenta, care 
sugruma voina proprie si o impinge spre zone precis delimitate, in functie de tipul de 
orientare, calitatea expresiei, bunatatea sau rautate, generozitate sau egoism, in functie 
de respectul fata de aproape sau fata de timpul sau, in functie de masura puterii 
personale consumata in fapte si demersuri. 

Cele trei trigoane care se implinesc azi (Venus-Neptun, Soare-Saturn, Mercur-
Pluton) si cele doua careuri (Soare-Neptun, Venus-Uranus), carora li se alatura careul 
Luna-Mercur, ce arde repede si trece cu noaptea, impart ziua de 19 mai in cinci sectoare 
importante, care, fiecare la randul lor, vor deveni prioritati de-a lungul intregului an. 

Cand Venus si Neptun se afla in trigon sentimentul infloreste, relatile dintre 
oameni sunt conduse dupa intuitii spectaculoase si o armonie speciala tinde sa inunde 
fiecare gest, gand sau fapta in care sunt implicati. Oamenii se redescopera, de parca 
dintr-odata se ridica un lant greu care le tinea sentimentele blocate, isi spun cuvinte 
frumoase si se ajuta fara a se considera indatorati unul fata celalalt. Relatia celor doua 
planete din doua semne de aer (Venus din Gemeni si Neptun din Varsator), cand 
depaseste cadrul vietii intime va elibera energia sacrificiului, a supunerii, a docilitatii, a 
intelegerii superioare care isi cunoaste valoare numai atunci cand este privita din 
interior. 

Evenimentele acestei relatii predispun spre intelegere, compromis, vointa 
spirituala, purificare morala, destainuiri complexe si vor lucra deopotriva asupra 
domeniilor tangente la educatie, spiritualitate, comunicare, relatii interumane. 

Cand Soarele si Saturn se afla in trigon, actualul si vechiul centru de putere 
opresc pentru o clipa focurile de arme si isi dau mana pentru a celebra un eveniment, un 
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demers, o intamplare sau o persoana, ca in celebrul film al lui Christian Carion “Craciun 
Fericit” (“Joyeux Noel”), dupa care reiau lupta. Acest tip de relatie aduce in centrul 
atentiei deopotriva vointa grupului si vointa liderului, scopul comun, meritele 
amandurora si efortul comun in atingerea scopului pe care si l-au propus. Obtinem prin 
asta un moment de incredere si stabilitate, de delimitare a zonelor, de separare a 
curajului de a distruge, de necesitatea de a reconstrui un alt edificiu, dar pe aceeasi baza. 
Aspectul nu este insa atat de pozitiv pe care se arata. Saturn este inca retrograd si in 
Fecioara aduce, alaturi de Soare, intelegerea conjuncturala, motivata de nevoie, 
interesul de moment, teama de putin, de complicatii, de esec, de opozitie, de 
neimplinire. 

Cand Soarele si Neptun sunt in careu echilibrul emotional se zdruncina si vointa, 
luciditatea, speranta, aspiratia devin mijloace care sustin mai curand o ratacire a mintii, 
decat o deschidere curajoasa de forte. Pe acest unghi oamenii se joaca de-a decizia, se 
poarta copilareste scotand la lumina rautati, ascunse cu multa grija in ultima vreme, si 
refuza sa se poarte onest sau sa spuna adevarul. Prin aceste porniri faptele lor vor avea 
un evident caracter antisocial. 

Trigonul lui Mercur cu Pluton vine cu destainuiri si rascoliri periculoase. Se cauta 
acolo unde nu s-a mai indraznit pana acum si prin asta se incearca dezlantuirea unor 
forte care, culmea, sunt si controlate, ce tin de politie, administratie, servicii secrete si 
care se vor pierde in timp in sinistra teorie a conspiratiei. La nivelul vietii private 
aspectul il aduce pe “Stiu!” de prea multe ori in discutii. Oamenii se vor agasa cu ceea ce 
stiu unii despre altii, cu ceea ce ar putea sa faca folosind aceste informatii. Faptele 
derulate pe ascuns, hotararile de modificare a statutului unor lideri, de schimbarea sau 
compormitere a lor tin de domeniul acestui unghi. 

Careul lui Venus cu Uranus aduce nesiguranta, insa de aceasta data evenimentele 
se vor indrepta mai mult spre sfera sociala pentru ca ambele sunt pe grade anaretice in 
zodiile pe care le tranziteaza si acesta este ultimul careu cu Venus in Gemeni din 
perioada turului complet al zodiacului realizat de Uranus in 80 de ani. Urmatorul careu 
va fi pe 2 februarie 2011, insa Venus atunci va fi in Sagetator. Uranus vede acum in 
Venus un debuseu pentru a-si elibera impresionanta sa forta de distrugere. Acesta poate 
fi momentul in care cuplurile fragile se despart, aliante facute pe ascuns sunt scoase la 
lumina si dezintegrate, dar mai ales pe un asa context astral avem sansa sa fim martorii 
unor schimbari radicale asupra carora sa nu mai putem reveni, decat peste 80 ani, dar 
atunci oricum celelalte planete, in afara celor doua pe care le discutam acum, vor avea 
alte dispuneri. 

Cele cinci unghiuri aduc intr-o structura sintetica forta liderului, putere, intr-o 
descindere cu adevarat speciala care, prin decizie si vointa, vor face istorie. Indiferent ca 
este vorba despre modulatii pozitive ale sentimentelor sau despre inhibitii si blocaje 
intre aparate sociale, intre departamente, persoane sau in interiorul fiintei, amploarea 
faptelor va indica intai o forta sub presiune gata de explodezie pentru ca in secunda 
imediat urmatoare intreaga acumulare interioara sa se imprastie peste tot. 

Unghiurile acestei zile, ca de regula atunci cand apare astfel de fenomene astrale 
intre planete grele sau care implica planete cu deplasare lenta, depasesc cu mult cadrul 
acestei zile. De aceea 19 mai aduce intregii saptamani atat de multa agitatie si forta 
necontrolata, atat de multa invidie, ura, dispret, atat de mult egoism si revolta incat 
putini iti vor mai aminti ca de fapt unghiurile care predispun toate acestea vin de azi si 
ca in realitate 19 mai este una din marile zile ale anului 2010. 

Prin urmare, valentele acestei zile vor sta mai mult in careul Luna-Mercur care 
inseamna strigat de durere, lipsa de intelegere, disconfort fizic si mental, lipsa de 
comunicare. Celelalte vor fi mult prea importante pentru a fi inglobate in totalitate de 
cadrul ingust al unei singure zile. Mesajul sintetic va fi insa acela dat de nevoie. Oamenii 
au nevoi diferite si abundenta planetara acum ne va hrani si motivatiile, dar si faptele la 
care vor apela pentru a-si satisface aceste nevoi. Este lesne de inteles ca vibratile 
planetelor vor impune evenimente diferite ca amploare si motivatie in functie de 
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structura sociala in care o anume persoana este integrata. Azi fiecare se crede propriul 
stapan, chiar si cand lucreaza la un alt stapan. Orgoliul si vanitatea vor aduce ceea ce pe 
alte unghiuri nu am putut vedea. Ne vedem ca Soarele stralucind pe cer sau ca fortele 
subconstinte care detin controlul pe straturile abisale ale fiintei, ca parfumul florilor sau 
ca fumul toxic ridicat dintr-un gunoi arzand. Toate acestea fac din 19 mai si implicit din 
intreaga saptamana un nod deosebit de complicat si dinamic la care oamenii vor face 
trimitere tot anul 2010. Ceea ce se intampla in perioada asta vom lauda sau blestema tot 
anul 2010, poate chiar si in 2011. 

 
 
 
Joi, 20 mai 
Pentru ca intreaga saptamana este dramatica si pusa pe avertismente de natura 

sociala, administrativa, de tulburari sociale, nici sectorul vietii private nu este iertat de 
fluctuatiile consistente si dure ale tranzitelor. Azi Venus isi schimba semnul si, trecand 
in Rac, devine atasata de familie, posesiva, retinuta, severa in munca pe care o are de 
depus, restrictiva in relatiile sociale. Momentul 20 mai va avea un mare impact asupra 
vietii private, dar va aduce si pe sectorul social un gol, o disputa fara final, o neintelegere 
de sensuri, gesturi care se vor consuma pe sectorul public din inertie, care nu mai au 
ardoarea si elanul zilelor anterioare, cand Venus trecea prin Gemeni, si care raman in 
dinamica sociala asa cum au fost programate, dar isi schimba atitudinea, mesajul. 

20 mai este o zi a tradarii, motivata in cadrul vieti private, de necesitatea unei 
schimbari a tacticii, de ajustarea comportaemntului dupa nevoile personale, ale familiei, 
dupa cerintele postului pe care il ocupa. Compromisul nu este departe si el va aduce 
mari greseli de comportament, patarea imaginii sociale, a moralitatii prin 
acceptarea/adoptarea unui comportant blamat pana acum, ori prin abordarea unor 
fapte criticate la altii. Alegem sa facem azi ceea ce nu ne face cinste, dar o facem cu 
convingerea ca asta ne salveaza. Ne tradam pe noi insine, alergand sa facem ceva 
impotriva a ceea ce am sustinut pana acum, dar si pe ceilalti bulversand anturajul cu 
aceste schimbari. 

Fiind in Rac, Venus nu va dori sa dea explicatii. Ea va avea aureola Lunii in Leu si 
chiar va trai, pana la noapte, cu convingerea ca tot ceea ce a ales sa faca e bine. 

Imediat ce intra in noul semn, Venus se intalneste intr-un trigon cu Chiron. Acest 
aspect aduce notei generale o trista constientizare, o savurare a ultimului banut pe care, 
dupa ce il privim indelung, il aruncam in fantana dorintelor sperand sa ni se intoarca 
inapoi cu sanatate, prosperitate si liniste. Si aceasta atitudine este tot o tradare fata de 
sine. Pana ieri mintea avea o alta vivacitate, o alte orientare si gandurile o alta tinta. 
Teama de esec, de putin sau de schimbari negative iremediabile ii va impinge pe oameni 
spre gesturi necugetate. 

Exista insa o liniste periculoasa, un calm care poate exploda in orice moment, dar 
nu o face, un forfot interior care nu rabufneste, dar care produce efectele prezentate mai 
sus si nu doar trigonul lui Venus cu Chiron aduce asta, ci si sextiul Soarelui cu Uranus 
indeamna spre acelasi lucru. Increderea pe care aceste doua aspecte le confera 
oamenilor azi, pe opozitia Saturn-Uranus, inca activa, ne va aparea ca un apel al 
vremurile glorioase, ca o trimitere spre vremurile in care situatia sociala era alta, cea 
personala de asemenea, emotiile aveau un rost, iar gandurile o tinta precisa. 

Acum nimic nu mai este asa cum a fost si pentru ca valul ii afecteaza pe toti, 
opozitiile Lunii cu Lilith si Neptun ne-ar indemna sa acuzam, sa identificam un vinovat 
pentru acest cosmar, dar nu-l gasim in exterior. In felul acesta ne purtam de parca ne-
am declarat de la sine vinovati si prin compromis vrem sa reparam. 

Pentru unii compromisul poate aduce o schimbare buna, daca pana acum au 
persistat in greseala, dar aceste cazuri sunt izolate pentru ca raul nu se constientizeaza 
decat prin sacrificiu, ori acum mintea vrea solutie, nu explicatie. 
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Prin urmare, mijlocul saptamanii ne tulbura emotiile, gandurile, corpul, 
mintea si sufletul asa cum nu s-a intamplat pana acum. Influxurile astrale nu aduc 
neaparat desfasurare de forte, desi le pot impulsiona, daca ele sunt programate, dintr-o 
stranie inertie, ci mai curand o cadere intr-un alt gen de comportament, acuzat, blamat 
sau desconsiderat pana acum. Nu se va pune problema prefacatoriei, ci a unei disimulari 
sociale facuta cu eficienta. 

Neincrederea in fortele proprii va convietui azi cu siguranta de sine si multi vor 
confunda compromisul cu demnitatea, renuntarea cu verticalitatea si maleabilitatea, 
vrand sa rezolve acum ceea ce destinul nu le ingaduie inca. Finalul de Taur aduce deci 
Soarelui o lehamite si, prin Venus abia intrata in Rac, traita in intimitate, destainuita 
frunzelor, florilor sau animalelor care ne ies in cale. 

Celor pasionati de astrologiei care raman cu semne de intrebare comparand cerul 
zilei cu aceste modeste observatii, recomand sa nu va lasati pacaliti de unghiurile 
benefice pe care Venus cu Chiron si Soarele cu Uranus le fac. Ele utilizeaza un material 
negativ, o informatie densa, periculoasa, care nu trebuie cercetata si nici finalizata azi. 

 
 
 
Vineri, 21 mai 
Valentele compromisului le pot aduce unora insomnii si noaptea de joi spre 

vineri sa o petreaca in fata televizorului, numarand oile sau visand la castiguri 
inopinate. Asta se intampla pentru ca Soarele si Luna se intalnesc in Primul Patrar al 
acestui ciclu pe gradul anaretic al zodiilor Taur si Leu intarind convingerea ca solutiile, 
alegerile, inclinatiile sau faptele zilei anterioare au fost cele mai potrivite, ca nu am avut 
de ales. Nici acum nu ne vom permite nici macar o secunda sa ne gandim ca poate ar 
trebuie sa lasam lucrurile sa-si urmeze propriul curs, sa nu intervenim si daca tot putem 
sa ne impunem ceea ce altadata nu am putut sa o facem sporindu-ne vointa, echilibrul si 
gandirea pozitiva. 

Nici azi nu vom face asta si, daca ieri am cautat sa ne justificam fata de noi insine, 
alegerile prin explicatii de ordin practic, prin justificari pertinente, azi, prin trecerea 
Soarelui in Gemeni, prindem curaj si ne ridicam in fata tuturor si facem declaratii aprige 
fara sa credem in ele. 

Daca ieri a fost o zi a compromisului, 21 mai este o zi nefasta, de moliciune, de 
nepasare, de siguranta in noul statut pe care l-am ales, de desconsiderare a ceea ce 
anterior consideram bun si luptam cu tarie pentru asta. 

Trecerea Soarelui in Gemeni aduce insa o preschimbare a directiei de mers, ce 
pare unor o intoarcere din drum. Soarele, la trecerea sa in Gemeni, se afla pe casa XII a 
lucrurilor ascunse, a cauzelor ce se prelungesc de la o perioada la alta, a evenimentelor 
neimpartasite, a dramatismului care vor da nastere unui sincretism imposibil de cuprins 
cu mintea, cu emotia sau chiar cu spiritul. Viata este plina de surprize si daca ne-am 
indoiat in ultima vreme de asta multe le vom afla acum, in perioada acestui tranzit, 
multe se vor rasturna pe motiv ca trecutul e de vina, ca trecutul este bolnav, dar pe multi 
trecutul ii chema la el pentru ca sunt deja pe o linie moarta. 

Toate evenimentele zilei se implinesc la grad perfect pana la mijlocul zilei, asta 
inseamna ca ziua va avea o trasatura omogena, nu va fi impartita in doua, asa cum eram 
obisnuiti, dar va comporta spre seara, pentru ca intram in fereastra trigonului Luna-NN, 
o noua directie spre un sector nou, neexplorat ce va parea solutie salvatoare. In realitate 
este un nou compromis, o noua disputa interioara, o noua dezamagire pe decizii sociale, 
remuneratii, incadrare, statut, nivel de intelegere sau loc in familie. 

Se pastreaza inca aspectul care lezeaza liderii, cel al deficitului de imagine, al 
pierderilor esentiale ce nu se refera doar la functie, statut, ci si la avere personala, 
acumulari in timp, obiecte personale. Usurinta cu care vom vorbi si ne vom apropia de 
cei de care am stat depoarte atat timp este trasatura esentiala a urmatoarelor 30 de zile. 
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Lipsa de inspiratie, de intelegere sau cunoastere, indiferent cum am privi-o, va genera 
acelasi efect: ne cautam singuri problemele. 

Prin urmare, ziua de vineri nu pare sa iesa deloc din tipicul acestei saptamani, 
ci chiar adanceste tensiunea si complicatiile vietii completand depozitul cu noi 
elemente, ce devin cu fiecare zi de tranzit al Soarelui Gemeni o noua provocare, o noua 
tentatie. 

La capitolul evenimente, azi punem pret pe cuvant, mesajul lui, pe schimbul de 
idei, pe aprecieri, pe recunoastere a unor merite, insa mai putin adresate celui care 
trebuie sa le primeasca si mai mult revarsate catre anturaj. Daca vin laude, atunci nu le 
vom primi direct si, in revers, criticile se vor mentine pe aceeasi linie. 

Unora le va parea un moment de respiro, insa acestia nu stiu ca duminica Jupiter 
si Saturn se intalnesc intr-o opozitie extrem de ciudata si periculoasa, nu mai 
periculoasa decat opozitia lui Saturn cu Uranus. Asa ca pe zi ce trece totul se adauga la 
ceea ce aveam deja, nimic nu se rezolva, nimic nu se schimba in bine si nici nu se 
solutioneaza asa cum se spune. Un gen de lasitate se pare ca invadeaza constiintele 
grupurilor cu putere de decizie si prin asta viata noastra a tuturor se mentine intr-o 
dimensiune a compromisului si neimplinirilor continue. 

 
 
 
Sambata, 22 mai 
Daca ne straduim sa intelegem care este rostul vietii, cum se construiesc 

evenimentele sociale si care este directia lor, azi vom avea o noua dezamagire. Nimic nu 
pare sa vina cu vreo solutie viabila si daca se intampla ceva frumos, acest element este 
izolat si scurt ca intensitate, ori ca timp. 

Luna, acum in Fecioara, isi cauta repere, etaloane, mijloace de a se afirma si 
indeamna spre un gen de seriozitate complicata pentru ca uneste teama cu ambitia si 
nepasarea cu maturitatea. Punand acestea in contextul careului Soare-Chiron, intelegem 
ca azi pot aparea semnale ale unei afectiuni, ale unei boli cronice, cu o cauza veche sau 
de natura morala. Daca initial aceste semnale vin pe latura sentimentelor, in sensul ca 
identificam o stare de disconfort care se instaureaza de dimineata, spre seara gasim si 
vinovatii, chiar daca nu-i cautam si perspectiva ne ingrijoreaza si mai mult. 

Semnul bolii, a scaderii vitalitatii este prin careul Soare-Chiron un indemn spre 
mai bine, un avertisment ca trebuie sa cautam solutie in alta parte, ca trebuie sa 
schimba medicul, tehnica aplicata sau terapia. 

Elementul cel mai dificil al acestui unghi dintre Soare si Chiron este cel al lipsei 
de scrupule. Oamenii vor desconsidera acum cauzele spirituale ale bolilor, ale 
neimplinirilor din planul personal sau social si vor incerca sa scoata, sa inlocuiasca, sa 
modifice brutal, sa intervina pe corp prin taiere, chirurgie plastica, amputare, fara sa se 
gandeasca la consecinte. Prima solutie care vine este considerata cea mai buna si tocmai 
de aceea ziua aduce rataciri, abandonarea caii, schimbarea modului de a gandi, 
abordarea compromisului, predispus de-a lungul intregii saptamani, dintr-o alta 
parspectiva. 

Prin urmare, unghiurile zilei de 22 mai devine agresive prin consecinte, nu 
prin amploarea faptelor pe care le predispun. Multi se vor trezi cu musafiri nepoftiti si 
isi vor blesteme toata ziua de au stat acasa si nu s-au dus ei la altii, ca musafiri nepostiti. 
22 mai ii va spune superficialului ca destinul, conjunctura sau, punctual, cineva din 
anturaj a ales special momentul pentru a-i tulbura linistea sau a-l supune unui efort 
suplimentar. 

Dincolo de aceste intamplari semnul de dizarmonie aduce semnale de alarma ce 
trebuie sa le luam in seama daca dorim sa intelegem cum functionam, de ce simtim 
durere intr-o anumita parte a corplui sau de ce ne invadeaza dezamagirea, mila, ori 
tristetea fata de noi insine sau fata de cineva din anturaj. Amploarea acestui avertisment 
este insa un mare beneficiu pe care ni-l face universul, aratandu-ne intr-o oglinda 



2010 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime! 
 

156                                                                                         © Gheorghiță Coşer, 2010 

construita din elementele fortei vitale cum este viata de fapt, care sunt valentele ei, in ce 
zona sunt localizate imperfectiunile si se sectoare ale existentei ii sunt afectate. 

22 mai ne va oferi o lectie de autocunoastere! 
 
 
 
Duminica, 23 mai 
Pana la rasaritul Soarelui, Luna finalizeaza tranzitul ei prin Fecioara trecand 

astfel prin fereastra opozitiilor Saturn-Uranus si Saturn-Jupiter tulburand somnul, 
visele, sperantele despre viata si aducand impresii eronate despre perspectiva vietii, 
destinul personal, al familiei, al popoarelor sau al rasei umane in ansamblu. 

Intrand in Balanta si luand contact cu vibratia rarefiata, eleganta, supla la 
suprafata si intransigenta, justitiara, echidistanta la interior, impuse de acest semn, 
Luna ne pune in contact cu singurele elemente pozitive ale zilei, cu trasaturile pe care, 
daca vom sti sa le tinem ascunse in suflet, sa nu le impartasim sau, daca le exteriorizam, 
sa nu le amestecam in efervescenta negativa a tensiunilor impuse de alte aspecte, vom 
reusi sa dam viata luminii interioare si sa acordam credibilitate proversului “buturuga 
mica, rastoarna carul mare”, adica sa transformam trigonul Luna-Soare in elementul 
principal al zilei. Privind din aceasta perspectiva si ramanand in acelasi cadru al 
elementelor pozitive, trigonul dintre Soare si Luna, daca vom reusi sa ne izolam 
calitatile sufletul de agitatia din jur, ne va vorbi azi despre bunastare si incredere, despre 
luciditate, despre linistea cea mai pretioasa, despre succes si noroc acolo unde lumea se 
prabusteste, despre fericire si implinire personala intr-un context social complicat de 
neintelegeri, intransigenta si ura dezlantuita a omului impotriva aproapelui sau. 

De departe, cel mai amplu si dinamic eveniment al zilei este opozitia Jupiter-
Saturn (implinita la 8:36), cu Luna in fereastra opozitiei, amplificand, impreuna cu 
Uranus, acele elemente ale vietii care dor cel mai tare si care lasa in urma cele mai mari 
dezamagiri. Semnul de schisma, de eliminarea din joc al unui pion principal, de 
imoralitate, de lupta impotriva unui inamic murdar aduce azi o patare a imaginii, un 
dezechilibru al vieti personale, o redirectionare a puterii si fortei personale pentru a 
transmite un mesaj sau pentru a mentine o pozitie sociala. Nimic nu este sigur din ceea 
ce se intampla azi si oricat de intensa pare ea este un satelit al opozitie Saturn-Uranus 
care reconfigureaza lumea si, prin frica, aduce uitare pe calitati sufletesti si moralitate. 
Disputa astrala intre Marele Benefic si Seniorul Karmei, intre Jupiter si Saturn, aduce 
intr-o reindexare, reanalizare, reinventare, fapte importante ale trecutului. La exterior 
ele vor parea la indigo cu cele care s-au petrecut cu 2 ani in urma, cand Saturn si Uranus 
s-au opus pentru prima data, dar, in realitate, contextul este altul. Pentru ca dispunem 
de un alt context astral, prioritatile vor fi de asemenea altele si a aduce din trecut, in 
mod ostentativ, un gest, o fapta, o manifestare cu caracter social, o revolta sau o 
modificare administrativa, ca sanctiune sau solutie, este o grava eroare si va produce 
mai multa dezordine sociala decat se crede. 

Deciziile zilei si, pentru ca aspectul este amplu, ale intregii perioade in care este 
inclusa saptamana care tocmai se incheie, dar si urmatoarea, sunt menite sa rupa 
legaturile dintre individ, sa aduca izolare prin reducerea sentimentului de apartenenta, 
excludere, marginalizare sau, intr-un mod mai tragic si dureros, privarea de libertate 
prin sentinta judecatoareasca. 

Cerul astral al zilei de 23 mai este insa si mai incarcat, pentru ca Luna, trecand in 
Balanta, va implini, din fereastra opozitiilor indicate mai sus, de pe axa Fecioara-Pesti, 
un careu in T cardinal cu Venus si Pluton aflati in opozitie. Se va construi astfel o cruce 
cosmica atipica in care un brat actioneaza din modul vibrator cardinal, iar celalalt din 
modul vibrator mutabil, impartind intregul context in doua tabele implicate in acelasi 
razboi. Un lucru suficient de clar pentru oricine este acela ca in lipsa unei strategii, in 
absenta unui efort cumulat, a unei coeziuni a fortelor coercitive a unui demers, razboiul 
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se pierde prin haos si nesincronizare, prin fragmentare a intregului, pe idee “Divite et 
impera”. 

Nu doresc sa anticipez mai multe rele decat am facut pana acum, dar doresc sa 
precize, cu riscul de a ma repeta, ca daca acest aspect predispune la tensiuni si schisma, 
neimplinire si dezordine sociala in acelasi registru, nu insemana ca oamenii nu mai au 
deloc bucurii, ci inseamna ca magnetismul acestor vibratii este atat de mare incat ne 
distrage atentia de la bine personal. 

Doresc insa sa avertizez ca aspectul, acum, in acest moment de maxima 
intensitate, vine cu un inedit spectru vibrational, cu o forta bioenergetica speciala prin 
care unii isi vor leza starea de sanatate, altii si-o vor imbunatati, fara a se tine cont de 
regulile dupa care stim noi sa functioneaza materia vie, dupa care se produc 
imbolnavirile sau vindecarile. Ineditul insa nu va actiona numai asa. Se poate anticipa 
ca, daca la suprafata viata sociala nu pare sa ofere motive de liniste si nicidecum de 
bucurie sau implinire, in spatele acestora va actiona un mecanism bun, mentinut de 
Universul sau Providenta, prin care cauze ale framantarilor sociale, pe care le 
parcurgem si care nu sunt cele pe care le vedem in mod direct (supraconsumul, lipsa de 
prudenta, dominarea mondiala, incultura s.a.), ci intregul nivel moral pe care am ales 
sa-l manifestam ca fiinta in aceasta lume, sunt modulate pentru fiecare individ dupa 
puterea lui de intelegere. Aspectul ne va zgudui insa pana in cele mai mai adanci straturi 
ale fiintei, acolo unde am crezut ca apele sunt linistite sau acolo unde nu am crezut ca 
exista apa. Gama actiunilor va fi asadar extrem de larga, dar se va situa in acest 
tandentum realitate sociala – cauze subtile, aducand o altfel de viziune asupra lumii, o 
alta solutie care va fi la fel de rea ca si cealalta cu care seamana, insa ea este utila pentru 
purificarea rasei umane prin suferinta, pentru ca aceasta karma a fost creata prin 
suferinta. 

Prin urmare, incheiem doar pe hartie saptamana, pentru ca vibratiile acestui 
unghi se raspandesc de-a lungul intregii saptamani viitoare, comportand nuantari si 
modulatii de-a lungul fiecarei zile dupa celelalte dispuneri. Azi insa cerul nu tenteaza cu 
doua tipuri de vibratii, fara a le amesteca si fara a ne oferi posibilitatea de a trece de la 
una la alta. Daca s-a inceput ziua intr-un cadru pozitiv atunci avem de-a face cu o 
recompensa pozitiva pe eforturi mai vechi. Daca de dimineata pornim cu un disconfort 
trebuie sa ne asteptam la complicatii, la modificari esentiale de structura si directie, la 
evenimente neasteptate care ne vor complica existenta de la o ora la alta. 

Ceea ce se afla in spatele a ceea ce se vede este insa fascinant. De aceea, cei care 
lucreaza cu energia pot avea azi viziuni asupra karmei popoarelor, asupra destinului 
oamenilor remarcabili si ei, la randul lor, pot imprumuta prin vizualizare din calitatile 
celor pe care ii surprind. 

Traim vremuri de o mare importanta sociala, iar framantarile pe care le vedem 
nu sunt decat varful unui iceberg ce nu poate fi vazut decat de cei care l-au construit sau 
de vizionari. Lumea se afla intr-o continua schimbare, iar noi, cei care citim mesajul 
astral, avem datoria de a anunta care sunt prioritatile sociale sau personale dintr-un alt 
punct de vedere, de a identifica momentele de cotitura a omenirii si de a ne ajuta unii pe 
altii, pentru ca toti suntem oameni si ducem in spate o karma comuna si important este 
nu sa ne acuzam, ci sa depasim spre mai bine aceste incercari. Acum traim astfel de 
momente. Nu doar azi, ci intreg anul 2010, intregul grup de ani din 2008 si pana in 
2012, vin cu o alta viziune asupra vietii. Ceva din ceea ce am construit nu este bun, poate 
chiar elemente esentiale pe care se sprijina intreaga constructie. Cert este ca bucata cu 
bucata un zid cade sub zguduri sistematice sustinute de un context astral dur si, pentru 
unii, chiar periculos. In acest proces fiecare isi are rolul sau. Indiferent ca suntem cei 
vizati pentru a fi inlaturati, ca suntem cei care ridicam o alta structura, ca detinem un 
rol in grupul de pe margine care se manifesta in ovatii sau ca suntem unii dintre 
constructorii care urmaresc scheme, desene, recomandari, calcule, cu totii face parte din 
aceeasi structura si nimeni nu este mai important decat altul. Cei care distrug nu sunt 
mai putin importanti decat cei care se ridica si nu au mai multa putere decat cei care au 
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cladit sau cladesc acum o noua structura. Acum in aceasta etapa este vorba despre rol, 
despre atriburiile fiecarui in tot acest proces si daca dorim sa multumim Universului si 
Providentei pentru viata, daca simtim nevoia sa facem acest lucru, o vom face prin 
echidintanta si intelepciune, chiar daca pe opozitia Jupiter-Saturn acestea se fac prin 
mari sacrificii. 

 
 
Luni, 24 mai 
Se pare ca nu avem nicicum timp sa ne plictisim, sa ne lasam mintea sa colinde 

printre stele, sa viseze la lucruri irealizabile si sa ne permitem sa le dorim tocmai pentru 
ca nu sunt usor de atins. 

Saptamana 24 – 30 mai aduce unul dintre cele mai importante evenimenete 
astrale ale anului 2010 si chiar a intregii perioade, pana in 2012: trecerea planetei 
Uranus in Berbec. Este primul impact al acestei planete cu zodia Berbec, pentru ca in 14 
august aceasta planeta va reveni in Pesti pana pe 12 martie 2011. In acest interval din 5 
iulie si pana pe 6 decembrie, Uranus va trece printr-o perioada de retrogradare pe 
cuspida Pesti-Berbec, scufundand o lume si ridicand din adancuri alta cu forta sa 
specifica si prin maniera sa originala. 

Zilele pana pe 28 mai devin astfel un preambul al acestui grandios eveniment 
astral aducand fiecare prin conjuncturile pe care le gazduiesc directii importante, 
strategii ample sau constructii importante pe care in momentul trecerii in Berbec, 
Uranus le va arde folosindu-le drept combustibil pentru demersurile sociale pe care le 
va predispune pana in 7 iulie cand va parasi, pana in martie 2011, acest semn. 

Prima zi a saptamanii vine cu sentimente intense, apasatoare ce scot in evidenta 
neintelegerile dintre oameni ce altadata erau considerate elemente neimportante, 
frustrari, in special cele cu substrat sexual, cele ce tin de schimbul de sentimente, de 
maniera prin care un barbat se adreseaza unei femei si invers, de modul cum sunt 
rastalmacite intentiile sau dupa cum sunt sugerate, subtil, anumite invitatii. 

Luna se afla azi in careu cu Nodurile sale si, spre seara, in sextil cu Marte punand 
la grea incercare intelegerea intregului context, puterea de apreciere, cunoasterea 
tabloului general care ni-i aduce pe oameni in jur. 

Aspectul inedit al zilei aduce un nou element al iminentei conjunctii a Lunii 
Negre cu Neptun. Visurile negative, sperantele false, inchipuirile care nu mai pot fi 
separate de realitate, tensiunea care transforma neincrederea in oameni in fobia 
singuratatii, lasa azi in urma cuvinte si gesturi complicate de goluri imense sau de o 
abundenta bolnavicioasa de cuvinte, discutii fara rost, replici pentru care nu este 
momentul potrivit. 

Prin urmare, 24 mai este ziua in care invitatiile, sugestiile ascund placeri 
periculoase. Opozitia Venus-Pluton aduce un conflict intre doua forte antagonice, atat ca 
trasatura cat si ca orientare. Indiferent ca este vorba despre o competitie, o intrecere, o 
aplecare asupra unei carti sau asupra vecinei/vecinului careia/caruia i sta dintr-odata 
bine in blugi, ca ne atrag dintr-odata misterele cele mai periculoase, scorburele 
copacilor, cimitirele, locurile retrase, totul are azi un inteles. Ar trebuie sa surprindem 
din asta latura obscura a fiintei si deopotriva maniera originala in care destinul, viata, 
karma interpun elementele pozitive cu cele negative si ne fac pe noi sa credem ca frica, 
aroganta, agresivitatea, nepasarea sunt reale si indreptatite sa coexiste in anumite 
situatii. 

A lasa in urma o parte a destinului inseamna a invoca acea parte a universului 
care straluceste mai tare si, intr-un plan al vietii personale, a lasa lumina Soarelui sa 
straluceasca pentru ca ea nu cere nimic in schimb si nici nu vine invitata. Asta inseamna 
ca bunatatea nu trebuie sa aiba azi un motiv, iar sanctiune nu trebuie sa invoce reguli. 
Azi e momentul sa fii tu insuti daca vrei sa lasi in urma energia densa a emotiilor 
nerafinate. 
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Marti, 25 mai 
Ceea ce ieri s-a invocat prin trigonul Lunii cu Lilith si a fost magnetic si 

deopotriva tendentios este azi eveniment, intamplare, situatie. In mare parte totul este 
inventat, exagerat, prezentat eronat sau prin desprindere de context, dar este posibil ca 
frica, grija, indoiala sa contina si un sambure de adevar pentru ca azi, prin trecerea 
Lunii in cadere (Scorpion), pe semn de apa si ca Uranus aflat de ceva vreme intr-un 
ultim grad pe semn de apa (Pesti), aduc o manifestare stranie a lichidelor si a energiei 
care o guverneaza producand tulburari de natura sociala, o inclinatie neobisnuita spre 
critica, barfa, nemultumire, pentru cei care sunt activi, sau de lene, lipsa de vivacitate, 
indolenta, pentru cei care isi duc viata dupa un alt ritm. 

Atractia catre apa, catre sfera sa de influenta enegetica, aduce un plus de forta 
sentimentelor, gandurile ascunse, extremelor, curajului de a impune un etalon, de a-i 
face pe ceilalti sa creada ca simt cu adevarat binele pe care un lider acum il invoca. 
Semnul de dezechilibru este evident si daca emotiile nu sunt tinute in frau, ni se pot 
intampla multe neplaceri, fara macar sa apucam sa spunem vreun cuvant pentru ca nu 
doar gandul este cel care ne atrage intr-un vartej negativ, ci si staril sufletesti, cele pe 
care daca nu le vedem, consideram ca ni le putem permite in orice fel, mai mult sau mai 
putin viciate de repulsie, neimplinire, frustrare, aroganta. 

Trecerea Lunii in Scorpion, cand Soarele se afla in Gemeni, aduce oamenilor o 
inclinatie spre teatralitate, spre conveniente, spre dantelarii verbale, spre expresii care 
suna bine, dar care au in spatele lor altceva, chiar dorinta de a epata, de a demonstra 
ceea ce nu este adevarat, pentru a ascunde o fragilitate emotionala sau o dizarmonie. 

Trigonul Lunii cu Lilith, apoi cu Neptun si, dupa intrarea Lunii in Scorpion, 
trigonul acesteia cu Chiron, aduce primei parti a zilei evenimente calde, schimburi 
placute de cuvinte, noroc si o mare vitalitate. Orice gand isi va gasi si energia de care 
trebuie sa uzam pentru a merge mai departe. Dupa amiaza, cand Luna va trece prin 
sextilul cu Pluton si, la cateva ore, prin trigonul cu Venus, se produce o schimbare in 
acest registru cromatic si unii dintre noi vor dori mai mult, altii vor dori altceva, multi 
ne vom satura de binele pe care l-am avut de-a lungul zilei si vom strica tonul echilibrat 
al zilei prin ceea ce inseamna “mai mult” sau “altceva”. 

Prin urmare, ziua de 25 mai ne va aminti de prefacatorie, de disimulare, de 
tulbularea a ceea ce numeam liniste si care era de fapt o stare de incordare muta, de 
tristete ascunsa. Tot azi reusim sa facem deosebire intre prefacatorie si teama de a 
spune adevarul. Multi nu stiu sa se exprime spontan, nu pot fi directi si nici nu-si doresc 
asta. Trecand prin momente dinamice, prin ipostaze sociale in care planurile de acasa 
nu vor mai semana cu cele din piata vor schimba brusc valoarea discursului, impunand 
nuante care nu sunt adevarate, care nu au suport real sau care nu vor fi niciodata 
realizate. 

Azi viata este cruda cu cei care mint sau se ascund prin faptul ca ii duc spre zona 
unde altii mint mai tare si mai bine, descoperindu-i. Ori minciuna sau vasul ei, 
mincinosul, sufera cel mai tare cand este descoperit. 

 
 
 
Miercuri, 26 mai 
26 mai este o zi a consecintelor. Ne intalnim azi cu oameni din trecut sau cu 

situatii pe care le-am parcurs in ultima luna. Un nimb de mister inconjoara azi situatiile 
in care ne implicam si multe din cele pe care le solutionam ne vor creea impresia ca mai 
lasa ceva in urma, ca mai trebuie sa revenim iar si iar pana cand vor atinge cu adevarat 
finalitatea. 

Aceasta este o altfel de eroare si o altfel de penitenta pe care oamenii o au de 
parcurs, ca o consecinta a faptelor lor directe. Karma pe care destinul ne-o aduce acum 
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spre a o imfaptui sau purifica nu este creata cu mult timp in urma, ci recent, in perioada 
aprilie-mai 2010, cand nu am stiu ce sa alegem, cum sa ne folosim puterea de deciziei, 
energia spirituala, forta psihica sau autoritatea. 

Am ales gresit, am decis gresit cum folosim resurse, cum sa gestionam bunurile 
comune, care sunt valorile pe care trebuie sa le apreciem si ce efort trebuie sa facem 
pentru a dezvolta sau investi. Oamenii azi isi schimba comportamentul si noi, pentru ca 
nu suntem in afara determinismului astral, ne simtim indreptatiti sa ne oferim un alt 
ritm, considerand ca prin asta ne rezervam dreptul la odihna, pauza, relaxare, refugiu, 
izolare. 

In realitate ne tranbordam intr-o alta dimensiune a vietii sociale, la fel de 
dinamica si intensa, dar folosind alte instrumente. Daca refuzam o confruntare directa, 
ne izolam intr-un dialog interior aprig si dureros cu acelasi interlocutor, daca ne 
reducem cheltuielile care ne impovareaza mintea, sufletul si corpul, descoperim ca 
putinul ne lasa fara statut, fara sanatate, fara lumina de pe fata, fara multumire. 
Rezistam, supravietuitm, facem fata acestui razboi psihologic motivat sau nu de criza 
economica si va trebuie prin asta sa ne asumam si pagubele colaterale. 

Solutiile pe care Luna, ca planeta mediatoare Nodurilor, le aduce azi sunt atat de 
firave si delicate, incat multi dintre noi nici nu siseaza vreo schimbare in comparate cu 
ziua de ieri. 

Prin urmare, 26 mai aduce o mare incercare a intelegerii vietii, a statutului pe 
care il avem, a efortului pe care il depunem pentru a ne mentine la standardele pe care 
le-am ales. Azi lucram cu informatii, cu notiuni, cu valori. Ne revin in minte idei vechi, 
oamenii din jur fac si ei apel la situatii din trecut cand armonia si dizarmonia au stat la 
masa si au incercat sa gaseaca un teren comun pentru a convietui. Multi vor alege 
pentru solutionare calea dialogului, altii dimpotriva. 

 
jewel-break me 
 
 
Joi, 27 mai 
27 mai este o zi inselatoare. Azi se face parada, demonstratie, circ, se investeste 

foarte mult in imagine, in a dovedi ceea ce nu este adevarat sau ceea ce are statut de 
adevar partial. 

Dualitatea acestei zile devine brusc ambivalenta cand Luna isi schimba semnul si 
trece in Sagetator. Pana le 14:15, cand Luna isi schimba zodia, traim cu impresia ca 
ascunsisurile, locurile retrase, profunzimile mentale sau afective, declaratiile de 
afectiune sau dovezile de prietenie ne ofera un loc simplu si caldut, o siguranta pe care 
ne-am dorit-o mult timp si pe care, iata, acum o obtinem. Greseala! Ceea ce parcurgem 
este de fapt un complex de factori astrali ce au in centru un careu malefic Luna-Lilith. 
Asadar, sperantele false pe care ni le punem intr-o situatie ce nu este asa cum o vedem 
se poate citi din cele doua trigoane cu Uranus si Jupiter, implicate deja intr-un demers 
social amplu si periculos. 

Pe acest fond trist si inclinat spre ceea ce poate pacali mai mult, spre ceea ce duce 
la eroare de decizie sau la greseala in a alege un traseu in viata, careul Lunii cu Neptun 
amplifica dezamagirea oferind dovezi ale nesigurantei si lipsei de intelegere. Este 
adevarat ca parcurgem o perioada in care comunicarea, intelegerea, sinceritatea si 
verticalitatea sunt cel mai mult zdruncinate, dar, de partea cealalta, sunt si cel mai mult 
recompensate. 

Iata deci cum atractia catre recompensa, catre ceea ce nu stim daca avem sau 
dispunem, catre ceea ce nu stim daca este apreciat sau pus in valoare este o alta iluzie a 
acestei zile si ea se sprijina mai mult pe tranzitul Lunii in Sagetator, pe care il incepe in a 
doua parte a zilei. 

In a doua parte a zilei resimtim ceea ce s-a intamplat in prima parte ca un rau pe 
care l-am lasat in urma, ca o povara pe care am lasat-o la prima intersectie si acum, 



2010 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime! 
 

161                                                                                         © Gheorghiță Coşer, 2010 

pentru ca Sagetatorul impune prin Luna etalon de simtire si efort, ne asteptam ca 
oamenii, cu care am fost alaturi in perioada anterioara, sa vina cu aprecieri sau sa ne 
recompenseze. 

Ziua aduce cele mai stranii dorinte, cele mai neobisnuite aspiratii si poate 
impune o pendulare rapida de la o extrema la alta pentru ca acest careu al Lunii cu 
Chiron se produce in apropirerea Lunii pline si el este semn de despartire, de boala 
peste care nu se poate trece, de bir, tribut, esec in negociere, esec in a repara, recladi, 
reconstrui, ghinion pe drumuri aeriene sau astrale, devitalizare, intalnirea cu fricile 
copilariei, chiar moarte. 

Prin urmare, 27 mai este o zi periculoasa pentru ca prin orice facem atentam la 
fragila armonie pe care am construit-o cu un apropiat cu mare efort, prin suferinta 
comuna, sau impreuna cu el, in societate, pentru un ideal comun. Greseala survine in 
momentul in care ne vedem indreptatiti sa pretindem ceva, sa atribuim un pret pentru 
suferita si nu sa dorim sa intelegem ca suferinta anterioara, pentru ca a jucat dupa o 
muzica astrala alaturi de intelegere si cunoastere, a fost un privilegiu. 

Traim vremuri complicate si nimic din ceea ce destinul ne aduce acum pe plan 
social sau personal nu am mai trait atat de intens si in forma aceasta ampla si dureroasa. 
Multe seamana cu ceva din trecut, dar asemanarea prin care explicam azi ceea ce ni se 
intampla este un subterfugiu. 

Kyrie Eleison! 
 
 
Vineri, 28 mai 
28 mai este una dintre cele mai importante zile ale anului pentru ca prilejuieste 

trecerea lui Uranus in Berbec. 
Cine spune ca istoria nu se repeta se inseala. Daca avem curiozitatea sa 

consultam cateva date referitoare la momentul trecerii lui Uranus in Berbec (1925) si la 
importanta pe care a avut-o, spre exemplu, aceasta ultima trecere prin Berbec, 
intelegem cat de limitata este vointa oamenilor si, datorita acesteia, elanul si puritatea 
egregorurilor. Pentru a nu devia rostul si sensul acestei prezentari fac trimitere doar la 
perioada 1918 si 1939 care, anuntand un fel de pace pe cerere-oferta, a adus framantari 
sociale cu efect ireversibil conturate de o hegemonie obscura ori la vedere a marilor 
puteri ramase dupa Primul Razboi Mondial. 

Momentul la care facem trimitere este un episod important din istoria omenirii in 
care pornind de la revolta, framantari interne, multe dintre popoare si-au castiga 
independenta sau au impus un nou standard. Totusi, episodul la care ne referim, 
inceput in Primul Razboi Mondial si initiata in special de Revolutia bolsevica, se 
producea in plin tranzit al lui Uranus in Varsator (domiciliul sau si evident punctul de 
reper). Asadar, si din punct de vedere istoric, adevarul astrologic are verticalitate atunci 
cand anunta, cu trecerea lui Uranus in Berbec, dar si cu revenirea sa in Pesti, in vara, si 
apoi intoarcerea sa in Berbec, definitiv, in martie 2011, descoperirea interventiilor in 
forta abordata anterior de fortele obscure sau la vedere active din 1995 incoace. 

Berbecul este deschizator de drumuri si initiatorul unor mari si ample fenomene 
sociale. Tocmai de aceea intrarea unei planete extravagante, renumita pentru amploarea 
cu care indeamna la libertate, cuget neingraditi, vorba simpla ce adulmeca valorile 
esentiale si intelesurile profunde, desparte doua regiuni, doua zone, doua sectoare, doua 
energii in elemente componente despre ale caror structuri stiau doar inteleptii, istoricii 
pasionati de misticism si geniile. 

Trecerea lui Uranus in Berbec are o dubla semnificatie, una metafizica si una 
sociala. Valoarea metafizica, mai putin accesibila omului obisnuit, traseaza aspiratii si 
directii noi, inedite, tinte morale sau spirituale pe care, fara un antrenament speciala, 
omul nu le intelege si nici nu le poate integra in ceea ce a acumulat pana acum. El 
guverneaza aici aspiratia spirituala, motivatiile pentru autodepasire si tehnicile holistice 
prin care omul aflat in suferinta sau in cautari intra in contact cu cea ce astralul are mai 



2010 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime! 
 

162                                                                                         © Gheorghiță Coşer, 2010 

diafan si rafinat. In felul acesta, Uranus in Berbec ne va aminti de demnitate, educatie, 
indrazneala, curaj, sacrificiu, dar nu va reusi sa ne ofere si care sunt limitele acestora. 

Pe segmentul social, Uranus abia intrat in Berbec rupe barierele si da puterea 
primului venit. El aduce revolta, revolutie, schimbari, nemultumiri, framantari interne 
si revendicari absurde ce devin reale prin schimbari de substanta, de continut, de 
patrimoniu, de limba, de lider sau de tara. 

Berbecul are o latura sensibila care folosita constructiv va predispune la invatarea 
unei alte exprimari, a unei limbi straine, a cultivarii talentului pentru cantat cu vocea 
sau cu un instrument, atingandu-se astfel rezultate remarcabile. Multi, probabil, se 
intreaga de unde are acest semn atata sensibilitate si cum de, pe aceasta linie, se intelege 
atat de bine cu Uranus. Incercand o abordare combinata a astrologiei karmice moderne 
cu cea holistica obtinem o relatie de tipul Rac-Varsator, in care primul este radacina 
Berbecului, iar al doilea actualul domiciliu al lui Uranus, adca un fel de lider, model sau 
exemplu. O stranie combinatie de vechi si nou, de motivatie si aspiratie, de nevoi sociale 
si oportunitati vor veni cu acest scurt tranzit a lui Uranus in 2010 prin Berbec. Racul 
aduce inclinatii spre exprimare a sentimentelor mai mult in scris, intr-o forma 
conditionata de reguli sau inchisa intr-un cadru in care rigorile vorbirii, scrierii, 
intonatia sau topica sunt element esentiale in spatele carora se va afla, de fiecare data, o 
nevoie de siguranta. Varsatorul, pe aceeasi linie, rupe barierele si va face apel la aceste 
elemente ce conditioneaza (reguli gramaticale, fonetica) - o alta conditionare (limba) - 
pentru a descoperi ceea ce se afla dincolo de ea sau pentru a abstractiza un lucru simplu 
si practic. Prin Uranus in Berbec se obtin astfel noi valori, noi strategii, fara a renunta la 
cele vechi, fara a le ignora, umili sau distruge in totalitate. 

Unora, acest aspect al redescoperii unei cai pe care a mers toata lumea, dar in 
ultima vreme Uranus anaretic in Pesti (ultimul grad din Pesti), care a predispus 
deopotriva si la ascunderea valorilor si cautarea lor, le solicita intelegerea si ii pune in 
fata unor situatii penibile. Daca au simtul ridicolului isi vor cere scuze, daca nu vor 
continua in aceeasi maniera revolutionara, impulsiva, degradanta prin care amesteca un 
trecut traumatizant (Racul ca radacina a Berbec) si idealurile indraznete ale timpurilor 
ce vor veni (Varsatorul ca domiciliu al planetei Uranus). 

Asa dupa cum se poate intelege, vibratia lui Uranus in Berbec nu poate fi separata 
de ceea ce a facut Uranus in Pesti, pe ultimul sector. De acolo el isi ia resursele necesare, 
de acolo isi extrage motivatiile, dar si simbria pe care va dori sa o cheltuie cumparandu-
si un vas de curoaziera sau un inel Bulgari si dupa aceea, in urmatoarele trei luni, sa 
traiasca din ajutorul de somaj. 

Anuntand aceste predispozitii astrale peste momentul de Luna plina, inseamna a 
le garanta desfasurarea si, poate chiar mai mult, a le hrani cu certitudinea ca se vor 
intampla. Luna plina face dintr-o simpla idee, un buldozer si acum a aduce in prim plan 
extravaganta si deopotriva ambitiile fara margini, nevoia de a plati o polita mai veche 
prin inginerii complicate, inseamna, asa cum se spune in popor, a te juca cu focul. Luna 
plina pe o axa Gemeni (aer) –Sagetator (foc) ce confera entuziasm, elan, dinamism, 
plutire sau amplificare din nimic a marilor aspiratii sociale, poate aduce nu doar la 
modul concret jocul cu focul, cu deciziile cu efectele grave asupra cetatenilor, dar si o 
renastere a unor grupari izolate care nu si-au revendicat niciodata statutul si originile, 
limba sau portul, dar care acum vor striga “Noi suntem altfel!” 

Prin urmare, asa cum am mai spus si pe alte conjuncturi nu doresc sa aduc mai 
multa tristete si nici mai multa dezamagire acolo unde ele exista deja, dar trebuie sa 
precizez ca trecerea lui Uranus in Berbec este o pozitie mai mult malefica, decat 
benefica, iar acolo unde sansa si norocul ii va surade omului nu va fi vorba despre o 
situatie nou predispusa prin sfera de influenta a planetei Uranus, ci va fi o consecinta a 
unui trecut extrem de indepartat care si-a gasit acum, pastrandu-ne in registrul 
Varsatorului, locul cel mai nepotrivit posibil pentru a se consuma. 

Pe acest tranzit se pot amplifica tensiunile interetnice, se pot promova valorile 
razboiului, cultivandu-se astfel valentele imixtiunii celui puternic in treburile celui mic 
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si neinsemnat, cautandu-se prin asta sa se redeseneze harta lumii. Ziua in sine va fi 
tensionata de Luna plina si orice cuvant va produce o ruputura care va duce la declaratii 
decisive, hotarari abuziv luate impotriva celui pe care il mirosim ca este mai slab. Se 
striga, se impart reprosuri si se invoca doar faptele bune pe care, multi dintre noi si le 
vor atasa de rever ca un blazon. 

Uranus in Berbec le va insufla insa libertati de care nu au stiut pana acum si pe 
care nu s-au ganditi ca si le pot permite. Nu le va da insa si masura si de aici pana la a 
distruge din cauza unui pai aprins toata agoniseala de o viata nu este decat un pas. 
Primim caldura, dar neputand sa ne separam de trauma privatiunii de ea, ne apropiem 
prea mult de sursa si ne ardem. Este insa o lectie importanta acest prim tranzit a lui 
Uranus prin Berbec pana la mijlocul lunii august. Ceea ce vom trai pana atunci cu titlul 
de inovatie, salvare, eroism, victorie, razboi al vietii, descoperirea El Doradoului, va fi o 
invatatura de minte, pentru ca aliantele cer un pret si el va fi oferit abia in 2011, cand un 
nou val al schimbarii ne va tenta sa repetam ceea ce s-a intamplat acum, in intervalul 28 
mai – 14 august 2010, dar nu vom mai putea. 

 
 
 
Sambata, 29 mai 
Un alt eveniment important al saptamanii este dat de trigonul lui Mercur cu 

Capul Dragonului, ceea ce aduce succes social, reusita neasteptata, intelegere a 
greselilor trecutului prin prisma acestora, elaborarea unor strategii importante pentru a 
repara ceea ce se mai poate. 

Acest aspect se raspandeste si de-a lungul zilelor urmatoare tocmai de aceea, 29 
mai va fi sub semnul unor sentimente dictate, cerute sau impuse prin etaloane pe care 
nu le prea intelegem. Aceasta lipsa de intelegere a regulilor le poate fi unora fatala, daca 
se urmareste ca prin aceasta sa se stabileasca o ultima etapa al unui demers social 
complicat si care implica un grup mare de oameni. 

Ziua aduce, prin trecerea Lunii prin Sagetator, o veselie stranie, lipsita de obiect 
sau motiv prin nevoi neobisnuite, stranii. Azi dorim sa ne implinim dorintele, sa ne 
cheltuim toti banii pentru a prinde din urma un tren al satisfactiei. Din cauza trigonului 
Mercur-NN avem impresia ca intelegem viitorul, ca stim ce ne asteapta si ca putem face 
fata la tot ceea ce ne paste. Ne inselam daca gandim asa si tocmai de aceea abuzam de 
linistea subtire, superficiala pe care relatia antagonica a luminariilor (Soarele si Luna), 
prin plasarea lor in zodii complementare (Gemeni si respectiv Sagetator), o aduce. 
Complictiile tind sa ne acapareze sfera gandurilor si chiar daca nu le aveam la indemna 
le complicam in minte, la invocam, le construim pentru ca nu putem sa ne detasam, nu 
putem sa slabim incordarea. 

Luna in Sagetator, acum este insa o Luna aducatoare de boli. Slabirea sistemului 
imunitar si ca prim semnal oboseala, apoi disfunctiile biliare, drenajul dificil, secretatiile 
glandelor endocrine, in speciala suprarenalele, aduc o stare psihica de incordare si 
agitatie. 

Spre seara, Luna trece in Capricorn si vom considera ca ne-am pierdut ziua 
plangandu-ne de mila sau cumparandu-ne bucurii superficiale la un pret exorbitant. 
Careul Lunii cu Uranus este mai mult decat edificator in aceasta directie si poate deveni, 
prin evenimentele serii de 29 mai, un etalon al urmatoarelor aproximativ trei luni, cat 
timp Uranus va sta in Berbec in anul 2010. 

Prin urmare, 29 mai ne aduce tensiuni pe ambitii si dorinte copilaresti. Este 
insa dreptul fiecaruia de a-si ofer momente de liniste si intelegere, de destindere si 
relaxare, de pierdere a timpului sau incantare sufleteasca, dar nu este potrivit sa se 
plateasca un pret atat de mare pentru asta. Azi viata se poate complica din nimic sau 
poate deveni complicata ramanand cu nimic in urma unei vizite la Mall sau dupa ce am 
dat iama prin magazine. 
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Pentru cei care isi cauta alte preocupari, refuzul muncii, al efortului constructiv, 
al eficientei se poate manifesta in multiple feluri. Cert este ca orice nivel am avea si 
oricare ar fi preocuparile spre care tindem azi, coboram standarul de munca, refuzam sa 
mai fim eficienti pentru o zi si nu ne prea pasa. 

 
 
 
Duminica, 30 mai 
Ultima zi a saptamanii este o zi rece, glaciara, trista, care ne prinde in reflexii 

metafizice, intamplari mistice sau drame existentiale. Am mai avut zile dintr-astea anul 
acesta si nu pare sa fie ceva nou, doar ca Saturn intra azi in mers direct, aspect de care 
nu am avut parte anul acesta decat in primele 12 zile in ianuarie dupa care a si intrat in 
mers retrograd. 

Revenirea la mersul firesc al lui Saturn, chiar daca ne surprinde, nu aduce o 
reparare a erorilos administrative sau sociale si nicio ajustare a comportamentului. El 
este inca in Fecioara si nu renunta la obsesiile sale de natura administrativa, medicala 
sau de viata in general, impunand altora standarde in care el crede mai mult sau mai 
putin, dar pe care le considera utile. 

30 mai suna ca un ultimatum si se va vorbi mult despre aceasta zi ca fiind o zi de 
foc, de apa, de varfuri golase ale muntilor sau de schimbari bruste ale curentilor de aer. 

In afara acestui eveniment care ne va complica existenta pana pe 7 iulie, ca o 
ultima zvacnire a lui Saturn in Fecioara, a zgarcitului, obsedatului de dreptate sau 
tematorului de sentinta, ziua mai contine o conjunctia a Lunii cu Pluton si implicit cu 
Capul Dragonului, dar si o opozitie Luna-Venus. 

Trecerea lui Venus prin Cada Dragonului ne limiteaza drastic vointa si ne expune 
unor riscuri la care am mai fost expusi anterior. Viata devine seaca in ambitii sau vointa, 
iar dezamagirile se amplifica. Azi nu ne vom vedea implinirea sau succesul decat prin 
relatii, prin atasamente, prin patimi pe care le dezlantuim mai mult sau mai putin vizibil 
asupra celorlalti. 

Prin urmare, observam ca din toata saptamana nu ne-a ramas nimic. Am trait 
in fiecare zi altfel, cu alt tonus, cu alte aspiratii, dupa alte principii si ne-am considerat 
detinatorii unei importante experiente de viata. In cazul celor care au sadit in trecut 
efort, intelegere si disponibilitate, rezultatele saptamanii si implicit ale celei de azi, prin 
apropierea Micului Benefic (Venus) de Coada Dragonului, sunt benefice. De partea 
cealalta a baricadei sunt cei mai multi dintre noi, care asteapta ca totul sa li se intample 
si nu fac nimic sa devine ctitori ai propriului destin. Acesti oameni descopera azi ca 
dramele sunt aceleasi si ca nu mai inteleg nimic din toate schimbarile care se anuntau 
chiar de la inceputul saptamanii. 

Asa e viata! Daca nu stii sa o traiesti si totul se intampla, magnetismul astral ne 
duce spre tensiune si face ca din urcatul scarilor sa ne amintim doar ca ne dor cumplit 
picioarele sau ca obosim repede dupa cateva etaje urcate si nu de bucuria intoarcerii 
acasa. 

 
 
Luni, 31 mai 
Ultima zi a lunii mai aduce o noua serie de complicatii sociale, de aceasta data 

dintr-un alt sector, cel al viselor si emotiilor mistice, al credintei, religiei, al iluziilor cu 
substrat social sau al solutiilor fantasmagorice cu sau fara implicatii materiale majore. 
Alaturi de intrarea lui Neptun in mers retrograd, azi Saturn isi implineste careul cu 
Junon, iar Venus trecand peste Coada Dragonului aduce zilei, dar si perioadei, o unda 
de mister, o tensiune ce porneste din aceleasi probleme de natura relationala sau 
sociala, discutate acum pe un alt ton, mult mai tare si carora li se cere azi o finalitate 
imediata. 
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La putin timp de la miezul noptii Luna va implini un trigon cu Mercur si, pana 
dimineata, va face noaptea linistita, senina. Sentimentele si implicit activitatea din 
timpul somnului vor orienta spre colectarea de informatii. Multi vor avea pe acest aspect 
vise premonitoare sau intalniri astrale cu cei dragi trecuti intr-o lume paralela. Ceea ce 
va aduce noaptea va fi bun si constructiv si, prin solutiile pe care le va predispune, va 
aduce idei stralucite ce vor trebui puse in aplicare in timpul zilei. 

Careul lui Saturn cu Junon este un aspect care nu poate fi limitat doar la 
trasaturile unei singure zile. El a inceput sa fie activ din jurul date de 20 mai si inca 10 
zile va mai influenta maniera in care oamenii isi judeca faptele unii altora, mijloacele de 
analiza comportamentala, administrativa sau economica, punand la grea incercare 
raporturile de parteneriat, intelegerile noi sau vechi si subrezind egalitatea sanselor la o 
viata traita intr-un minim de confort. 

Judecata este cuvantul de ordine al acestei zile, reprosul si amenintarile 
alaturandu-se si ele pentru a construi mentine tensiunea, indispozitie si disimularea. 

Daca la vedere vocea care striga mai tare este cea care poarta mesajul 
restructurarii si reformei, a schimbarilor si demolarii, in spatele acestora, pe acelasi 
nivel si in aceeasi problema, chiar in acelasi context, cei care sunt chemati la analiza si 
gandire, la un efort de vointa, aduc la lumina latura ludica a zodiei Gemeni, demagogia, 
ascunzand, pe motivul invocarii calmului, echilibrului si dialogului, erori anterioare 
grave. Acestora le va veni sa rada si chiar o vor face, dar se vor ascunde de furia unei 
societati ce ia din ce in ce mai mult infatisarea unui butoi cu pulbere. 

Se va insista asupra atitudinilor de orice fel pentru ca Venus, Micul Benefic, prin 
trecerea sa peste Coada Dragonului, le va aduce aminte oamenilor de placerile cele mai 
intense si, prin primitivism sau instinct de aparare, ei vor lupta intens pentru a-si 
sustine obiceiurile. Ceea ce se va invoca in aceasta zi, pe un asa unghi, va fi adevarat 
privind unilateral, dar dintr-o perspectiva generala demersurile si impulsurile produc 
haos pentru ca unesc nemultumiri si nu idealuri, vise sau ambitii. 

Intrarea lui Neptun in mers retrograd pe un asa context reduce vointa comuna, 
slabeste rezistenta la stres si ne va infatisa o latura haotica a gandirii sociale. In tranzitul 
sau prin Varsator, Neptun a adus oamenilor o stare de dinconfort cu ei insisi, cu 
credinta lor, cu limba, cu nationalitatea lor si a lasat in deriva idei elevate, tangente la 
crezul suprem sau la emotiile cele mai delicate. Daca amintim aici indrazneala cu care 
oamenii isi sfideaza religia, simbolurile sau isi profaneaza sarbatorile cultivand lenea, 
gratarele la iarba verde pe motiv ca e pacat sa munceti, Neptun retrograd va aduce o 
privare de acestor drepturi aberante pe care ni le-am insusit si le-am cultivat, o obligare 
impotriva vointei comune la efort de intelegere, gandire, simtire pentru a descoperi 
valoare adevarata a gestului, faptei, declaratiei pe care obisnuim sa le facem. Unii nu vor 
mai avea bani sau timp, iar altii nu vor mai avea cu cine sa imparta “sfantul gratar” cu 
care ar dori sa marcheze orice eveniment sacru sau orice zi de sarbatoare prezenta in 
calendar. 

Retrogradarea lui Neptun va tine pana pe 7 noiembrie si are suficient timp sa ne 
aduca ploaie in zilele de duminica sau de sarbatori religioase importante sau sa ne 
interzica sa facem “sfantul gratar” in orice loc verde din oras sau imprejurimi, poate 
chiar prin lege. Privind in interiorul nevoii pe care am cultivat-o, aceasta interdictie va 
aparea si ea aberanta, ca nevoia in sine, dar ea are darul de a intoarce fiul risipitor la 
origine, de a-l aduce pe calea cea buna, poate chiar de a-l civiliza. Evident ca 
retrogradarea lui Neptun nu se manifesta exclusiv prin acest exemplu, el are menirea 
doar de a indica o directie pe baza careia fiecare isi poate reconstitui intuitiv un traseu 
asemenea modelului. 

Prin urmare, ziua de 31 mai are o nota malefica evidenta. Multe din 
nebuloasele zilei nu vor ascunde perspective bune, chiar daca ele nu vor putea fi vazute 
de azi asa cum sunt, dar pe tot parcursul retrogradarii lui Neptun, maniera originala, 
stranie, cand superficiala, cand deosebit de adanca, va eroda increderea oamenilor in 
grup, in obiceiurile lor. Ideea de stramutare, de dezbinare, de singuratate, de raceala 
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impusa relatiilor, prieteniilor, de despartire a cuplurilor ce trec prin momente dificile ne 
va atarna azi in fata ochilor si vor fi invocate ca masuri absolut necesare pentru a 
inlatura o eroare mai veche, o complicatie, o dizarmonie. 

Asa dupa cum se poate constata ziua este un nod energetic in care firele 
destinului se unesc, prin concentrarea tensiunii pe un ideal comun, nemultumire 
comuna, frustrare comuna, ca apoi sa se raspandeasca in alte sectoare sociale unde 
aceeasi frustrare sa ia alte forme. Ceea ce va declansa aceasta zi va fi greu de combatut 
pentru ca detine o energie primara, bruta, nerafinata. Azi se rupe un echilibru si 
cunoscatorii vor considera ca este o alta bresa, dar nu e asa. Contextul astral al zilei de 
azi aduce o inclinare a sistemului, o zdruncinare a temeliei, a fundatiei, o bazei unui 
sistem, iar socul se indreapta spre varful structurii urmand sa raspandeasca pe tot 
parcursul lunii iunie efectele sale negative. 

 
 
 
Marti, 1 iunie 
Prima zi a lunii iunie vine cu un sentiment straniu, ce ne este tuturor familiar si 

prin asta avem senzatia ca se intampla ceva, dar nu putem localiza. Unii il numesc 
premonitie, altii simt subtil, unii considera ca este doar o intuitie sau un alt simt, cert 
este ca de dimineata, de cand Luna paraseste zodia Capricorn, ne cuprinde un sentiment 
de nelinistite, de agitatie, de stres, de cautare. 

In realitate, 1 iunie chiar aduce intamplari, evenimente, ce initial par banale, 
neimporate, nici in contest nici desprinse de acolo, dar cu cat ne apropiem de seara, de 
momentul cand Neptun se afla in trigon Junon, intelegem ca de fapt cele mai multe din 
situatiile intamplatoare ale zilei, erau de fapt programate de-a lungul saptamanii 
anterioare. 

Trigonul Lunii cu Saturn si apoi sextilul cu Jupiter ne-a informat subtil, intuitiv, 
la fel si sextilul ei cu Uranus, dupa rasaritul Soarelui, insa dupa 13:54 cand Marte 
implineste o opozitie cu Luna neagra, aspect ce va aduce o puternica descatusare 
negativa, intuitiile devin mult mai practice, mai aproape de realitate si mai serioase. 
Daca initial ne delectam cu empatia sau atentia distributiva, cu acceptarea semnelor pe 
care vietatile din jur ni le lanseaza prin modul lor de a trai (pasarile, paianjenii, frunzele 
copacilor, natura insasi), in a doua parte a zilei aceste trairi vor trece o proba de fac 
aducand senzatia unui pericol iminent, sentimentul ca in orice moment se va intampla 
ceva, ca o umbra ne calca pe urme si ca dincolo de ceea ce simtim sau citim prin semne 
exista o serie intreag de evenimente care ne depasesc intelegerea si cuprinderea. 

1 iunie este o zi complicata de lipsa de control, de neputinta de a intelege nici 
binele nici raul, dar de a permite amestecarea acestor doua forte. Vorbele pe care le 
folosim vor fi ca o lama cu doua taisuri, gandurile vor produce disconfort, iar faptele vor 
bulversa prin caracterul decisiv, amplu, negativ, intransigent. 

Unii vor numi 1 iunie o zi a violentei si daca ne gandim, cat de intuitiv a fost, spre 
exemplu, Hitler si in ce directia si-a folosit acest talent, nu vor fi departe de adevar. 

Prin urmare, avem ocazia sa traim o zi asa cum marii lideri ai lumii si-au trait 
viata. Puterea interioara si rezonanta ne vor infatisa azi elemente stranii, complicate ale 
unor conjuncturi sociale care, raportate la nivelul unei existente umane, cum este cea a 
liderilor importanti ai lumii, devine generatoare de forte. Intr-un cadru redus, cel al 
unei vietii simple, marile aspiratii, se vor infatisa ca mari intuitii, mai senzatii, mari 
perceptii si ele ne vor duce spre drumuri pe care nu am mai mers sau ne vor indemna sa 
facem declaratii care sa fie de referinta in istoria noastra personala. Intr-un proces de 
rememorare, de autoanaliza intamplarile acestei zile vor fi esentiale pentru a-i intelege 
pe oamenii din jur sau pentru a ridica nivelul propriei vieti. Unii altora nu ne putem 
aprecia nivelul existentei prin ceea ce ni se va intampla azi, asta o putem face doar prin 
autoanaliza. 
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Unora 1 iunie li se va parea linistita si aproape in totalitate cucerita de simplitatea 
metafizica a unui personaj conturat de Tolstoi, Mihail Sebastian sau Rudyard Kipling, 
iar altora de operatiunea Valkyria. 

 
 
 
Miercuri, 2 iunie 
Azi luminariile se intalnesc intr-un trigon, iar Luna si Mercur, spre seara, ridica 

un careu pe semne fixe. Ziua va pendula intre valorile constructive, benefice, intre 
curajul de a alege linistea, actinile simple, izolarea de haosul si intensitatea negativa a 
faptelor sociale. 

2 iunie este si o zi a durerilor cronice, a descoperirilor negative intr-un cadru 
restrans, cel al vietii private, al identificarii acelor elemente care prolifereaza singure si 
care conduc la o lezare iremediabila a structurii fizice, mentale sau spirituale. 

Cand Soarele si Luna se afla in trigon in fereastra careului pe are Luna il face cu 
Mercur, orice lucru bun care se intampla are o infatisare grea, dificila, dureroasa, nimic 
nu este in totalitate bun sau complet. Tocmai de aceea unghiurile ce se ridica azi intre 
planete trebuie sa ne faca sa intelegem ca bucuria si echilibrul ne vin din interior si 
oricat de multe solicitari am avea, oricat de mult efort am depune sa schimbam lumea, 
exteriorul, anturajul sau pe omul de langa noi nu vom reusi daca, asa cum spune careul 
Luna-Mercur de azi, vom fi in conflict cu noi insine. 

Lumea este o expresie a propriului suflet, a propriei dimensiuni spirituale asupra 
careia lucreaza sau o cultiva. 

Prin urmare, 2 iunie, daca o privim comparativ cu celelalte zile de pana acum, 
observam ca ne aduce un bine dur si neplacut, un bine dificil de integrat pentru ca 
aceasta vine sa inlocuiasca un disconfort interior mentinut de idei gresite, conceptii 
eronate, judecati false, critici, posesivitate, gelozie sau egoism. Daca intelegem ca lumea 
este o reprezentare si rezonanta cu aceasta reprezentare este data de unghiul din care 
alegem sa o privim, sufletul se va linisti si multe din greselile gresitilor, asa dupa cum ne 
invata Iisus, le vom ierta dupa cat de mult putem sa ni le iertam noua insine. 

In afara acestui val al modificarilor sociale, al acestui impuls spre deviere, 
distrugere in orb, fara a tine cont de valori, sentimente, nivel de cultura, efort, ca o 
trasatura a perioadei pe care o traversam, ziua este aducatoare de noroc si intelepciune. 
Chiar si daca descoperim mincinosul, hotul sau sarlatanul este, pentru cel care intelege 
ca adevarul trebuie sa fie prieten cu iertarea, bunatatea cu dreptatea, nu cu frica sau 
neputinta de a suporta durerea sau indoiala, un motiv de bucurie si un alt prilej de a 
spune “Viata este frumoasa, chiar daca este grea!” 

 
 
 
Joi, 3 iunie 
Careul pe care Jupiter il implineste azi cu Junon, chiar de dimineata, inclina 

balanta spre trasaturi negative, chiar daca Luna din Varsator incearca prin conjunctiile 
cu Neptun si Lilith sau chiar trigonul cu Junon sa aduca o nota de control, de siguranta, 
de solutionare sau chiar viziune. 

3 iunie este o zi de intamplare si reactiune, de cauza si efect, de declasare si 
impunere a unei solutii cum nu mai fost abordata pana cum. Se va incerca ajustarea 
unor idei care ieri ni s-au parut bune, care ne-au inspirat in zilele anterioare, insa 
metodele de care vom dispune azi vor fi gresite, agresive, dure, nepotrivite nici prin 
amploare si nici prin informatie. 

Cand Jupiter si Junon se afla intr-un aspect negativ sansa de a gasi o solutie pe 
calea dialogului dispare, mijloacele de comunicare intre doua persoane, doua ideologii, 
intre doua platforme, intre doua generatii cad rapuse de ambitii prea mari, de defazare, 
de neputinta de a inainta o idee care sa gaseasca in cele doua tabere un teren comn. 
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Placerea si bucuria vor fi doua forte care se vor lupta, iar ambitiile vor fi prea mari 
pentru ceea ce ne ofera viata acum. 

Din capul locului, opozitia Lunii cu Marte pare sa fie un fel de reper al acestei zile 
prin faptul ca va centra totul pe conflictul intre lumina si intuneric, intre sentimentul si 
senzatie, intre viziune si spirit practic. 

Oamenii se cearta azi de la bani, de la consumul nejustificat, pentru ca si-au 
permis sa iasa din ritmul sau tipicul unei vieti anoste si plina de griji. Tensiunea care 
exista in interiorul familiilor, in interiorul gruparilor consolidate pe sentimente si 
idealuri comune, intre prietenii care au trecut de-a lungul vietii prin incercari care le-au 
intarit relatiile, capata azi o directie menita sa strice ceea ce era mai sigur si mai stabil. 

Trecuta in Pesti, Luna va cauta in izolare sa-si vindece ranile. Abia spre seara 
observam ca intreaga zi a fost intensa, dinamica, epuizanta, ca faptele pe care le-am 
facut au fost exagerate sau extravagante. Indiferent ca este vorba despre minciuna, lipsa 
de respect, aroganta, incisivitate, ca trasaturi extrovertite, sau replierea, uitarea, 
neputinta, indiferenta ca trasaturi introvertite, seara zilei de 3 iunie ne cuprinde cu 
remuscari, cu regrete intense pe ceea ce vibratiile astrale, de dimineata si pana acum, 
ne-au indemnat sa facem. 

Prin urmare, 3 iunie este o zi dinamica si agitata, intensa pentru ca aduce la 
lumina acele ambitii care nu ne fac cinste, pe care nu le apreciem, acele ganduri pe care 
nu am dorit niciodata sa le scoatem la lumina si, sub impulsul acestora, suntem tentati 
sa abordam problemele majore ale vietii cum nu am facut-o pana acum. Multi vor gandi 
ca azi sunt curajosi sau ca in sfarsit pot si ei pune o caramida la edificiul unei vieti mai 
bune luptand pentru drepturile ce i-au fost incalcate, fara sa-si dea seama ca de fapt 
agresivitatea in aceasta zi nu face decat sa sustina fragilitatea destinului sau a fiintei 
umane in ansamblu si nu dinamismul impus de o ipostaza eroica sau misionara. 

Azi Junon se afla pe ultimul grad din Gemeni si careul il face cu Jupiter din 
ultimul grad al Pestilor aducand un final al interventiilor initiate in ultimele trei luni, o 
ultima etapa a demersului de a schimba lumea, in speranta de a o face mai buna, 
aratandu-ne cunoscatori. In realitatea, nimeni nu stie cum va fi. 

 
 
 
Vineri, 4 iunie 
Inca de la sfarsitul lui 2009 am anuntat ca luna iunie este vedeta incontestabila a 

anului 2010 si, prin acest an, al intregii perioade. Ea va contine masuri si solutii, 
demersuri ce nu se vor consuma toate pe sectorul social, ci si in cel privat, dar care vor 
avea o greutate atat de mare incat multe din elementele de destin ce se vor derula in 
urmatoarele etape ale vietii isi vor avea radacina in experientele lunii iunie 2010, multi 
vor spune “De atunci au inceput toate!”, iar ceea ce va produce nu ni s-a mai intamplat 
niciodata in aceasta viata. “Si pentru ca toate acestea trebuiau sa poarte un nume...” li s-
a spus 4 iunie 2010. 

Aceasta zi reprezinta practic inceputul unei serii de actiuni care vor dinamiza prin 
amploare si vor complica vietile muritorilor in aceasta luna mai mult decat ne asteptam 
acum, cand inca suntem in luna mai si deasupra capului planetele au o anume 
dispunere. 

Azi Junon trece in Rac, Chiron intra in mers retrograd, Uranus face o cuadratura 
cu Junon, iar Marte implineste o opozitie cu Neptun aflat in mers retrograd. Tot azi 
Luna se afla intr-o pozitie de esec cu Nodurile sale, atribuindu-si rolul de falsa planeta 
mediatoare, initiind demersuri, dar neputand sa le solutioneze, pentru ca nu este in 
stare sa le ofere oamenilor un suport efectiv stabil, solid, viabil, puternic sau echilibrat. 

Intrand in Rac, Junon va deschide un nou orizon al vietii de familie si va atrage 
atentia opiniei publice asupra privatiunilor la care anterior, in tranzitul sau prin Gemeni 
(12 aprilie – 4 iunie 2010), a fost expusa. Se va face mai putin spectacol pe suferintele 
individuale, se va discuta mai putin despre neajunsurile de natura afectiva pentru a se 
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insista mai mult pe cele de natura ideologica. Partenerul de viata isi cere drepturi despre 
care nu a pomenit niciodata ca i-ar fi fost incalcate, copii se vor arata ingraditi de 
regulile familiei, iar cetateanul nu mai doreste sa vorbeasca in limba invatat la scoala, ci 
dintr-odata are curajul si motivatia sa spuna “Eu nu sunt roman, nu am fost niciodata!”. 

Junon in Rac aduce in primul rand o negare a naturii echilibrate pe care acest 
asteroid o predispune in orice semn, pentru ca acum intra in Rac cu Chiron stationar 
(orele premergatoare retrogradarii) in primul grad din Pesti (trigon), cu Uranus in 
primul grad din Berbec (careu), toate acestea peste dispunerea malefica a planetelor 
Jupiter, Saturn si Pluton. Astfel ca, pana pe 29 iulie cand va intra in Leu, Junon va rupe 
atractia catre dialog si le va sugera oamenilor ca importanta este nu intensitatea sau 
amploarea faptelor, ci solutia, averea comuna, produsul final, rezultatele muncii sau 
remuneratia. 

Totusi prin aceasta pozitie oamenii se simt mai bine impreuna, spera mai mult in 
forta coercitiva, se ambitioneaza sa izbuteasca acolo unde pana acum le-a fost teama si 
depun un mare efort pentru a mentine sau pastra ceea ce le-a mai ramas. Pozitia aduce 
insa efort, munca neplatita, sfidare din partea unui superior, revolta in interiorul 
grupurilor mici, schimbarea unor prioritati, indurarea unei conditii mizere de dragul 
unui concept traditionalist, al unui ideal ce se va dovedi gresit. Eroarea idealului va fi o 
alta lovitura sub centura ale carei consecinte le vom suporta in 2011 cand, conditiei 
dificile pe care o respingem acum fara sorti de izbanda, i se va mai adauga inca o 
greutate. 

Eroarea acestui ideal este indicata de retrogradarea lui Chiron care, mergand 
inapoi, va sanctiona ceea ce s-a impotrivit moralitatii negand-o si mai mult. Observand 
ca se va combate raul cu rau, nu putem sa nu indicam 4 iunie ca o zi de tradare, 
invocand esecul, pasul inapoi, retragerea din lipsa unor motive temeinice, pentru a 
continua efortul de pana acum. Ideea de inversiune ne va curta in aceasta zi si, prin 
impactul pe care il are asupra hiastusurilor impuse de retrogradarea lui Chiron, dar si de 
trecerea in Rac a lui Junon, va face in asa fel incat cei care au fost pana acum lucizi sa nu 
mai poata fi capabili sa mai spere, sa nu mai vada nicio solutie, sa creada ca ne invartim 
in cerc, iar cei superficiali, sustinuti de faza ascendenta a trigonului Soarele – Lilith, 
anticipat pentru zilele urmatoare, sa traiasca un sentiment sfios, straniu, de luciditate 
care ii va ajuta sa iasa cu succes din situati incurcate. 

Cu toate acestea nu se poate vorbi deloc de noroc sau succes in aceasta zi, nici 
macar pentru privilegiatii indicati putin mai sus. Vibratia reformatoare cu care Uranus o 
intampina pe Junon va simplifica lucrurile la cateva elemente care, impreuna, vor duce 
la o explozie sigura si eficienta. Explozia pe careul Uranus-Junon va avea un iz de 
libertatea, de deschidere catre nou, de intelegere al altui punct de vedere, de atractie 
catre ceea ce nu se incadreaza in reguli, catre revolta, exprimarea nemultumirii sau 
frustrarii. Acest unghi este tipic pentru uniunile libere, pentru asocierile fara plan sau 
strategie, de prieteniile care se fac la coada la bilete sau la intr-un compartiment de tren 
saracacios, dar plin ochi de pasageri. 

A doua parte a zilei vine insa cu atat de multa tensiune incat va pune la indoiala 
planurile de weekend, bucuriile simple programate pentru un sfarsit de saptamana sau 
chiar linistea din familie. Opozitia lui Marte cu Neptun va avea in primul rand efecte in 
planul sanatatii fizice, apoi in cel al sanatati mintale punand intr-o balanta, pe un taler, 
efortul, cautarea, identificarea, ambitia, iar pe celalalt, puterea, rezerva, vitalitatea sau 
cunostintele. 

Prin urmare, ziua de vineri aduce un declic foarte dureros al unor probleme 
legate de timp, valorificarea timpului, varsta, neputinta de a munci, disponibilitatea de a 
respecta un program stric, respectul fata de aproape atunci cand se hotaraste in favoarea 
lui, maniera complicata in care se schimba registrul faptelor in asa fel incat viata sa para 
ca vazuta printr-o sticla de ceas. 

Multe din evenimentele anului 2010 isi vor avea originea in aceasta zi sau in 
aspectele care se implinesc acum. Indiferent ca se doreste schimbarea puterii, a 
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liderului, ingradirea libertatii sale sau limitarea deciziilor, faptele, atat cele cunoscute in 
mod direct, cat si cele necunoscute, ne vor contura un alt orizont al vietii individuale, in 
care ideea de consum, avutie, libertate de exprimare, schimb de informatii vor trebui 
reformulate. 

In 4 iunie se vor face pe ascuns cartile pentru o noua strategie si multe din 
planurile zilei de azi vor fi infatisate ca fiind solutii sau cauze alte altor crize ce vor da 
primele semne abia in vara acestui an. 

Daca pe linie sociala valentele economice, prin caracterul lor tragic, dezarmant, 
au un ton desprins parca din filmele lui Hitchcock, viata personala va capata din 4 iunie 
o noua trasatura: dezastrul. Multi dintre cei care doar consulta mesajul astral si nu sunt 
pasionati de astrologie vor considera ca abordand un astfel de mesaj astrologul se 
aventureaza in sensuri pe care nu le intelege pe deplin. Si aceste acuze sunt incadrate in 
determinismul astral si cel care va dori sa stie care astrolog stie ce spune si care nu va 
trebui sa faca un efort sa inteleaga contextul general, integrarea explicatiilor individuale 
in cele generale si mesajul particular cu care acesta vine. 

Atunci cand ploua si din cauza frigului si umezelii mentinute un timp indelungat 
culturile se strica, pentru mucegaiurile si bolile abundente care le cuprinde cei mai 
fericiti sunt fitopatologii. Vom vedea in urmatoarea perioada oameni fericiti si stiind 
care este contextul astral vom sti ca acestia sunt fiinte de lumina ascunse sub infatisarea 
oamenilor obisnuiti care se bucura de bolile si durerile oamenilor pentru ca acestea ii 
vor purifica. 

Sa fim asadar pregatiti atat pentru vremurile care vin, cat si pentru a-i intampina 
cu un zambet cald pe cei care sunt deja in afara lumii, chiar daca traiesc printre noi. 

 
 
 
Sambata, 5 iunie 
Chiar daca aceasta zi vine imediat dupa cea care anunta evenimente complicate 

ale anului 2010, ea nu va contine atat de mult tragic si nici nu va aduce la lumina inca 
problemele majore pe care 4 iunie le-a ridicat. Pentru scurt timp va trece in rezerva ceea 
ce doare cel mai tare, fie prin ignorare, fie prin combaterea acestora cu ajutorul 
calmantelor. 

5 iunie este o zi in care cautam sa ne linistim sufletul dupa impactul cu 
configuratiile astrale ale zilei anterioare. Pentru unii plimbarile, izolarea, desprinderea 
de ceea ce a reprezentat cauza stresului, de informatia care agita in loc sa confere putere 
si siguranta inseamna vindecare, altii insa, inzestrati cu un temperament dinamic, vor 
aborda ultimele ore ale lui Jupiter in Pesti sfidand regulilele aberante care au adus 
intunecare sau suferinta. 

La nivelul vietii private acest impuls de calmare prin ignorare sau inlaturare a 
sursei durerii poate aduce discutii decisive intre soti, momente delicate in care adevarul 
poate rani atat de mult incat orice sentiment frumos ce vine dupa aceste momente 
intense de conflict sa nu-si mai gaseasca loc. Ideea de bunuri in comun, nu de 
constructie comuna, ce trebuie lasate copiilor, urmasilor sau in asteptare intr-un loc 
ascuns din podul casei sau intr-un cont in banca, poate aduce liniste celor care desi nu 
se inteleg bine se unesc pentru a lupta impotriva aceluiasi inamic. Pastrandu-ne in 
aceeasi gama, inamicul poate fi si saracia, lipsa de consideratie, schimbarile prea rapide, 
deposedarile fara avertismente, ce par in ochii celor care sunt pusi acolo unde loviturile 
trebuie incasate ca lipsa de consideratie sau reaintentie. 

La nivelul vietii sociale, relatiile dintre oameni dau semne pozitive pentru ca ar 
putea intra pe un fagas normal. Problema insa se va pune acum dintr-un alt unghi si pe 
o alta gama pentru ca disputa se muta de pe avere, putin, saracie, neputinta, 
incapacitate, invidie, raceala, pe raport inegal de forte, lipsa de viziune, incapatanare, 
revolta, agresivitate. Pe scena sociala apar lideri care isi expun viziunile fara rezerva, 
povestind cam cum arata lumina de la capatul tunelului. Ei vor intra in conflict cu 
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viziunile conservatoare ale colegilor care invoca spiritul practic, povestind cat de spinos 
este drumul pana acolo. Si unii si altii dau curs viziunii impusa de zodia Pesti acum prin 
ultimele minute parcurse de Jupiter, guvernatorul sau nocturn. Aceasta latura a zodie 
Pesti devine obscura pentru cei carora le lipseste cheia: viziunea de ansamblu. 

Azi, spre seara, pe trigonul lui Chiron din Pesti cu Junon din tragicul semn al 
Racului, atat viitorul indepartat cat si cel apropiat devin tragice pentru cei care nu pot 
vedea aceste doua elemente ale destinului intr-un cadru mai larg in care alaturi de 
acestea doua sa apara si cauzele si prezentul si motivatiile, dar si ambitiile. 

Prin urmare, 5 iunie vine asadar cu un analgezic puternic dupa o zi in care 
durerea de cap, provocata de multiple lovituri, atat pe fizic, dar si pe structura subtila, 
energetica, a fost o moda. Secretul ca aceasta zi sa fie benefica este detasarea de tot ceea 
ce ne chema spre implicare directa. Pentru a intelege mai bine contextul, am putea sa ne 
imaginam la un pupitru de comanda de unde nu trebuie deloc sa ne grabim pentru a 
lansa comenzi si deci nu avem de ce sa ne precipitamsau sa ne lasam luati de valul 
schimbarilor. 

Vibratiile negative impuse de tehnici de magie neagra sunt azi libere pe cer si le 
intuneca mintea celor care prefera sa-si ascunda durerea cu un algocalmin, dacat sa-i 
caute cauza, care prefera sa domine prin forta, fie ca si-o expun direct la emisiunile de 
stiri sau in poiana din padure in jurul unui foc sacru. 

Cei cu viziune de ansamblu, nu sunt scutiti de complicatii, insa sunt avantajati 
pentru ca prin efortul propriu nu se lasa cuprinsi de somnul ratiunii. Pentru ei monstrii 
ce se nasc incepand cu ziua de maine, cand Jupiter intra in Berbec, vor exista, dar nu 
alaturi de ei, ci intr-un alt plan. 

 
 
 
Duminica, 6 iunie 
Pentru multi astrologi trecerea lui Jupiter in Berbec este semn de bucurie si 

entuziasm, de speranta in mai bine si de indemn spre curaj si initiativa. Azi, la 9:27, 
Marele Benefic va parasi pentru trei luni zodia Pesti, unde s-a simtiti bine incurajand 
planurile din umbra si aducand noroc celor care nu si-au evaluat sansele si nici nu si-au 
calculat bine eforturile. Un bilant al lui Jupiter in Pesti ar fi timpuriu sa-l facem pentru 
ca pe 9 septembrie el va reveni in acest semn, prin retrogradare, aducand din nou in 
discutie justitia fata de ban, administratie, organizarea muncii, relatii profesionale, 
respectul pentru cei care au construi in timp o clasa sociala, o generatie, un curent pe 
care acum Uranus doreste sa le schimbe, sa le modifice sau sa le elimine. 

Cei care se vor grabi sa faca bilantul acum, incurajati de sensibilitatea astrala, vor 
gresi. In toamna, problemele nerezolvate de acum vor reveni si sentimentele de 
neapartenenta si dezradacinare vor impune un alt val de nemultumiri care vor avea, pe 
langa amintirea problemelor nerezolvate in prima jumatate a anului 2010 (amintesc aici 
de tranzitul extrem de rapid al lui Jupiter prin Pesti – 18 ianuarie – 6 iunie, care le-a 
stricat unora norocul prin graba, dificultati de intelegere, incertitudine) si experienta de 
trei luni (iunie, iulie si august) a lui Jupiter in Berbec. 

Jupiter intra in Berbec cu stangul pentru ca guvernatorul acestui semn, Marte, se 
afla pe ultimul grad din Leu, semnul de ascendent al acestui moment ingres (intrarea lui 
Jupiter in Berbec), iar Soarele, ca guvernator al acestei teme, capata calitatea de planeta 
neaspectata in casa XI care impreuna cu casa V intercepteaza axa Gemeni-Sagetator. 

Asadar, bucuria astrologilor pentru elanul ce ar putea veni spre a incuraja 
competitia, pionieratul, justitia, spiritul practic, idealismul este de data aceasta lipsita 
de suport astral, ba mai curand incarcata de o vibratie negativa ce ar putea folosi aceste 
calitati in a dezbina, complica situatia existenta acum sau distruge un bine firav 
construit cu atat de mult efort de la inceputul anului pana acum. Intrand in Berbec, 
Jupiter va deveni un instrument al luptei pentru putere, al disputelor planuite din timp 
din umbra, de la inceputul anului pana in acest moment, adica de pe vreme cand acesta 
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trecea prin Pesti. Daca luam in calcul ca Soarele si Marte sunt vizibil lezati pe aceasta 
tema si ca axa comunicarii Gemeni-Sagetator este interceptata de o axa a afectivitatii 
(casele V-XI), putem sa anticipam vara lui 2010 ca fiind sub focul pesonalitatii departe 
de expresia pozitiva, ca lumina si caldura vor arde in interior si vor consuma din 
rezervele proprii fara sa produca nimic. Prea multa caldura, prea mult foc alimentat 
intr-un spatiu inchis si de aici prea putina cumpatare, prea putina sinceritate in timp ce 
rezervele, acumularile, chiar sperantele se diminueaza considerabil. 

Anuntam inca de la inceputul anului o vara complicata dominata de schisme si 
desprinderi de intreg, de impartire in parti, de fragmentare a unei structuri mari pe 
ideea reasocierii, dar acum aceasta dispunere astrala ne readuce in discutie sub o alta 
forma criza. Cu un Soare planeta neaspetata in Gemeni cuvantul nu va putea fi niciodata 
inteles asa cum este spus, iar cand pe tema mai avem si un Marte in Leu, avid dupa 
putere si dornic de a se inalta sus, chiar daca sub picioarele sale striga in gura mare 
neputintele si durerile oamenilor, pachetul de criza capata nu doar forma, ci si un 
parfum aparte. 

Pe aceste fond, ziua primeste la dublu influxurile zodiei Berbec, Luna trecand 
rapid prin conjunctia cu Uranus si aliniindu-se careului in T pe care acesta il face cu 
Junon si Pluton. 

Prin urmare, ziua aduce un alt mare eveniment astral al anului care va deveni o 
mare dezamagire pentru ca se va comporta ca un superinvitat la o emisiune de mare 
audienta, care isi uita discursul si lesina in fata camerelor de emotie. Multe din 
evenimente au fost programate sa inceapa din aceasta zi. Multi si-au calculat si au tot 
amanat problemele pentru a le incepe din acest moment, insa vor trai o mare 
dezamagire daca se vor astepta ca norocul sa le surada. Vor privi cu nostalgie in urma si 
vor lauda lunile in care au sperat pentru ca speranta atunci le-a dat putere. 

Niciun element din cele anuntate nu aduc vesti bune, iar cine stie astrologie 
intelege de ce comentariile mele acum sunt de prisos. 

Ne vom aminti de luna iunie 2010 ca de un nod karmic important. Aici converg 
multe din evenimente trecutului ce trebuie consumate si de aici pornesc noile visuri, 
planuri, proiecte pe baza carora omenirea va trebui sa renasca din propria cenusa ca 
pasarea Pheonix. 

 
Luni, 7 iunie 
Un alt mare eveniment al înanului 2010 este încheierea tranzitului lung al lui 

Marte în Leu. Cu trecerea lui Marte în Fecioara se încheie o etapă importantă a lui 2010, 
cea legată de obsesiile penibile asupra personalităţii, însuşirea de foloase nemeritate 
prin fraude, abuzuri, beţia puterii şi din cauza ei atingerea unor cote alarmante în 
exercitarea diferitelor drepturi în absenţa totală a obligaţilor. Mutarea acestui centru de 
putere de pe un semn puternic şi incisiv, pe unul temător şi compulsiv aduce o mare 
schimbare de vibraţie o modificare de direcţie şi suport astral şi, din această cauză, vom 
avea parte în următoarea perioadă de întorsături, schimbări de situaţie, modificări ale 
unor decizii, reveniri asupra unor hotărâri anterioare, dar şi impunerea cu o mare 
duritate a unor reguli în mod special de factură administrativă care vor eclipsa, prin 
amploare şi duritate, aroganta şi nepăsarea unor impuneri, unele dintre ele cu adevărat 
aberante. 

Trecerea lui Marte dintr-un semn de foc pe unul de pământ, aduce un moment de 
şoc, de tulburare, de zguduire, care va duce la stingerea acelor disensiuni din planul 
personal care se manifestau zgomotos, alarmant şi mutarea lor într-un plan interior, 
unde se vor manifesta la aceeaşi intensitate, dar cu alte repercusiuni. Chiar dacă se va 
înlocui gălăgia şi acuzele alarmante sau obsesive la adresa unui colaborator, coleg sau la 
adresa unui inamic, oricare ar fi el, cu pulsiuni îndreptate spre teamă, indecizie, ezitare, 
confirmare, aceasta mutare de la cald la rece, de la fix la mobil, de la foc la pământ, este 
o poziţie de rea factura pentru aparatul de conducere, pentru stabilitatea politică sau 
administrativă pentru că aduce dorinţe intense de dominare ce nu se vor consuma 
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printr-un ordin, ca în perioada anterioare, ci printr-o strategie, un plan o schiţă şi care 
nu trebuie neapărat finalizate, importanta fiind tonalitatea cu care va fi impus. Metoda 
va aminti astfel de obsesii, ambiţii, avariţie, devieri, perversitate, rigiditate sau reguli 
impuse milităreşte. 

Trecerea lui Marte în Fecioară, după ce Uranus abia a păşit în Berbec, aduce 
înclinaţii spre tehnica militară, spre organizarea acestui sector, spre investiţii în direcţia 
asta şi, în aspectul negativ, descinderea de forţe care la exterior vor avea motivaţii 
uraniene lipsite de justificări raţionale, ci doar pulsionale, iar la interior să fie împinse 
de mânii puternice, ambiţii obsesive de a ocupa sau menţine o poziţie de frunte. Se vor 
schimba strategiile, metodele, modul de adresare, dispunerea în spaţiu, locurile celor 
care conduc, iau decizii sau care fac parte dintr-o structură care coordonează, îndruma 
sau verifica. 

Totuşi, Marte în Leu avea o profunzime pe care Marte în Fecioară nu o va avea, 
dar acest lucru va fi observat doar de cei care iau parte activ la viaţa cetăţii, cei care 
îngroaşă rândurile cetăţenilor şi care mai curând suporta decât impun, confundând 
ambiţiile de a domina prin forţă, de a impune reguli noi pentru a mări controlul sau 
cuprinderea (Marte în Fecioară), cu plăcerea de a străluci pe o suprafaţă cât mai mare şi 
în cât mai multe case (Marte în Leu). 

Şi pentru că o nenorocire nu vine niciodată singură, careul pe care Luna îl 
împlineşte azi la Nodurile sale aduce ca suport afectiv dezamăgire, îndoială şi teama de 
eşec, pe fondul unei nostalgii a ultimelor luni când speranţă şi bucuria erau mai dulci 
decât realitatea amară pe care o trăim acum. 

Eliberarea acestui semn fix şi intrarea lui Uranus de curând într-un semn 
cardinal aduce o altă viteză informaţiilor, ele nu mai decantează, nu mai cer timp pentru 
a se finaliza şi se rotesc cu mare viteză în jurul obiectivelor până când fie îi ameţeşte pe 
cei implicaţi, fie găseşte un executant. Aceasta situatei data de efectul cumulat Uranus în 
Berbec – Marte în Fecioară (între care se ridică o inconjuncţie) îi va încerca pe oameni 
pe stabilitate, echilibru şi bunătate. Nu întâmplător găsim în momente importante ale 
istoriei aceste două poziţii sau chiar, dacă ne referim la Marte în Fecioară, în temele 
marilor lideri, a celor care militează prin forţa pentru extindere teritorială sau imixtiune. 
Marte în Fecioară nu este un caporal căruia i se umple sufletul de bucurie când este 
recompensat cu o distincţie pentru fapte eroice, ci un general rece, calculat şi acid, care 
stă departe de confruntarea directă, dar ale cărui decizii asigura desfăşurarea întregului 
război. Pe el nu-l va mulţumi nimic, nici chiar victoria pentru că este dominat de obsesia 
lucrurilor neterminate şi prin asta doreşte să-şi menţină imaginea de bun strateg şi, 
deopotrivă, de pacoste, chin, corvoadă. 

Prin urmare, azi avem parte de un eveniment important prin desprinderea lui 
Marte de Leu pe care îl tranzitează din 16 octombrie 2009 – un fapt rar pentru o planetă 
cu un tranzit rapid de aproximativ 2 luni pentru fiecare semn şi 2 ani pentru întreg 
zodiacul. Şederea lui Marte în Leu timp de aproximativ 8 luni a tulburat atât de mult 
voinţa personală încât eşecurile au fost confundate cu victoria, lipsa de scrupule cu 
diplomaţia şi nevoia de a fi în mod obsesiv în frunte a dus la mobilizarea unui volum 
mare de energie, neaşteptat de mare încât această perioadă, prin amploarea şi insistenţa 
cu care Marte a traversat fiecare grad, şi-a pus amprenta pe întreaga existenţă, pe 
întreaga viaţă, în mod special pentru cei care au trecut de adolescentă şi sunt acum în 
etapa în care îşi hotărăsc singuri, fără sprijin sau modele, destinul. 

Marte în Fecioara este o poziţie bună pentru agricultură şi comerţ însă nu acestea 
sunt marile probleme ale omenirii, de aceea pierderea în detalii sociale neimportante va 
fi una din trăsăturile definitorii ale trecerii lui Marte prin Fecioară (7 iunie – 30 iulie 
2010). 

Aşa după cum se poate deduce, tranzitul lui Marte începând de azi intra în 
normalitate şi ne revine pofta de viaţă, de mers, de confruntări normale, de competiţii în 
aer liber sau într-un sector neutru. Pentru că se trece de la o vibraţie intensă şi 
apăsătoare care a tulburat voinţa şi ambiţiile personale dincolo de limitele pe care nu şi 
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le atinge un om într-o viaţă întreagă, nu înseamnă că acest tranzit a lui Marte în 
Fecioară, pentru că nu se întinde atât de mult ca durată, ar putea fi mai puţin important. 
Trăsătura principală ce se deduce din această poziţie este aceea că se eliberează zodia 
Leu de o pacoste, că inima îşi reia funcţionarea normală şi că sentimentele nu mai sunt 
atât de înflăcărate pentru că ambiţiile aberante se sting încet. Dacă ne menţinem în 
limita trăsăturilor normale şi nu facem apel la extreme comportamentale, Fecioara îşi va 
impune prin Marte ambiţiile ei, însă nu le va putea egala pe cele ale lui Marte în Leu şi 
pentru faptul că tranzitul prin fecioară nu durează 8 luni. 

Aşadar, încheiem o perioadă intensă şi epuizantă, deşi dacă vom consulta 
efemeridele vom constata că pe Fecioară, Marte are o mai mare mobilitate decât pe Leu, 
că situaţiile în care această planetă să zăbovească pe Fecioara mai mult de 2 luni, cât 
este în mod normal, sunt mult mai numeroase decât în cazul zodiei Leu, dar asta nu 
înseamnă că atunci când se întâmplă este mai puţin important sau mai uşor. Anterior, 
tranzite marcate ale lui Marte prin Leu au fost 1962-1963, 1930-1931, 1915-1916, 1884, 
dintre care cel din 1915-1916 are o dispunere temporală aproape identică, inclusiv că 
număr de zile, cu ceea ce am traversat acum: în 1915 intra în Leu la 7 octombrie şi îl 
părăseşte pe 28 mai 1916, iar acum Marte a intra în Leu pe 16 octombrie 2009 şi 
părăseşte semnul în 7 iunie 2010. 

Iată cum şi această planetă, nu doar cele cu deplasarea lentă, ne oferă lecţii de 
istorie şi ne avertizează asupra următorilor ani, asupra următorului sau tranzit complet 
al zodiacului. Conform datele indicate mai sus, atunci când le privim prin acest 
determinism astral, evenimente importante pentru istoria omenirii se vor declanşa la 
următoarea trecere a lui Marte prin Leu, adică în intervalul septembrie – noiembrie 
2011. 

 
 
 
Marţi, 8 iunie 
Cea mai mare parte a zilei ne va găsi cu Lună în Berbec, aducând puţin mai multă 

tensiune, o încordare a relaţiilor şi o grijă pentru ceea ce nu se poate soluţiona repede. 
Careul Lunii cu Venus şi spoi sextilele acesteia cu Lilith şi Neptun face din acest ultim 
sector al tranzitului Lunii prin Berbec o nouă formă de ultimatum, o nouă formă de a 
riposta, de a da replică, de a ataca sau agresa. 

Acest conflict între elementele feminine aduce un spor de imagine celeilalte părţi 
şi o libertate de expresia pe demersuri rapide, impulsive, pe competiţii sau descinderi de 
forţe. 

Pe acest fond Jupiter şi Uranus îşi împlinesc la grad perfect conjuncţia pe care o 
tot intensifica de o lună de zile. Când Jupiter şi Uranus se apropie într-o conjuncţie şi nu 
oricum într-un semn atât de dinamic (Berbec) vigoare, tinereţea, forţa interioară, 
idealismul şi abstractizarea, spiritul moral şi educaţia sunt valenţele exploatate cel mai 
mult. Se va face mult apel la ingeniozitate, inventivitate, ajustare a consumului sau 
explozia acestuia fără a putea în vreun fel să se controleze intensitatea cu care se 
lucrează acum. 

Totuşi ştiind că la intrarea acestora în Berbec ipostazele nu erau dintre cele mai 
fericite, finalitatea şi deopotrivă etapele intermediare până la atingerea acesteia nu sunt 
dintre cele mai fericite. Aşadar, idealizarea va avea o latură încorsetată, chinuită pentru 
că va fi viciata de idei rigide privind moralitatea, dreptatea, echilibrul sau justa apreciere 
a unei situaţii de fapt, iar libertatea limitată drastic de supravieţuitorii care îşi 
dezlănţuie cel mai mult puterea de a se detaşa de condiţionări, adică, într-o altă 
accepţiune, libertatea se limitează prin ea însăşi, pentru că nu va cunoaşte măsura ori 
justa apreciere. În loc că se caute ineditul, noutatea, frumuseţea elementelor novatoare 
se scot de la naftalină dosarele pline de acuze şi umilinţe şi dacă pe Berbec conjuncţia 
Jupiter-Uranus ar trebuie să îmbogăţească sufletul în idei noi şi să confere, prin asta, 
libertate de expresie pe proiecte noi, soluţii şi demersuri consistente, ele cad în ridicolul 
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impus de repetarea unor situaţii din trecut un fel de plagiat al trecutului fără bună 
cuviinţă, simţ al ridicolului sau conştiinţa. 

Uranus în Berbec este nestăvilit, Jupiter dispus să facă un mare efort pentru a-şi 
lăsa numele scris pe prima pagină şi din aceste ambiţii cei mai dezavantajaţi sunt 
oamenii care nu s-au debarasat încă de bagajul emoţional greu şi dramatic, acumulat în 
ultimii 8 ani de zile, prin trecerea lui Uranus prin Peşti, şi aşteaptă de la Jupiter, pentru 
că e mai tânăr şi mai rezistent la stres, să înfăptuiască gesturi colosale. 

Se va încerca însă în zadar să se repare o mare spărtură în zid şi se refuza în 
totalitate să se vadă că zidul abia se mai ţine şi nu avem meseriaşi harnici, nici arhitecţi 
pricepuţi pentru o asemenea operaţie. 

Încărcarea semnului Berbecului cu aceste două planete expansive după ce din 
2008 încoace axa Fecioara-Pesti a fost din ce în ce mai încărcată, ne invită la o lecţie de 
viteză, eficienta, luciditate şi efort în desfăşurare. Suntem verificaţi şi evaluaţi pe 
trăsăturile care ne conferă independenta şi că un recul vom avea de întâmpinat 
experienţă care ne-o vor îngrădi cel mai mult. Epuizarea Berbecului în acţiune este un 
fapt foarte cunoscut şi cei care nu dispun de resursele necesare vor avea o săptămână 
grea, împovărata, distrugătoare de bunuri, o săptămână care va încerca să ne 
desfigureze frumuseţea pe care şi-au protejat-o din 2008 până acum. 

Conjuncţia Jupiter-Uranus, la nivel social este semn de revoltă şi lipsa de 
consens, de instigare şi lipsa de consideraţie, a cererilor lipsite de suport sau a refuzul 
ideilor venit dintr-un sector elevat, educat, inovator, dintr-un sector ce este tangent cu 
străinătatea sau chiar străinătatea însăşi. Cu acest aspect care este dublat de prezenţa 
Lunii (poporul, masele) în acest sector, după ce nici nu s-au închis bine rănile 
predispuse de Lilith, Junon, opoziţiile Saturn-Uranus, retrogradări sau tranzitul lung în 
Leu al lui Marte, nu se face decât să se incite şi mai mult la defăimare, adică se va pune 
gaz pe foc. Aceasta va fi şi deviza conjuncţiei Jupiter-Uranus. 

Liderii, aparatul de conducere vor avea o săptămână intensă şi epuizantă pentru 
că va persista iluzia că se poate merge pe două fronturi: 1. pot să spun ce vreau pentru că 
oricum nu va conta; 2. important este să nu cedez. În realitatea cele două ascund 
intensele frământări pe care grupurile sau liderii le parcurg. Se va discuta despre 
drepturi şi chiar acestea vor fi încălcate, iar acest proces care, pentru cei implicaţi, nu 
pare a fi esenţial în evoluţia societăţii sau a grupărilor solicitate acum, va provoca în 
toamna lui 2010 un alt val de nemulţumiri, când se va reveni şi asupra evenimentelor ce 
se vor consuma acum. 

În a doua parte a zilei, în sectorul personal se va instaura o stare de agitaţie, de 
nervozitate, care de-a lungul zilei va fi înlocuită de oboseală ce se va accentua cu atât 
mai mult cu cât ne apropiem de miezul nopţii. Trigonul Lunii cu Marte va veni cu multă 
inspiraţii, dinamism şi energie fără a ne îndemna să facem ceva concret, în timp ce 
sextilele Lunii cu Chiron sau Junon ne aminteşte de afecţiunile săptămânii anterioare, 
de efortul fizic şi de consecinţele acestuia. 

Prin urmare, a doua zi a săptămânii poate fi asemuita cu o operaţie estetică. 
Întâi dorim să modificăm ceea ce ni se pare esenţial în conduita proprie, apoi dorim să 
ne implicăm în demersuri sociale de mare amploare care vor produce efecte pe termen 
lung, în ciuda aerului banal sau a aparenţelor. 

Amploarea evenimentelor şi dinamismul fizic sau mental predispus de planete în 
această zi fac apel la modele vechi de viaţă, la trăsături tradiţionale sau la o parte dintre 
acestea pentru a stabili care sunt elementele pe care trebuie să le depăşim până la 
toamnă. Mulţi îşi vor alege această zi ca fiind începutul unui antrenament sistematic 
pentru că până la toamnă unii să câştige la săritura cu prăjina, alţii la 100 m garduri. Cu 
toţii însă vor simţi o tresărire, o invitaţie, o efervescentă care ne duce cu gândul spre 
acele sectoare ale vieţii care au nevoie de un aer proastă, de mai multă forţă, de mai 
multă atenţie. În acest demers motivat de ambiţie ne-am putea desfigura, dar vibraţia 
astrală ne ajută să ne refacem pentru a persevera. 
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Miercuri, 9 iunie 
Pornind de la impulsurile intense de a reformula lumea, de a impune alte 

standarde de dezvoltare personală şi de a căuta alte modalităţi de integrare într-o 
societate aflată într-o continuă transformare, aspectele pe care le conţine prima 
jumătate a zilei invita la reculegere şi analiza, la cumpătare şi observaţie. 

Chiar din timpul nopţii Mercur îşi împlineşte, într-un careul şi respectiv trigon, 
relaţiile cu Lilith şi Saturn pe care le-a tot construit în ultima vreme. În 9 iunie se caută 
deci soluţii, se cercetează, se invoca necesitatea studiului, a seriozităţii, a obedientei, a 
înţelegerii practice şi, pornind de la această înţelegere, se cer rezultate concrete pe 
măsuri, soluţii sau impulsuri. 

Azi ne vom pune din nou probleme existenţiale, tangente la acumulări materiale, 
nivel de cunoştinţe, cultura, abilităţi, chiar manuale, prin care să construim, folosind 
obiecte sau idei, un decor nou care să ne confere sprijin şi confort. Aceasta este de fapt 
ideea esenţiale a acestei zile. Orice preocupare am avea, orice înclinaţie, propriul nivel 
de vibraţie, propriul stadiu de cunoaştere sau moralitate, îşi va construi un alt confort. 
În această nouă ipostaza grijă, studiu, preocuparea, schimbul de idei, deschiderea faţă 
de comunicare, acceptarea ideilor venite din anturaj, dar şi punerea lor în practică se 
prezintă ca o buclă, ca o deviaţie de la intensitatea negativă a predispoziţiilor astrale. 

Până la un punct oamenii par să fie pe aceeaşi lungime de undă şi ceea ce pun în 
dialog este respectuos, benefic şi constructiv. 

Ziua conţine însă şi un mare neajuns care devine benefic dacă analizăm la un 
context macro. Opoziţia lui Marte cu Chiron semnează documente false, demisii, 
eliberări din funcţii sau caută cea mai bună modalitatea de a preîntâmpina toate 
acestea. Calităţile şi armonia impusă de trigonului lui Mercur cu Saturn, privit ca un 
aspect benefic de care nu am mai avut parte de mult timp, se va modula după interese 
meschine sau duplicitare. Raportul de opoziţie dintre dorinţă şi înţelepciune este unul 
dificil de înţeles pentru că trigonul Mercur-Saturn ne îndreaptă atenţia spre altceva. 
Antagonismul acestor două tipuri de energii aduc binele şi răul într-o combinaţie 
ascunsă, periculoasă, suficient de controlată şi precisă pentru a schimba direcţia de 
mers şi a anula erorile de judecată pe care le tot predispun planetele de când Soarele 
tranzitează Gemenii. 

Aşadar, se vor căuta justificări materialiste, concrete la greşeli sau decizii neclare 
ori eronate, dar se va dori şi ascunderea dorinţei de putere printr-un gen de război 
mesianic, de vânătoare de vrăjitoare sau jihad prin care se dau curs atât tendinţelor 
revoluţionare impuse de Uranus şi Jupiter din Berbec, cât şi impulsurilor spre echilibru 
şi cumpătare, spre analiză, respect şi moralitate impuse de trigon lui Mercur cu Saturn 
pe semne de pământ. 

Contextul este însă mult prea intens şi vibraţiile benefice pe care Luna ca astru 
mediator al Nodurile, alături de trigonul Mercur-Saturn, le răspândesc se pierd în 
gesturi scurte sau imposibil de finalizat, în eşecuri ale vieţii, aducând mai multă 
nemulţumire şi frustrare pe ideea “Am pierdut un moment important”, “Acum a fost 
momentul şi nu am fost în stare...” “a trecut norocul pe lângă mine”. 

Prin urmare, 9 iunie este o zi de tulburări sufleteşti şi efervescenţă, de efort 
îndreptat spre atingerea unui scop, indiferent dacă până acum nu l-am avut sau nu ni l-
am definit clar. Demersurile sociale pentru care ne sacrificăm întreaga energie vor aduce 
şi mai multă îndoială şi nefericire încât mulţi dintre noi îşi vor vedea viaţa şi mai 
împovărată de griji, în care pe lângă ceea ce aveam am mai adăugat şi ceea ce impulsul 
astral ne-a adus azi, ca noutate, îndemn sau aspiraţie. Vrem să facem lucrurile mai bune 
şi ele ies mai rău, dorim să schimbăm aspectul lucrurilor atât în sectorul personal cât şi 
în cel social şi spre finalul zilei nu ne rămâne decât o luptă între Eul personal şi cel 
social. 
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9 iunie va deveni celebra prin motivele susţinute, prin efortul imens consumat 
pentru a susţine o astfel de cauză şi va aduce drept recompensă două tipuri de efecte: 
eşecuri şi speranţe. 

Privind obiectiv şi fiind, acum, în momentul redactării acestor scurte observaţii, 
în afara acestui tip de determinism astral, consider că speranţele pe un context astral 
agresiv şi epuizant constituie una din marile încercări ale vieţii, pe care iniţiaţii le văd că 
pe un îndemn al acestei lumi de a ne detaşa de ceea ce ea conţine, pentru a înţelege 
lumina şi frumuseţea unei realităţi subtile cu adevărat impresionante. Iniţiaţii 
abordează în acest momente un procedeu abstract prin care intenţionează sublimarea 
naturii inferioare. Ei dăruiesc Providenţei tot ceea ce mintea atinge şi ceea ce oferă 
fiinţei ideea falsă de cunoaştere sau percepţie. Speranţele sunt şi ele dăruite şi rezultatul 
ce survine în urma aplicării acestui procedeu complex este un fel de suspendare a 
realităţii epuizante cu care planul fizic îşi impune drepturile. Dincolo de ceea ce 
limitează ei găsesc libertăţi pe care aici, în această lume încărcată de griji şi bucurii care 
devorează, nu le-au atins niciodată. Din acest unghi vibraţia lui 9 iunie este benefică, din 
altele oricât de multe bucurii sau realizări ar predispune ceea ce vine din această lume se 
transformă în final în cenuşă. Ne va rămâne speranţa, dar ce folos... 

 
 
Vezi mai multe video din Muzica 
 
Joi, 10 iunie 
Mercur îşi schimba semnul şi prin acest eveniment se schimbă trăsătura utilizată 

în comunicare, schimb sau relaţie. Contextul în care se consuma acest eveniment astral 
aduce azi, în prima zi de tranzit al lui Mercur prin domiciliu, o vibraţie cu care oamenii 
nu sunt obişnuiţi pentru că în ultima vreme norocul ne-a cam părăsit. 

În domiciliul sau din Gemeni, Mercur încurajează exprimarea verbală şi în scris, 
comunicarea pe verticală şi orizontală, coboară limitele impuse de neînţelegere şi 
diferenţe de gândire, ori de vârstă, aducând un tonus nou peste tot, vizibil mai ales acolo 
unde închistări de natura afectivă blochează apropierea şi îi face pe oameni să se 
respingă sau să se dispreţuiască. 

Ascendentul momentului de ingres îl va plasa pe Mercur într-o casă în care se 
simte foarte bine şi care îi valorifica genialitatea şi abilitatea de a pătrunde şi dizolvă 
limitările lumii, complicaţiile unei gândiri materialiste prin inspiraţie, intuiţie – casa XI. 
Fiind exaltata în casa XI Mercur va avea de spus un cuvânt bun şi puternic, va oferi 
şansa şi speranţa, va încuraja şi susţine prin cuvânt său gând, printr-o atenţie continuă 
şi benefică o mare parte din demersurile care se fac pentru a pune în valoare un concept 
sau o ideologie. Piramida regală pe semne de pământ oferă lui Mercur un mijloc perfect 
pentru a-şi pune în aplicare ideile şi pentru a-şi îndeplini idealurile. 

În mijlocul zilei, la puţin timp de la intrarea pe domiciliu, Mercur va trece prin 
sextilul cu Jupiter şi Uranus aflate în conjuncţie. Dacă dimineaţa va fi tonica şi jovială, 
în care deschiderea către nou, comunicare, uşurinţă de a vorbi şi de a spune cuvinte 
mari în fraze scurte, de a fi inspirat pentru că aşa cere contextul, în a doua parte a zilei 
responsabilităţile prea mari epuizează nu prin grija, ci prin efort, pentru că spre seară 
Mercur să treacă prin careul cu Chiron şi să înţeleagă că bucuria şi încântarea, că 
relaţiile rapide şi eficiente pe care le leagă acum, ca norocul care pluteşte acum îi umple 
viaţa de bucurii neesenţiale, de fantezii ale destinului şi care, în realitate, binele acesta 
este o altă încercare. 

În doar 15 zile Mercur va tranzita domiciliul sau (10-25 iunie) ceea ce este prea 
rapid pentru cât de intense sunt tranzitele, aducând prea multă viteză şi din această 
cauză o superficialitate stranie în toate tipurile de acţiuni pe care le vom face. Într-o 
viteză impresionantă în aceste 15 zile se vor consuma multe din elementele esenţiale ale 
destinului popoarelor, a rasei umane în ansamblu, hotărându-se pentru dreptate şi 
eliberarea de condiţionările trecutului, de şabloane, încercându-se o redimensionare a 
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vieţii, o încadrare în alte standarde, care, prin tipul de tranzit al lui Mercur descris mai 
sus, doar va părea bun, eficient sau inspirat. 

Nu putem să trecem cu vederea calitatea specială a acestei planete în Gemeni, 
vibraţia cu care este înzestrată şi care acum se dezlănţuie din abundenţă, dar la fel nu 
putem să nu trecem cu vederea imensele goluri de înţelegere şi profunzime, risipă de 
elemente şi, prin asta, distrugerea unor mijloace tradiţionale de menţinere a lumi. Cu 
Lună în Taur, ce trece de-a lungul zilei prin sextil cu Venus, trigon cu Saturn şi careu cu 
Lilith, semnul de anarhie invadează din ce în ce mai mult pe dedesubt, prin locuri 
invizibile contactului direct, vizual sau, mai rău chiar, prin schimbările entuziaste care 
anunţa înlocuirea uzinei de tractoare, de făcut linguri sau furculiţe, de brodat frunze de 
crin pe tricouri, cu fabrici gen Nokia, Philips, Renault sau Ford, aducând la vedere 
entuziasmul unei relansări, a unei dezvoltări şi, pe ascuns, se soldeze cu o deposedare de 
puţinul care ne ducea mai departe numele său tradiţia. 

Prin urmare, ziua aduce o uşoară destindere. Se poate râde uşor, oamenii fac 
glume şi se simt bine unii în compania altora, se joacă de-a vorbele şi la suprafaţă chiar 
se înţeleg. În profunzime, situaţia trecerii lui Mercur prin Gemeni va îngreuna şi mai 
mult responsabilitatea, aruncând într-un viitor apropiat cel care începe din 25 iunie, 
când Mercur va trece în Rac, sarcini care necesită atenţie, calm, linişte, hărnicie. Un gen 
de viclenie şi versatilitatea le va uşura liderilor sarcina. Se va hotărî pentru mersul 
lucrurilor următorilor ani începând cu această zi, timp de 15 zile, pentru că acum şefii se 
ascultă unii pe alţii şi îşi dau mâna pentru a produce schimbarea pe care marile tranzite, 
cele ale planetelor grele, le impun din 2008 încoace. 

Bucuria, veselia sunt bune, dar cumpătarea şi luciditatea vor avea de suferit din 
cauza entuziasmului cu care fie rău fie bine omul îşi va striga ideile, gândurile dorinţele 
pe stradă. 

Raportul dintre ceea ce suntem invitaţi să facem, dintre tendinţele acestei 
perioade de 15 zilei şi ceea ce este imperios necesar să continuăm, să aprofundăm sau să 
finalizăm, apare ca în fabula lui La Fontaine “Greierele şi furnica”, în care Mercur în 
Gemeni este greierele şi Mercur în Rac este furnică. 

 
 
 
Vineri, 11 iunie 
La puţin timp de la miezul nopţii Luna trece în Gemeni, întărind intuiţiile şi 

impresiile zilei anterioare. Pe ideea “noaptea este un sfetnic bun” mulţi dintre noi se vor 
confrunta cu percepţii subtile speciale, cu deschideri către informaţi stranii, inaccesibile 
până acum, despre cum îşi pot atinge scopurile, bune sau rele, despre cum pot câştiga 
mai mult sau despre cum îşi pot împlini un vis. 

Până dimineaţă, la răsăritul Soarelui, Luna împlineşte toate aspectele repartizate 
acestei zile şi pe o aşa încărcătură noapte va împovăra gândurile şi sentimentele în aşa 
fel încât dimineaţa ne trezim cu poezia învăţată, cu gândurile puse în ordine, cu planul 
de acţiune gata elaborate. 

Pe un aşa context nu doar impresiile din timpul nopţii, asupra cărora nu putem 
interveni conştient, ne complica viaţa, ci mai ales calitatea lor, forţa cu care ne menţine 
mintea orientată exclusiv asupra sectorul material, spre cele care vin din lumea 
materială şi se întâmplă acolo, cele care acaparează prea mult conştiinţa şi o ţin departe 
de vibraţiile pure ale unei lumini subtile. 

Pentru omul obişnuit, care nu se preocupă de valorile morale ori spirituale ale 
vieţii, a îndrepta gândul spre cele bune, prin raportarea la valorile morale prin repetarea 
în gând a unor versuri încărcate de emoţie ori puritate, a-şi aminti de un talisman care îi 
facilitează contactul cu necunoscutul, cu fiinţele dragi aflate la mii de km depărtare sau 
într-o altă lume sau a fi pozitiv prin fapta şi atitudine este azi un lucru imposibil. 
Versatilitatea cu care Luna în Gemeni va modula sextilele pe care le va împlini cu 
Uranus şi Jupiter apoi careurile pe care le va face cu Chiron şi respectiv Marte, toate 
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beneficiind deopotrivă de o forţă şi o isteţime speciale, prin conjuncţia Luna-Mercur, 
amplifica o direcţie stabilită deja, o predispoziţie care era deja instaurata când Luna şi 
celelalte planete indicate mai sus şi-au început urzeala. 

În a doua parte a zilei, Mercur va da o turnură negativă oricărei direcţii pe care 
dimineaţa ne-o va înainta sau materializa. Acum ideea de potenţial va contrasta cu cea 
de predestinare, abilitatea, măiestria, cu cea impusă prin efort, atenţie, precizie, iar 
cuvântul, cu exemplul. Această dispută se va consuma într-un plan personal, într-o 
dimensiune a familiei, a vieţii private, într-o intimidate cenzurata deja de unghiurile 
negative pe care le tot parcurgem de la începutul anului şi până acum. 

Prin urmare, 11 iunie este o zi a conflictului, a disputelor scurte între două 
tabere ce cred fiecare că deţin puterea. Indiferent că vorbim despre o putere a 
cuvântului, a sentimentului, a inteligenţei, a norocului sau a efortului, toate vor 
consuma azi o mare parte din rezerve pentru a se menţine la nivelul la care au ajuns. 
Unghiul de 90 de grade între Mercur şi Marte este însă deosebit de complicat pentru cei 
care lucrează activ în societate, care au în perioada asta de elaborat documente, acte, de 
a face dreptate între două sau mai multe tabere, de a pune în practică o idee sau un 
proiect construit în luna mai sau în 10 iunie când Soarele, în primul caz, ori Luna, în al 
doilea, treceau prin Taur. 

Ideea de abundentă capătă azi conotaţii periculoase pentru individ şi impune, nu 
prosperitatea prin eficienţa sau noroc, ci o urzeală de intervenţii care nu se pot finaliza 
azi, fie din lipsă de timp, fie din lipsă energie. Unii ar spune că în aer pluteşte prea multă 
energie, iar noi nu avem suficientă minte pentru a o folosi. Au fost astfel de momente de 
la începutul anului, dar acum nu este asta. Se intensifica fondul care era deja şi cei care 
pun pe seama hazardului evenimentele zilei nu au depus nici cel mai mic efort pentru a 
reţine sau, dacă au reţinut, pentru a înţelege ce li s-a întâmplat când Luna ori Soarele au 
trecut prin Taur. 

 
 
Vezi mai multe video din Muzica 
 
Sâmbătă, 12 iunie 
Ziua de 12 iunie 2010 este o zi de cotitură în destinul oamenilor. Azi, între 

opoziţia lui Pluton cu Junon, împlinită la puţin timp de la miezul nopţii, şi sextilul 
Venus-Saturn, Soarele şi Luna trec prin conjuncţie. Anul acesta Lună nouă din Gemeni 
tensionează relaţiile cu autoritatea, aduce nemulţumiri faţă de idealuri, scopuri, 
demersuri sociale sau împliniri ce se vor consuma în acest ciclu lunar. Atitudinea faţă de 
putere, faţă de deciziile luate la nivel înalt, faţă de amplitudinea schimbărilor sociale ce 
pornesc de la aceste decizii este una rece, dispreţuitoare, încărcată de nemulţumire sau 
compulsivă. 

Relaţia negativă dintre întunecată planeta Pluton şi “Asteroidul căsătoriei”, între 
o planetă, renumită pentru duritatea şi forţa cu care reformulează totul pentru a permite 
renaşterea altor idealuri, scopuri, grupări sau fiinţe, şi un asteroid care îşi îndreptă 
întreaga atenţie spre legăturile dintre fiinţe, menţinând ideea că nimic nu poate fi făcut 
de unul singur, ca fiinţele au nevoie de schimburi permanente, că nu pot trăi în 
autonomie, aduce modificări în alianţe şi înţelegeri, ruperi de prietenii vechi, anularea 
unor înţelegeri sau conflicte între persoanele care se complimentau doar de faţadă. 

Aşa după cum se poate observa ambele planete intervin într-o relaţie antagonică, 
participa în conflict cu două forţe ce doar par diferte, ambele având o putere de coerciţie 
comună. Dacă Pluton va impulsiona distrugerea totală prin scufundarea într-un mediu 
nou, necunoscut, ce inspira forţă tocmai pentru că nu i se ştie rostul, scopul, menirea, 
puterea de coerciţie a lui Junon va duce relaţia până acolo unde compromisul va rămâne 
îmbrăcat doar într-o singură haina, cea ambivalenta a pericolului, pentru că este 
deopotrivă lipsit de iertare şi puternic în a menţine o stare continua de umilinţă prin 
dizarmonie. 
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Pe acest fond complex, de haos în minte şi suflet, atunci când se pune problema 
faptelor, dar incisiv şi dinamic atunci când se discută despre instrumente ca ambiţie, 
voinţa, impunere, sextilul lui Venus cu Saturn, va sună ca o bocitoarea angajată să 
plângă acum moartea lui Lenin. Acest sextil se va comporta ca un debuşeu al conflictului 
între reforma, schimbare, distrugere şi asociere, ideal comun, menţinere. 

Lună nouă din Gemeni are ca principal scop distrugerea armoniei construită 
anterior, menţinută cu efort, cheltuiala şi consum şi atentează la tot ceea ce anterior a 
oferit linişte, încredere, apreciere, crez, luciditate, adevăr ori dreptate. Hotărârile care se 
vor lua, indicate pe tema acestui moment de Venus din casa din casa X, sunt luate pe 
resentiment şi drept la replică, pe teama de a nu pierde o funcţie, un statut, pe ambiţii şi 
orgolii bine argumentate şi susţinute printr-un efort temeinic. 

Multora dintre noi nu le mai sunt necesare previziunile astrologice pentru a 
înţelege în ce direcţie merg trebuinţele societăţii, cel puţin aşa se vor arăta azi. Sfidează 
ceea ce s-a dovedit temeinic, trainic, puternic şi rezistent şi lovesc acolo unde patina 
timpului şi-a pus amprenta. Aici vom descoperi un element foarte interesant pe care nici 
împătimiţii după ştiri mondene, nici cei care lucrează cu aceste informaţii nu-l pot şti ori 
anticipa. Lupta peste măsură cu valorile care s-au dovedit temeinice nu este în mod 
exclusiv o luptă împotriva binelui, ci o luptă asupra binelui impus cu forţa. Acest 
element particular, de detaliu, al temei Lunii noi din 12 iunie va aduce schimbări 
importante în plan social, recompensând efortul, suferinţa, patimă ori neputinţa, cu o 
mângâiere şi o alintare atât cât să reînvie speranţă. 

Aşa după cum vedem, semnul de reuşita nu sta în nimic din ceea ce am putea face 
acum, ci în ceea ce am făcut anterior, atunci când destinul ne-a invitat la cumpătare, 
respect faţă de prieten, vecin, coleg, dragoste faţă de popor, faţă de oameni în general. 

Prin urmare, 12 iunie devine o zi complicată de ceea ce am făcut în ultimele 3 
luni, dar şi de lipsa de flexibilitate, înţelegere, neputinţa de a ierta sau incapacitatea de a 
rezona cu binele, frumosul sau adevărul. 

Azi sau începând de azi până în 11 iulie multe schimbări esenţiale se vor produce 
şi dintre acestea cele mai multe vin ca un recul al neputinţei de a evolua. Ceea ce trebuie 
să lăsăm în urmă este dureros şi mulţi dintre noi vor refuza să meargă înainte. Dacă 
cedează impulsului de a se întoarce după bagajul emoţional trist şi apăsător pierd un 
tren important şi rămân părăsiţi şi îndureraţi într-o gară de provincie. Împreună cu ei 
vor avea toată nostalgia vieţii trăită până acum şi de-a lungul întregului an îşi vor aminti 
ce vremuri minunate au trăit, de parcă sunt în faţa unui sfârşit iminent. 

Suntem obişnuiţi să primim de la o Lună nouă evenimente noi, porţi deschise sau 
oportunităţi. De data asta, cum anunţăm de la începutul anului, porţile sunt închise şi 
acum intră ori iese doar cel care are o cartela de acces. În traducere, aceasta cartela de 
acces este bună purtare, bună creştere, înţelegerea ori compasiunea, lumina şi 
frumuseţea interioară, tăria de caracter şi perseverenţa. În domeniile în care am dat 
dovadă cel mai mult de asta, acolo vom fi primiţi cu braţele deschişi şi nici o poartă nu 
ne va putea sta în cale. 

 
 
 
Duminică, 13 iunie 
Până la răsăritul Soarelui, Luna va finaliza ultimele aspecte majore cu Saturn, 

Lilith şi Neptun fără a modifica esenţial vibraţia generală în care se produc. Trecând în 
Rac evenimentele vor lua o cu totul alta turnură pentru că înainte de a deveni planeta 
mediatoare opoziţiei Marte-Chiron, Luna devine un pion important in careul în T 
cardinal împreună cu Pluton şi conjuncţia Jupiter-Uranus. 

Având o trecere rapidă prin semn, Luna ar putea, celor care sunt mai calmi sau 
mai leneşi, care preferă să se trezească mai târziu şi să nu se implice activ în evenimente 
de amploare, să le amplifice frustrările că viaţa trece pe lângă ei fără să producă nimic 
esenţial, iar celor care se consuma în fiecare secundă pentru vântul care bâte sau susurul 
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apei de izvor să le ofere impresia că toate aceste evenimente care îi tulbura le consuma 
din resurse şi dacă vântul bate, atunci bate pentru că ei trăiesc, că îl fac pe vânt să bată 
sau pe apă să curgă la vale. 

După cum se arata vibraţia astrală a zilei de 13 iunie mai exista o categorie de 
oameni, în afara celor două amintite mai sus, şi aceştia sunt în afară dinamismului sau 
indiferentei, a succesului revendicat pe nedrept sau al eşecului lamentabil, atât de 
diferiţi de ceea ce se discută, se bârfeşte, se face, se cere sau se distruge încât prefera să-
şi trăiască viaţa într-un spaţiu restrâns, în care câteva amintiri de colecţie să le 
declanşeze reverberaţii, trăiri sufleteşti pure susţinute pe o nevoie acută de reculegere. 

Într-o anumită măsură cele trei tendinţe vor fi regăsite în toţi oamenii, doar că, 
aşa cum şi ieri s-a întâmplat, semnele trecutului, experienţele ce ne vin de acolo, 
vindecările miraculoase de care ne amintim sau bolile pe care le ducem pe corp, ori 
suflet, ne vor măcina sentimentele şi ne vor tulbura mintea. La nivelul vieţii obişnuite, 
oamenii se vor lăsa în voia vântului care sufla sau apei care susura în vale, amplificând 
cu propria putere aceste tendinţe. Cei care gândesc educat, care doresc să-şi adauge 
colecţiilor de aminti încă una specială la finalul acestei zile vor sta deoparte de efort sau 
lene, dinamism, ori pasivitate. Acestora viaţa le va revela aspecte esenţiale şi, prin 
condiţionările care se vor succeda cu mare viteză şi în timp, dar şi în spaţiu ei vor 
înţelege care sunt legăturile esenţiale care îi determină pe oameni să aleagă anumite 
fapte şi care sunt valorile pentru că ei îşi consuma energia. 

La nivel social, cu o aşa predispoziţie puternică impusă asupra sectorului 
particular, relaţiile vor fi dominate de incertitudine, confuzii de termeni, emiterea de 
judecăţi pripite şi, pentru că trecem printr-o perioadă în care se caută vinovaţi pentru 
orice, vom vedea pe scenă socială personalităţi ciuntite, oameni jigniţi, alungaţi, ori 
dezertori prinşi în flagrant. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii este diferită de cea anterioară pentru că 
împarte, categoriseşte, clasifica, schimba ori acuza fără o bază reală. Ceea ce se invoca 
este cât se poate de subiectiv şi pentru a reuşi este imperios necesar să ne schimbăm 
optică. Să încercăm azi să vedem totul din afară, să privim pădurea şi să nu o criticam 
pentru uscaturile pe care ni le oferă că lemne de foc pentru iarnă, să fim buni şi generoşi 
cu sentimentele, dar să nu le lăsăm să zboare aiurea ca vântul, dar nici să cânte singure 
ca apele curgătoare. Ceea ce este controlat, ceea ce este desfăşurat prin raportare la un 
etalon are o forţă sublimă şi transformă tot ceea ce anterior ar fi dus la tensiune, grijă, 
eşec, în cunoaştere directă, înţelegere, ori înţelepciune. 

 
 
Luni, 14 iunie 
Am lăsat în urmă o săptămână traumatizantă, în care un simplu salut adresat 

unui trecător s-ar fi putut transforma într-un conflict, în care o simplă cheltuiala în 
afara listei ar fi dus la o puternică destabilizare a bugetului. Am lăsat în urmă şi o parte 
din ambiţiile delicate numite de cei maturi “nesăbuinţele tinereţii” şi împreună cu ele şi 
speranţele false într-o cucerire a lumii sau într-o doborâre al unui record stupid. 

Toate acestea ne întăresc forţa interioară şi ne pregătesc pentru o altă serie de 
transformări care se vor năpusti asupra noastră începând cu 2011. Începând cu această 
săptămână, relaţia noastră cu societatea se va schimba foarte mult aducând, în gama de 
trăiri şi impresii, mai mult curaj şi deopotrivă mai multă resemnare. Dezamăgirea, 
resemnarea, eşecul sunt stări are trebuie să ducă spre iertare şi înţelegere nu spre mânie 
şi destabilizare. 

Începând din această zi câteva dintre aceste noţiuni ne vor tenta pentru că se va 
produce o modificare de vibraţie în sensul bun, pe care o vor asimila cei sensibili la 
realitatea astrală, terapeuţii sau cei abilităţi să-şi pună semenii în contact cu realitatea 
astrală prin propriile lor fiinţe, prin channelling. 

Nu este însă o zi uşoară şi, în mod sigur, nici nu se aşteaptă cineva la aşa ceva în 
luna iunie, pentru că Luna trece azi prin locul cel mai dureros (conjuncţia cu NS), 
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trezind oamenilor amintiri penibile, ambiţii inutile şi descoperindu-le ca una din sursele 
suferinţelor lor este vulgaritatea, lipsa de înţelegere, de cultura sau chiar de sentiment. 
Mintea ne va duce spre acele întâmplări în care am muncit fără a fi plătiţi, în care nu am 
fost apreciaţi pentru merite şi facem din aceste rememorări o adevărată tragedie. Până 
la mijlocul zilei ne vom frământa în aceste gânduri dificile şi mulţi dintre noi vor impune 
cu forţa schimbări în anturaj. 

Venus trece prin ultimul grad din Rac, Luna se opune scopului, finalităţii, 
mersului lucrurilor, menirii şi idealului comun şi prin anticiparea trigonului pe care 
Venus îl face cu Uranus spre seară (acum, în aceste momente dificile se resimte 
magnetismul pozitiv al acestui aspect) scena socială va fi una plină de animozităţi, în 
care se va percepe neputinţa de a lăsa în urma greşeli, resentimente sau umilinţe, dar şi 
noul val de putere şi influenţa pe care îl vedem cum se ridică din propria cenuşă. 
Motivaţiile vor fi altele, pentru că oamenii nu se pot separa de durere, dar au putere şi 
forţa, dar nici nu-şi pot asuma verticalitatea pe care o invoca. Pentru cei sensibili, sinceri 
şi educaţi aceste momente devin deosebit de dureroase prin conştientizare. Mânia şi 
forţa de a riposta le strânge pumnii până la epuizare şi, prin asta, le destabilizează 
structura şi-i epuizează. 

În Leu, Venus este elegantă şi magnetică, jovială, puternică şi va dori prin tot 
ceea ce face să subjuge atenţia. Femeile, după acest final atât de dificil al tranzitului lui 
Venus printr-un semn feminin, ajutat de Lună care a răscolit acolo unde nu este bine să 
umbli, se vor simţi revigorate, îşi vor vedea altfel chipurile, sentimentele şi, prin 
dezvoltarea acestora, îşi vor impune altfel voinţa asupra celorlalţi într-o lume dominată 
de bărbaţi. 

În acest semn de foc Venus aduce o karmă periculoasă aceea de a-i subjuga pe 
ceilalţi propriilor nevoi, de a le impune limite care să le îngrădească voinţa şi puterea de 
acţiune, de a-i răni pentru că propriile sentimente nu mai pot fi ţinute sub control. 
Exuberantă şi forţa în acţiune, deviaţia prin abuz, lipsa de măsură sau inconstanta, 
aduce acestui tranzit voinţa periculoasă şi densă a lui “aşa vreau eu”, “aşa-mi place” “aşa 
simt” “aşa trebuie să faci, nu comenta!” s.a.m.d. 

În trigon cu Uranus, gesturile egocentrice ale lui Venus iau o mare amploare. Tot 
ceea ce se simte ori este disproporţionat şi haotic, ori, în aspectele sale pozitive, este atât 
de intens şi vibrant, încât planurile făcute cu o zi sau două înainte, etapele ce erau 
programate să se înfăptuiască azi sunt date peste cap, sunt reanalizate şi se iasă din 
ritm, din tipic, din schema. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii este o zi în care ne abatem din drum, ne 
întoarcem la originea supărărilor, nemulţumirilor, la vechiul loc de muncă, la nostalgia 
anilor de liceu şi la prima dragoste. Nimic nu ne convine acum şi nimic nu ne convine 
din ceea ce ne amintim sau din ceea ce ne cuprinde sau ne învăluie. Ceasul parcă merge 
invers, după ce toată noapte am dat cu el de pământ, l-am zdruncinat, i-am întors 
cheiţele fără a-l convinge în vreun fel să funcţioneze în acelaşi ritm cu noi. Timpul are 
azi alt ritm şi va impune alte sentimente. 

Când se spune că “Nimeni nu este mai presus de lege” se face de fapt apel la o 
regulă a Universului, a Creaţiei în care ne integram cu toţii, indiferent care este 
cetăţenia pe care o avem. A folosi această regulă ca o impunere (lege) nu ca o 
recomandare de bun simţ transferată împreună cu vorbirea, mersul său nevoia de a trăi 
între oameni, scoate în evidenţă natura vulcanică, antisocial, periculoasă, complicată, 
dificilă a omului care este atât de mult lipsit de simţuri subtile încât tot ceea ce iese în 
afara regulilor acestei lumi, pe care le-a exersat de mic, îl tulbură şi îl face să-şi uite 
verticalitatea, bună creştere, înţelegerea, dacă le-a avut. 

Azi trăim ironia lui “Nimeni nu e mai presus de lege” pentru că acesteia i se va 
ataşa o completare:”Nimeni nu e mai presus de lege, doar eu, pentru că eu am făcut-o!” 
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Marţi, 15 iunie 
Aspectele din această zi sunt bune, poate prea bune pentru a ne permite să 

punem întregul context astral pe seama lor. Înainte de a căuta să identificăm care sunt 
principalele direcţii pe baza cărora întreaga zi va funcţiona, trebuie să consemnăm că 
datorită mişcării directe a lui Saturn, care se apropie acum cu paşi repezi de intrarea în 
Balanţă, a mişcării retrograde a lui Pluton care se îndreaptă acum de primele grade ale 
zodiei Capricorn, dar şi de avansării lui Uranus şi Jupiter din Berbec asistăm la 
strângerea careului în T intre planetele indicate. Pe 21 iulie Saturn va trece din Fecioară 
în Balanţă şi va declanşa un val de euforie revoluţionară, o modificare de conştiinţă atât 
de puternică încât ne vom mira cum de acum, când se construiesc motivele acţiunilor de 
atunci, din finalul lui iulie 2010, nu suntem conştienţi, nu realizăm, nu observam nimic. 

Mulţi dintre noi îşi pun această întrebare azi şi tot azi, doar câţiva dintre ei, vor 
primi răspunsul citind aceste scurte prezentări. Valenţele benefice ale trigoanelor pe 
care Venus-Jupiter şi Marte-Pluton, aduce un spectacol astral straniu, care întunecă 
mintea şi aduce argumente false pentru orice problemă. Aceste unghiuri benefice între 
doi benefici (Venus, micul benefic şi Jupiter marele benefic) care vor inunda în beneficii 
atât sfera personală cât şi pe cea socială, trigonul între cei doi malefici Marte şi Pluton 
restrânge aria de eficientă la motive personale, scopuri clar definite în strategii sau 
impuse prin politici de piaţă. Astfel în timp ce în familie cu toţii se bucura de o felie de 
pâine în plus, la un nivel macroeconomic, la o altă raportare, schema de încadrare a 
recompensei are o altă definiţie. Combinaţia celor două tipuri de aspecte aduc un fel de 
iluzie optică, dar raportată la un altfel de context şi prin alte instrumente, nu cele 
vizuale. 

Atunci când Venus şi Jupiter sunt în trigon vitalitatea se situează la cote optime, 
succesul social este sporit, iar cuvântul şi sentimentul aduc reverberaţii sociale, 
charisma, deschideri spre idei pentru înfăptuirea cărora este nevoie de o mare întindere 
şi mari eforturi. Relaţia celor două planete pe semn de foc vă spori iniţiativa, voinţa şi 
intuiţia. Puterea de impunere va fi atât de puternică şi curajul atât de mare încât acum 
oamenii pot face faţă unui efort mai mare decât de obicei, iar calitatea faptelor lor va fi 
una cu adevărat rară. 

De partea cealaltă a baricadei când Marte şi Pluton sunt în trigon se naşte forţa 
de penetraţie, ambiţiile reci, calculate, izvorâte din umilinţe sublimate şi reanalizate sau 
din lipsuri înţelese şi asumate. Când cele două planete sunt în trigon oamenii sunt 
curajoşi şi puternici, subtili şi profunzi, ating cu degetul necunoscutul pentru a-l 
transpune în creaţii artistice, în proiecte sociale, în tot ceea ce conferă forma emoţiilor şi 
ambiţiilor. Aflate într-o aşa dispunere pe semne de pământ cele două planete aduc 
extinderi teritoriale, revendicări, renaşterea spiritului ascuns al unor popoare asuprite, 
iniţierea de proiecte de relansare economică, ori socială, descindere de forţe pentru a 
elibera o forţă ţinută în întuneric prin opresiune, ori impunere. 

Împlinirea celor două tipuri de aspecte pe care Venus, în calitate de exponent al 
feminităţii, cu Jupiter, Justiţia prin legi morale, şi Marte, ca exponent al masculinităţii, 
cu Pluton, ca exponent al Voinţei Divine aduc în contextul restrângerii unghiului dintre 
Saturn-Pluton-Uranus conjunct cu Jupiter, adică al careului în T – o mare piatra de 
încercare a anului 2010 – o deschidere către alte teritorii, alte resurse, o epuizare prin 
consum haotic sau o distrugere prin administrarea greşită a unei forţe subtile sau 
resurse naturale. 

Dacă pe aceste unghiuri omului i se dau semnale asupra greşelilor sale şi, dacă 
dispune de vitalitate şi înţelegere, atunci este obligat acum să le folosească în direcţia 
înţelegerii erorilor de consum, la nivel planetar, la nivelul întregii civilizaţii grijile unei 
distrugeri în masă, a unei crize care să ia proporţiile unui vulcan încins încep să-şi facă 
simţită prezenţa. Evenimentele se succed cu mare rapiditate, iar rolurile şi poziţiile de 
putere de asemenea. Doar cei căliţi, doar cei care îşi cunosc puterile şi abilităţile, doar 
cei instruiţi pot face faţă azi încercărilor, învingând demonii care ies din pământ sau din 
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propria fiinţă, demonii care îşi văd acum dinainte şanse de a instaura din nou 
imoralitatea şi viciul ca regulă de acces spre libertate. 

Prin urmare, ziua aduce o mare intensitate dorinţelor şi ambiţiilor, a puterilor 
şi capacităţilor de care dispunem. Lupta dintre bine şi rău ia astăzi mari proporţii şi 
intră şi în casele noastre. Din pământ din iarba verde conflictele sar şi nimeni nu le 
invită. Acesta este însă un semn de sporire a vitalităţii, acum alimentată de depozite de 
frici şi mânii, de ambiţii materialiste viciate de lene, indolenta şi desconsiderare, de 
lipsa de cultură şi neputinţa de a înţelege. Dacă avem bani, putere sau vitalitate, la 
stadiul pe care îl avem acum, acestea sunt elementele pe care dorim să le alimentăm. 
Când tonusul este optim, când vitalitatea este la cote înalte, iar efortul nu uzează atât de 
mult organismul ca în momentele de slăbire accentuată, omului modern nu-i sta capul 
la dragoste, iertare, compasiune, înţelegere, nu se gândeşte la Dumnezeu şi nu respecta 
dreptul la viaţă pe care l-ar avea cel de lângă el. În acel moment îşi trăieşte bucuriile 
senzoriale la intensitatea la care îl inunda, consuma tot ceea ce destinul îi dă acum şi, în 
plină vară, începând cu finalul lui iulie, când Saturn intra în Balanţă, îl va chema la 
judecata de apoi. 

Pentru mulţi dintre noi 15 iunie este o zi de destindere, de refuz al binelui colectiv 
pentru un bine personal, de prindere a hoţului, dar ce folos că hoţul este beat şi face 
demonstraţie de bună dispoziţie, de defulare a lipsei de înţelegere faţă de puţin, suferită, 
înţelegere, ori respect. 

15 iunie este ziua lui “Înţeleptul este fericit şi-n infern, pe când prostul suferă şi-n 
paradis”. 

 
 
 
Miercuri, 16 iunie 
Singurul eveniment al zilei este conjuncţia Lunii negre cu Neptun, eveniment 

încărcat de un dramatism aparte care dă un contur gri, pe alocuri chiar negru, 
evenimentelor şi în mod absolut sigur o direcţie revoluţionară evenimentelor în care se 
schimbă şi, prin aceste aspecte, totul se produce pentru a tulbura, remodela, distruge, 
strica fără a oferi certitudinea că se va înălţa ceva bun după asta. 

Conjuncţia Lilith-Neptun se produce cu o periodicitate de 10 ani şi ea se consuma 
o singură dată pe un semn, însă uneori la 9 ani alteori la 10 ani Lilith şi Neptun se 
întâlnesc a doua oară în acelaşi semn şi se aduce, prin asta, o continuare a ceea ce nu s-a 
reuşit să se finalizeze anterior. Este şi cazul de acum când Lilith şi Neptun se întâlnesc 
pentru a doua oră în Vărsător, prima dată s-au întâlnit în ianuarie 2001. 

O ipostază asemănătoare cu cea de acum când Lilith şi Neptun s-au întâlnit de 
două ori în Vărsător a fost în perioada 1673-1683 când a contribuit la multiplele 
frământări sociale, nuanţând într-un sen negativ idee de revoluţiei, intervenţie în stradă, 
revoltă împotriva regulilor. Ca o completare între 1572 (Războiul de Independenţă al 
Ţărilor de Jos) şi 1949 (Sfârşitul războiului civil în China) s-au produs nu mai puţin de 
20 de revoluţii. Termenul de revoluţie este împrumutat din astronomie, iar aceasta l-a 
moştenit din vechile texte cu specific astrologic, ce desemna iniţial revenirea la o stare 
mai veche a unui astru, prezumtiv mai bună. Abia cu Revoluţia Franceză din 1789 sensul 
s-a deplasat de la a reveni la un eveniment pozitiv al trecutului, la a impune un viitor 
mai bun, cu conotaţii utopice, ca o împlinire a idealurilor comune manifestate de trecut 
şi aplicate în prezent. 

E mai puţin important pentru noi ceea ce s-a petrecut în secolul al XVII-lea, dar 
deosebit de importantă este etapa pe care conjuncţia Neptun-Lilith a consumat-o repede 
în vara anului 1991, an deosebit de importat pentru istoria omenirii pentru că aduce, 
conform reputatului istoric Imanuel Geiss, începutul istoriei contemporane recente. Din 
acest moment se poate vorbi despre o Globalizare ca un fenomen posibil, realizabil şi nu 
ca o utopie. Dacă ne gândim ca în 1991 cele două s-au întâlnit în rigidul semn al 
Capricornului atentând, fără a ne spune ce urmează după, la ideea de naţionalism, aşa 
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cum fusese ea construită la începutul secolului al XX-lea, revenirea a doua oră pe 
Vărsător acum aduce o nouă dimensiune gândirii critice, ataşamentului de libertatea de 
a construi sau distruge după bunul plan, a remodelării cadrului natural prin mijloacele 
tehnicii moderne avansate care devorează şi nu oferă prin progresul sau nicio 
alternativă, ci doar multe soluţii la a devora mai mult, chiar şi în spaţiu. 

Privind în acest context macrosocial, conjuncţia Lilith-Neptun da un sens negativ 
ideii de schimbare, aducând defecţiuni, stricăciuni, distrugeri pe elemente esenţiale 
traiului, pe speranţe, idealuri comune sau chiar pe împărţiri geografice. Acum se dau 
curs temerilor că poate nimic din ceea ce s-a încercat cu câteva decenii în urmă nu are 
sorţi de izbândă şi ca elanul social, efervescenta ultimilor ani nu a fost deloc real, ci fals, 
teatral. 

În plan personal această conjuncţie este semnul înlocuirii, a alungării din 
căminul drag, ce se va solda, pentru un personaj pozitiv, cu realizarea în altă parte. 
Omul obişnuit va percepe aceasta vibraţie astrală ca o dezrădăcinare, ca şi cum este 
deposedat de ceea ce are mai de preţ, ceea ce-l ţinea cel mai mult în această lume, ceea 
ce-i oferea cel mai mult siguranţă şi confortul unei vieţi simple şi accesibile. 

Duritatea acestei conjuncţii are însă o latură şi mai amplă, cea care va face 
referire la sterilitate, obscenitate, agresivitate pe spaţiul public sau deviaţie cu substrat 
sexual. Gândul se îndreaptă acum împotriva regulilor, că principala tendinţa impusă de 
Vărsător, că principala regulă, cea a abolirii regulilor, şi principalul efect este: “Eu nu 
am nicio regulă, asta este regula mea!”. Acest impuls de desconsiderare a regulilor poate 
aduce atracţii faţă de fiinţe de condiţie morală inferioară, avansarea lor, apropierea lor şi 
integrarea lor în cercul de prieteni pentru că, prin vulgaritatea lor, oferă în permanenţă 
un prilej de evadare dintr-un cotidian rigid, lipsit de senzualitate sau trăire. 

Prin urmare, conjuncţia Lilith-Neptun strânge cureaua atât de tare încât, 
deformat, corpul devine un şablon al formelor perfecte (90-60-90) sau un exemplu de 
grotesc şi deviaţie. Hazardul este stăpânul acestei zile, prin distrugerile, gafele 
monumentale, deviaţiile, atracţiile faţă de inversul a ceea ce reprezenta până acum ca 
atracţie, de îndreptare a atenţiei spre o latură a erotismului, senzualităţii care până cum 
nu a mai fost gândită, trăită sau experimentată. Defăimarea este o altă trăsătură a 
acestei zile şi femeia va deveni un instrument al bucuriei sau urii atât de evident că 
numai cât ai pronunţa numele unei femei un val de acuze, o furtună de reproşuri se 
îndrepta spre ea. 

Este o zi fără coloana vertebrală, fără putere de a decide în cunoştinţă de cauză, 
aşa că dacă se întâmplă ceva bun, nimeni nu poate spune că a vrut sau a putut să facă 
asta. Ceea ce este dincolo de puterea noastră întuneca mintea şi o îngheaţă pentru a lăsa 
libere senzaţiile şi a experimenta ceea ce ne-a fost frică să trăim altfel. Acest mecanism 
de apărare aduce inconştientă, lipsa de cunoaştere, vulgaritatea, dispreţul într-o formă 
unică, elaborată, complexă ce devine piatra de încercare asupra emoţiilor puternice. 
Adevărul nu trebuie să ne facă distrugă atunci când îl atingem, el trebuie să ne elibereze. 
Într-o altă accepţiune, 16 iunie este o zi a încercărilor, a desensibilizărilor, din această 
cauză poate trece uşor ca o zi a traumelor. 

 
 
 
Joi, 17 iunie 
Trecând pe ultimul sector al Leului, Lună are de înfruntat opoziţiile cu Lilith şi 

Neptun, aflate acum în conjuncţie. Prin asta se amplifica deviaţia, rătăcirea minţii, 
haosul afectiv şi nevoia de a face rău intenţionat, de a greşi, de a sfida o regulă, de a 
abandona o realizare, de a nu împlini un obiectiv sau de a nega o valoare. Acest unghi 
vine cu nevoia de explicaţii şi, aşa cum bine se ştie, acolo unde justificările abundă, acolo 
unde se discuta prea mult exista şi o lipsă de înţelegerea, reavoinţă sau de indolenta. 
Chiar dacă aspectul dintre Luna şi conjuncţia Lilith-Neptun se împlineşte noaptea, 
valenţele sale sunt active până în mijlocul zilei, când Luna va face un trigon cu Pluton. 
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Pe acest interval oamenii vor da dovadă de un comportament haotic şi nepotrivit 
educaţiei pe care o au. Aici nu se va pune problema doar de nemulţumire, revoltă sau 
intransigenţă, ci de un gen de mofturi, de un gen de ciudă, mânie sau de un resentiment 
pe ceea ce s-a întâmplat în primele luni de primăvară ale acestui an. Chiar dacă efortul 
de a trăi în negativitate, de a impune valuri de critici asupra anturajului şi, prin asta, de 
a leza propria structura prin pasivitate, pesimism ori slăbire organică, aceste elemente 
sunt trecute acum într-un plan secund. Abia sâmbăta, pe Primul Pătrar, şi duminică, pe 
trigonul Soarelui la conjuncţia Lilith-Neptun, vom resimţi oboseala efortului şi 
încordării la care ne supunem acum. 

În a doua parte a zilei, Luna va trece prin trigonul cu Pluton, conjuncţia cu Marte 
şi sextilul cu Junon, punându-se în faţa unui fals mediator, prefăcâdu-se că are soluţii 
sau că îşi poate oferi ajutorul. Aceste unghiuri aduc oamenilor încurcături la locul de 
muncă, pe stradă, acasă, o proastă gestionare a timpului dintr-un ritm de viaţă greşit 
sau dintr-o oboseală psihică sau organică pe care nu o resimţim în mod direct. 

Tentaţia de a alege o substanţă care să suplinească somnul, vitalitatea sau voinţa 
este foarte mare şi de aceea atrag atenţia asupra consumului de stimulatoare, alcool sau 
lichide ce au un efect toxic prin cantitatea lor. 

În contextul major al frământărilor sociale pe care îl parcurgem ziua, prin aceste 
unghiuri, se menţine pe linia complicaţiilor, deci nu iese din tipicul disputelor de faţadă 
şi al alianţelor făcute după cortină. 

Prin urmare, 17 iunie este o zi de oscilaţie, de pendulare între două extreme, de 
înclinare a balanţei când în stânga, când în dreapta, fără a alege o tabără, un loc, o 
poziţie sau o atitudine clară. Ziua, ca şi celelalte anterioare, consuma resurse, epuizează 
corpul, mintea şi sufletul cu fapte care nu au rost sau care obosesc pentru că nu sunt 
corelate cu o unitatea de timp necesară. Se va vorbi prea mult, mai ales pe aspecte 
neesenţiale ale vieţii şi asta pentru a se ascunde un deficit de putere. 

Un aspect dificil şi demn de consemnat al acestei zile este cel al refugiului. Cei 
mai mulţi dintre oameni trăiesc în simbioză cu traume intense şi se obişnuiesc să 
confunde zâmbetul cu grimasele, veselia cu lauda de sine ori mândria, tocmai de aceea 
fuga de realitate, teama de a curăţa o rană, atât de intens evidenţiata azi de planete, îi va 
duce în situaţia să-şi amplifice tramele, să-şi suplimenteze numărul de justificări, 
explicaţii sau scuze, şi să se izoleze într-o platoşă dincolo de care se simt protejaţi. De 
aceea mulţi vor apela la alcool – la “cel mai bun prieten al omului”, cum se obişnuieşte 
să se glumească – la substanţe care stimulează, incita, conferă o falsă vitalitate. Uzura 
organismului se va amplifica deopotrivă datorită acestor substanţe, dar şi datorită 
stărilor psihice dense, tangente la frică, îndoială şi viciu. 

 
 
 
Vineri, 18 iunie 
Deşi se împlinesc doar două aspecte azi, trigonul Lunii cu Capul Dragonului şi 

careul ei cu Mercur, fuziunea celor două aspecte într-unul unitar face din 18 iunie o 
continuare firească a zilei de 17 iunie, particularizând aspecte de ordin comportamental 
pe linia deciziilor importante de viaţă şi a nevoii de a depăşi încercări mari legate de 
gândirea negativă sau lipsa autocontrolului. 

Ne aflăm încă în fereastra careului pe care Mercur îl face cu Luna şi acest unghi 
este o lovitură puternică adusă încrederii în sine şi puterii de a merge mai departe pe un 
drum greu, de a împlini o misiune sau de a da curs unui ideal comun, de a pune încă o 
cărămidă la un zid care acum pare că despartă bucuriile de necazuri, dar el, în timp, va 
marca un moment crucial pentru omenire, adică va fi un reper în timp şi spaţiu pentru 
istorici şi nu numai. 

Careul Lunii cu Mercur, în fereastra careului pe care Saturn o face cu Soarele 
oferă în primul rând o explicaţie asupra decăderii sociale. Este posibil că explicaţiile 
acestea, cele ale zilei de 18 iunie, să nu fie dintre cele mai bune, ci doar să incite spre a 
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da curs unui alt val de nemulţumiri sau confruntări, ori, de partea cealaltă, să 
construiască un fel de compulsie socială în care oamenii să devină dintr-odată extrem de 
preocupaţi de muncă pe care o prestează şi să nu mai vadă nimic altceva în jur, să-şi 
izoleze agresivitatea, obsesiile în preocupări care necesita efort fizic sau intelectual, ori 
să-şi inhibe porniri care, în viziunea lor, în desfăşurare, ar fi total lipsite de autocontrol. 

Este lesne de înţeles că acest impuls, privit la nivel social, aduce complicaţiile 
comportamentale în interiorul grupurilor, că ideea de putere este răstălmăcita şi se vor 
da azi atât de multe definiţii încât ajungem că aruncăm pe fereastra DEX-ul. Pentru că 
avem în primul rând planete individuale implicate în aspect, dar şi un element 
astrologic care ne îndrumă destinul, care nu trebuie să fie neapărat social, public, ci, 
acum, el poate face referire şi la o realizare de ordin personal, într-un sector privat, 
multe din eforturile şi responsabilităţile zilei vor fi puse pe seama individului, a 
cetăţeanului, a muncitorului, a statutului pe care îl avem în familie. 

Prin urmare, 18 iunie este o zi de îndoială asupra propriului traseu, de 
ascundere într-un loc întunecos, de autoanaliza rezultată din tendinţa de a gândi, 
regândi, reanaliza un proiect dur, rece, tangent la puţin, restricţie, sărăcie ori nimicnicie. 
Atenţia se va îndrepta mai mult spre lideri, spre cei care dispar dintr-odată din cadru, se 
ascund, ori se fac mici pentru că acum considera că a sosit momentul să se ocupe de 
viaţă de familie, de plăceri personale ori de sănătate. 

Pentru că îndoială faţă de propriul traseu, faţă de propriul destin, faţă de 
complicaţiile pe care în evoluţia sa le poate comporta este o problemă minoră în 
comparaţie cu tulburările sociale pe care sectorul public îl comporta, 18 iunie poate 
trece drept o zi liniştită, fără evenimente majore. 

Cei care până acum nu s-au implicat în frământările sociale din ultima perioadă 
şi au preferat o poziţie în umbră, acum se simt lezaţi în idealul lor şi vor dori să şi-l 
apere. Aceştia vor fi adevăraţii actori ai scenei sociale în 19 iunie. 

 
 
 
Sâmbăta, 19 iunie 
În fiecare an Soarele şi Saturn se întâlnesc într-un unghi de 90 de grade de două 

ori, prima dată în arcul ascendent, când Soarele se desprinde de conjuncţia cu Saturn, şi 
apoi după ce trece de opoziţie şi Saturn revine din mersul său retrograd. Azi când Luna 
trece prin conjuncţia cu Saturn, iar Soarele ridică a doua cuadratură cu Saturn din ciclul 
pe care îl face cu această planetă, planetele par că se grupează pe centre de putere, două 
câte două, în patru grupuri distincte şi care toate pendulează trăsăturile sociale intre 
anarhie, comportament antisocial, chiar huligan, şi desprinderea de valorile perene, de 
linişte, de ceea ce conferă siguranţă şi încredere. Aceste grupări sunt: Jupiter-Uranus în 
Berbec, Luna-Saturn pe final de Fecioară, început de Balanţă, Neptun-Lilith-Chiron pe 
final de Vărsător început de Peşti şi conjuncţia în orb maxim Pluton-NN. 

Ziua de 19 iunie este inedită prin acest aspect al grupării, al regrupării împotriva 
unui inamic, iar aceste patru centre de putere par să se separe în două, personalizate de 
Soare, din semn mutabil, Luna, până la 11:12, din acelaşi mod vibratoriu, şi Pluton 
alături de conjuncţia Jupiter-Uranus, de pe semne cardinale. Nu este o cruce cosmică 
sau dacă se împlineşte, în limita toleranţei, atunci este atipică, dar Soarele şi Luna – 
vedete în această dispunere magistrală - sunt fiecare în opoziţii cu Pluton (Soarele) şi 
respectiv conjuncţia Jupiter-Uranus (Luna). 

Toate acestea aduc o explozie de haos şi instabilitate o descindere de forţe, poate 
cea mai amplă şi mai negativă din întreaga conjunctura astrală a lunii iunie. Unii care au 
fost până acum feriţi de tulburările sociale pe care le traversam se vor auzi strigând “Au 
înnebunit oamenii”. 

Ziua de 19 iunie va fi strâns legată de ziua de 16 iunie, când Neptun şi Lilith au 
tulburat ceea ce nu trebuia şi implicit de ziua de 15 iunie când binele şi răul, într-o luptă 
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haotică şi anarhica, au cerut anularea limitelor dintre aceste două direcţii ale societăţii, 
pentru a se lupta parte în parte fără reguli. 

Careul Soarelui cu Saturn este semn de restricţie a unei restricţii, de anulare a 
unei anulari şi de strangulare a unei impuneri aberante susţinută pe deciziile pripite ale 
lunii mai. Venus din Leu, cu forţa să imbatabila, bazându-se pe charisma şi puterea 
discursului va cere mulţimii obedienta şi o va obţine. Nemulţumirea pe care ziua o va 
aduce va fi aceea că dincolo de măsură care cade azi, dincolo de deciziile care tulbură 
mintea şi se succed cu o mare rapiditate, dincolo de puterea cu care o forţă alcătuită din 
puţini membri se menţine în calitatea de lider, divulga faptul că în spatele anularii sau 
frânarii de azi stau adevăratele intenţii ale impunerilor anterioare, integrate de 
contextul astral al lunii iunie. 

Cu alte cuvinte, trebuie să ne aşteptăm că mici modificări ale lui 19 iunie să fie 
determinate de efortul susţinut făcut de la începutul lunii şi până acum. 

În ochii omului obişnuit aceasta urzeală ce seamănă cu un fel de “alba-neagra” 
aduce un risc major, acela al furtunii, al taifunului, al uraganului care, pentru un 
cercetător, este un fenomen interesant al naturii, dar pentru omul de rând un dezastru, 
o catastrofă. 

Prin urmare, 19 iunie aduce lupta pentru întâietate mult prea aproape de un 
final apoteotic. Se spun adevăruri greşelile, se folosesc mijloace mai puţin corecte şi se 
cauta soluţiile cele mai rapide, chiar dacă sunt cele mai dureroase. Un careu care se 
suprapune peste alte vibraţii tensionante îi va face pe oameni să se îndoiască de puterea 
şi voinţa lor, de norocul pe ni-l dă Dumnezeu, de conjuncturile favorabile pe care 
Destinul le are înscrise într-un program încă de la începutul vieţii. Acum totul se 
amesteca şi, aceleaşi planete care la naşterea tranzitau un anumit punct, acum îi poate 
oferi omului şansa să ierte tot ceea ce s-a întâmplat până acum, pentru a renaşte, pentru 
a se împăca, pentru a da mâna cu duşmanul cel mai mare, pentru a depăşi o etapă. Cu 19 
iunie se depăşeşte o etapă, dar prin asta se va lăsa în urmă ceva personal, concret, o 
casă, un post, o funcţie, un pat, o familie sau sentimente adânci pe care le-am tot trăit de 
la începutul anului încoace. 

Mulţi dintre noi îşi vor aminti azi de ipostaze stranii ale începutului de an, de 
demersuri haotice, de încercarea de a diminua un rău personal, de a face dreptate de 
unul singur şi de a impune prin tonul vocii, atitudine, ori verticalitate un nou etalon de 
abordare a relaţiilor personale sau profesionale. 

 
 
 
Duminică, 20 iunie 
Ultima zi a săptămânii este o zi bună la capitolul realizări în societate, dar tristă 

în ceea ce priveşte resurse personale. Pe contextul tulbure al zilei anterioare puţini au 
fost cei care au resimţit în mod direct pierderea de vitalitate pe care vântul stelar o 
impune acum, însă azi, după ce legăturile acestea negative s-au mai detensionat, 
oboseala acumulat de-a lungul ultimelor două săptămâni azi îşi spune cuvântul. 

Tocmai de aceea 20 iunie poate, cu Soarele anaretic în cea mai mare parte din 
timp, întoarce cuvântul împotriva celui care l-a folosit, împotriva celui care nu ştie să 
tacă, să fie echilibrat sau ponderat, împotriva celui care judecă prea repede o situaţie sau 
care nu ştie să se moduleze după trebuinţele vremurilor de acum. 

Soarele azi îi pune pe oameni să treacă prin momente penibile, în care nu pot să 
refuze, în care sunt obligaţi să facă faţă unor situaţii de care au tot fugit toată lună 
pentru că îi pot compromite uşor. Azi mulţi se dau se gol că nu ştiu nimic sau nu ştiu aşa 
cum ar trebui să ştie o informaţie sau se ascund bine în spatele unui zâmbet cald de care 
nu i-am ştiut în stare. 

Este, din acest punct de vedere, o zi penibilă, pentru că ne solicită peste limita 
suportabilităţii şi ne invită să face ceea ce este împotriva idealului, împotriva profesiei, 
în contrapartidă cu forţa gândurilor sau calitatea lor. Va trebui să suportăm discursul cu 
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precipitaţii al vecinului de scară sau al unchiului din Germania care îşi aminteşte brusc 
de rudă cu care semănăm cel mai mult şi pe care, tocmai din această cauză, nu am 
plăcut-o niciodată. Ca urmare a acestui imbold, va trebui, pentru a fi un bun 
interlocutor, cel în cauză să ia parte afectiv şi informaţional la conversaţie. 

În plan social penibilul ia proporţii înfricoşătoare. Se spun lucruri care nu au 
nevoie de replică. Se aruncă vorbă cu patos, cu efervescenţă, cu elan muncitoresc din 
spatele unor ziduri de gheaţă de care nu poate trece nimeni. 

Dacă miercuri, 16 iunie, Lilith şi Neptun au trecut printr-o conjuncţie malefică, 
acum se văd primele roade. Atunci s-a gândit procedura, minciună, demagogia, 
intervenţia ori falsă imagine, iar acum toate acestea prind viaţă, îşi arata primele 
frunzuliţe. 

Cei care îşi neglijează avertismentele medicale, cei care uită azi că moralitatea 
înseamnă şi efortul de a pune “Nu”, seriozitatea de a asculta, obligativitatea de a înţelege 
şi disponibilitatea de a fi prezent în mesajul recepţionat ori transmis, vor schimba 
direcţia vibraţiilor astrale spre consum, nu spre acumulare prin complementaritate. Azi 
iluzia devitalizează, nu îl motivează pe individ să depună efort şi din munca să să se 
aleagă cu ceva roade, ci îl păcăleşte că este înconjurat de prieteni şi dacă se lăsă în voia 
stării de a fi iubit şi nu răspunde la fel, aburul fin al personajelor se disipa, se ridică şi 
dintr-odată se vede vorbind singur mulţimii care nu-i mai răspunde, nu-i mai oferă feed 
back, nu-l mai aplaudă, dar nici nu-l mai acuza. Unii ar spune acesta este momentul în 
care le îngheaţă ghinionul, dar această idee nu este decât o altă dovadă de inconştienţă, 
pentru că nu realizează că împreună cu acel presupus ghinion le îngheaţă şi norocul 
firav pe care destinul li-l trimite acum că o încercare serioasă, că o tulburare interioară, 
că o îndoială sau negare. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii este un fel de încununare a tuturor zilelor 
acestei săptămâni. Dacă până miercuri conjuncţia Lilith-Neptun a adus haosul şi 
agresivitatea ca regulă şi exemplu al schimbărilor de neoprit prin care trece societatea 
umană, de miercuri şi până azi Soarele a strâns cu fiecare zi trigonul cu acestea două, 
prin care acum se va motiva în sens pozitiv aceste tendinţe haotice şi anarhice pe care le-
am regăsit de-a lungul întregii săptămâni. Toate aceste ne duc cu gândul la 2001, 1991, 
1982, 1973 sau chiar la a doua parte a secolului ai XVII-lea. 

Faptul că cei mai mulţi dintre astrologi invoca motivul istoric al acestor 
conjuncturi nu înseamnă că s-a şi găsit soluţia. Dincolo de evenimentele istorice şi date 
stau oamenii cu puterile şi dorinţele lor. Acum, în aceste momente de importanţă 
majoră pentru societatea umană, noi suntem cei care luăm parte activ la forţele cosmice 
şi prin noi ele devin surse ale dezordinii sau motive ale sublimării naturii inferioare într-
una superioara. 

Mulţi se vor întreabă azi dacă astrologia este sau nu veridica şi dacă nu cumva se 
exagerează pe această idee, căutându-se o motivaţie de altă factură pentru frământările 
sociale pe care le trăim. Realitatea astrală este dincolo de puterea noastră de înţelegere 
şi evident de cuprindere, de vreme ce de cel puţin doi ani suntem chemaţi periodic la 
reculegere şi hotărâri unitare, constructive pentru a opri procesul de degradare, iar noi 
am abordat opusul acestora, susţinându-ne mai mult orgoliul, decât coeziune în grup. 
Aşa cum temperatura apei rămâne o constantă necunoscută până când omul nu intra în 
contact cu ea, până când nu o preia şi nu o integrează că informaţie recoltată din mediul, 
la fel se întâmplă cu perceperea realităţii astrale care, în viziunea limitată o omului 
modern, chiar dacă îşi scalda fiinţă în deplinătatea ei, în fluviul vibraţiilor cosmice, pare 
inexistentă pe ideea că tot ceea ce nu văd nu mod direct nu există, iar ceea ce nu înţeleg 
nu a fost creat încă. 

Iluzia negaţiei este un deliciu pe care îl vom savura azi. Unii se vor arăta încântaţi 
de adevărul gustat dincolo de perdeaua iluziei, bucurându-se că deşi nu au cunoscut în 
mod direct Providenţa, ea a existat alături de ei în permanenţă pentru că au crezut în ea, 
alţii vor fi deranjaţi la stomac, pentru că nu vor mai putea digera propriile iluzii despre 
sine, propriile erori de gândire şi judecată pe care, acum, într-un efort de protecţie a 
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propriei fiinţe vor încerca să le vomite, să le expulzeze din minte, gând, corp, acuzând, 
învinuind sau suferind. 

Să nu uităm, viaţă şi astăzi este ceea ce trăieşti! 
 
 
Luni, 21 iunie 
Dacă ne uităm pe cerul zilei de 21 iunie şi ne oprim doar la unghiurile care se 

împlinesc acum la grad perfect ne va cuprinde un sentiment de uşurare pe motiv că, 
neavând niciun aspect stresant, ziua poate decurge în bune condiţii şi şansele de a fi o 
reuşită a săptămânii cresc foarte mult. 

În ciuda a aceea ce s-ar grăbi unii să declare, 21 iunie nu este deloc o zi reuşită în 
sens pozitiv, prin implementarea valorilor pozitive, prin inducerea unei stări de bine 
prin trasarea unei deschideri speciale pe care oamenii nu trebui să o mai gândească, ci 
doar să o trăiască. Această zi se desprinde serios din sectorul zilelor pline de tensiune 
care devin grele prin volumul mare de conflicte şi prin tensiunea continuă pe care o 
induc, produc un declic, o deschidere a unei supape, al unui robinet pe care apoi nimeni, 
prin niciun mijloc, nu-l mai poate închide. Cei care-şi limitează faptele doar la ziua de 21 
iunie vor pierde din vedere aceste aspecte pentru că vor neglija aplicaţia opoziţiei 
Soarelui cu Pluton şi al careului Soare-Uranus, vor uita de viteză impresionantă cu care 
Mercur trece prin domiciliul sau stricând tot ceea ce este bun, risipind aspectele 
valoroase ale vieţii prin vorbe fără rost, discuţii sterile, neputinţa de a pune stop 
dorinţelor, prin risipa sau nevoia de spectacol, de circ.Cei care au luat deja contact cu 
aceste trăsături negative, care le-au exprimat participând şi la discuţii fără finalitate, la 
bârfe, la circ, cei care au risipit agoniseala ultimilor ani pe obiecte de inventar mai mult 
sau mai puţin utile se vor gândi că acel confort pe care îl percep azi, chiar de dimineaţă, 
nu este altceva decât bucuria pe care criză, lipsurile, conflictele profesionale de durată, 
erorile de judecata din săptămânile anterioară, o fac să pară lipsită de valoare. 

În realitate, oamenii vor suferi azi de neîmplinire, incertitudine, de neînţelegeri 
datorate cuvântului, traducerilor, transmiterii unei informaţii, vor suferi că nu sunt 
sinceri, că deformează realitatea sau să spun un adevăr parţial. Unii vor folosi minciună 
pentru că le place să mintă, alţii pentru că suferă de narcisism, cei mai mulţi însă vor 
traversa o singură dată în zi un moment de zguduire, de cutremur, de tulburare, de 
agitaţie care le va intensifica teamă de oameni, de necunoscut, de incertitudinea 
viitorului său punctual faţă de o persoană, ori faţă de mai multe. 

Trecerea Soarelui în Rac, intensifică tensiunea dintre emoţii şi idealuri, dintre 
sentiment şi privaţiuni, dintre “ceea ce simt că trebuie să fac” şi “ceea ce fac şi nu am voi 
să simt”. Cu Soarele într-un semn dramatic şi suspicios, Luna trece în Scorpion (cădere) 
şi azi se fac planuri de răzbunare. În interiorul grupurilor apar azi din nimic frământări, 
schimburi de replici care aduc în discuţii amintiri ale umanităţii de la Adam şi Eva 
încoace. Acestea duc la leziuni, hotărâri luate prea tranşant, părăsiri, concedieri, ori 
expulzări pe motivul sancţiunii sau pe baza unor abuzuri săvârşite în trecut. Combinaţia 
Soare în Rac, Lună în Scorpion îl privează pe om de lumină, de linişte, de înţelegere şi 
lumina solară este înlocuită de una chimică, de strălucirea becului, trezirea la contactul 
cu lumina solară înlocuită de o cană de cafea ori medicamente. În ceea ce facem, dintr-
odată ne lipseşte aerul, se evaporă cuvintele şi ca să facem faţă apelăm la ceea ce am 
depozitat, ceea ce am acumulat. 

Să nu ne mirăm dacă azi ne trezim fără leafa, că abonamentul la autobuz nu mai 
este valabil sau că sim-ul de la telefon şi cardul de salariu nu mai sunt valabile. Soluţia 
acestor tulburări este aceea de a face apel la o structură de stabilitate: ne sunăm părinţii, 
contabilul, facem apel la economiile din bancă, facem vizite dese consilierului, ne 
împăcăm cu soţul/soţia şi cheltuielile se împart s.a.m.d. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii este o zi de pace cu condiţii. Mulţi nu vor 
anticipa ceea ce se va întâmpla în zilele următoare şi tocmai de aceea vor căuta să se 
bucure de tot ceea ce le vine din jur, fără să invoce, să cheme, să tenteze. 
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Unghiurile negative ale săptămânii vor fi active încă de zi. Aşa că, o doză de 
nesiguranţă, o senzaţie de neîmplinire, o teamă de necunoscut, o suspiciune legată de 
oamenii cunoscuţi despre care avem azi altă părere vor tulbura armonia pe care ne-am 
imaginat-o de dimineaţă. Ca şi cum am devenit proprietari pe o imensă autostradă, pe 
care ne putem plimba în voie, dar la fiecare pas necunoscuţii, care nu ştiu de nou 
proprietar, intra pe drum, dau buzna, apoi îşi cer scuze şi pleacă, suficient cât să tulbure 
momentul de intimitate şi fărâmă de linişte. 

Recomandarea pentru o astfel de zi este aceea de a scoate la lumina informaţia, 
adevărul, curajul, împotriva deficientelor de limbaj, a fricii că mintea va gândi una şi 
gura va spune altă, împotriva impulsului de a contracta, de a ascunde sau scufunda. 
Adevărul este cel care limpezeşte totul şi azi a da curs tendinţei de a ascunde pe motiv că 
aşa se cade, aşa trebuie, aşa face toată lumea şi deci aşa trebuie să facem şi noi, a 
participa la un rău colectiv pe motiv că acesta este cursul şi nu ne putem împotrivi este o 
greşeală. 

Marea diferenţă între valorile zodiilor Rac, pe care începem să le simţim azi, şi 
Fecioară, active prin Saturn de ceva vreme încoace, şi Vărsătorul, prin Neptun care îl 
tranzitează şi care aduce o mare păcăleală ca sursa a durerilor şi sărăciei, ne scoate la 
lumina diferenţă majoră dintre acestea: dacă toate aceste trei semne dispun de o mare 
forţă interioară şi o impresionantă disponibilitate spre efort, doar Vărsătorul poate 
atinge finalitatea, de aceea chiar dacă toţi se sacrifica, doar Vărsătorul este eroul. 

Azi, vibraţiile astrale ne pot ajuta să înţelegem ce ne împiedică să devenim eroii 
propriilor vieţi, ce ne împinge să atingem libertatea şi, mai ales, unde se cuibăreşte frică 
de a face un ultim efort. 

21 iunie va fi deci o zi care ne va încerca pe încredere sau, la un alt nivel, pe 
credinţă! 

 
 
 
Marţi, 22 iunie 
Nici bine nu s-a terminat ziua ca, în primele ore ale acesteia, Soarele împlineşte 

careul cu Uranus. O cuadratură între simbolul forţei individuale şi cel al forţei 
universale, între idealul personal şi cel colectiv, între închistarea lui “Eu” susţinut de 
construcţii individuale şi distrugerea limitărilor personale prin confruntări sociale, 
extinderea nivelului conştiinţei, încercări ale vieţii, smulgerea individului din locul său 
de baştină, din confort sau siguranţa, aduce în primul rând o acută criză de identitate. 

Pentru că aspectul se împlineşte în timpul nopţii, multe dintre aceste idei, multe 
din stările încordate care ne vor controla de-a lungul zilei se vor cuibări acum în suflet, 
neoprite de raţiune, intelect sau bariere de natură comportamentală. În somn, în stare 
de receptivitate faţă de stimulul astral oamenii devin instrumente ale unor idealuri pe 
care nu le înţeleg. 

În sfera individuală, careul Soare-Uranus îi anulează omului simţul realităţii, îi 
diminuează modestia, îl motivează pentru a se supraaprecia, pentru a-şi supraevalua 
calităţile, pentru a-şi vedea totul la alte dimensiuni, tangente la irealitate. Mulţi vor 
suferi azi că sunt ignoraţi, se vor plânge şi prin asta vor considera că li se încalcă 
drepturi. Neevaluandu-şi corect situaţia ori statutul individul, va cădea în ridicol, va uita 
măsură, bunul simţ şi îşi va atribui titluri de glorie pe care nu le merită. 

Pe segmentul social acest unghi este cauzator de pierderi, distrugeri prin 
intermediul apei sau, prin apelul la calitatea subtilă a acestui element, prin agresiuni 
îndreptate împotriva tradiţiei, a unui sentiment de apartenenţa naţională, de elevare 
socială, împotriva unui popor care, sub presiunea unor atacuri repetate, va dispărea, va 
fi absorbit de alte structuri, de alte popoare. Absorbţia a ceea ce este toxic, negativ, 
radioactiv, distrugător, devine atributul acestei zile şi cei sensibili, care au abilitatea de a 
lucra cu energia, vor pune pe seama acestui unghi atacuri energetice, preluarea stărilor 
energetice inferioare la întâlnirea cu oameni agresivi, negativ sau perverşi. 
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Pe aceste fond, Luna din Scorpion, împlinind un sextil cu Marte, un careu cu 
Venus şi un trigon cu Junon, le oferă oamenilor nu un sprijin în a face faţă 
evenimentelor, aşa cum am indicat mai sus, ci explicaţii, justificări, scuze, motivaţii. 

În a doua parte a zilei, după ce trigonul Soarelui cu Chiron s-a consumat şi Luna 
devine planeta mediatoare Nodurilor sale, scopul, aspiraţiile, instrumentele de lucru 
devin altele. Oamenii prind mai mult curaj, gândurile par mai ordonate şi mulţi dintre 
noi vor căuta să se axeze mai mult pe calităţile, abilităţile ori pe competentele verificate 
în timp. 

A doua aparte a zilei va fi percepută de mulţi dintre noi că o invitaţie la “fac ce 
ştiu mai bine” sau “fac ce-mi place”. Totuşi nu trebuie să uităm că acest trigon benefic, 
pentru că se construieşte între două careuri pe care Soarele le face cu două planete în 
conjuncţie, întâi cu Uranus (azi) şi apoi cu Jupiter (mâine) calitatea şi maturitatea 
trigonului Soare-Chiron va fi şi pentru novici şi pentru cunoscători ca un instrument de 
sedimentare, de înţelegere a unor evenimente care s-au tot repetate în ultimele 10 zile, 
de identificare a unor probleme de sănătate, a unor distorsiuni, tulburări de 
comportament, a unei opoziţii, vizibilă mai mult în cercuri restrânse, dar, prin realitatea 
ei şi, implicit, prin lipsa de susţinere socială pe care a generat-o, cauzatoare de leziuni. 

Prin urmare, 22 iunie este o zi de sentinţa. Pentru că există o mare presiune 
interioară şi această presiune este înţeleasă că o sumă de factori în care oamenii au avut, 
prin prezenţă şi hotărâre, un rol decisiv, azi se caută vinovaţi aşa cum se căutau 
vrăjitoarele în perioada inchiziţiei. Asupra relaţiilor va plasa un sentiment de 
neîncredere, de nesubordonare motivat de lipsa de susţinere sau abandonul. Mulţi 
dintre cei care au fost susţinuţi pozitiv de la începutul anului acum îşi văd scaunul 
topindu-se în îndoială şi singurătate, acum se văd singuri în faţa unui inamic pe care l-
au înfruntata pentru că aveau susţinători, iar acum inamicul nu-i vede decât pe ei. Acest 
moment de înfruntare al adevărului poate fi sfâşietor pentru cei care se obişnuise cu o 
minciună confortabilă sau cu nedivulgarea adevărului întreg. 

Pentru aceştia în mod special 22 iunie este o zi dură şi tranşantă. Lumina care se 
ridică pe cer le arde din ce în ce mai mult pielea pentru că au cultivat de la începutul 
anului un vampirism sistematic însuşindu-şi nemeritat roadele muncii altora. Aceştia 
azi se vor simţi rău, vor fi slăbiţi, iar mintea, prin negativismul ei, le va încuraja 
degradarea. 

 
 
 
Miercuri, 23 iunie 
Dacă ziua anterioară a fost o zi de sentinţa, 23 iunie aduce executarea sentinţei, 

în chinuri şi îndoială, în intransigenta şi dureri fizice, în pesimism şi negativitate. Azi 
drumurile se încurcă, emoţiile se dau peste cap şi căutam vinovaţi pentru a justifica 
faptul că dacă executăm o pedeapsă, dacă purtam o etichetă nu înseamnă că suntem şi 
vinovaţi de ceva. Suferinţa, prin Lună în Scorpion, are o trăsătură cu totul aparte. Ea va 
scufunda ceea ce provoacă suferinţă, nu pentru a-şi stinge durerea, ci pentru a o înlocui 
cu altele, dintr-o acută nevoie de diversitate. Scorpionul pentru că este un semn de 
evoluţiei al Leului, deţine şi informaţia care i-a motivat elevarea: noutatea. Când 
noutatea devine o trăsătură a Leului, aceasta iese din cadrul său restrâns, uita că 
elementul său conserva apă şi mimează trăsăturile Vărsătorului, aşa fiind perceput şi 
din exterior. Motorul, dar şi combustibilul acestei schimbări de registru 
comportamental, este ambiţia, tocmai de aceea acest semn se consuma pentru a străluci. 
În efortul său de a se înălţa sau de a se menţine acolo sus, semnul Leului a acumulat 
experienţe interioare, sufleteşti, emoţionale care, acum, sub înfăţişarea de Scorpion, îl 
vor susţine. Acum nu mai are strălucirea Soarelui, dar are intensitatea lui Pluton, nu 
mai are forţă arzătoare, dar se scaldă în apele primordiale din care cu toţii am apărut şi, 
prin asta, ştie ceea ce este comun tuturor. Cu Lună în Scorpion şi Soarele în Rac, azi, la 
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fel că luni, se revine asupra emoţiilor primordiale, asupra vinovaţilor, asupra a aceea ce 
produce suferită şi durere – o trăsătură a perioadei, nu doar a acestei săptămâni. 

Având în spate acest periplu evolutiv – de la Leu la Scorpion – Luna, în sextil cu 
Saturn, dar şi în careu cu Lilith şi Neptun, îi va da atât de multă siguranţă în ceea ce este 
negativ şi pervers, încât intenţionat vor fi folosite gesturile şi cuvintele care vor deranja, 
intenţionat se va refuza sprijinul, intenţionat se va gândi rău despre un apropiat pentru 
a-i încurca drumurile, subţia binele, şi aşa vulnerabil, şi pentru al slabi şi mai mult. 
Intenţia aceasta este demnă de compasiune pentru că indică un nivel de vibraţie 
periculos şi care este specific oamenilor care nu se simt bine dacă nu au în jurul lor 
oameni care să sufere împreună cu ei. Din momentul în care ţinta a fost atinsă, se vor 
evidenţia două trăsături: primă este indicată de aerul de superioritate care va spune “tu 
suferi, eu nu”, chiar dacă individul suferă pentru că a fost agresat de cel în cauză, ori s-a 
lucrat pentru a-l aduce în această stare (trăsătura specifică Scorpionului), iar a două “ce 
milă mi-e de tine că suferi!”, care se traduce prin “dacă tu suferi înseamnă că eu îţi sunt 
superior” (trăsătura capricorniana). 

Trecerea Lunii în Săgetător, spre seară, nu va putea schimba lucrurile, ci va aduce 
o şi mai mare vulnerabilitate celor deosebit de sensibili, care sunt uşor de rănit, care nu 
au valori personale pe care să se sprijine, care depind mult de ceea ce le oferă aproapele 
sau societatea. 

Prin urmare, ziua este o zi periculoasă pentru dreptate, echitaţie, schimb, 
pentru raporturile cu instituţii, pentru funcţionari, pentru cei care şi-au construit prin 
munca un statut. 23 iunie aduce o schimbare negativă în registrul vibraţilor astrale şi azi 
se declanşează un val de schimbări ce vor acţiona până la toamnă împiedicând 
dezvoltare, progresul sau inovaţiile, opunându-se infiltraţiilor pozitive şi aducând mai 
multă densitate problemelor pentru că nu permit asimilarea ideilor noi. 

Acesta este un punct negativ al pierderilor financiare şi împreună cu 21 
septembrie 2010 şi cu 16 decembrie 2010 marchează un minim al succesul în acest 
domeniu. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a cultiva tot ceea ce raţional ne 
amintim că este pozitiv, de la a cultiva o floare, a oferi o prăjitură şi împreună cu ea o 
mângâiere unui copil obligat să cerşească sau chiar de a asculta simplu şi cu afecţiune 
ceea ce oamenii au de spus. 

Fiţi pozitivi azi! Consumaţi-vă întreaga energie pentru a fi pozitivi aşa puteţi 
schimba sensul negativ şi dureros al predispoziţiilor şi vă protejaţi de explicaţii penibile 
ori lipsite de vreo relevantă existenţială. 

 
 
 
Joi, 24 iunie 
Cu Lună în Săgetător şi Mercur în Gemeni, ambele aflate într-un mers rapid, însă 

acum Mercur aflat într-o relaţie specială, dar incompletă cu domiciliul sau, tocmai 
pentru că se deplasează foarte rapid, aduce zilei o tensiune pe viteza de reacţie, o grăbire 
a faptelor, o precipitare a vorbirii care va avea în spatele său o agresivitate accentuată. 

Luna, la puţin timp de la miezul nopţii, va ridica un trigon cu Jupiter şi până în 
mijlocul zilei acesta este singurul aspect pe care îşi sprijină faptele şi singurul element 
de factură astrală important pentru mersul evenimentelor. Pe un asemenea aspect 
oamenilor le creşte puterea interioară, încrederea, forţa fizică şi nevoia de a demonstra 
puterea şi impulsivitatea. Mulţi se vor trezi în plină noapte şi-şi vor consuma o mare 
parte din energii înfruntând în minte un inamic invizibil sau se vor arunca într-un 
dialog interior intens. Cu cât ne apropiem mai mult de mijlocul zilei motivele de 
confruntare se transformă încet în motive de luptă, de ceartă, de dispută, de sfidare, de 
gâlceavă. Se va invoca o nedreptate săvârşită în zilele anterioară şi dacă iniţial apăsarea, 
nemulţumirea are un argument moral, egoist, dar sprijinit pe reguli de conduită, cu cât 
de apropiem de seară cu atât devenim mai temperamentali, cu atât mai înţese devin 
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sentimentele şi ceea ce invocăm, motivele care ar trebui să ne ajute să înţelegem sau să 
ne apere de un factor agresiv devin instrumente puerile care ne compromit şi mai mult. 

Careul lui Mercur cu Saturn este o sursă de arogantă şi infidelitate, de sfidare şi 
nepăsare, de forţă care distruge sau care instiga la ridiculizare şi susţine uitarea, 
neputinţa de a gândi, forţa distructivă care dărâma clădirile, care fisurează conductele şi 
care face să se infiltreze apa prin pereţi. Extinzând aceste trăsături spre sfera 
personalităţii, a da curs acestor tendinţa înseamnă vulgaritate, devitalizare, boala prin 
epuizare penibilă, lipsa de motivaţie pentru un trai decent, sugestibilitate. 

Pe aceste fond, ultimul aspect al zilei, care ar fi trebuit să fie un aspect bun aduce 
înclinaţie spre sugestie, spre recomandări de factură externă, spre teatralitate, spre 
jonglerii lingvistice, spre pasiuni periculoase, toate îmbrăcate într-o haină comercială, 
frumos croită, strălucitoare şi plăcut mirositoare. 

Prin urmare, ziua aduce tulburările de voinţa ca fiind simptome ale unei 
redresări. Iluzia binelui, chiar dacă acesta arată cam ciufulit şi cu pantalonii rupţi, îi va 
tenta pe oameni şi le va sugera că răul pe care îl simt şi îl trăiesc azi este etapa finală pe 
care, prin coalizare, îl vor putea depăşi. Ceea ce vibraţia astrală aduce azi că eveniment 
va fi tangent la sistemul juridic şi va duce spre finalizarea a ceea ce Jupiter din Berbec, 
anterior, prin aspectul său negativ cu Soarele, a predispus. Azi mulţi dintre noi 
descoperă motive de disconfort şi dispută şi vor merge în instanţă pentru a li se face 
dreptate. 

A apela la o instituţie pentru a rezolva divergentele ce survin pe careul Mercur-
Saturn este un evident semn de slăbiciune. Pe acest aspect tot ceea ce este legat de 
educaţie, memorie, tradiţie sau respect prin lege, moralitate, justiţie este afectat şi 
răsturnat. 

Dacă se poate pune o etichetă unei zile, atunci 24 iunie va fi în mod indubitabil o 
zi a prostiei. 

 
 
 
Vineri, 25 iunie 
Una dintre cele mai intense şi dinamice zile ale lunii, este 25 iunie pentru că va 

găzdui trigonul lui Mercur cu Luna neagră cu doar câteva ore înainte de a trece în 
semnul următor, dar şi careul sau cu Uranus spre seară, după ce dă semne că se va 
acomoda cu efortul, dramatismul şi sarcinile suplimentare. 

25 iunie este, după o legiferarea aberantă, vizibilă în 24 iunie, o zi a deciziilor 
logice, dar incomode. Azi memoria ne joacă feste, iar atunci când îşi face datoria este 
total inutilă, chiar incomodă, pentru că ne aduce în centrul atenţiei informaţii şi stări 
sufleteşti prea intense, nepotrivite contextului, penibile. Brusc ni se face dor de casă 
după ce ne-am urcat într-un mijloc de transport în comun pentru a ne îndrepta spre 
locul de muncă. Acolo facem o obsesie din nevoia de timp liber şi cerem o învoire sau 
tragem de timp până la terminarea programului. 

La încheierea programului impus, a sarcinii ce se deduce din profesie, căutam o 
bancă într-un parc pe care aşezându-ne dorim să ne simţim că în copilărie, că acum trei 
ani în urmă sau că în ecranizări celebre. 

Aceasta pendulare între valori care nu-şi au rostul acum, între nostalgii 
apăsătoare, dar imposibil de trăit în contextul unei vieţi încărcată de îndatoriri, termene 
şi sarcini profesionale, aduce frustrare şi neputinţa de a spera într-un viitor realizabil. 

Aşa că, începând cu a doua parte a zilei ne lăsăm antrenaţi, pentru următoarele 
14 zile, în frământări existenţiale pe care nu le putem împărtăşi, îndoială că finalitatea 
pe care o dorim va putea fi vreodată atinsă şi emoţia iniţierii unei noi etape de 
dezvoltare socială. 

Şi în Rac, Mercur se va deplasa foarte repede, aproape la fel de repede că în 
Gemeni, apăsând piciorul pe acceleraţie, de această dată nu într-un avion cu reacţie, ci 
la bordul unui submarin. Pentru că începutul se produce pe un careu Mercur-Uranus 
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(conflict între cunoaştere şi disponibilitate), dar şi pe o opoziţie Soare-Pluton (conflict 
între lumină şi întuneric), şi în apropierea unui moment încărcat de sacru, de schimbare 
a vibraţiei, de modificare a conduitei, de maturizarea prin apelul la experienţele 
parcurse de la începutul anului până acum, se vor impune modificări esenţiale în 
comportamentul oamenilor. Aflat în Peşti, dar certata cu idealul şi aspiraţia sa spre un 
sacrificiu continuu, Chiron ne va ajuta azi să retrăim ceea ce ne-a supărat foarte tare, ce 
ne-a provocat o mare durere de-a lungul anului 2010. Mulţi dintre noi acum se vor lupta 
cu iresponsabilitatea celorlalţi, adică se vor lupta cu morile de vânt, fiind expuşi la 
decepţii şi devenind prin asta vulnerabili. 

Opoziţia Soarelui cu Pluton de anul acesta este un aspecte de o mare agresivitate, 
unul violent, pentru că este înconjurată de un careul şi un trigon ce caută să impună 
dizarmonia ca regulă şi resentimentul ca măsură, etalon sau standard. Duritatea acestui 
aspect inspiră astrologilor teamă şi îi determină pe aceştia să le reamintească oamenilor 
de dragoste şi echilibru, de putere pozitivă şi frumos. Antagonismul celor două forţe va 
leza viaţa de familie, rupând legături care păreau stabile, aducând complicaţii care vin 
de la bani, lipsa lor sau numărul prea mare, de la acumulare inutilă de valori, achiziţie 
de proprietăţi, returnare de împrumuturi sau de revendicare a bunurilor dintr-o 
moştenire. 

Racul şi Capricornul sunt oricum două semne puse pe jar de câţiva ani încoace, 
de când Pluton a trecut în Capricorn, dar acum prin trecerea lui Mercur în Rac şi deci 
prin amplificarea vibraţiei cardinale, dinamismul şi nevoia soluţiilor rapide, imprudenta 
şi responsabilitatea, ambiţiile penibile ori copilăreşti ţin locul celor mai alese 
sentimente, chiar a educaţiei. 

Pe aceste unghiuri oamenii nu devin brusc needucaţi, nu-şi uită manierele şi nu 
se dezbracă de tot de caracter, ci dau viaţa acelor porniri vulgare, acelor impulsuri 
mlăştinoase, specifice semnelor de apă – în cazul nostru specifice Racului – care devin 
agresive prin lipsa de experienţă sau schimb. 

Prin urmare, asistăm din nou la declanşarea unui moment important în 
evoluţia umanităţii, un punct cheie în demersurile de schimbare a priorităţilor 
predispus de complexul de factori astrali susţinuţi de toate planetele cu deplasarea lentă 
în modul specific, aşa cum încercăm de la începutul anului să le identificăm. 

Dacă pentru cei lucizi, uitarea, pierderea într-o stare sufletească va fi azi evidentă 
prin confuzie şi discontinuitate, pentru omul comun 25 iunie este o zi aprigă, o zi a 
rătăcirii, a tulburării de personalitate. Este ziua în care ne lovim cel mai bun prieten şi 
ne lăsăm cuprins de sentimente sinistre, ce devin cu atât mai periculoase cu cât le 
argumentam mai bine sau le vom găzdui mai mult. 

Soarele şi Pluton se opun în fiecare an o singură dată, dar să se împlinească 
aceste aspecte când Mercur construieşte un halou de tensiune astrală cu Uranus şi 
Chiron, pe fondul unui careu în T din ce în ce mai strâns şi mai puternic, este un 
eveniment astral rar. 

Dacă dorim ca peste ani să nu privim înapoi cu mânie la această perioadă, va 
trebui să nu acordăm deloc important sentimentului negativ care ne va cuprinde azi. 
Orice explicaţie să o lăsăm în aşteptare, orice răspuns să-l amânăm şi să punem îndoială 
pe cele mai evidente aspecte ale vieţii. Să nu vă lăsaţi păcăliţi nici de binele care ia 
amploare azi, pentru că acest careu între Mercur şi Uranus aduce în primul rând 
disimulare şi va dori, spre exemplu, să-şi justifice dragostea intensă faţă de un cunoscut 
ca un efect al umilinţelor primite din partea altuia, să se sacrifice pentru idealul social 
pentru că, în realitate, viaţa personală nu are rost, sens ori intensitate şi efervescenta. 

Fugiţi de fugă de realitate, dar să nu vă luaţi prea în serios pe un aspect atât de 
agresiv pentru că întreaga forţă interioară ar putea fi atât de otrăvitoare încât eliberarea 
de o tensiune de moment ar putea însemna despărţirea de singura persoană din jur care 
ar fi putut să uşureze povara. 
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Sâmbătă, 26 iunie 
Iată că vine şi Luna plină în Rac şi vin şi furtunile interioare, şi, pentru că trece 

prin Capricorn, Lună are de împlinit multe aspecte cu planetele din semne cardinale, iar 
Mercur va avea şi el un moment dur, o ipostază dificilă, rece, caustică, atât de dificil de 
înţeles şi integrat încât ar putea inspira milă. 

Dacă Luna plină din Rac pune în balanţă sentimentele, avuţia sufletească, 
experienţele mici, mărunte, personale, trecerea lui Junon prin conjuncţia cu Coada 
Dragonului, cu puţin timp înainte ca Mercur se împlinească un careu cu Jupiter, aduce 
dezintegrare, frică, descoperire, eşec prin exces de zel, epuizare prin lipsa de măsură ori 
ponderaţie. 

Dacă am avut impresia că am văzut totul în materie de intensitatea negativ a 
relaţiilor, de tulburare a gândurilor, de întoarcere din drum de mai mult ori, chiar şi din 
faţa uşii, de pe scări sau din faţa magazinului, înseamnă că nu am avut nici cea mai vagă 
ideea ce înseamnă ziua de azi. Combinaţia dintre superficialitatea intensă şi electrizanta, 
care incita sentimentele şi aduce întâlnire, efort, consolare, dar şi dramatism şi 
schimburi multiple, în interior se amplifica şi teamă de singurătate se va instaura din ce 
în ce mai tare. 

În prima jumătate a zilei vom obosi din cauza multiplelor activităţi, a contactului 
cu acest dinamism astral pe care mentalul nostru îl va traduce greşit şi în loc să aducă 
amploare faptelor sau profunzime sentimentelor, el ne pune pe drumuri şi ne trimite de 
10 ori la maşina de spălat rufe, de 20 de ori la frigider după cuburi de gheaţă ori o porţie 
rece de mâncare. Efectul nu poate fi cel pe care îl intenţionam pentru că Luna plină în 
Rac scade temperatura ori o creşte disproporţionat, slăbind echilibrul termic şi 
rezistenţa la boli. Vom fi astfel mult mai expuşi la afecţiuni bronhopulmonare, la 
tulburări de nutriţie, efectiuni ale stomacului şi, pornind de la asta, la dificultăţi de 
înţelege, de asimilare a experienţelor vieţii, de digerare a acestora ori de asimilare a ceea 
ce este bun şi valoros. 

Apa fizică azi ne poate răni, dar şi cea spirituală, prin răceala ei ori prin 
abundenţă. Indiferent că se strânge sau se prelinge, că îngheaţă şi îşi măreşte volumul 
sau se prăbuşeşte de la mari înălţimi împreună cu ceea ce cuprinde, apa devine azi o 
sursă de suferinţă. 

Momentul de opoziţie a lumânăriilor, de dispunere antagonică, aduce o axă 
Capricorn-Rac un semn de consolidare a relaţiilor prin amplificare a elementului care 
le-a şubrezit prin puţinul sau. Dacă relaţiile până acum au fost delicate din lipsă de timp, 
Luna plină din Rac aduce azi încheierea unei etape şi simplificarea sarcinilor, iar dacă 
abundenţa de trăiri, replici ori de elemente care se suprapuneau împovărau, deficitul de 
atenţiei, neputinţa de a construi fraze inteligibile, precipitarea vorbirii ori desprinderea 
de vechile obiceiuri, fie ele bune ori rele, aduce un neobişnuit spirit de dreptate în care 
întregul este echilibrat prin suprimarea vocii care strigă cel mai tare. 

Prin urmare, 26 iunie este o zi stranie, de mare intensitate care merge în 
direcţie reechilibrării sistemului. Multe din cele ce se vor întâmpla azi, pentru că se 
produc pe trecerea lui Junon prin punctul de maximă nevralgie (conjuncţia cu Coada 
Dragonului) relaţiile personale sau cele de factură social, maniera prin care acestea se 
unduiesc sau se desfăşoară, pârghiile sociale care duc la relansarea individului sau la 
prăbuşirea sa totală în infern aduc atât de multă originalitate zilei încât mulţi o vor lua 
ca punct de referinţă pentru ceea ce va veni începând cu luna iulie 2010. Azi mulţi dintre 
noi îşi vor da seama că se complac într-o stare sufletească periculoasă, că încurajează 
discuţiile sterile, că le întreţine sau că îşi fac rău singuri întreţinând relaţii care nu au 
nicio eficientă, dar nici nu se remarca printr-o calitate specială. Aceasta măsea stricată 
este scoasă din locul unde a stat de la începutul anului şi aruncată la gunoi. 

Elementul straniu al acestei zile nu este însă acesta al justiţiei, prin care un rău 
eliminat din locul unde se instaurase produce o eliberare, o reechilibrare a sistemului, ci 
acela de unduire, de declanşare al unui val care va produce, prin scufundare, o 
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uniformizarea a elementelor. Prin uniformizarea elementele negative care aveau ca scop 
ocuparea unei poziţii centrale, cei care se credeau “mai egali decât alţii”, grupările care 
au întreţinut o dizarmonie printr-un bine artificial au, începând cu această zi, un 
moment de stop, o revenire, o topire a puterii lor distructive nu pentru a face bine, ci 
pentru a se uniformiza un întreg. 

Dacă ziua ne ceartă alegerile, ne sancţionează faptele sau ne mustra gândurile şi 
sentimentele trebuie să o luăm ca pe un serios semnal de alarmă că, în problema ridică, 
ne-am însuşit o poziţie pe care nu o merităm. 

 
 
 
Duminică, 27 iunie 
Dacă toată săptămâna Mercur a fost un asistent harnic şi atent al Soarelui, 

urmărindu-i de aproape mişcările, gesturile şi întărind cu idei practice ambiţiile şi 
exuberanta acestui astru, acum a sosit momentul să se confrunte singur cu inamicul nr. 
1 – Pluton. Dacă până acum strigă şi el din spate, ameninţă că un căţeluş care latră de 
după piciorul stăpânului, acum a sosit momentul să înfrunte marele dulău fără să-l aibă 
pe stăpân alături. În faţa unui asemenea eveniment nu este bine nici să te aventurezi la 
drum, nici să-ţi stabileşti întâlniri cu persoane care nu ar înţelege o ieşire delicată, dar 
nici să-ţi laşi gândurile în părăsire ori să-ţi petreci ziua amestecând lenea cu nostalgia 
vremurilor bune care nu se vor mai întoarce, probabil, niciodată. 

Când Mercur şi Pluton se opun, primul tip de confruntare care se vede este 
“incompatibilitatea”. Întâi ies scântei, apoi cele două planete produc aceleaşi reacţii în 
oameni încât, de frică, aceştia se asociază cu cei pe care niciodată nu i-au suportat, 
apreciat sau înţeles. Acest gen de amestec este specific combinaţiilor de tip apa-aer, în 
care chiar şi când se amestecă cele două nu se pot combina şi produsul nou este o soluţie 
zgomotoasă care nu rezistă în forma asta decât sub o presiune – în cazul nostru frică. 

Opunându-se pe axa Capricorn-Rac aspectul loveşte în pasiuni, talente abilităţi 
impunând efortul, chiar peste limita suportabilităţii, în fata inteligenţei, a talentului 
intelectual, a abilitaţilor organizatorice, de coordonare sau de control. Cei care sub 
impulsul opoziţie ies din tipul acestei direcţii şi vor să se impună că iniţiatori de curente 
şi direcţii sunt certaţi, jigniţi, se fac glume pe seama loc, ori devin subiecte de bârfe. 
Ideea de a lovi capul care se ridică mai sus este efectul cumulat al celor două poziţii care 
nu suporta înălţimile (Pluton), dar şi construcţiile mai bune, mai eficiente, ori mai 
frumoase decât ceea ce deţine el (Mercur). 

Elementele pregătitoare acestei tendinţe ne vin din unghiurile pe care Luna le 
face cu Marte (trigon), Capul Dragonului (conjuncţie) şi Junon (opoziţie). Deci pentru 
orice demers, fapta, indiferent că este cu caracter social sau personal, ambiţia şi 
neputinţa de a accepta valori mai mari decât cele pe care le deţinem la un moment dat, 
aspiraţiile înalte, nevoia de a beneficia de o oportunitate care înaltă sau de a demonstra 
valoarea printr-o competiţie sau printr-un conflict, aduce zilei o notă obositoare, de 
efort intens şi epuizant. Riscul de a cădea într-o stare proastă, de a pierde din vedere 
educaţia, rafinamentul şi elegantă de dragul unui succes, a unei oportunităţi ivita brusc 
prin care cel în cauză poate demonstra lumii cine este el, duce la pierzaniei. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii aduce o sinteză haotică, o rătăcire 
periculoasă a minţii. Dacă opoziţia lui Mercur cu Pluton este evenimentul principal al 
zilei şi ea, prin faptul că instiga la ciudăţenii din frică, reuneşte extreme care fiecare are 
un istoric, de la începutul anului şi până acum, plin de evenimente negative îndreptate 
unul împotriva celuilalt, faptul că Luna neagră va trece mâine în Peşti aduce zilei de azi 
o întunecare de-a dreptul sinistră. 

La fel ca în multe dintre zilele acestei săptămâni recomandarea este aceea de a 
impune pozitivitate gândurilor şi de a lăsa natură, viaţa, destinul să-şi unduiască 
valurile, să ridice pe rând oamenii spre vârfuri apoi să-i coboare şi să-şi poată modela 
întregul pentru a-l face pregătit pentru noile evenimente, o parte din ele ce vin cu 2011, 
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care vor excela în intransigenta şi agresivitate. 2011 va avea de suporta o Lună neagră în 
Berbec după ce în a doua parte a anului 2010 ea ne va îmbolnăvi pe toţi de pesimism, 
prin parcurgerea zodiei Peşti. 

Indic aceste elemente pentru azi pentru că acum ele se furişează prin intermediul 
motivaţiilor şi tot ceea ce vine spre noi acum pare credibil, chiar dacă mai târziu nu va fi. 
De mâine, când schimbarea de vibraţii este vizibilă, mulţi dintre noi îşi vor aminti de 
filtrele mentale şi chiar le vom folosi. Tocmai de aceea dacă numim 27 iunie ca fiind o zi 
de contaminare nu greşim deloc. 

 
 
Luni, 28 iunie 
Ne apropiem de finalul lunii iunie si totusi suntem înca în plin forfot astral. Azi, 

Lilith trece în Pesti schimbând complet gama de predispozitii, în special pentru 
România, ca tara Varsator, dar si pentru fiecare individ în parte, încurajându-i pe 
oameni sa lupte în mod echitabil pentru libertatile lor, nu prin mijloace imorale sau prin 
tehnici de manipulare ori santaj. Tot azi se împlineste o conjunctie Soare-Mercur, a 
patra din cele sapte programate pe anul acesta. 

Faptul ca în prima jumatate a anului s-au consumat patru dintre conjunctiile 
Soare-Mercur nu este de trecut cu vederea pentru ca subliniaza, printre alte evenimente 
astrale, si greutatea speciala pe care au avut-o deciziile acestor prime sase luni ale lui 
2010, riscul mare pe care l-am traversat si pentru care a fost nevoie de o mare putere de 
concentrare. Într-o alta ordine de idei, aceste patru conjunctii au adus o întarire 
malefica atunci când conjuncturile au excelat la acest capitol. 

Luna azi paraseste Capricornul si intra în Varsator, preluând tensiunea si 
neputintele pe care Lilith le-a lasat acolo de izbeliste. Pe acest transfer oamenii se simt 
neajutorati si îsi vor consuma multa energie pe proiecte de mica amploare, se vor arunca 
efectiv asupra evenimentelor neesentiale, dându-le o amploare majora pentru a ascunde 
lipsa de cuprindere, lipsa de viziune, neputinta de a integra sau întelege rostul pe care îl 
au în acel loc si la acel timp. Efectul va fi mai mult vizibil în sfera emotionala unde se va 
acumula multa tensiune, prea multa pentru a rezista neconsumata. La trecerea Lunii 
prin Pesti, la prima conjunctie cu Lilith, tensiuni mai vechi, întâlnite acum pe un teren 
nou, vor exploda si va aduce prima fisura a celei de a doua jumatati de an. Asta se va 
întâmpla chiar saptamâna asta, joi, 1 iulie. 

Trecerea Lunii negre în Pesti impune un alt gen de tentatie, o alta constructie, o 
alta gama de încercari care vor aduce cu adevarat schisma între oameni, separarea 
membrilor grupului care au miscat un mecanism tendentios, distrugerea unui ideal 
iluzoriu în care libertatea unuia era folosita împotriva libertatii altuia si când a fost 
vizibila lipsa de scrupule, haosul în gândire si decizii. 

Motivul principal pe care îl scoate în evidenta trecerea Lunii negre în Pesti este 
stingerea. A stinge un foc, o flacare aprinsa de prea mult elan si tinuta la mari înaltimi 
prin aspiratii ireale au fost în ultima vreme întretinute de conjunctia acestui element 
astrologic cu Neptun – iluzia. Nemultumirea a fost aproape de psihoza, tulburarile de 
personalitate aproape de limita unui diagnostic si încrederea prea mare într-un ideal 
ridicat în detrimentul altora sau fara a tine cont de toate elementele care construiesc. 
Toate acestea se sting dintr-odata ca un carbune aprins ce intra în contact cu apa. Asa 
începe un ritual magic, asa se transforma o energie negativa într-una pozitiva, asa se 
dizolva tensiunile care, în contact cu mobilitatea aerului, distrug în mare viteza totul. 

Stingerea prin submersiune aduce însa si sufocare, limitarea într-un spatiu 
închis, izolarea într-un sector social plin de suferinta si neputinte, de incertitudini, doliu 
si disperare. Mobilitatea Lunii negre în Pesti este aproape de psihopatologie. Stie si 
întelege tot ceea ce atinge si nu suporta sa-si schimbe structura pentru ca are de 
conservat ceva, are de protejat un sâmbure de adevar pe care îl va propulsa sau dezvolta 
în 2011, când va trece prin Berbec. Motivele suferintei si vindecarii sunt, prin aceasta 
noua pozitie, atât de strâns legate încât numai terapeutii, cei care cunosc procedeul, cei 
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care Cunosc, Stiu, Înteleg pot sa le separe. Celorlalti, a se vindeca de o boala prin 
suferinta, li se va parea la fel de crunt cu a se îmbolnavi, a plati o greseala mai veche li se 
va parea o mare nedreptate, iar a fi lasati sa persiste în greseala li se va parea un 
privilegiu pe care îl cer si pentru care sunt dispusi sa plateasca un pret prea mare, sa-si 
sacrifice bruma de bine care le-a mai ramas. 

Daca Lilith în Varsator a adus o trista libertate de alegere, în Pesti ea ne va aduce 
o sugrumare a placerilor, o inversare a lor, o înraire a sufletului simplu prin lipsuri, 
durere, umilinte si privatiuni. 

Aspectul terapeutic al lui Lilith în Pesti este însa unui apostolic. Daca primim un 
bine, suntem obligati sa facem o ofranda universului salvând din suferinta pe cineva, 
daca primim putere, suntem invitati sa eliberam de neputinta un suflet ratacit, iar daca 
bucuria ne inunda, pentru ca destinul nu are acum prin ce sa ne încerca, nu trebuie sa 
fugim de leprosi, ci sa-i îngrijim cu devotament si dragoste pentru ca, asa cum spune 
Filocalia, cu totii sunt „madulare ale aceluiasi corp unic de Lumina”. 

Totusi, aspectul miraculos si magic al Lunii negre în Pesti, pâna pe 23 martie 
2011, va aduce raceala si înstrainare si va coaliza într-un mod negativ cu Pluton din 
Capricorn si cu Neptun din Varsator, aratându-se, pentru ca este în semnul cel mai 
avansat fata de cei doi, înteleapta, superioara, dominatoare si puternica doar pentru 
impune celorlalti suferinta. Lilith în Pesti ne îndeamna sa cerem ajutor de la cei pe care 
i-am umilit, de la cei pe care i-am jignit, de la cei cu care avem de consumat o karma 
negativa si conflictele specifice acestui element astrologic asa trebuie întelese. 

Prin urmare, ziua este dinamica si binefacatoare, tulburator de puternica 
pentru ca aduce pe un teren neutru, pe o zona de granita, elemente despre care nu se 
stia ca pot convietui. Acum, acele grupuri, acele persoane dintr-odata respira acelasi aer 
si nu se asfixiaza, beau din aceeasi apa si nu se otravesc, ba mai mult lucreaza bine 
împreuna pentru ca Soarele si Mercur în cazimi (conjunctie la toleranta de mai putin de 
jumatate de grad) le da putere de concentrare. 

Luna coloreaza întregul cadru impus de ingresul lui Lilith în Pesti si de 
conjunctia Soare-Mercur aducând prin trigonul cu Saturn si sextilul cu Uranus o 
mediere pe conflicte mai vechi, o întelegere de scurta durata, o solutie care poate prinde 
radacini, daca este asociata si cu bune intentii sau se sprijina pe motive personale, pe o 
conditie morala aleasa. Aici contextul astral nu este risipitor, ci chiar se pune aceasta 
conditie pentru ca reusita sa fie întreaga. Bunele intentii vor fi astazi rasplatite cu 
solutii, detensionare, poate chiar eliberare de o povara ce nu putea fi dusa mai departe. 

Pe sectorul medical, Luna în Varsator, cu Soarele în Rac într-o strânsa fuziune cu 
Mercur, actioneaza asupra sistemul endocrin, suprasolicitându-l. Un bine nemeritat, ar 
spune ocultistii, le este oferit acum oamenilor, o fericire pe care nu si-o pot stapâni si se 
lovesc unii pe altii în salturi de ovatii dupa care se supara si se acuza de agresiune. Fara 
sa-si înteleaga reactiile cei mai multi azi îsi vor extinde zona intima si, pentru ca nu 
abordeaza aceasta destindere în mod constient, devin din ce în ce mai vulnerabili. 

 
 
 
Marti, 29 iunie 
29 iunie aduce o zi de premonitie, de întelegere subtila a unor situatii, fenomene, 

de destainuire pe ascuns pe care o face un apropiat fata de noi sau despre noi, despre 
declansarea unor elemente de conduita sociala pornind de la descoperirea unor secrete, 
care prin vechimea lor pot fi numite vestigii. 

Când Marte într-un semn de pamânt intra în relatie de prietenie, de stimulare 
reciproca, de dinamizare, cu Capul Dragonului primul element care este trezit este 
ambitia. Azi oamenii se vor gândi mai mult la ceea ce se pricep cel mai bine sa faca, la 
puterea de munca, la abilitatea de a solutiona prin intermediul tehnicii moderne sau 
prin mijlociri din partea unor prieteni sau protectori. Azi se pun bazele unei noi 
colaborari, a unei strategii de dezvoltare personala sau interpersonala la un nivel atât de 
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puternic si dinamic încât multe lucruri bune din 2010, ce-i drept mult mai putine ca 
numar decât cele rele, vor porni de la gândurile si demersurile acestei zile. 

Semnul de afirmare este deci unul cât se poate de amplu si dinamic si va favoriza 
tot ceea ce este în relatie cu statul, cu functia de conducere, cu domeniul sportului, al 
competitiilor în general. Sunt încurajate semnele de pamânt (Taur, Fecioara, Capricorn) 
sa actioneze si prin aceste semne de aer devin mijloace de expresie, produsul final al 
intentiilor prin favorizare, avansare, ori defaimare sau distrugere. 

Elevarea si afirmarea sociala, ca semn pozitiv al acestei relatii dintre curajul lui 
Marte si determinismul lui NN, peste contextul în care maleficii sunt înca într-o relatie 
dinamica, de expresie personala, prin influenta lor, capata nuante dramatice. Daca azi 
cineva se ridica, în mod obligatoriu altcineva trebuie sa cada, iar daca se doreste mai 
mult decât destinul ne ofera în mod simplu si accesibil, atunci va trebui sa se ofere un 
pret. Cu Marte în Fecioara pretul va fi întotdeauna unul legat de viata personala. Stresul 
pe care îl impune vietii private va fi prima leziune a acestei pozitii si multi se vor amagi 
(pentru ca avem înca activa conjunctia Lilith-Neptun) ca destinul le suplineste 
neîmplinirile personale cu beneficii sociale. În realitate, daca familia ar fi o prioritate, 
daca bucuriile personale ar porni dintr-o placere de a convietui sau de a schimba 
impresii si cu un apropiat, atentia noastra nu ne-ar mai spune ca societatea este cea care 
ne împlineste. 

Prin urmare, 29 iunie este o zi deschisa catre nou, catre oportunitati, catre 
sanse, dar de care va benefica fara efecte secundare doar cel destept si ponderat. Cine nu 
se va multumi cu ceea ce primeste în mod simplu si va abuza de bunavointa unui 
sustinator sau a unei institutii, pentru a obtine mai mult, va trebui, nu peste mult timp, 
sa ofere un pret. Pretul va fi unul prea mare, unul sinistru care le va amplifica stresul si 
îi va trimite înapoi la insecuritatea si singuratatea de la care au pornit. 

Beneficiile acestei zile sunt însa un semn de progres si dezvoltare, chiar daca 
unele se vor darma imediat ce s-au înaltat la cer, pretentiile si lipsa de masura fiind un 
indiciu al faptului ca exista, chiar si în astfel de momente, inegalitati între oameni si 
pentru asta nu cerul hotaraste, ci noi prin înclinatie, nivel de cultura, grad de rafinament 
ori substanta. 

 
 
 
Miercuri, 30 iunie 
Ca o parte a întregului complex de factori astrali ce au marcat întreaga luna iunie, 

30 iunie, prin opozitia discreta pe care Luna o face cu Venus, îngusteaza mult 
posibilitatile de reusita si sansele pe care le asteptam la finalul acestei luni. 

În mod firesc, dupa o luna încarcata cu evenimente majore si cu decizii care au 
lasat urme adânci în destinul fiecaruia, este de-a dreptul straniu sa ne asteptam la 
rezultate pozitive, la solutii care sa ne avantajeze, la finalizarea în mod benefic a 
demersurilor, însa aceasta va fi starea de spirit a acestei zile. Se întâmpla asa pentru ca 
opozitia Luna-Venus se produce în separatia (desprinderea) conjunctiei Soare-Mercur, 
adica vom îndrazni mai mult pentru ca am intrat în posesia unor rezerve, am prins mai 
mult curaj si am descoperit un nou tip de limbaj, idei noi, oportunitati noi. 

30 iunie aduce deci o tensiune care ne trezeste la realitate. Pentru ca Luna se 
deplaseaza repede, evenimentele ramân doar în cadrul acestei zile. De mâine altele vor 
trece în prim plan, altele vor fi fortele care vor coordona gândurile si faptele. 

Când Luna i se opune lui Venus oamenii vor fi constienti în egala masura de cele 
doua tipuri de reactii la impulsul astral. Primul efect al opozitie este tulburarea 
sentimentelor, modificarea conduitei, înclinatia spre lene, disconfort, critica, risipa ori 
pierderi din neatentie sau naivitate. În al doilea rând, relatia antagonica a celor doua 
aduce o acumulare a toxinelor în sânge, intoleranta la alimente aflate într-o alta stare 
decât cea solida, ori contactul cu alimente care devin toxice prin cantitate. Glandele cu 
secretie interna sunt agasate de acest unghi, dar si sistemul venos superficial diminuând 
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eliminarea substantelor toxice, ori agravând unele afectiuni printr-o defectuoasa 
functionare a sistemului venos. 

Prin urmare, vibratiile zilei aduc semnale care sperie, care nemultumesc, ori 
care ne incita teama si panica. Ceea ce aduce 30 iunie nu este însa de amploare, ci doar 
semnul unei slabiri organice, semnul unei epuizari, indicii care vorbesc despre lipsa 
vitalitati, neputinta de a asimila si consuma în raporturi egale. 

În plan psihic aceste conjuncturi astrale (în special datorita conjunctiilor în limita 
tolerantei pe care le construieste Luna cu grupul de planete de pe finalul Varsatorului si 
începutul Pestilor), aduc un dinamism prost orientat, aprecieri eronate asupra grupului 
si observatii sau întelegeri care în esenta sunt bune, dar care nu pot fi integrate corect în 
context. 

În plan comportamental, opozitia Luna-Venus instiga la separare ori la critica 
nejustificata, la exprimare prin defecte, neputinta de a tine cont de nevoile celorlalti si 
tendinta de a transfera responsabilitatea pe umerii celui mai slab. 

Ultima zi a lunii devine un exemplu de proasta conduita si o sinteza, vizibila mai 
mult în relatiile personale si mai putin în cele profesionale ori sociale, a elementelor 
care ne-au dezamagit cel mai mult de-a lungul întregii luni iunie. 

 
 
 
Joi, 1 iulie 
Prima zi a lunii iulie vine cu un soc astral dublu: primul din parte conjunctiei 

Mercur-Coada Dragonului si al doilea din conjunctia Luna-Lilith, ce va finaliza tensiune 
creata la începutul saptamânii, la intrarea Lunii negre în Pesti. 

Aceste doua elemente nu se vor aseza pe brate diferite ale balantei, ci se vor 
îngramadi pe acelasi taler, împingându-se si cautând prin agresivitate ori abuz sa-si faca 
mai mult loc. 

Suntem deja familiarizati cu nostalgia si patima lui Mercur în Rac, cu aspiratiile 
sale spre ceea ce nu poate atinge si, ca un efect al proastei evaluari, cu dezamagirile sale 
lipsite de substrat real. Acum însa tot ceea ce am gândit ca fiind motiv de îngrijorare 
devine fapta, tot ceea ce ne-a inspirat teama urla în centrul orasului, prin rezonanta, 
prin efectul cumulativ colectat din mediu, devine real. 

Unii astrologi indica Nodul de Sud al Lunii ca fiind un instrument de pedeapsa, 
de penitenta, de sanctiune atât pe latura personala a vietii, cât si pe cea sociala. 
Intensitatea cu care acesta actioneaza pare sa eclipseze alte elemente astrale sau sa le 
asimileze mesajului sau. Astfel, conjunctia Luna-Chiron pare sa puna la dispozitia 
conjunctie Mercur-NS intuitia, inspiratia, imaginatia si sensibilitatea dând un sens 
melodramatic vietii, dar nu unul utopic, ci unul real, concret, cu trimitere la întâmplari 
si fapte care s-au consumat de la începutul anului pâna acum. 

Trecând printr-un semn de impunere si coalizând cu conjunctia Luna-Lilith, 
aceste aspecte vin cu hotarâri gata elaborate, cu sarcini gândite separat de grup si 
aruncate înaintea celor care trebuie sa le execute. Nu exista argument pentru asta, iar 
daca trebuie o explicatie atunci lipsa de timp va fi cea mai întâlnita explicatie, 
supertfugiul tuturor. 

Trecând prin conjunctia cu Lilith, Luna va aduce o împreunare stranie, 
nepotrivita contextului, dar care va parea cea mai buna solutie. Daca la prima vedere 
oamenii se vor complimenta si vor lucra împreuna, în spatele acestei aparente ei îsi vor 
dori raul unii altora, se vor zburli atunci când trebuie sa lucreze împreuna sau când 
trebuie sa transfere unii altora din responsabilitati. Gândul ca acel personaj care, de la 
începutul lui 2009, a fost marginalizat sau sanctionat, lovit sau dat ca exemplu negativ, 
este acum promovat si ca o parte din responsabilitatile agresorului trec acum în sectorul 
agresatului, amplifica si mai mult starea conflictuala pentru ca în mijlocul zilei, când 
Luna ridica un sextil cu Pluton, acum aflat în pozitie inferioara fata de Lilith pe aceasta 
constructie de malefici Pluton-Neptun-Lilith, asa cum indicam anterior, un debuseu, o 
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explozie de nemultumire, va schimba brusc atmosfera, dar care, în mod paradoxal, nu 
va fi îndreptata împotriva celui care impune stres, ci spre un cunoscut cu care persoana 
în cauza are o relatie armonioasa. Având aceasta dihotomie între cauza si efect, mijlocul 
zilei de 1 iulie va exploda într-o abundenta de nemultumiri, de acuze spune pe la colturi, 
prin bisericute, prin grupuri despre care nu s-a stiu niciodata, prin organizatii oculte sau 
cu scop conspirativ, prin cabinetele de consiliere sau prin biserici, la spovedanie. 

Oriunde întâlnim un cunoscut trebuie sa-i spunem focul inimii, pentru ca nu mai 
putem sa-l controlam si cei care de obicei nu obisnuiesc sa procedeze asa, vor fi cei mai 
surprinsi de presiune vibratiei astrale, de tensiunea acestui impuls care îi face sa-si 
exprime nemultumirile care încep cu „Gata, asa nu se mai poate!” 

În a doua parte a zilei, Mercur va împlini un sextil cu Marte aducând în centrul 
atentie una dintre cele mai interesante relatii care exista în astrologie Rac-Fecioara. 
Fiind semne de sextil, cele doua zodii beneficiaza de o gratie speciala din partea 
astrologilor si, desi multi sunt surprinsi de legatura speciala care se construieste 
spontan între acestea, de atractie subtila pe care o comporta cele doua semne, indiferent 
ca suporta evenimente benefice ori malefice, regula de baza impune între ele o 
întelegere motivata, argumentata, justificata ori sustinuta de un ideal comun. Daca în 
relatia de compatibilitate Racul impresioneaza o Fecioara ambitioasa, poate prea 
ambitioasa fata de posibilitatile pe care le are, prin harnicie, disponibilitate la efort, 
posibilitatea de acumulare, sensibilitate, prin intermediul celor doua planete, acum, se 
produce o fuziune între intentie si vointa, între curajul de a da drumul la vorba si 
neputinta de a se mai opri. Cu toate ca aceste calitati ale Racului sunt adevarate 
nestemate ale zodiacului, pentru a si le mentine Racul este tot timpul în tensiune, la fel 
si Fecioara, însa pe motivatii diferite. Ceea ce le leaga este exact ceea ce le fascineaza si 
pe ele în orice tip de relatii ar construi: misterul. Daca zodiile de apa în general lasa o 
unda de mister asupra anturajului, se mândresc cu asta si depun mari eforturi pentru a-
si mentine aceasta nebuloasa, misterul Fecioarei, în mintea unui Rac, este chiar si 
pentru astrologi o enigma. Numai un Rac astrolog ar putea sa explice aceasta 
componenta eleganta, rafinata, respectuoasa si gentila care se construieste între cele 
doua semne ce reusesc sa se încline cu multa admiratie unul în fata celuilalt, 
recunoscându-si meritele, chiar si atunci când se consuma într-un conflict. 

Îmbinarea celor doua tipuri de mistere acum, prin intermediul a doua planete 
dinamice - Mercur foarte grabit prin Rac, iar Marte încarcat de povara unui tranzit prin 
Leu de aproape 8 luni, asupra caruia înca mai reflecteaza - este de bun augur pentru 
grupurile mici, pentru viata de familie, pentru parteneriatele individuale, pentru 
relatiile simple de prietenie. La nivel social, fuziune celor doua aduce nemultumirea 
trecutului în prezent, pe motiv ca dinamismul lui Mercur în Rac inspira un mediu 
prielnic solutionarii, însa nu se are în vedere rapiditatea cu care aceasta planeta se 
apropie de ultimul grad al zodiei, viteza sa de deplasare si precipitarea pe care o va arata 
atunci când va încerca sa solutioneze. Rezultatul va fi o zapaceala generala în care 
discretia, specifica acestor doua zodii, va fi lezata, iar misterul lor agresat de aprecieri 
lipsite de demnitate. 

Prin urmare, prima zi a lui iulie aduce întâlniri remarcabile. Azi valorile 
trecutului se întâlnesc pe un teren neutru si se încearca o solutionare a ceea ce a fost 
nedrept sau violent în perioada octombrie 2009 – iunie 2010. Pentru ca avem un 
Mercur în Rac acum esecul va fi înteles si interiorizat si nu va produce distrugeri majore, 
mobilizari în masa, nu va doborî destine, ci va fi asumat de cel în cauza, însa în timpul 
tranzitului prin Fecioara (27 iulie – 3 octombrie), când în intervalul 20 august – 13 
septembrie Mercur va fi si retrograd, vom avea de înfruntat adevaratele tensiuni, 
efectele unor modificari de structura care fie au fost desavârsite acum, fie au fost doar 
initiate. 

Perioada acestui sextil este una magica si oricât de dura sau dureroasa va fi 
pentru oameni ea va fi în ochii astrologului un semn de racorire a ambitiei ce vine 
dinspre zodia Leu, al focului care arde fara sa tina cont ce, de domolire a aspiratiilor 
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imposibile si a grandomaniei, a egoismului sau vanitatii. Este deci un semn ca avem 
ceva de purificat sau de echilibrat în destinul nostru. 

Sa vorbesti azi de iertare si întelegere când miza va fi imensa, înseamna să fii deja 
călit în evenimente similare, înseamna să ai deja o doza de întelepciune pentru ca 
iertarea, azi, nu implica numai alegerea, adica sa-ti stabilesti pe cine si ce sa ierti, ci sa te 
si convingi ca, în ciuda a ceea ce mintea selecteaza acum din trecut, în ciuda amintirilor 
negativa care ne cuprind, iertarea este o lumina spirituala, nu un mijloc de 
autoflagelare. 

 
 
 
Vineri, 2 iulie 
2 iulie pare o zi normala cu evenimente ce nu apar brusc, ci sunt efecte ale unor 

fapte construite în timp. Azi Soarele si Luna trec printr-un trigon, cu faza maxima chiar 
la 15 min de la miezul noptii, iar Mercur si Junon prin faza de conjunctie cu doua ore 
înainte de incheierea acestei zile. 

Între aceste doua aspecte majore, Luna are de împlinit un sextil cu Capul 
Dragonului, pe arcul ascendent al ciclului draconitic, o opozitie cu Marte si doua 
trigoane cu Mercur si respectiv Junon. 

O asemenea combinatie, în contextul deloc simplu impus de unghiurile stresante 
construite de planetele grele, aduce o încurajare nepotrivita, solutii care nu pot fi 
aplicate, disponibilitate fata de ceea ce nu poate fi pus în aplicare, dar, de partea 
cealalta, o încurajare a descinderilor în forta, a acuzatiilor directe, a disputelor pe spatiul 
public. 

Sextilul Lunii cu Capul Dragonului va întari azi ideea ca marile evenimente ale 
vietii sunt impuse de un for superior, de un mecanism pe care nu-l putem controla si 
care ne justifica neputinta prin esecuri, lipsa de întelegere, uitare sau durere. Oamenii 
azi se pierd în demersuri ample, care necesita multa energie si, pentru ca nu pot finaliza 
nimic, ceea ce initiaza acum va parea lipsit de valoare sau importanta. Aceste tandem – 
valoare – efort – lipsa de timp – nonvaloare – aduce un esec pe care cei care sunt tineri 
nu prea îl pot suporta cum trebuie. Ei sunt în primul rând vizati si mai ales cei care au 
de sustinut probe de verificari, care au de convins parintii, bunicii, profesorii sau sefii ca 
au pregatirea necesara. Conjunctia între vitezomanul Mercur si Junon le schimba celor 
mai în vârsta parerea, atitudinea, hotarârea, demersul si totul se întoarce pe dos. 

În partea sa buna, ziua sanctioneaza vulgaritatea si cuvintele vor sustine ceea ce a 
fost anterior umilit printr-o actiune în forta. În ochii celor care s-au rugat cerului pentru 
un sprijin, 2 iulie va suna ca un final fericit, ca o mâna a destinului care i-a tras de pe 
margine prapastiei. 

Prin urmare, asistam azi la un fenomen de umbrire, de ascundere, de 
rastalmacire, ori de inversare a unei directii asupra careia s-a insista din toamna lui 
2009 încoace. Fiind vorba despre Marte, Capul Dragonului si Mercur, evenimentele 
acestea nu au fost ascunse, ocultate, nici macar duse în secret, ci la vedere, povestite ori 
discutate la scena deschisa. 

Asa dupa cum vedem, ziua nu aduce nimic nou, nici macar prin conjunctia lui 
Mercur cu Junon, care ar trebuie sa sustina noutatea si forta, însa conjunctia dintre 
Chiron retrograd si Lilith, care se va produce mâine, este mult mai puternica pentru ca 
se produce între planete cu mers mai lent decât cele doua indicate mai sus si binele pe 
care îl primim acum din relatii, asocieri sau pur si simplu pe baza unor contracte de 
colaborare mai vechi, ori prin subscriere la o asociatie, grupa, organizatie, este minim. 

Recomandarea pentru aceasta zi este aceea de a nu lua în serios nimic din ceea ce 
pare decisiv. 
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Sâmbata, 3 iulie 
Conjunctia Chiron-Lilith este cât se poate de interesanta pentru ca aduce 

împreuna doua trasaturi care se aseamana prin finalitate, dar nu prin traseu. Chiron si 
Lilith s-au mai întâlnit în Varsator în 1956, iar de atunci conjunctii au mai avut loc în 
1966 în Pesti, 1976 în Taur, 1986 în Gemeni, iar ultima a fost în 1999 în Scorpion. 

Puterea cu care cele doua elemente astrale actioneaza asupra omului, 
instrumentele pe care le folosesc, dar si efectele pe care le produc nu schimba cu nimic 
lucrurile, nici vibratia contextului astral pe care îl parcurgem. Elementele noi pe care le 
aduc aceasta conjunctie sunt cele legate de psihoterapie, de eliberare de conditionari, 
despartire de un rau, identificarea problemei si abordarea ei cu curajul celui care este 
satul de neputinta, suferinta ori îndoiala. 

Chiron, cu atât mai mult în Pesti, aduce un traseu initiatic greu de exprimat în 
cuvinte, încarcat de mister, ascuns, fara prea multe cuvinte si imposibil de desenat 
acum, când se afla în plina desfasurare. Lilith, în acelasi semn, tulbura sentimentele si îi 
dispera pe oameni cu perspectiva înfricosatoare a traiului de zi cu zi, a compromisurilor 
pe care trebuie sa le faca, a stramutarii din locul ocupat pâna acum, a deplasarii 
constiintei catre o alta gama de preocupari ori informatii. 

Ambele aspecte devin mijloace care amplifica o tensiune si cu cât evitam solutia, 
cu cât credem ca nu este momentul potrivit pentru a o aplica, cu cât ne temem de final 
sau cu cât ne atasam mai mult de ceea ce trebui sa lasam în urma cu atât se amplifica 
tensiunea. Agitatia si tensiune, teama de esec si grija pentru a proteja ceea ce acum 
trebuie schimbat aduc panica, esec, pierderi materiale esentiale. 

Având în vedere ca în aceasta combinatie Chiron este retrograd, ca deplasarea sa 
înapoi sugereaza o grabire, o aducere în prim plan a problemelor care nu mai pot fi 
amânate, ca în acest an Chiron a intentionat grabirea întâlnirii cu Lilith, ne face pe noi 
sa credem ca dincolo de tensiune si regrete, dincolo de esec si pesimism, de lipsuri si 
primejdii exista o solutie, una buna, benefica, terapeutica, una tangenta la sublim sau 
magic, una salvatoare. 

3 iulie nu este însa o zi linistita pentru ca integreaza Luna în fereastra opozitiilor 
pe care Saturn le face cu Jupiter si Uranus si, trecerea acesteia în Berbec, în a doua parte 
a zilei, aduce puseuri de agresivitate, impulsivitate, nevoia de a fi ascultat, nevoia de a 
scoate din minte sau suflet o idee, o stare pentru a ne elibera. 

Prin urmare, 3 iulie devine o zi de afectiune, de boala, o zi în care simtomele o 
iau razna, în care tratamentul nu-si mai face efect, o zi în care apa, din nou, poate 
îmbolnavi sau vindeca miraculos, o zi a desprinderii de trecut, de instrumentul de 
tortura, o zi a eliberarii de o mare complicatie. 

Evenimentele pe care Lilith si Chiron le predispun, nu intervin agresiv în viata 
sociala, ci în cea a individului. Astfel ca nu trebuie sa ne asteptam la framântari sociale, 
la demersuri sociale care sa modifice starea de fapt a lucrurilor. Asta nu se va întâmpla! 
Va exista însa o modificare în constiinta fiecaruia, o deplasare a întelegerii spre alte 
zone, pe alte trasee pentru o mai buna întelegere a solutiilor care plutesc în jurul nostru. 
Tensiunea dintre oameni se amplifica, dar nu se consuma în evenimente. 

Ceea ce vine spre îndeplinire azi se absoarbe miraculos la nivelul constiintei, de 
parca, dintr-odata, oamenii se opresc si gândesc înaintea fiecarei actiuni. 

Pentru cei care lucreaza cu energia, contextul astral din nou le ofera un prilej de 
elevare si rafinare spirituala. Ideea de evadare, de izolare într-un spatiu mirific, într-un 
paradis astral, într-o zona numita de ei „templu de vindecare si armonizare” va aduce 
sub alta forma modificarea starilor de constiinta si deplasarea atentiei spre zone 
neexplorate pâna acum în mod direct. Prin asta 3 iulie poare deveni o zi a bucuriei si 
comuniunii. 

Trebuie însa sa nu uitam ca mâine Soarele va trece peste Coada Dragonului si 
multi dintre noi vom uita ceea ce ni s-a întâmplat azi, multi se vor rusina de 
sentimentele de azi si le vor pune pe seama unui moment de ratacire. 
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Nu trebuie sa impunem asupra propriei conduitei gânduri atât de agresive. 
Problemele vin si trec, bucuriile de asemenea si ele nu trebuie sa raneasca sufletul, ci sa-
l faca mai puternic, mai bogat în informati, mai încrezator în natura sa divina, în 
unicitatea sa. 

Azi puterea vine din interior si mentinerea ei în zilele care vin nu depinde deloc 
de unghiurile dintre planete, ci de aportul personal, de ceea ce dorim sa consuma pentru 
a ramâne noi însine. 

 
 
 
Duminica, 4 iulie 
Finalul acestei saptamâni înseamna si finalul unui bine periculos, finalul unei 

etape care de la începutul lui 2010 cauta sa se finalizeze prin mijloace mai putin corecte, 
prin abuzuri ori ilegalitati, prin impunere, greseli sau speculatii. Azi Luna trece prin 
careul cu Pluton, iar Soarele are de înfruntat o sentinta data deja, una asupra carei se 
lucreaza de 10 zile încoace, de când Soarele încet, încet îsi construieste acest aspect. 
Aceasta conjunctie Soare-NS, ridicata pe Ultimul Patrar, deci implicând si Luna în acest 
carusel, streseaza Nodurile sale si întregul tablou cromatic. Prin aceasta interventie totul 
se deseneaza în tonuri închise sau agresive, cu prea multe linii care se întretaie si prea 
multe figuri care nu se disting clar. 

Dincolo de tonul dificil pe care Luna îl impune prin aspectele negative pe care le 
împlineste azi, dincolo de tensiune pe care o raspândeste peste tot, trecerea Soarelui 
prin Coada Dragonului aduce finalul unor demersuri, esecuri în a implementa un 
program social, tensiune pe ideea de apartenenta la un grup sau la o etnie, acumulare de 
valori sau pierdere, respectul fata de munca ori recunoasterea meritelor prin titlul 
stiintifice sau rezultate în urma unor competitii. 

În Rac, Coada Dragonului îsi aminteste de tot ceea ce a fost gresit în trecut, 
rememoreaza, într-un mod obsedant si chiar impulsiv, ceea ce l-a nedreptatit si prin 
asta îsi cauta justificari sa se desprinda de acea parte gresita din întregul în care este si 
el inclus, pentru a merge mai departe, pentru a evolua. Si acest aspect, ca si multe altele 
de anul acesta, în special cele construite de planetele grele, contureaza aceasta idee si 
dezvolta procese care îl duc pe individ prea mult în trecut, îl fac sa revina ostentativ la o 
anumita perioada, fara sa se înteleaga în mod rational ceva din asta. Pentru cei care sunt 
slabiti, din vina lor sau dintr-o cauza necunoscuta, tensiunea dezvoltata de aceste 
unghiuri planetare îi suprasolicita, le îngradeste dreptul la decizie si le diminueaza 
vointa. Pentru acestia, 4 iulie va fi o zi grea, apasatoare, cu dureri fizice sau sufletesti 
intensificate de rememorari negative si pentru care indivizii principali ai acelor 
evenimente sunt considerati adevaratii vinovati. 

În realitate slabirea avansata, lipsa de vigoare, tonus, vitalitate, neputinta de a 
duce la capat o idee coerenta si, în acelasi timp, neputinta de a smulge mintea din drama 
unor întâmplari neplacute, sunt adevaratele probleme. 

Daca din conjunctia Chiron-Lilith oamenii s-au ales mai mult cu lectii personale, 
cu avertismente ce tin de sfera privata a vietii, trecerea Soarelui prin Coada Dragonului 
lezeaza vointa atât de mult încât nemultumirile care ieri ar fi trebuit sa fie apanajul 
dezvoltarii personale sunt translatate într-un cadru mult mai mare si devin publice. 
Devenind publice problemele personale îi lezeaza prea mult pe oameni si, în fata acestor 
descinderi, pentru ca aceasta conjunctie între vindecator (Chiron) si posedat (Lilith) este 
înca activa, nu vor comporta pierderi personale substantiale decât cei care sunt sinceri si 
deschisi (Chiron) ori cei care debordeaza de vulgaritate si pentru care nu conteaza fata 
de cine îsi defuleaza problemele (Lilith), nu cei care sunt la mijlocul celor doua tendinte. 

Asa dupa cum vedem, deoarece conjunctia Soare-NS se produce în separatia 
conjunctie Chiron-Lilith, ceea ce era ascuns si ar fi trebuit sa ramân între patru pereti de 
apartament iese pe strazi si-si striga durerea. 
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Acolo unde a cere înseamna a restabili o ordine de drept, conjunctia Soare-NS va 
face trimitere la forta Lunii si nu oricum, ci la forta Lunii în relatie cu Soarele. În felul 
acesta apelul la trecut nu va fi haotic, ci va indica precis ultimul ciclu lunar desfasurat 
înaintea celui care a initiat multe din evenimentele lunii iunie – 14 aprilie – 14 mai 
2010. Ceea ce s-a declansat cu Luna noua din 14 mai 2010 nu poate constitui acum un 
eveniment benefic, pentru ca el aduce atunci pe tema un Pluton agresiv si, de asemenea, 
un Marte cu o aceeasi calitate. Acum careul Luna-Pluton si implicarea lui Pluton în 
opozitia, înca activa, cu Soarele aduce nostalgia perioade 14 aprilie – 14 mai când am fi 
putut interveni în alt mod pentru a schimba mersul evenimentelor, într-un mod mult 
mai bun sau mai corect. 

Acum, nu ne ramâne decât sa rememoram, sa învatam din greseli, sa ne cerem 
iertare unii altora pentru esec sau izbânda, pentru dezamagire sau înfruntare si sa 
mergem mai departe, eventual fiecare pe drumul lui. 

Prin urmare, ultima zi a saptamânii ne ofera o lectie de viata. Indiferent ca 
alegem sa gândim în intimitate ceea ce a însemnat primavara lui 2010 sau ne expunem 
gândurile si îndoielile în public, rezultatul azi, 4 iulie, va fi acelasi. Vibratia astrala 
amplifica acum ceea ce ar fi trebuit sa fie altfel, ceea ce nu era stabilit prin karma 
înfaptuita anterior, ci s-a sprijinit pe alegerea delicata asupra careia am reflectat în 
perioada 14 aprilie – 14 mai. 

În acea perioada am invocat de multe ori motivul analizei, al autocriticii, al 
pozitivismului, al seriozitatii si maturitatii în alegeri si mai ales am insistat mult pe 
viziunea pe care trebuie sa o aiba cel care decide pentru viitorul sau într-un moment 
crucial, asa cum a fost acela. Cei care atunci au neglijat avertismentul astral, cei care l-au 
considerat exagerat sau stereotipic îsi vor citi azi în cartea destinului esecul si, în paralel 
cu asta, îsi vor aminti ca atunci ar fi putut sa procedeze altfel. 

În paralel cu asta, ziua intervine cu picanterii comportamentale, cu ciudatenii, cu 
gesturi sau atitudinii stranii, cu impulsuri mai vechi, cu reactii care faceau parte din 
gama personala pâna în octombrie 2009, când Marte a intrat în Leu. Multora le vine azi 
sa se urce pe bloc, sa schieze, sa alerge prin parc, sa citeasca mult, sa revada filme vechi, 
sa se certe cu vecinul pe motiv ca îsi plimba prea des pisica pe scari sau sa se lase din 
nou cuceriti de gânduri de duca, de intentia de a parasi acest loc, orasul, judetul sau tara 
cu intentiile pe care le aveau în 2009. 

4 iulie este o mare încercare pentru toti si nu trece cu ziua, ci în urmatoarele 10 
zile se va estompa gradat, lasând însa urme adânci în destinul nostru, în convingeri, în 
atitudinea fata de sine, ajutându-ne sa fim mândri de alegeri, daca în perioada 14 
aprilie-14 mai au fost bune, sau sa ne rusinam de discernamântul pe care îl avem, daca 
atunci am gândit scurt si fara continut. 

 
 
Luni, 5 iulie 
Un eveniment important al anului, este intrarea lui Uranus în mers retrograd. 

Pentru România, acest moment este important pentru ca Uranus este guvernatorul sau, 
dupa tema sa natala din 1859. Modificarea trasaturilor sale, anul acesta vor fi diferite 
fata de cele de anul trecut când si-a pornit mersul înapoi din Pesti. Daca într-un semn 
de apa, Uranus retrograd întoarce apa din mare în fluviu, din ocean înapoi pe gura de 
varsare, ducând în larg aluviunile si risipind agoniseala fluviului de la izvoare pâna în 
acest punct, în semn de foc retrogradarea lui Uranus suna a implozie, a întoarcere, a 
deplasare în revers a fortei de expansiune. În loc sa arunce spre exterior ceea ce simte 
ca-i limiteaza existenta, Uranus atrage si mai mult marginile invocând hipermaturitatea. 
Limitele, în fata lui Uranus, tremura din toate încheieturile si simpla sa prezenta într-un 
semn le schimba înfatisarea si conturul. Chiar daca Berbecul este prin excelenta un 
semn expansiv si, teoretic, Uranus aici ar trebui sa-si gaseasca toate resursele pentru a 
se desfasura, forta oarba a Berbecului, limitarile sale de întelegere si lipsa de rafinament 
vulgarizeaza forta uraniana si o întoarce împotriva sa.În felul acesta, pericolul major pe 
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care îl aduce retrogradarea lui Uranus în Berbec (5 iulie – 14 august) va fi purtatoarea 
unui semn de leziune interioara, de desprindere de seriozitate si devotament, de 
autodevorare, de deconspirare, de parasire a lacasului, casei, domiciliului, de stramutare 
ori alungare dintr-un loc preferat, drag, poate chiar iubit. 

Revenind în Pesti din 14 august cu acest mers înapoi, Uranus va rastalmaci 
scopul existentei, misiunea, sarcinile profesionale si îl va apropia pe individ de erorile pe 
care le-a tot facut de 8 ani încoace, cât a trecut prin Pesti. 

Momentul intrarii în mers retrograd al lui Uranus din 5 iulie nu are nicidecum 
grandoarea din maretia celor din anii anteriori. El va inspira teama, în special celor care 
au debordat, din 28 mai de când Uranus a intrat în Berbec, în a da ordine, care si-au 
depasit atributiile, si-au extins acolo unde nu le era teritoriu si au abuzat de slabiciunile 
celorlalti, de neputintele lor, de incertitudinea în care traiau sau chiar de lipsa de putere 
ori decizie. 

Întreaga zi este sub semnul fricii, care se infiltreaza progresiv si dezvolta un fel de 
cadere în propriile îndoieli, modificând registrul comportamental în asa fel încât tot 
ceea ce vine spre a se îndeplini are o dubla valenta: eroare care nu mai poate fi oprita, 
trecut care nu mai poate fi schimbat si, deopotriva, confirmare a faptului ca suspiciunile 
s-au îndeplinit. Multi vor crede, prin asta, ca viata este traita doar pentru confirmari 
negative, ca tot ceea ce li se întâmpla vin sa le împlineasca cele mai sumbre previziuni, 
cele mai dureroase anticipari. 

Ceea ce este cu adevarat dureros, chiar si pentru cei care sunt obiectivi, ceea ce 
induce tristete, neputinta si lehamite, este lipsa unui scop nobil. 5 iulie, prin 
retrogradarea lui Uranus, nu aduce scopuri superioare, nu simplifica lucrurile si nu 
rezolva nimic întoarcându-se din drum sau contractându-si faptele, demersurile ori 
impulsurile. Nu vom rezolva nimic abtinându-ne de la comentarii sau de la acuzatii, de 
la a alunga de pe mosie sluga care fura cel mai mult, de la a strânge birul de pe supusi. 
Nimic din toate aceste impulsuri nu vor putea fi eficientizate pentru ca, pâna la prânz, 
Luna ca avea de împlinit doua careuri, unul cu Junon si celalalt cu Mercur, lovind în 
bruma de stabilitate pe care oamenii au reusit sa o mentine în ultima vreme. 

În a doua parte a zilei, când ne apropiem deja de trigonul Luna-Venus pe semne 
de foc, ambitiile si aspiratiile, vointa si forta pe care o degaja acest unghi în loc sa 
limpezeasca lucrurile le va înrautati si mai mult, întarind materialismul, posesivitatea, 
egoismul si lipsa de încredere. Acest aspect devine negativ (am mai spus acest lucru de 
multe ori) pentru ca se produce la interferenta dintre doua aspecte negative, deci în 
separatia unuia si în aplicatia celuilalt. Pozitivitatea trigonului Luna-Venus va fi deci 
pervertita si bunatatea va fi motivata de zgârcenie, iar echilibrul de lipsa de comunicare, 
neputinta de a spune, exprima corect o idee, desprindere de întreg si izolare într-un 
confort straniu, pagubos, lipsit de perspectiva. 

Prin urmare, prima zi a saptamânii ne strica planurile de viitor, ni le 
inverseaza sau ni le contracta, ni le muta într-un alt plan al existentei, într-o alta locatie 
sau gama. Mintea devine ratacitoare pentru ca nu va putea sa exprime ceea ce fierbe în 
interior, iar daca va putea se va teme sa o faca pentru ca zilei îi lipseste un aspect 
esential: stabilitatea. Fiind total lipsita de stabilitate, dar aducând primele clipe de 
retrogradare ale lui Uranus într-un semn de foc, 5 iulie va deveni celebra pentru ca va 
inspira mila. Multi dintre cei puternici si aroganti, dintre cei care au dominat grupul sau 
locul în care îsi desfasurau activitatea îsi vor vedea demersurile scufundate în necaz si 
incertitudine. Multi dintre ei vor deveni lacrimogeni, iar auditoriu îi va urma în acest 
complicat mod de a indica problema. 

Problema acestei zile nu va fi nicicum ceea ce se vede la suprafata, ci ceea ce se 
percepe empatic. Sentimentul, daca ne vorbeste într-un ton dur, daca ne invita spre 
teama sau agresiune, trebuie sa-i ascultam mesajul, dar sa nu-i permitem sa decida 
asupra viitoarelor alegeri. Ratiune trebuie sa-si faca loc printre ruine si sa-si strige 
numele din locul cel mai înalt. 
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Marti, 6 iulie 
Renasterea dintr-o ruina sentimentala, dintr-un forfot interior se va produce azi 

ca prin minune. Pâna la rasaritul Soarelui, Luna va schimba azi semnul, intrând în 
exaltare si aducând o modificare a starii interioare, a motivatiilor, prin temperare, calm 
si siguranta. Daca ieri sentimentele erau prea mult solicitate, fiind invocate într-un 
context nepotrivit si puse sa decida pentru ceea ce nu trebuie, azi ele pot face fata 
oricaror încercari, oricaror solicitari pentru ca sunt stabile si echilibrate. 

Multi vor face comparatia cu ziua anterioara si se vor arata bucurosi ca, de 
dimineata, le-a revenit tonusul, ca exprimarea personala este alta, ca memoria 
functioneaza din nou la cote optime si ca selectia întâmplarilor anterioare nu mai este 
exclusiv negativa. 

Oamenii se înteleg bine azi, se complimenteaza, îsi dau sfaturi si se ajuta 
invocând motivul întelepciunii, al experientei, al puterii si tariei de caracter de care au 
dat dovada în confruntarile anterioare. Îsi amintesc de valorile perioadei anterioare, de 
experientele care i-au calit si se mândresc cu ceea ce au acumulat, cu ceea ce detin. Este 
o zi în care se stabileste valoare omului prin acte, discutii cu caracter administrativ, 
social sau politic, o zi în care se discuta despre sustinere, revendicare ori 
responsabilitate. 

Cu toate ca tonul vibratiei astrale este unul pozitiv, privind asta în contextul 
major al unghiurilor planetare substanta cu care se construiesc destinele azi nu este atât 
de benefica pe cât ne spune ziua. Totusi, ceea ce vine azi spre noi este bun, frumos, 
elevat, valoros, solid, dar, pentru ca nu are consistenta asa cum o cere epoca, vremurile, 
destinul ori grupul de apartenenta, viitorul, asa cum se întrevede el, nu poate fi sustinut 
pe ceea ce se întâmpla azi. 

Prin urmare, ziua aduce o picatura de liniste într-un ocean de îndoiala si 
teama. Evenimentele, pentru ca se axeaza pe aceasta vibratie, merg mai mult spre 
activitati mondene, spre cultivarea pasiunilor, spre abandonul întregii fiinte în 
preocupari care incita, care produc placere, încântare, bucurii. 

Multi vor lua drept reprezentativa aceasta zi si vor cauta ca în mijlocul bucuriei sa 
dea curs si tendintelor spre a scormoni viata privata, spre a compromite prin întrebari 
indecente, ori incomode. Unii gresesc din prostie, neatentie, altii din curiozitate, dar, 
pentru ca exista Lilith si Pluton în aspect cu Luna, ne vom confrunta cu mici rautati 
sustinute pe o alta baza si cu alte motive decât în zilele anterioare. Doar în acest sector 
ziua ne aduce noutate si doar pe aceasta frecventa vom fi pusi la încercare. 

 
 
 
Miercuri, 7 iulie 
7 iulie, desi împlineste doar aspecte care apar lunar, are un caracter decisiv prin 

puterea de anticipare a marilor evenimente ce se vor desfasura de-a lungul întregii veri. 
Pornind de la trigonul cu Capul Dragonului si pâna la sextilul Lunii cu Junon, dar 

trecând prin sextilul cu Soarele si trigonul cu Marte, deci construind un triunghi minor 
cu Soarele - planeta focar, ziua împlineste mari asteptari si predispune la evenimente 
care devin file de istorie în cartea vietii. 

Daca ar fi sa judecam ziua de 7 iulie dupa evenimentele care se vor împlini azi, 
multi ar spune ca este o zi simpla, banala, pentru ca Venus, prin orbul din ce în ce mai 
strâns pe care îl face în opozitia cu Neptun, Chiron si Luna neagra din finalul 
Varsatorului si începutul Pestilor, ce va impune uitarea, refuzul senzatiilor care s-au 
consuma într-un final dureros, al relatiilor care s-au terminat prost sau care au acum un 
final dureros. Oamenii îsi întorc spatele unii altora, se uita pe ascuns unii spre altii si 
când sunt obligati sa vorbeasca îsi disimuleaza sentimentele si se afiseaza deschisi si 
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binevoitori. Nu se poate vorbi înca de prefacatorie, nici de compromis, ci mai curând de 
o diplomatie la limita dintre eleganta si subterfugiu. 

Întelegând ca acest context îsi impune autoritatea, triunghiul minor Luna-Soare-
Marte va actiona mai mult în sfera personala încurajând, ca si ieri, bucuriile personale si 
multumirile într-un cadru restrâns, intim. Totusi Luna în calitate de planeta mediatoare 
Nodurilor, cu NS în fata, nu va lasa senzatiile, întâmplarile, tulburarile de gândire ori 
orgoliile ranite sa se stinga în simplitate si bucurie, dar nici nu se va deschide în forma 
pe segmentul social pentru a marca decisiv aceasta zi. Pe ascuns, într-o desfasurare care 
pare banala, simpla si comuna, azi se iau decizii, se hotarasc destine si se aseaza 
lucrurile pe un fagas care, în acest stadiu, multumesc pe toata lumea. 

Multumirea generala este însa marea iluzie, marea pacaleala a acestei zile. Venus 
se opune din ce în ce mai agresiv lui Neptun si multumirea devin subtire, iar linistea o 
pasare migratoare. Frica, anuntata la începutul acestei saptamâni, este o stare generala 
si ea le va motiva oamenilor în mare parte zâmbetele largi ori gesturile afectuoase, iar de 
aici si pâna când incertitudinea rupe aceasta multumire nu este decât un pas – adica 
ziua de 8 iulie – si când vom observa ca, în realitate, nimeni nu a fost multumit sau 
oricum cei multumiti si împliniti sunt atât de putini ca abia se disting. 

Prin urmare, 7 iulie este o zi patimasa, generoasa initial, dar plina de confuzii 
si revendicari imposibil de solutionat. În matca, subiectele sale sunt placute si 
conversatiile abia adie în asteptarea unui vânt racoros. Orbiti de un asa bine, multi vor 
lua de buna aceasta zi se vor declara învingatori. Putini vor fi cei care vor fi cu adevarat 
învingatori. Putini vor fi cei care vor primi felicitarile victoriei si, în niciun caz, nu vor fi 
cei care se vor declara singuri asa. Dincolo de aburul fin al bucuriei care incita placerile 
asa cum au fost ele educate de-a lungul timpului, întreaga saptamâna sta sub semnul 
regulilor ca statut social, administrativ, al hotarârilor cu caracter public care prin 
desfasurare afecteaza destinul grupurilor. 

În aspectul sau eminamente pozitiv 7 iulie aduce o unda de alinare celor care au 
fost marginalizati sau care au trecut printr-o perioada extrem de dificila. Nici asta nu 
este decisiv, dar spre finalul perioadei, adica începând cu a doua jumatate a lunii august 
acest moment va fi luat ca o recompensare, ca o recunoastere si, ca atitudine, ceea ce 7 
iulie aduce, va ramâne. 

 
 
 
Joi, 8 iulie 
Trecând pe ultimul segment al Taurului, Luna participa la construirea unui careu 

în T fix cu Venus si Neptun si, pâna la prânz, de peste tot primim doar semnale de 
tensiune si încordare. În aceasta ipostaza Luna face în asa fel încât toata siguranta si 
linistea de ieri, toata încrederea si tot calculul devin poveri, presiuni si greutati 
sufletesti, tot ceea ce era liniar si constant devine plictiseala. 

În realitatea careurile pe care Luna le împlineste cu Venus si Neptun, dar si 
trigonul cu Saturn din Fecioara aduce intuitia unui eveniment important. Acest gen de 
neliniste va fi vizibil printr-o reactie a corpului, a sufletului, a mintii, a întregii structuri 
în fata unui eveniment care nu poate fi explicat si care ne va pune mari semne de 
întrebare. Nimic nu ne va fi clar pâna la prânz si vom simti incertitudinea care se naste 
între intuitiile sau senzatiile de deja vu, întelegerile subtile, anticiparile prin alte 
mijloace si calmul straniu al vietii cotidiene. 

Trecând în Gemeni, Luna va confirma prin evenimente ceea ce s-a intuit de 
dimineata. Tensiunile care nu pot fi tinute sub control apar brusc si dispar brusc, atât 
cât sa nu dea tenta negativa zilei, dar cât sa o coloreze, sa o agite sa o zdruncine. Aceste 
evenimente au rolul, alaturi de deschiderea spre cuvinte, exprimarea în scris sau vorbit, 
transfer de informatii, date de tranzitul Lunii în Gemeni, de a deschide mintea spre o 
latura negativa a vietii. 
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Orientarea mesajului astral spre reechilibrarea balantei, spre asezarea din umbra 
a unor scheme de conducere, distrugere, control financiar, ori administrativ nu apare 
acum pentru prima data. Ea se contura înca din luna mai a acestui an si va mai dura, în 
forma în care arata acum, pâna la finalul acestui an când Pluton si Capul Dragonului se 
vor întâlni aducând zorii unei noi etape, vizibila dupa norii de fum si cenusa a ceea ce 
acum se arde. 

Trecerea aceasta de la vibratia închistata, contractata, fixa a Lunii în Taur la 
mobilitatea si deschiderea pe care o confera pozitia Lunii în Gemeni, pe contextul astral 
ce incita spre a intui evenimentele viitoare, a le întelegere desfasurarea, ori a le 
surprinde, câtusi de putin, aburul fân pe care îl ridica, se va concretiza azi, când nu se 
împlinesc aspecte majore între alte planete decât cele cu Luna, spre a cauta confortul 
prin doborârea barierelor. 

Indiferent ca aceasta vine printr-o veselie nejustificata, o bucurie interioara, o 
eliberare de frica ori îndoiala sau prin implicarea într-un joc social colorat si exuberant, 
evenimentele pe care le va aduce cea de a doua parte a zilei sunt deopotriva 
reminiscente ale unor întâmplari care nu s-au finalizat în ultimele 10 zile, dar si, ca o 
sinteza, ca o intuitie, ca o deschidere a mintii, o anticipare a ceea ce va începe cu finalul 
lui 2010. 

Prin urmare, 8 iulie este o zi deosebit de interesanta, ca un fel de granita între 
tensiunea zilelor anterioare, analiza interioara facuta pe marginea a ceea ce reprezinta 
aceste evenimente, dar si perceptia unei alte suite de evenimente, dincolo de perdeaua a 
aceea ce se întrevede acum. 

Daca prima parte a zilei ne îndreapta mai mult spre închistare, tentandu-ne cu 
gânduri de izolare, retragere, desprindere de un întreg, a doua parte a zilei aduce 
agitatie pe alte aspecte ale vietii, multe dintre ele nefiind esentiale sau macar 
importante. Totusi, chiar daca ziua are un aer usor destins, mesajul ei trebuie sa ne 
atraga atentia. Trebuie sa tinem cont de ceea ce ziua ne indica prin gânduri sau stari ce 
survin fara a avea un stimul direct. 

8 iulie este deci o zi de analiza si intuitie. 
 
 
 
Vineri, 9 iulie 
Chiar de dimineata realizam ca în ziua anterioara s-au întâmplat multe de care 

nu am stiut si care au fost esentiale. Acum, întâlnirea cu destinul se va face într-un mod 
tragic si dureros, de o maniera expansiva si lipsita total de compasiune. 

Indicam la intrarea lui Venus în Leu, ca aceasta pozitie, chiar daca nu reprezinta 
una din calitatile reprezentative ale tranzitului venusian prin zodiac, vine cu o trasatura 
teribil de neplacuta care va complica relatiile si le va duce spre criza pentru ca oamenii 
îsi vor crea unii altora suferinte. Azi se va împlini aceasta anticipare într-un mod 
complicat si dur, prin mijloacele cele mai neplacute. 

Modul prin care oamenii vor ajunge în punctul suferintei, al regretului ca au în 
preajma persoane care nu pot fi recunoscatoare sau nu stiu sa-si sustina o idee în mod 
diplomat va fi diferit în functie de aspiratiile pe care le-am avut de la început anului 
pâna acum. 

Opozitia Venus-Neptun este un aspect complicat pentru partea sufleteasca, 
pentru sentimente, pentru echilibrul psihic, pentru încrederea în oameni si pentru 
credinta în faptul ca fiecare om are propriul traseu în viata. Acest haos poate fi vizibil nu 
numai prin atentarea la crezul unui apropiat, ci si, prin autoflagelare, adica prin 
deziluzii, tristeti care paralizeaza, lipsa de coerenta într-un demers, teama de esec, 
invidie, distrugerea propriului traseu. 

Nu putem sa ne încredem în faptul ca Mercur va împlini un sextil cu Saturn si 
deci gândul sa aiba o coerenta demna de luat în seama, pentru ca acest unghi pozitiv 
(sextilul) se realizeaza între doua planete situate pe grade malefice (ultimul grad al 
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zodiei). Asa ca, orice intentie de a încropi o coerenta, de a pune bazele unui demers, de a 
stabiliza, de a emite idei care sa poata fi concretizate într-un proiect sau o schimbare de 
statut, asa cum indica Saturn, sunt rastalmacite, sunt schimbate si toate primesc o 
directie malefica, o pervertire. 

Spre seara, când Mercur va trece în Leu, gândurile vor avea o alta directie, 
sentimentele (Venus) vor fi la fel de instabile, iar faptele de asemenea supuse esecului. 
Din acest punct Venus va trece pe final de Leu si, începând din acest moment (19:30) 
pâna în 10 iulie ora 14:30 pe cer avem pe Venus si pe Mercur în Leu, în care cel pozitiv 
(Mercur) primeste prea mult elan si succes din partea lui Uranus pe idealuri fara baza, 
irealizabile construite – cum amintea în lunile anterioare – pe resentimentele si maniile 
preluate de la Marte din Leu, timp de 8 luni (octombrie 2009 – iunie 2010), iar cel 
negativ (Venus), pe ultimul grad din Leu, devine mult prea sigura pe dezamagiri si ni le 
ofera pe tava într-un mod agresiv, pentru a-si proteja deceptiile si incertitudinile, 
aratându-se neputincioasa în fata caracterului benefic al noilor caractere. 

Mercur în Leu este însa o pozitie negativa, pentru ca îi scoate în evidenta 
caracterul antisocial, impulsurile de a destabiliza de a rupe un ritm, un echilibru si de a 
impune propriile valori, care de multe ori sunt eronate. Calitatea majora pe care o are 
Mercur în Leu este cea a fortei, iar defectul sau major lipsa de flexibilitate. Cu aceste 
doua directii, tranzitul în Leu este, la fel ca si trecerea lui Marte în Leu unul celebru, 
impunând anturajului amprenta ori valorile celor nascuti în Leu sau cu un marcaj 
puternic al acestui semn pe tema. Acesti oameni devin pioni importanti ai comunitatii, 
ai grupurilor mici, ai puterii, elemente importante într-un mecanism care s-a declansat 
din octombrie 2009, de când Marte a început sa tranziteze acest semn. Acum Marte 
trecut în Fecioara aduce lasitate, fuga de la locul accidentului, iesiri din ritm pe alte 
motive decât cele la care a participat în intervalul octombrie 2009 – iunie 2010 si 
distragerea atentiei de la adevaratele probleme. Acum regretele ori nemultumirile, 
strigatele la scena deschisa ori tulburarile de constiinta par sa fie repere importante în 
toate deciziile care se iau pentru grupa, comunitate ori rasa umana. Trecând în Leu, 
Mercur va fi secatuit de rafinament si golit de cuvinte si pentru a-si sustine puterea, 
aroganta ori impulsivitatea va folosi cuvintele altora, ideile altora. În felul acesta 
minciuna, disimularea, expresiile straine de realitate vor fi instrumente de lucru. 

Trecând în acest semn în care va sta pâna pe 27 iulie, Mercur va reduce portia de 
aer, va schimba tactica si va aduce o inversare a valorilor, a ceea ce stiam deja. Când se 
va vorbi se va spune ceea ce nu este adevarat, iar când se va transmite un sentiment se 
va sugera ca acesta este un panaceu. 

Prin urmare, ziua este un început complicat al inversiunilor sociale. Daca pâna 
acum, oricât de dificil a fost, s-a gasit o justificare pentru ceea ce ni se întâmpla, acum 
rasturnarea situatiilor este facuta prin vointa proprie, fara niciun fel de explicatie, cu o 
forta brutala, agresiva si lipsita de simtul masurii. 

9 iulie este o zi în afara ordinii sau întelegerii, în afara bunului simt si mai ales în 
afara lucrurilor cu care ne obisnuisem pâna acum. Judecând aceasta opozitie 
emotionala dupa contextul si asa agresiv dat de unghiurile dintre planetele grele ne 
putem astepta ca azi, dar si în urmatoarele 18 zile, întreaga forta de reactiune sa 
modifice o mare parte dintre elementele negativa pentru a le transforma în forte 
pozitive, în noroc, sansa, bucurie ori succes. Mercur în Leu poate masca un sacrificiu 
brutal, obligat, când este semn esential într-o configuratie particulara sau benevol, ca 
acum, când este un instrument pasager într-o configuratie, într-o schema deja 
construita. 

Azi o veriga slaba poate cade, azi se poate împlini o decizie majora care poate 
aduce o liniste de cel putin 18 zile. 

 
 
 
Sâmbata, 10 iulie 
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Trecerea lui Venus în Fecioara este pentru astrolog semnul intrarii într-o 
perioada de regres si penitenta. Fecioara limiteaza posibilitatile de exprimare ale lui 
Venus si le da acestora o tenta negativa, una menita sa critice, sa discute, sa acuze, sa 
negocieze, sa perverteasca decât sa sporeasca ori sa linisteasca. Pe un asa tranzit relatiile 
dintre oameni devin brusc încordate pentru ca fiecare îsi va suspecta apropiatul ca 
unelteste împotriva lui, ca-i ascunde ceva, ca îl minte ori ca vrea sa-i ia din portofel banii 
pe care îi strânge de la începutul anului. În Fecioara, Venus, privind în exterior, este 
obsedata de control si de siguranta, iar din interior se teme mult si degeaba, îsi usuca 
zilele cautând acul în carul cu fân sau îndoindu-se daca parintii naturali nu îi ascunde 
cumva ca este un copil înfiat. Îndoiala, inutilitatea gândurile, poverile absurde pe care 
oamenii si le iau începând cu aceasta zi si pâna pe 7 august vor strica toate planurile pe 
care multi si le-au facut în ultima vreme. Acum calculele se fac pe bani mai putini, cu 
mai putine resurse cu mai multa chibzuiala si mai egoist. 

În aspectul sau pozitiv, tendinta spre contractie a lui Venus în Fecioara, 
intensitatea cu care întâi neaga si apoi acorda credibilitate si sustinere, aduce putinului 
o mare valoare si îl transforma într-o nestemata care devine cu atât mai pretioasa cu cât 
este mai mica si mai rara. În cadere (Fecioara), Venus nu se poate sustrage suferintelor 
si grijilor, dar se poate bucura de elemente care altadata treceau ca neînsemnate. 
Aceasta pozitie sporeste vitalitatea, dar cere individului sa o foloseasca pentru succes 
social, pentru implicare în viata comunitatii, în colaborari si schimburi de experienta, în 
relatii diplomatice, caritabile sau de natura administrativa. 

Întregul context al zilei, exceptând opozitia Venus-Chiron, care îi va spori spiritul 
practic si o va impulsiona sa renunte la dramele care îi complica existenta, întreaga zi va 
fi buna, simpla, plina de evenimente de mica anvergura, dar care dau o coloratura 
benefica întregii perioade. 

Trecând din Gemeni în Rac, Luna devin romantica si atenta la rezultatele muncii 
sale. Nu mai risipeste, nu mai arunca ambalajul de la cadouri, ca poate îi trebuie si 
altadata, refoloseste cutiile de bere ca suport pentru instrumentele de scris sau 
redecoreaza casa, îi schimba înfatisarea pentru ca, în realitate, nu va putea sa schimbe 
nimic din relatii. 

Prima jumatate a zilei va fi însa diferita de restul zilei pentru ca Luna în Gemeni, 
în relatie cu Venus pe final de Leu, aduce în centrul atentiei o karma de orgoliu, de 
mândrie, de faima, de demonstratie a puterii de exercitiu sau de aroganta. Se va pune 
patima în fiecare gest în fiecare vorba si se va cauta sa se convinga un auditoriu, o grupa 
sau o persoana ca indiferent ca merg bine sau nu lucrurile sunt puse într-o asa 
dispunere pentru ca asa s-a dorit. Pâna la 14:30 oamenii vor avea tendinta sa-si 
revendice totul si sa considere ca au merite mai mari decât au vazut pâna în acel 
moment. Aceasta parere sau autoevaluare este eronata pentru ca se sprijina pe trigonul 
Luna-Neptun si careul Luna-Saturn, adica pe iluzia succesului si pe disperarea de a 
ascunde realitatea. 

Cu Luna în Rac, dupa ora 14:30, pe un trigon Mercur-Uranus din semne de foc, 
dar si cu o opozitie Venus-Chiron pe o axa a compasiunii si sacrificiului, azi foram dupa 
apa, descoperim o comoara, gasim bani pe strada, culegem o recolta mult mai bogata 
decât ne asteptam si chiar daca, din cauza criticismului, bucuria nu va fi întreaga, 
rezultatele încep sa dea semne bune, fie prin obisnuinta cu un rau necesar, fie din cauza 
unei redresari. 

Spre seara, cu cât ne apropiem mai mult de momentul de maxima intensitate al 
opozitiei Venus-Chiron, care se împlineste la 22:04, cu atât devenim mai circumspecti 
fata de rezultatele pozitive sau negative ale zilei sau perioadei, cu atât mai mult ne vom 
gândi ca binele oricât de mare ni se arata ne incita cu subiectivism asa cum îi incita pe 
toti cei care vad în acesta raul si insuccesul lor. Prin aceste gânduri, inclinam spre 
obiectivitate si vom acorda mai multa credibilitate celui marginalizat, oropsit, îi vom 
promite sprijin, sustinere ori consultanta, vom dobora bariere sustinute pe orgoliu si 
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mândrie, pe lipsa de viziune pentru a scoate la lumina mai multa întelegere, de teama de 
a nu trece în viitor prin situatii similare. 

Prin urmare, 10 iulie ne ofera o lectie de viata. Nu atât gândurile pe care le 
abordam în intimitate sau pe care le împartasim într-un cadru restrâns, dar si faptele 
care vin ca o rezultanta a întregii saptamâni ne îndeamna spre seriozitate, masura, bun 
simt si echilibru. 

În contextul acestei zile, echilibrul nu va fi atins, dar atractia sa va fi puternica si 
vizibila. Abordându-l oamenii se vor afla întreaga zi într-un balans straniu oscilând de la 
mândrie, stima de sine, lauda, apreciere, progres ori elevare sociala, la umilinta, 
atentare la bunurile proprii, necesitatea unei schimbari esentiale în strategie, mod de 
abordare, dar mai ales de întelegere si analiza a situatiilor prin care trebuie sa trecem în 
acest an. 

Recomandarea acestei zile este aceea de a cere ajutorul, de a iesi din limitele 
înguste ale gândirii asa cum a fost ea construita pâna acum si ajustarea propriei 
structuri dupa regulile din jur, pentru o mai buna adaptare si o integrare armonioasa în 
context. A rezona azi cu ceea ce este în jur, nu pentru a prelua din tensiuni sau aspiratii, 
ci pentru a spori întelegere este cea mai buna recomandarea, dar si cea mai grea sarcina. 

 
 
 
Duminica, 11 iulie 
Ultima zi a saptamânii vine cu un regal de forte, cu o combinatie de dinamism si 

decisiv cum nu am mai avut de mult timp. Ne tot asteptam ca Mercur în tranzitul sau 
din aceasta vara sa delimiteze tot felul de perioade si intervale, ca Venus sa faca acelasi 
lucru, ca Marte sa vina cu acelasi mod de actiune neputând sa se desprinda înca de 
tensiunea si agitatia pe care a creat-o în perioada octombrie 2009 – iunie 2010 cât a stat 
în Leu, dar, luându-le separat, niciuna dintre aceste elemente nu poate depasi în 
intensitate si determinism ceea ce anunta 11 iulie. 

Azi Soarele si Marte se întâlnesc într-un sextil, Mercur si Jupiter într-un trigon si 
Venus cu Lilith în opozitie. Peste aceasta vine Luna noua care plaseaza cele trei grupuri 
de conjunctii esentiale acum (Luna-Soare-Junon, Uranus-Jupiter, Neptun-Lilith-
Chiron) pe ascendentul momentului, casa I si casa V. 

Asadar, prea multa tensiune, prea multa vointa, prea mult efort pentru un scop, 
prea mult consum fara a avea constiinta faptului ca dispunem de rezerve, ca puteam 
face fata încercarilor care survin din evenimentele predispuse acum, fara a avea masura 
a ceea ce suntem acum chemati sa îndeplinim. 

Luna noua din 11 iulie este un moment crucial pentru România ca tara Varsator, 
dar si pentru întreaga populatie a planetei pentru ca deschide un culoar straniu în timp 
si se preia din anumite perioade istorice, epoci sau date concrete decizii, instrumente, 
elemente de resort, hotarâri, modalitati de abordare si, prin asta, s-ar sugera caracterul 
repetitiv al istoriei. Eroarea de gândire vizibila în aceasta tema aduce decizii gresite, 
frica nejustificata si o întunecare a mintii liderilor. Este adevarat ca nu suntem naivi sa 
credem ca un lider decide singur în sufragerie soarta statului pe care îl conduce, dar în 
mod sigur, tocmai pentru ca este un fenomen general, adica nu este localizat numai pe 
anumite regiuni sau state, cei implicati în decizie au acum un moment de ratacire, o 
dezordine afectiva si cu lumina mintii stinsa orbecaie în identificarea unui punct de 
sprijin. Îl vor gasi dupa modele vechi, dupa scheme deja aplicate, fara sa tina cont de 
eficienta lor, fara sa tina cont de contextul actual. 

Aceasta Luna noua este rea pentru aliante, întelegeri, conventii, pentru cei aflati 
într-un proces de împartire de bunuri, pentru cei care s-au declarat adversari, dar nu au 
puterea sa se sacrifice pentru ideile lor si nu în ultimul rând este un interval rau pentru 
functie, statut, echilibrul în gândirea liderului. 

Cu aceste predispozitii ultima zi a saptamânii ni se va parea ca un vulcan încins, 
ca o forta de neoprit pentru ca este împinsa de presiuni din partea altora, de finalizarea 
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în mare graba a ceea ce s-a început cu mult timp în urma, de ceea ce trebuie solutionat 
pentru a nu fi descoperita minciuna, de ceea ce incita sporirea puterii de influenta sau a 
importantei de sine. 

Multe din elementele care vin spre noi azi sunt bune, sunt benefice, cuvintele 
folosite au o caldura aparte si debordeaza în informatii si trasaturi, dar scopul care se 
ascunde dincolo de fiecare pas ori intentie este unul care va leza functia, pe cel care 
actioneaza sau grupul pentru care se decide. 

Prin urmare, 11 iulie va aduce predispozitii delicate, ca la mersul pe sârma. 
Momentul de Luna noua care se va produce spre seara va umple cu aspiratii o mintea 
prea mica, un spatiu prea îngust si va injecta o putere prea mare într-un muschi slabit 
sau epuizat de efortul primei jumatati de an. Aceasta zi, dar si ceea ce anunta ea, 
întareste convingerea ca lipsa de masura este periculoasa chiar si pentru cel care nu tine 
cont de parerile celorlalti sau care se bazeaza prea mult pe Carpe Diem. Chiar si cei care 
se vor arata dezinteresati de efectul greselilor, de consecintele faptelor lor, chiar si 
acestia se vor vedea în situatia în care sa nu mai aiba putere sau energie. 

Aceasta putere, ca de multe ori anul acesta, intrând în contact cu întreaga 
constructie karmica a individului va amplifica si binele si raul, si tendintele pozitive, dar 
si pe cele negative în egala masura, în asa fel încât turnul cladirii în care am ales sa stam 
sa se înalte brusc pâna la cer, iar fundatia sa se crape sub povara. Mergând mai departe 
cu aceasta alegorie am putea astepta ca la unele cladiri, din crapaturile fundatiei, sa 
izvorasca apa care sa hraneasca pamântul arid din jur. 

Dincolo de toate aceste metafore, 11 iulie este un debuseu al puterii, un punct în 
care forta si puterea îsi dau mâna cu eficienta si utilul. Se prea poate ca utilul în mâna 
unui nesabuit sa duca la pierzanie un ideal comun, dar avem motive de bucurie pentru 
ca dintr-o vale de uscatura macar un arbore sa se poata înalta pentru ca apa ce va izvorî 
va readuce viata si speranta. 

11 iulie este o zi de cotitura a destinului personal. 
 
Luni, 12 iulie 
Daca 11 iulie a fost o zi de cotitura a destinului personal, o zi de modificare a 

traseului prin interventie puternica asupra destin, prima zi de saptamâna aduce prima 
etapa a unei caderi în gol. 

Azi Luna trece prin conjunctia cu Junon si sextilul cu Saturn, apoi trece în Leu, 
încalzind inimile celor care au uitat de dragoste si iertare în saptamâna anterioara din 
cauza complicatiilor, ori a tensiunilor care nu gaseau nicicum un debuseu. În a doua 
parte a zilei, Luna va trece prin trigonul cu Jupiter si Uranus aducând solutii, ori 
explicatii pe fundalul impus de sextilul Luna-Saturn din prima parte a zilei. 

Trecerea de la rece la cald, de la Rac la Leu, în contextul în care pierderea de 
vitalitate este o realitate de netagaduit suplimenteaza efortul si, în acelasi timp, îl 
încurajeaza pe cel încercat sa spere într-o modificare a conduitei sale. 

Privind din afara acestei zile, acum, când analizam cerul lui 12 iulie, vedem 
întâlnirea tensiunilor zilelor anterioare acesteia ca într-o disputa copilareasca, naiva, 
imatura cu ceea ce s-a întâmplat anterior. Azi se vrea mai mult nu pentru ca exista si 
putere mai multa, ci pentru ca avem de înfruntata un moment de liniste, iar aceasta 
liniste apare pe suprimarea zgomotului de fond, nu a fricii de esec sau prin cresterea 
eficientei. 

Din neatentie, lipsa de masura ori de incertitudine, neputinta de a evalua un efort 
sau de a cântari resursele care au supravietuit consumului puternic al zilei anterioare se 
poate produce un moment de gol atât de complicat de administrat încât chiar si un 
drum pâna la piata, ori pâna la magazinul din colt se poate complica. 

Forta majora a acestei zile vine din calitatea de planeta mediatoare pe care Luna 
o are prin sextilul cu Saturn si trigoanele cu Jupiter si Uranus, toate acestea aflate de 
ceva vreme în opozitie. Medierea este azi o problema delicata si pe fondul linistii, ori al 
unui calm suspect o sarcina majora schimba registrul cromatic si întreaga zi se cufunda 
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într-o si mai mare incertitudine. În a doua parte a zilei ceea ce trebuia sa se finalizeze nu 
se mai finalizeaza, întârzie, se întoarce la creator pentru retus, iar ceea ce trebuia sa 
înceapa nu se mai poate declansa pentru ca se va pune gresit problema, se va invoca un 
motiv care nu este real, ori se va scoate în evidenta un detaliu si, în timp ce acesta este 
analizat, esentialul este pierdut pe drum. 

Prin urmare, prima zi a saptamânii aduce schimbarea vibratiei asupra carei am 
avut îndreptata atentia în saptamâna anterioara. Bazele contextului astral ramân, 
pentru ca se metine careul în T pe care maleficii Saturn, Pluton si Uranus, alaturi de 
Jupiter îl formeaza, dar modul cum se consuma evenimentele ajuta demersurile mai 
vechi sa se apropie de final. Daca finalul le este harazit sa se produca în prima parte a 
zilei atunci întreaga saptamâna va pluti în lumina si siguranta, iar daca el este amânat 
pâna în a doua parte a zilei el se va fragmenta în asa fel încât bucuria nu va mai parea 
întreaga. Acest „daca”, azi nu va face altceva decât sa adune într-un spatiu mic elemente 
incompatibile, dar se vor stradui sa lucreze pentru un scop comun. 

Daca se va pune problema asocierii, a acumularii, a desprinderii de o latura a 
destinului care s-a manifestat mai mult în saptamâna anterioara, atunci azi ne vom 
vedea curajosi si puternici, încrezatori în fortele proprii, dispusi sa facem mari eforturi, 
dar fara acel dram de noroc absolut necesar reusitei mari pe care ne-o dorim. 

 
 
 
Marti, 13 iulie 
Situata la distanta egala între Soare si Marte, Luna are azi mai mult curaj decât a 

avut în ultimele 2 luni, are mai multa îndrazneala decât credea ca este în stare. Prin 
aceasta revarsare, separatia sextilului Soare-Marte devine prin Luna din Leu 
eminamente magica. În acelasi context simplu construit pe suprimarea brusca a 
sunetului de fond, pe care am avut-o de înfruntat în ziua anterioara, ziua de 13 iulie 
aduce evenimente sociale mari, care devin si mai mari prin raportarea lor la sectorul 
vietii private. 

Fiind zi de marti, dar si de 13, multi se vor grabi sa o considere o zi a esecului, din 
cauza superstitiilor, dar ea este opusul a ceea ce oamenii vor sa creada fara sa 
gândeasca. 

Azi Luna trece peste Mercur, la câteva ore de la miezul noptii si, spre finalul ei, 
Venus va împlini un trigon cu Pluton retrograd pe care îl formeaza de ceva vreme. 

Trecând de la întuneric la lumina, din noapte în zi, cu vibratia conjunctiei Luna-
Mercur alaturi interesul, motivul, forta care ne argumenteaza gestul si demersul, 
intensitatea gândului ori acele relatii care cer functie, statut si demnitate sociala, aduc o 
desprindere a partii de întreg. Acest tip de predispozitie nu este deloc un lucru nou, tot 
anul am avut de-a face cu acest tip de schisma, cu aceste tendinte de separare, de 
fragmentare. 

Referindu-ne strict la aceasta zi, separarea va avea drept argument un cuvânt, o 
vorba, o declaratie sau un demers administrativ abordat în perioada octombrie 2009 – 
iunie 2010. În acea perioada evenimentele care s-au produs cu scopul de a lua amploare 
ajung acum la final, dar nu la finalul gândit atunci. Acum se încheie o etapa si Pluton 
având o deplasarea retrograda semnul sactiunii divine, a unei pedepse, a restabilirii 
unui echilibru, poate chiar a celui de dinaintea demersului la care facem acum trimitere, 
este o prioritate. Daca atunci am jignit, acum vom fi uitati de cei care sunt importanti 
pentru noi, daca am construit un plan împotriva unor oameni nevinovati, doar pentru a 
lasa o urma în istorie parfumata cu orgoliu si stropita cu vanitate, acum viata ne scoate 
dintr-o schema si ne pune în situatia de a fi spectator la o demonstratie de putere pe 
care altul o va face asa cum ne-am dorit sa o facem noi. 

Complicatiile ce deriva de aici are puternice efecte în plan medical. Sistemul 
circulator este afectat, în special cel periferic, regimul apei si eliminarea reziduurilor. 



2010 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime! 
 

216                                                                                         © Gheorghiță Coşer, 2010 

Prin urmare, azi privim efectele gândurilor din trecut, azi devenim un 
instrument al propriilor intentii, asa cum le-am formulat în perioada octombrie 2009 – 
iunie 2010. Acest mecanism social este amplu si menit sa se îndrepte mai mult spre a 
critica oamenii si faptele lor, spre a-i sanctiona sau spre a le da o lectie de viata. 
Mijloacele folosite vor fi însa mai putin placute, chiar daca avem un trigon Venus-Pluton 
ce ne îndeamna spre vointa, noroc, eficienta, câstig cu efort minim, deschidere, 
oportunitate. Pentru ca ziua începe cu o conjunctie Luna-Mercur, aceste trasaturi vor 
tine mai mult de domeniul visului, sperantelor, fanteziilor, asteptarilor neîmplinite, 
nejustificate. 

Combinatia celor doua vor scoate azi la lumina adevaruri dezarmante, adevarate 
bijuterii ale anului 2010. 

 
 
 
Miercuri, 14 iulie 
Pe ultimul sector al Leului, Luna va împlini azi opozitia cu Neptun si ne va tine în 

tensiune în perioada sa fara directie 13:22-16:14, dupa care, trecând în Fecioara, ea va 
întari convingerea ca multe din greutatile vietii nu sunt necesare familiei, dar utile 
comunitatii. Acest tip de reactie determina o revolta interioara, o tulburare a vointei 
care va readuce în centrul atentiei complicatiile zilei de ieri, cu neîntelegerile, dar si cu 
neputinta de a schimba soarta evenimentelor asa cum am gândit-o atunci. 

14 iulie aduce o continuare a întelegerii si subtilitatii lui 13 iulie pentru ca va 
amplifica frustrarile care tin de starea de sanatate, de lipsa de vitalitate, de dificitul 
substantial în bugetul familiei, de insuccesele majore ale unei vieti sociale intense ori 
dezordonate. 

În prima parte a zilei deziluziile vin în cascada însa ele sunt tinute în interior, 
analizate în intimitate, ori dezbatute cu prietenii apropiati. Ele nu au însa nicio baza 
reala, ci sunt doar produsele unei întelegeri eronate. În acest interval ele nu ies în 
evidenta printr-o forta activa, ci printr-una chimica, una caustica menita sa erodeze din 
interior. Nu este însa nimic spectaculos si tocmai de aceea ele pot trece drept forte 
comune, influente banale, ori gânduri si întâmplari care dau sensul si rostul vietii. 

În a doua parte a zilei, acele trairi sunt scoase la lumina, sunt povestita într-un 
context periculos. Acum prietenul care asculta nu este deloc prieten, sustinatorul nu este 
deloc sustinator, iar speranta se rastoarna. Exista însa un scop în toate acestea, exista un 
rost si rostul este de a învinge prin permanentizare. „Eu sunt stapân aici de multi ani si 
eu voi ramâne”, „Eu sunt cel mai vechi în meseria asta”, „Practic o meserie respectata, 
trebuie sa reusesc” „Am cele mai bune rezultate, trebuie sa fiu acceptat” s.a.m.d. Acest 
gen de atitudini vor fi sustinute azi de astre si faptele pe care oamenii le vor face pe un 
asemenea context vor avea un final diferit de premize. 

Prin urmare, 14 iulie este o zi a tristetii provocata, construita, dar si întretinuta 
de gânduri care nu sunt reale în formula în care se prezinta acum, dar care au un 
sâmbure de adevar pentru ca fac trimitere la situatii concrete în care s-a spus sau s-a 
facut ceva concret. Analiza, observatia ori interventia sunt instrumente care amplifica 
neîntelegerea situatiilor. 

Indiferent ca este vorba despre o durere fizica sau ca este vorba despre o 
nemultumire sufleteasca, demersul social asupra caruia omul va interveni va fi cu atât 
de mult supus esecului cu cât acesta va crede ca stie mai bine cum trebuie sa actioneze. 
Exista în tot ceea ce se produce azi o forta invizibila care le aseaza într-o anumita ordine, 
dupa bunul plac. 

Omul trebuie sa învete azi sa accepte ca sunt forte superioare lui asupra caruia nu 
pot interveni si care au un program amplu de executat pe care tot o forta superioara îl 
poate cunoaste. 

 
 



2010 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime! 
 

217                                                                                         © Gheorghiță Coşer, 2010 

 
Joi, 15 iulie 
Momentul conjunctiei Soarelui cu Junon, dar si ipostaza cu totul speciala în care 

acest minunat aspect este încadrat de conjunctia Luna-Venus si la aproximativ 10 ore 
mai târziu de trigonul Lunii cu Capul Dragonului, face din 15 iulie o zi de mari realizari 
personale, o zi de succes în care perspectiva se poate ridica, iar forta pe care am crezut-o 
consumata pâna la ultima picatura revine la mare intensitate. 

Când Soarele trece prin conjunctia cu Junon, valorile personale, cele care impun 
un puternic atasament, stabilitatea familiei, echilibrul si unitatea ei trec în prim-plan si 
se intensifica nevoia de „celalalt”. Atunci când se împlineste acest unghi, indiferent de 
zodie, oamenii devin mai calzi si mai întelegatori unii cu altii, nu pentru ca ar trece 
brusc într-un alt registru afectiv, ci pentru ca, pe un asa fond, nevoia de celalalt se 
sprijina pe ambitia de a reusi sau de a depasi o durere ori un neajuns personal. Valentele 
Racului, în calitate de gazda, devin esentiale pentru viata de familie, pentru stabilitatea 
grupului, pentru nevoia de echilibru în orice directie ne-am îndrepta. 

Implicând rafinamentul si eleganta rezultata din conjunctia a doua planete 
feminine, întelegem ca rafinamentul, frumusetea, gratia, eleganta în gesturi sau în 
exprimare sunt trasaturi definitorii ale zilei si ele se vor constitui ca o baza pentru acele 
interactiuni, pentru acele descinderi, pentru deciziile serioasa, importante pe care 
suntem azi invitati sa le luam. 

Pâna la prânz se împlinesc toate aspectele majore ale zilei si deci ziua va avea un 
caracter compact, uniform, în care oscilatiile, atunci când apar, nu sunt directii 
periculoase, ci doar modulatii sau variatiuni pe aceeasi tema. 

Prin urmare, 15 iulie este zi esentiala pentru echilibrul interior, pentru 
stabilitatea psihica ori emotionala, pentru identificarea acelor resurse interioare care 
trebuie sporite, pentru stabilirea unui program personal în care efortul si odihna sa 
alterneze, în care disponibilitatea si deconectarea se devina ajutoare ale scopului, ale 
idelului pe care îl avem de îndeplinit si care ne consuma puternic din octombrie 2009, 
de când Marte a impus, prin trecerea sa timp de 8 luni prin Leu, alte standarde, alte 
valori. 

Întoarcerea, revenirea la senin ori liniste, la acele valori care sunt cel mai de pret 
pentru o viata sanatoasa si echilibrata devine azi o prioritate. Mutarea preocuparilor 
dintr-un sector mental, într-unul senzorial, dintr-un context al notiunilor, într-unul al 
valorilor aduce zilei hotarâri esentiale pentru viata personala si tot ceea ce se hotarasta 
pentru sine azi este benefic pentru ca are suport astral. 

 
 
 
Vineri, 16 iulie 
Ne pastram în tendinta dihotomica a acestei saptamâni pentru ca si azi 

schimbarea semnului de catre Luna împarte perioada activa în doua trasaturi distincte. 
Întâi, prin finalul tranzitului prin Fecioara, va intensifica atentia spre lucrurile mici, 
spre economie, depozitele din banca, spre dezvoltarea unor strategii de a acumula mai 
mult sau de a economisi mai mult, dar si, în aspectul sau negativ, autoflagelarea prin 
invocarea unei culpe care nu exista sau daca exista nu este analizata corect. 

Oamenii fara vina devin dintr-odata vinovati, dar nu se initiaza un atac virulent, 
nu se abordeaza nicio descindere si nu se construieste niciun demers care sa se 
finalizeze cu o sanctiune. Prin mijloace mai putin corecte, gândurile sunt scoase din 
sacul cu amintiri si analizate prea mult, excesiv de mult sau atât de mult cât sa produca 
un efect negativ. În ansamblu aceasta prima parte a zilei sufoca prin neputinta de a lasa 
în urma acele tensiuni, acele contracti care, daca nu sunt ample, au aparut saptamâna 
trecut, iar daca sunt ample îsi au cauza în 2009. 

În a doua parte a zilei aceste tensiuni devin evenimente pentru ca un gând va 
produce azi un cuvânt, iar cuvântul va leza prietenii si va aduce mai multa îndoiala decât 
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reprezinta prin mesajul ce-l contine. Obrazniciile sunt acum la mare cinste. Daca în 
prima parte a zilei cineva ni se va confesa, putin mai târziu ne vom folosi de aceste 
informatii pentru a-i arata cât este de slab sau pentru a-l lovi sau umili. Faptul ca Luna, 
din Balanta mentine în intervalul 17:23 – 23:23 un careu în T cardinal cu Uranus si 
Pluton aduce o acuta nevoie de simplificare, de a consuma tot ceea ce este tensionat, de 
a rupe mâna care doare, scoate ochiul care nu mai vede ori de a elimina dintr-un grup 
un element care nu este deloc bun pentru stabilitatea, echilibrul sau integritatea întregii 
constructii. 

Pentru ca în prima zi contractia aduce întelegeri eronate, critica nejustificata, o 
selectie negativa a informatiilor, în a doua parte a zilei toate acestea care cer dreptul la 
existenta devin erori majore, vindecare prin amputare, ruperea frunzelor uscate de pe o 
tulpina noduroasa si contorsionata, eliberare de o povara prin mobilizare si consens. 

Prin urmare, 16 iulie este o zi a eliberarii de ceea ce doare cel mai tare. Multi 
dintre cei care vor reusi sa înteleaga acest context astral vor constientiza ca acum ceea ce 
trebuie solutionat întâi doare, striga dupa un calmant apoi se va stinge pe vecie. 

Aceasta trasatura a victoriei, a durerii care, întâi, va spune ca este vesnica, apoi se 
va disipa în preocupari nobile, tangenta la frumos, eleganta, dragoste, armonie nu face 
din 16 iulie o zi a multumirii sau fericirii. Ea doar aduce solutii, rezolvari, chiar daca 
metodele pe care le va folosi nu vor fi dintre cele mai bune. 

 
 
Vezi mai multe video din Muzica 
 
Sâmbata, 17 iulie 
Azi se va continua ceea ce 16 iulie a daruit. Azi se va rememora etape ale zilei 

anterioare sau, daca nu suntem obisnuiti cu genul acesta de abordare, destinul ne va 
invita sa retraim o parte din ceea ce s-a întâmplat ieri însa într-o maniera mult mai 
sigura si mai linistita. Într-o alegorie arhicunoscuta, pentru ca am abordat-o de multe 
ori anul acesta, binele si raul se întâlnesc azi la jumatatea drumului, puterea si 
slabiciune devin prietene, iar ruina si harnicia ne ofera exemple de bune practici. 

Se va invoca azi o regula, o modificare de drept, un succesor, un transfer de 
informatie, de vibratie, de boala, ori de forta vindecatoare, de întelegere si influenta. 
Careul pe care Luna îl va face cu Nodurile sale, sustinut de sextilul Luna-Mercur, 
implica în ecuatie o consecinta karmica legata de vointa, mândrie, orgoliu, dreptul la 
putere sau influenta. Multe din cele ce sunt repartizate acestei zile vine dintr-o karma de 
posesivitate, dintr-o karma de atasament fata de functie ori de statut, de un bine straniu 
si dorit cu patima. 

Pe aceste fond, ideea de autodepasire, de înlaturare a unei bariere este evidenta 
în aceste zile, mai ales ca legatura subtila dintre Leu, prin Mercur, si Capricorn, prin 
Capul Dragonului, aduce o consecinta pozitiva evenimentelor care evolueaza. 

Prin urmare, ziua este stranie pentru ca rascoleste cauza care produce efecte ce 
sunt foarte greu de controlat. Elementul principal al zilei de 17 iulie este desprinderea, 
detasarea, împlinirea unui semn de evolutie, de debarasare, de eliminare a unui obstacol 
printr-un demers strategic, bine gândit. 

Pentru cei care lucreaza cu energia, 17 iulie este ziua în care oamenii se întâlnesc 
cu informatia karmica, cu destinul în forma sa concreta si multi se vor simti împovarati. 
Sentimentul de greutate, starea psihica încordata fara sa existe un motiv direct, concret 
este un semn ce vine de dincolo de aparente ci care ne aminteste ca acolo exista un 
mecanism ce actioneaza în permanenta. 

17 iulie ne poate fi de ajutor pentru a lasa în urma o karma negativa, pentru a cere 
iertare, pentru a împlini asteptarile cuiva. 
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Duminica, 18 iulie 
Ultima zi a saptamânii este o zi tulburatoare. Azi îndoiala ca singuratatea ne bate 

din nou la usa, ca relatiile pe care le avem, atât cele profesionale, cât si cele personale, 
intra într-o criza, ne va curta mai mult ca altadata. Se întâmpla asta pentru ca nu putem 
sa întelegem esentialul, nu putem sa surprindem ceea ce a fost important din legaturile 
pe care le avem. Nu întelegem azi de ce avem prietenii pe care îi avem si nici nu ne 
putem detasa de aceasta confuzie care se va amplifica pe masura ce ne apropiem de 
seara. 

Azi ne vedem vina, dar nu consideram ca ea este cauza îndoielii, nu putem sa 
vedem ca atitudinea în sine este cea care ne împiedica sa transformam relatiile pe care le 
avem în adevarate bijuterii. Exista însa un moment special de inspiratie care exalta 
sufletul si îl face partas la mari bucurii, la succese colective ori la împliniri ale unor 
dorinte de grup. 

Trecerea Lunii în Scorpion, spre seara, aduce motivatii concrete tensiunilor din 
zilele anterioare. Brusc devenim îngândurati, agitati, suspiciosi sau iritati de neputinta 
ori de lipsa de perspectiva. 

Ceea ce s-a declansat în cadrul intim, ceea ce a adus ca solutie ori împlinire în 
prima parte a zilei spre seara se va mentine, cu atât mai mult daca elementul respectiv 
face referire la viata privata. Un semn de întelepciune se declanseaza si, pornind de la el, 
ambitia se ridica la alte cote. Aceasta este însa si marea problema a zilei de 18 iulie. 

Judecând întregul context al careului în T, în care Pluton, guvernatorul 
Scorpionului este implicat, putem indica momentul 18 iulie, în special seara acestei zile, 
ca fiind cauza unor declaratii razbunatoare. Acum oamenii se mobilizeaza pentru a 
înlatura un alt obstacol, nu doar cel care s-a dovedit pâna acum de netrecut, ci cel care 
este dat de succesul zilelor anterioare. Acum prietenia este rastalmacita si prezentata 
tendentios. Acum cel din vârf descopera în propriile sale dorinte, în consilieri, în 
apropiati, în oamenii de încredere adevarati inamici. Întreaga scena sugereaza 
framântari interne si daca ne gândim la asta în acesti termeni nu suntem departe de 
adevar. 

Prin urmare, ultima zi a saptamânii aduce si primele frunzulite de discordie, 
primele semne ale unor modificari de conduita. Cerul verii 2010 este însa complicat de 
tensiuni astrale si de energii subtile care, din cauza acestor unghiuri, nu se pot fluidiza. 
În seara zile de 18 iulie începe sa se strecoare, sub forma unei pareri de rau, îndoiala si 
prin asta se vor subrezi relatiile, indiferent de statutul lor. 

Cu toate ca semnalele pe care le transmite sunt ca avertismentele pe care le ofera 
pamântul, paianjenii, câinii ori pasarile migratoare în preajma cataclismelor, pentru ca 
acum mintea, din cauza dihotomiei ce a fost regasita peste tot saptamâna asta, este 
preocupata de altceva, 18 iulie va fi o zi de iluzie. Azi vedem, dar nu întelegem si 
mirosim, dar nu stim sa deosebim ceea ce este placut de ceea ce este neplacut. 

Saptamâna viitoare vine cu un nou val de evenimente: Chiron, Saturn si Soarele 
îsi vor schimba semnul, Jupiter intra în retrogradare si îsi va împlini si careul cu Pluton. 
Nimic din ceea ce se va produce acum nu va mai fi la fel. Asa ca oricât de periculoasa 
este iluzia, ea nu va întrece nicidecum realitatea a aceea ce va aduce saptamâna viitoare. 

 
 
Luni, 19 iulie 
Trecând prin Scorpion, azi Luna se va afla într-o relaţie armonioasă cu Nodurile 

sale, dar şi cu Venus construind un triunghi minor, în timp ce Soarele, ca un efect al 
eforturilor intense de peste an, devine planeta mediatoare în opoziţiile pe care Saturn le 
face cu Uranus şi Jupiter. 

Dacă în aparenţă simplitatea acestei zile va cuceri şi incita deopotrivă, forţa cu 
care va impune evenimente ample în spatele unor zâmbete largi, adică de după 
promisiuni ce se preling printre degete, va înspăimânta şi va aduce regrete pe relaxarea 
ori pe schimbarea centrului de interes din săptămâna anterioară. 
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Evenimentul care aduce schimbarea atitudinii sau care va induce trezirea sau va 
mobiliza va fi unul banal şi se va integra perfect în registrul faptelor săptămânii 
anterioare. De aceea ne vom învinui de lipsa de iniţiativă, de lipsa de efort, că nu am 
avut suficientă minte să anticipăm ori nu am fost suficient de calculaţi şi maturi să ne 
mobilizăm pentru a ne pregăti pentru o nouă serie de evenimente majore. 

Azi nu va fi vorba despre întâmplări luate disparat, nu se va discuta despre 
situaţii rupe din context, ci despre întregul ansamblu, despre întreaga imagine, despre 
întregul mecanism şi, prin sextilul Luna-Pluton, ce se va împlini la grad perfect în plină 
noapte, intuiţiile şi raţiunile se vor combina în proporţii periculoase. 

Dacă în săptămâna anterioară s-a putut anticipa că intervalul 19 – 25 iulie este 
deosebit de important pentru echilibrul întregii veri, dar şi pentru o bună inserţie a 
deciziilor în ultima parte a anului, atunci ziua vine cu veşti bune şi va incita cu bucurii şi 
speranţe, de această dată reale. 

Pe acest fond se pot consuma unele dintre cele mai frumoase şi minunate 
evenimente ale vieţii, unele dintre cele mai intense bucurii pe care nu vom avea unde să 
le sădim pentru că nu dispunem de puterea de a anticipa, poate şi pentru că nu ne 
preocupăm serios de asta ori ne trăim prea intens dramă. 

Prin urmare, 19 iulie poate fi o zi de basm, de cercetare, de identificare al unui 
nou început, de construire a unui nou edificiu ale cărui baze au fost puse săptămâna 
anterioară prin demersurile iniţiate. 

Nu trebuie să ne grăbim să ne declarăm învingători, pentru că întregul an este 
trist, complicat de lipsa de înţelegere, de viteză cu care sunt amplificate orgoliile şi apoi 
sancţionate de neputinţa de a ţine pasul cu sistemul ori cu transformările. Azi ne 
amintim de un basm, cel cu Aladin şi lampa sa fermecată, care pentru unii este goală, iar 
pentru alţii plină de realizări şi certitudini. 

Nu trebuie să uităm azi că Protagoras ne-a spus „Omul este măsura tuturor 
lucrurilor”. 

 
 
 
Marţi, 20 iulie 
Două mari evenimente sunt găzduite de spaţiul acestei zile: trigonul Venus-Capul 

Dragonului şi trecerea lui Chiron în Vărsător prin retrogradarea. 
Unii dintre noi ar spune despre 20 iulie una caldă – altă rece, dar în realitate sunt 

două calde, două fierbinţi şi prin asta temperatura internă ar putea să atingă cote 
alarmante, de bucurie ori stres. 

Retrogradarea lui Chiron se va încheia pe 5 noiembrie şi înapoi în Peşti va intra 
în 2011, pe 8 februarie, ceea ce înseamnă că semnalele intense pe care le-am primit din 
partea destinului, că avertismentele severe prin care lipsa de judecată, nepăsarea, 
consumul intens ori idealurilor fanteziste îşi vor cere, până la data indicată, drepturile, 
se vor impune cu o mai mare intensitate. 

Momentul de întoarcere a lui Chiron în Vărsător aduce un impact negativ prin 
readucerea în centrul atenţiei a conjuncţiei pe care acesta a împlinit-o cu Neptun în 
februarie 2010. Pe vremea aceea, marile centre de putere se reconfigurau, îşi împărţeau 
spaţiile de influenţa şi căutăm într-un mod agresiv, lipsit de prudenţă ori discreţie, să se 
impună. 

Aşadar, revenirea lui Chiron în Vărsător aduce din nou viziuni asupra viitorului şi 
impunerea fără măsură a regulilor sau abolirea pe acelaşi fond a acestora. Oamenii se 
vor sprijini prea mult pe speranţe, prea mult pe fantezii ori basme, pe gândurile care nu 
au fundament real şi care îi pot duce într-un punct critic. 

Producerea acestui eveniment în separaţia trigonului lui Venus cu Capul 
Dragonului aduce însă o forţă specială zilei în care norocul, şansă, oportunitatea par a 
nu se mai sprijini pe speranţa, ci pe certitudini. Azi se împlinesc visele la care am muncit 
de la începutul anului, de când Chiron, în februarie, a trecut prin conjuncţia cu Neptun 
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şi ne-am construit planuri de a ridica un nou palat, de a reîmparţi lumea sau de a 
cumpăra o bucată de teren pe Lună. 

Trecerea lui Venus prin acest punct este o mare şansă pentru noi să schimba, să 
dăm o direcţie pozitivă demersurilor să cultivăm acea latură creatoare pentru a obţine 
beneficii importante. Trigonul cu NN aduce de la sine şi sextilul cu NS şi frustrarea că 
acest noroc nu este esenţial, că bucuriile care se produc aduc o compensare a unor 
evenimente fără a produce modificări esenţiale şi fără a repara ceea ce s-a stricat. În 
mare parte este adevărat pentru că acest unghi se produce pe fază descendentă a ciclului 
când Venus nu poate media conflictul impus de axă destinului aşa cum o prezintă 
Nodurile Lunii. 

Azi, va apărea deci o contradicţie majoră între necesitate şi scop, între aspiraţie 
pe termen lung şi evenimentele care cer acum finalitate. Aceasta contradicţie nu va 
anula aspectul pozitiv al Micului Benefic cu braţele karmice ale destinului, ci va aduce 
bucurii în detrimentul altora, succes sprijinit pe insuccesul celor din jur, noroc, şansă 
oportunitate într-o competiţie în care, evident, nu pot câştiga toţi. 

Pe acest fond major şi prin această direcţie de compensare a unui abuz, a unui 
demers care a lezat dreptatea, echilibrul, frumosul ori adevărul, unghiurile pe care Luna 
le va împlini acum cu Mercur în prima parte a zilei şi cu Marte, Junon şi Neptun în a 
doua va colora faptele şi va aduce un aer proaspăt faptelor care deja sunt plasate într-o 
albie. 

Se va pune problema azi de curaj, de iniţiativă, de inspiraţie şi de generozitate, 
dar şi de arogantă şi întunecare. O combinaţie stranie ne va cuprinde şi ne va consuma 
atât prin succes cât şi prin eşec. Niciunul nu poate fi decisiv deoarece planetele grele 
formează încă unghiuri stresante. 

Prin urmare, 20 iulie este o zi decisiv în destinul personal. Multe din cele ce ne 
vin de sus ne vor crea impresia că binele şi succesul se vor menţine doar în gând, că 
faptele nu sunt importante prin conţinutul lor şi că direcţia va fi stabilita prin gând sau 
vorbe. În a doua parte a zilei când Chiron trece în Vărsător şi impulsul care ne-a motivat 
faptele la începutul anului va prinde din nou viaţa. Până în 5 noiembrie 2010 vom 
menţine această trăsătură pe resentiment, pe reacţiune, pe forţa care impune regres, pe 
mers înapoi, însă aceasta retrogradare, aceasta revenire la un vechi mod de gândire va 
aduce un nou val de tulburări, de incertitudini, de recompensări aşa cum erau ele 
gândite şi iniţiate în februarie 2010. 

Multora, Chiron retrograd le inspiră pasivitate prin neputinţa de a găsi un motiv 
pentru iniţiativă, speranţa, ori elevare. Pe fondul stresant impus de planetele grele nici 
acum nu va găsi acest motiv, dar va lucra bine cu amintirile, cu memoria a ceea ce s-a 
întâmplat la începutul anului 2010 şi va şti să construiască cele mai sigure conjuncturi, 
pentru a reuşi. 

Condiţia reuşitei a fost indicată mai sus şi tocmai de aceea trebuie să gândim 
raţional şi să nu cădem în melancolie suferind pentru eşecul celorlalţi mai mult decât să 
ne bucurăm pentru propriile reuşite. O anumită trăsătură a acestei zile are o mare 
trăinicie pentru că este încununarea unui efort mai vechi, început din 2007, când Saturn 
a intrat în Fecioară. Mâine Saturn va părăsi acest semn pentru totdeauna în acest ciclu. 
Vom avea ocazia să ne mai întâlnim cu această poziţie începând cu 2037, când va reveni 
din nou în Fecioară. 

Aşadar, 20 iulie aduce o ultimă formă de revoltă împotriva unui sistem care nu 
poate fi zdruncinat, împotriva unei nedreptăţi ce are temei legal, împotriva unei ordini 
aberante ce este susţinută prin reguli de bune practici şi lăudata ca fiind soluţia 
salvatoare. 

Destinul personal va depinde foarte mult de calitatea de consilier pe care o va 
avea această zi. 
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Miercuri, 21 iulie 
Trecerea lui Saturn în Balanţa este marele eveniment al perioadei şi, alături de 

alte câteva astfel de ipostaze, punctele cheie ale anului 2010. Dacă până acum am oscilat 
în a alege o versiune, o variantă relaţională, dacă până acum am căutat cea mai bună 
soluţie pentru a ne impune punctul de vedere, cu sau fără o metodă clară, acum, 
începând cu acest eveniment, trecem într-o nouă dimensiune în care frică, teroarea, 
oportunismul şi minciuna vor fi cenzurate de propriilor lor valori. 

Într-o lume a minciunii şi a dezordinii, acestea vor triumfa, iar acolo unde s-a 
construit ceva pe un adevăr, acolo unde s-a consolidat o structură pe o valoare morală, 
pe un bine chiar şi firav şansă de a restabili echilibrul este deosebit de mare. 

Saturn în Balanţa este în exaltare şi mai bine decât în acest semn se simte în 
Capricorn, unde este în domiciliu, deci mai bine decât să impună structuri, să le ridice 
din temelii sau să le stabilizeze este să administreze valorile altora cu o eficienţă foarte 
mare. Până pe 5 octombrie 2012, în plină tranzit al Soarelui prin acest semn, când 
Saturn va trece în Scorpion, vom avea de administrat ceea ce societatea, grupul de 
prieteni, anturajul, familia sau fişa postului ne oferă, vom avea de pus la dispoziţia 
celorlalţi din cunoaşterea şi înţelegerea pe care am acumulat-o din 2007 de când Saturn 
a intrat în Fecioară. Acum îşi încheie conturile cu acest semn, ce i-a incitat dorinţa de 
acumulare, de a consuma sau de a face demonstraţii de putere ori de eficienţă şi de a 
muta centrul de interes pe rotaţie, eficienţa prin manipulare, echidistanta, adevăr, 
rafinament, elegantă. 

Unora li se va părea absurd că se aminteşte de rafinament şi eleganta când se 
vorbeşte despre Saturn, dar Balanţă, care poate fi şi în afara acestor calităţi atunci când 
o judecăm după defecte, este prin excelenţă un semn care impune simţ estetic şi 
dreptate. Nu are însă capacitatea de decide de una singură, nu poate să se impună prin 
propriile valori, nu este ctitor de valori, dar poate fi un administrator eficient şi priceput 
dacă are susţinerea unei planete ce se remarcă prin spirit practic şi profunzime, aşa cum 
este Saturn. 

Un alt aspect important al acestui moment este plasarea ascendentului la 19 
grade Săgetător, atunci când Saturn atinge primele raze ale Balanţei. Luna, pregătită 
pentru musafiri, era deja intrată în Săgetător din timpul nopţii. Un motiv în plus să ne 
aşteptăm că impactul acestui ingres să aibă ca prima trăsătură dorinţa de dreptate, 
revolta pentru a instaura un adevăr clar, imbatabil, pentru a mobiliza toate resurselor 
pentru a separa grâul de neghina, pentru a clarifica, poate chiar într-un mod brutal, ceea 
ce s-a mai încercat anterior, dar nu s-a putut pentru că nu a fost timp şi nici 
disponibilitate, ci doar simple oportunităţi. 

Acum, aceasta combinaţie îi va mobiliza pe oameni să-şi revendice titlurile de 
glorie, medaliile de pe front, să-şi scoată de la naftalină colecţia de păpuşi şi să-şi ceară 
dreptul la replică, aşa cum nu au mai făcut-o până acum. 

Cele două dimensiuni ale existenţei (privată şi socială) devin, prin combinaţia 
Lună în Săgetător - Saturn în Balanţă, un simbol al luptei al dreptăţii şi al eliberării de 
frică de sancţiune, de deposedare ori de tensiunea permanentă pe care lipsurile vieţii de 
zi cu zi o impun. Sextilul cu Saturn, careul cu Lilith şi apoi trigonul cu Jupiter conferă 
Lunii o putere specială, o forţă deosebit de mare care va face că intenţia cea mai mică, 
demersul cel mai slab, vorba care nu trezea interes şi gândul care nu se remarcă prin 
nimic să se ridice acum pe noi culmi pentru a trece în frunte. Cel mic şi slab devine un 
centru de echilibru pentru că Soarele alege să răsară pentru toţi prin ograda lui. 

Acest straniu schimb de valori, această nouă dimensiune a gândirii schimba 
optica liderilor şi îi obliga să folosească alte mijloace, îi determină să înlocuiască 
instrumentele şi brusc aceştia se vor hotărî să facă un muzeu în care să expună toate 
obiectele de tortură care au fost folosite din septembrie 2007 până acum. Această 
schimbare îi va face pe unii să îngroape securea mâniei şi să-şi facă planuri de vacanţă, 
să-şi modifice statutul şi să se împrietenească cu cel mic şi slab în curtea căruia Soarele 
a ales să răsară. 
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Prin urmare, 21 iulie declanşează un val întreg de schimbări care va face din 
vara lui 2010 una incendiara, una complicată de lipsa de bani şi bunuri, de luptă pentru 
întâietate, de goană după a găsi un vinovat care să-i confere poliţistului sau procurorului 
valoare şi, prin asta, pentru a se ascunde adevăraţii vinovaţi. Lovitura lui Saturn în 
Balanţă vine prin amploarea cu care va cere modificări invocând păreri unanime, 
sondaje, voci şi în care media va avea un rol foarte important. Semnul de leziune, de 
durere impus de careul în T care se strânge din ce în ce mai mult între malefici Pluton, 
Uranus şi Saturn, cooptându-l aici şi pe Jupiter, va fi acum vizibil prin noi reguli care îi 
vor obliga pe oameni să lucreze şi să se înţeleagă bine cu cei pe care, până mă ieri, 
Dumnezeu îi părăsise. 

Balanţa nu aduce însă şanse stabile, dar aduce o nouă stare de spirit, un nou 
suflu, o nouă speranţă şi un nou mod de a exprima ceea ce gândim sau simţim. Luni, 26 
iulie, Saturn şi Uranus vor împlini o nouă opoziţie când se va descătuşa o mare forţă 
malefică. De azi şi până luni, Saturn se va acomoda cu tensiunile relaţionale, va strânge 
informaţii urmând ca din 26 iulie, după că Jupiter, pe 25 iulie, a împlinit un careu cu 
Pluton, să aducă o erupţie de strategii şi decizii ce doar vor părea asemănătoare celor 
vizibile de la începutul anului până acum, dar în realitate să fie diferite şi de perspectivă. 

Prin toate acestea care le predispune, dar şi prin legăturile majore şi trimiterile 
pe care le vom face la această zi până când Saturn va trece în Scorpion, 21 iulie este o zi 
mare pentru omenire. Mulţi au trăit cu speranţa că această zi nu va veni niciodată, că îşi 
vor putea continua demersurile negative, antisociale, dar minciună are picioare scurte 
şi... adevărul o ajunge din urmă, cum spune proverbul! 

 
 
 
Joi, 22 iulie 
A doua zi de Săgetător (Lună în Săgetător) va fi o zi de decizie. Ieri, ultimul aspect 

pe care l-am împlinit Luna a fost cel cu Jupiter, în jurul orei 9,00, iar azi, la o mare 
distanţă în timp unul faţă de celălalt, careul cu Venus şi trigonul cu Mercur vor împlini 
primele aşteptări ale ingresului lui Saturn în Balanţă. 

Situate între ingresul lui Saturn în Balanţă şi ingresul Soarelui în Leu, cele două 
aspecte devin prizoniere ale unor energii care le depăşesc şi puterea de cuprindere, dar 
şi pe cea de înţelegere. Ele, prin această neputinţă ori confuzie, aduc zilei evenimente 
care nu pot fi înţelese, care nu pot fi finalizate decât într-un interval de timp mai mare, 
presărând tristeţe, neputinţa şi eşec prin intermediul lipsei de concentrare. 

Prietenia Soarelui cu Saturn îl transformă pe acesta într-un malefic, într-un 
instrument al descinderilor de forţă pe care opoziţiile lui Saturn cu Uranus şi Jupiter le 
fac în această perioadă. El este planeta mediatoare acestora şi poate, prin trecerea sa în 
Leu, să impună ridicarea tonului într-o conversaţie, a mâinii asupra unui inamic, a 
întregului eşafod împotriva unui inamic real sau imaginar. Aspectul duce la manipulare, 
la coborârea nivelului de înţelegere şi purcederea spre fapte eronate care sunt în 
contradicţie cu efortul individului de a se mobiliza pentru a-şi depăşi condiţia. 

În sectorul personal, prizonieratul celor două planete individuale (Mercur şi 
Venus) aduce neputinţa şi de a gândi şi simţi normal, de a judeca faptele şi de a lua cele 
mai bune hotărâri pentru sine, pentru echilibrul familiei. Unii vor spune că este vorba 
despre o stare proastă, o indispoziţie care le spune că nimic nu mai are gust ori farmec şi 
care îi încurajează să se retragă din faţa oricărui demers care să le iese în cale. 

În sectorul social aceasta tensiune internă duce la disimulări sau la eşec prin lipsa 
de coerentă. Faptele lor vor avea o evidenta lipsă de coerentă şi din cauza asta pierd bani 
sau prietenii, uita să încuie uşa la apartament şi intră hoţul că la el acasă sau scapă în 
canalul de la marginea drumului inelul de logodnă. Toate par răsturnate şi pentru asta 
vom da vina pe alţii pentru că nu vom putea să recunoaştem incompetenta ori lipsa de 
atenţie. 
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Prin urmare, 22 iulie este o zi de rătăcire mentală şi afectivă, o zi în care erorile 
nu sunt deloc simple, iar consecinţele de asemenea. Tragedia nu vine însă din gafele pe 
care le facem, ci din faptul că nu putem să anticipăm nimic din ceea ce va urma de 
mâine şi vom invoca lipsa de perspectivă. Această lipsă de perspectiva este pusă pe 
seama grupului, anturajului, a neputinţei de a acţiona, a lipsei de libertate. 

Cei care lucrează cu energia azi vor simţi limitele pe care structura fizică o 
impune sufletului. Nu este o zi de iluminare, nici de deschidere spre izvoare nesfârşite 
de lumină, ci este o zi de trăire intensă a limitelor. Se va percepe densitatea lor şi drama 
va fi cu atât mai intensă cu cât vom încerca să înţelegem ce reprezintă eşecul 
autodepăşirii. 

 
 
 
Vineri, 23 iulie 
23 iulie este o zi de pasaj, de trecere pe sub o construcţie monumentală care va 

inspiră teamă ori mândrie, curaj ori emoţie în funcţie de tipul trăirilor pe care l-am 
dezvoltat în ziua anterioară. Cu Soarele pe gradul anaretic din Rac, adică aşa cum s-a 
întâmplat în ziua anterioară, oamenii au trăit ceea ce nu au putut înţelege, au pus mâna 
pe aurul cel mai de preţ, dar nu au fost în stare să evalueze calitatea lui, ci doar au urlat 
în gura mare cât de tare îi enervează că e galben, ori că e prea greu ori că este inaccesibil. 
Nimeni nu a putut să se bucure de el doar pentru că există! 

Azi, pentru că impresiile pe care le-am avut în ziua anterioară au ales în locul 
nostru, la trecerea Soarelui în Leu de azi explozia de voinţă şi putere ne va apărea ca o 
confirmare a tăriei de caracter dovedită ieri, ca un semn de apreciere în direcţia în care 
s-au manifestat anterior. În felul acesta, erorii de judecată, adică faptelor săvârşite cu 
mintea la jumătate, impun un handicap volitiv care va eroda şi mai mult încrederea în 
sine şi va consuma şi mai mult din rezerve. 

În Leu, Soarele are forţă şi putere maximă. El va da oamenilor tărie de caracter şi 
voinţa, îi va mobiliza pentru a porni în cruciade, pentru a-şi revendica titluri ori funcţii, 
pentru a străluci acolo unde lucrează ori trăiesc. Întregul context astral în care Soarele 
trece în Leu va impune acestuia o prea mare responsabilitate pentru nivelul resurselor 
de care dispune. Fără rezerve, dar cu solicitări la maximum, cu încrederea zdruncinată 
în ultimele 30 de zile, dar pus în situaţia să nu aibă cui să se plângă, să nu aibă cui cere 
înţelegere şi compasiune, omul, sub acest regal de forţe astrale, poate claca, poate ceda 
nervos, poate să decadă printr-un gest sau să devin brusc sclavul unei afecţiuni pe care 
nu ştie cum să o mai gestioneze. 

Semnul de prizonierat se transfera pe jumătate de la Venus, prin implicarea ei în 
demersuri fără finalitate în ziua anterioară, prin contactul cu valorile pe care doar le 
constată nu le poate modifica, şi devine un atribut şi deopotrivă o motivatei pentru a 
dezvolta mari ambiţii. Anul acest trecerea Soarelui prin domiciliu va dezvolta mari 
ambiţii şi va tulbura conştiinţa şi voinţa oamenilor într-un mod atât de dificil de înţeles 
încât, cei mai conştienţi vor face o comparaţie cu perioada tranzitului Soarelui prin Rac 
(21 iunie – 23 iulie) ca la o adevărată sursa de suferinţă şi incertitudine. În următoarele 
30 de zile se va reproduce ceva din drama ultimelor 30 de zile, ceva ce ţine de stres, 
afecţiuni medicale diagnosticate greşit sau incomplet, lupta pentru putere, dominare, 
pentru impunerea unui sistem de valori eronat. 

Toate acestea pot duce la boală şi neputinţa de a evalua situaţia prezentă din 
punct de vedere moral, de a rafina structura şi de a găsi cele mai bune soluţii la 
problemele care vin spre noi pentru rezolvare. 

La doar câteva ore de la trecerea sa în Leu, Soarele va împlini un sextil cu Saturn 
şi va impune reguli care se vor aplica indiferent că sunt bune sau rele. Oamenii îşi vor 
căuta noi asociaţi, noi prieteni, vor iniţia noi proiecte şi se vor întâlni mai des în 
următoarele 10 zile pentru a vorbi despre viaţa, destin, cursul evenimentelor. 
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Trecerea Lunii în exil (Capricorn), la ora 11:38, schimba registrul afectiv şi 
impune rezervă şi suspiciune. Aceste două trăsături devin vizibile printr-un 
comportament pozitiv, oamenii arătându-se unii faţă de alţii cumpătaţi, înţelegători, 
mături. În realitatea, o umbră de teamă, alimentată de senzaţia de povară, de 
supradimensionarea a responsabilităţilor, de transfer al răspunderii sau sarcinilor, de 
delegare a funcţiei ori de înlocuire a responsabilului, strânge inima şi amplifica mai 
mult decât în zilele anterioare o grijă, un stres. 

Pe acest fond trigonul Soarelui cu Uranus este o sursă inepuizabilă de încredere şi 
voiciune. Trigonul celor două planete pe semne de foc este un lucru rar în astrologie şi 
nu s-a mai întâmplat din 1988, când Uranus trecea prin Săgetător. Această poziţie este 
delicată şi va aduce o modificare bruscă a puterii de decizie, a voinţei, a forţei de acţiune. 
Se vor lua hotărâri de dragul orgoliului, fără a ţine cont de consecinţă, se vor tulbura 
apele pentru că aşa spune conștiință. Se va face prea multă paradă, prea multă 
demonstraţie de eficienţă, de forţă ori de mândrie fără a se evalua câtuşi de puţin care 
sunt consecinţele acestor fapte. 

Judecând acest unghi după cele care s-au produs înaintea lui, paradisul care se 
ridică la orizon în mijlocul zilei prin acest aspect este o altă iluzie, însă una care poate 
deveni realitate prin săvârşirea de fapte. Oamenii sunt afectaţi de dramatismul dezvoltat 
în ultimele 30 de zile, de teamă de deposedare ori de incertitudinea care a plasat asupra 
faptelor lor, iar acum li se pare că tot ceea ce li se arata, tot ceea ce pare a avea o scurtă 
perspectivă, de cel mult 30 de zile, este o încununare a suferinţei pe care au îndurata, o 
plată pentru efortul pe care l-au depus. 

Toţi cei care fac o astfel de evaluare, care se pun pe sine în centrul atenţiei şi care 
nu pot separa cele două perioade, atribuindu-li-se acestora valente diferite, fără a le 
amesteca, devin victimele unei iluzii de grup, a unei psihoze rafinate ce se va risipi chiar 
peste 30 de zile, când Soarele va trece în Fecioară şi ne va aminti de faptele pe care le-
am săvârşit în timpul tranzitului Soarelui prin Rac. 

Un alt eveniment care se adăugă la acest carusel de forţe astrale este intrarea 
planetei Jupiter în mers retrograd. 

În Berbec, Jupiter va sta până pe 9 septembrie când va trece în Peşti, iar din 
retrogradare va reveni pe 18 noiembrie. Întreaga perioadă în care Marele Benefic merge 
înapoi este semn de avertizare. Jupiter, atunci când este retrograd, mai mult 
avertizează, decât sancţionează, judeca lucrurile şi le compară cu altele similare, 
simplifica demersurile mature cele care merg spre reducere, diminuarea consumul, 
împărţire, justificare, împăcare. Este însă un mers impropriu pentru acesta planeta 
pentru că aspectul său benefic nu se prezintă aşa prin justificări ori explicaţii. Jupiter 
este benefic prin definiţie, nu conjunctural, dar până pe 18 noiembrie, va fi benefic 
conjunctural, motivat, benefic prin definiţie doar pentru cei care au suficientă 
maturitatea şi înţelepciune să se gândească la viaţa lor cu simţ de răspundere, doar 
pentru cei care au trecut în perioada 6 iunie – 23 iulie (cât a stat în Berbec) proba 
răbdării, a seriozităţii, a muncii, a încrederii. 

Prin urmare, 23 iulie este o zi intensă pentru că va găzdui multe din 
evenimentele esenţiale ale lui 2010. Calitatea de planeta mediatoare opoziţie Saturn-
Uranus pe care Soarele o deţine azi este una dintre marile şanse ale lui 2010. Această 
calitate poate produce o modificare internă atât de severă încât întregul edificiu, dintr-
odată, să funcţioneze altfel. 

Peste aceasta se suprapun două tipuri de forţe care aduc, prin zguduiri repetate şi 
reconstrucţii rapide, voinţă şi forţa Soarelui în Leu, dar şi cumpătarea şi măsura lui 
Jupiter retrograd. 

Retrogradarea lui Jupiter ne va limita până pe 18 noiembrie binele necondiţionat 
ne va pune o greutate pe un braţ al talerului, iar pe celălalt noi, în permanenţă, trebuie 
să adăugăm fapte bune, gânduri echilibrate, atitudini mature şi înţelepte, pentru a 
menţine balanţa în echilibru. Este mai mult decât evident că încărcarea axei Berbec-
Balanta va afecta toate tipurile de relaţii nu doar cele care se construiesc între oameni, ci 
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şi cele pe care oamenii le construiesc cu obiectele pe care le au în jur, cu naţiunea, 
funcţiile pe care le deţin ori cu aspiraţiile şi speratele lor. 

O altfel de greutatea se înfiripă începând cu această zi şi nu ne-am fi putut apăra 
de ea nici dacă am fi anticipat-o de acum 10 ani în urmă. Unele fapte trebuie trăite aşa 
cum ne vin. Aşa acumulam experienţa prin acţiuni deliberate nu întâmplătoare, prin 
ceea ce ne asumăm în mod voint nu obligat, prin ceea ce acceptăm cu obedienţa nu 
evităm sau fugim de răspundere prin anticipare. 

Unii astrologi, cuprinşi de un mare entuziasm, pun pe seama acestei zile un 
moment de răstrişte în destinul naţiunilor, o modificare de conduită care nu lasă acum 
să se întrevadă soluţiile, dar începând din toamnă, întâi cu trecerea Soarele în Fecioară, 
apoi cu revenirea lui Jupiter în Peşti, lucrurile se vor aşeza într-o albie, una nouă, în care 
peştii răpitori nu vor mai avea prea multe de consumat. 

 
 
 
Sambata, 24 iulie 
Ca urmare a predispoziţiilor astrale repartizate zilei de ieri, dar şi prin anticiparea 

careului pe care Jupiter îl va împlini cu Pluton mâine, ziua de 24 iulie este la fel ca şi 
ziua de joi, o zi prizonier. Trăsăturile ei vor oscila între o viaţă privată, capabilă să ne 
ofere multiple satisfacţii, linişte şi împliniri, fascinaţie pentru lucruri simple, cărora nu 
le-am dat de mult timp atenţie, pentru bucurii trecătoare, pentru obiceiuri pe care le-am 
crezut uitate, şi o viaţă socială încordată plină de lipsuri și de complicaţii. 

Mulţi vor trăi o mare deziluzie azi pentru că nu vor putea să se mulţumească nici 
cu puţinul pe care îl oferă viaţa de familie, dar nici nu vor putea să-şi ofere satisfacţii 
socială importante. Oscilaţia între personal şi social, între dorinţele personale şi cele de 
grup va impune o mare îndoială faţă de viitor, faţă de scopul pe care ni l-am propus, faţă 
de planurile de vacanţă sau de cucerire a lumii. 

Luna azi, la puţin timp de la răsăritul Soarelui, va trece peste Capul Dragonului 
şi, spre seară, va împlini la grad perfect trigonul cu Venus. Aceste unghiuri vor aduce 
teamă de a ieşi din matca, de exuberanţa, de descoperire, de împărtăşire a 
sentimentelor, dar şi necesitatea de a explora gândurile şi stări sufleteşti lăsat în 
părăsire de mult timp. 

Prin urmare, 24 iulie este o zi care ne oferă senzaţia că se întâmplă ceva 
important în spatele evenimentele sau că o formă majoră va insista că barca să se încline 
când la stânga, când la dreapta, pentru că lemnul din care este construită ambarcaţiune 
aude, de unul sigur, o muzică subtilă. Există un ordin care se lansează azi în spaţiu, o 
decizie care se ia într-un cadru îngust şi limitat, dar care trebuie să facă faţă solicitărilor 
majore pe care societatea, acum, într-o continuă schimbare, le va impune. 

Ziua poate aduce o acută dezamăgire şi poate lăsa urme adânci în conştiinţa 
individuală, pentru că ar putea să-l convingă pe individ ca nimic din ceea ce gândeşte şi 
elaborează în intimitate nu are echivalent în realitate. Pornind de la acest gând el se va 
îndoi de iubire, dragoste, rafinament ori de elegantă în exprimare şi îşi poate alimenta 
deznădejdea ori tristeţea că nu poate produce în anturaj modificarea pe care o 
intenţionează. 

 
 
 
Duminică, 25 iulie 
Ultima zi a săptămânii ne aduce un mare eveniment al anului: cuadratura 

Jupiter-Pluton. Pe aceste unghi magnific Luna va împlini un trigon cu Marte, în prima 
parte a zilei, şi altul cu Saturn în a doua parte, când deja se afla în alt semn. Prin asta 
devine un mijloc de a eficientiza, de a finaliza o etapă şi de a impune o altă modificare, 
în ton cu vremurile, aşa cum dictează axa Berbec-Balanta, o axă deosebit de solicitată în 
această perioadă. 
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Trecând de la trigon cu Marte la trigon cu Saturn, sentimentele devin mature, iar 
mentalul se apropie mai mult de înţelepciune. Întreaga zi va fi deci sub semnul unui 
major schimb de gânduri, al unui major schimb de idei care vor conţine mesaje benefice 
şi puternice. 

Totuşi scopul pentru care azi gândim ceea ce gândim şi trăim, mersul 
evenimentelor pe care destinul ni-l înfăţişează acum, este altul. Unghiul de 90 de grade 
între justiţia terestră şi cea divină, între Jupiter şi Pluton, sună a ultimatum, a 
descindere de forţe, a scoaterea asului de sub mâneca, a încălcării unei reguli pentru a le 
respecta pe toate celelalte, a distrugerii unei părţi din întreg pentru a salva întregul 
însuşi. 

Acest unghi se formează de mult timp în urmă şi împlinirea lui nu aduce 
evenimente doar în cadrul acestei zile, ci le repartizează pe acestea pe tot parcursul 
anului, evidenţiindu-se dintre acestea conflictul între binele, argumentat prin 
succesiune de fapte dintr-o viaţă, şi necesitatea de a regla un destin printr-o anumită 
suferinţă. 

Mulţi au semne de întrebare referitoare la suferinţă pe care trebuie să o îndure în 
acest an şi nu au niciun răspuns, decât acuzaţii ori scuze. Careul dintre doi justiţiari, 
unul care lucrează la exterior (Jupiter) şi altul la interior (Pluton) ne va oferi azi 
răspunsuri referitoare la cauzele suferinţelor. Multe dintre acestea vor fi de natură 
existenţială şi poate nu avem structura ori mentalul necesar să putem înţelege direct 
acest mesaj. Trebuie însă să facem un efort de voinţă şi să ne detaşăm de toate 
conflictele mărunte care ne vor invada chiar de dimineaţă intimitate, fluctuaţiile 
mentale ori afective care îşi vor cere drepturile şi care se vor declara stăpâni peste ceea 
ce am trăi până acum. 

Este mai puţin important să anticipăm evenimente referitoare la sferă 
relaţională, la cea pe care ne construim identitatea ori pe care dorim să ne construim un 
alt edificiu, pentru că aceste planete pe semne cardinale aduc evenimentelor o mare 
viteză de desfăşurare şi, acolo unde se va insista cu forţa şi amploarea, cauza este 
coplesitoare şi ea trebuie să fie purificată/eliminată din destin. 

De aceea doresc, pentru prima dată în acest an, să nu urmăresc prin aceste 
indicaţii să anticipez ceva, pentru a nu distrage atenţia de pe esenţial, pe succesiunea de 
evenimente, nu doresc nici măcar să sugerez că ar fi important pentru oameni să ştie că 
se vor certa uşor, că se vor acuza uşor (eventual care ar fi cauzele acestora) ori că-şi vor 
răscoli viaţa intimă unii altora pentru a se compromite şi pentru a-şi slăbi, unii altora, 
forţele. 

Ceea ce este important azi este înţelegerea, cunoaşterea, cercetarea, notarea într-
un jurnal a tuturor gândurilor, a tuturor trăirilor, a celor cu logică sau fără logica, a 
impulsurilor care vin şi pleacă repede, a invitaţiilor care ne vin din anturaj. Notând, 
consemnând, dăm un sens pozitiv fricii de necunoscut, fricii că o forţă superioară nouă, 
o forţă superioară a ceea ce ştim sau am cunoscut până acum ne ghidează destinul. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii este una din cele mai interesant zile ale 
perioadei pentru că ne invită la cunoaştere. Invitaţia nu este neapărat una plină de 
voioşie sau curaj, nu este una care să împlinească aşteptările sufletului nici măcar setea 
de cunoaştere. Ea este o zi de trecerea de la prizonierat la desfăşurare de forţe, de la 
trăsăturile închistate ale zilei de sâmbătă, la expansiunea specială a zilei de luni, care, pe 
Lună plină, va împlini şi opoziţia lui Saturn cu Uranus. 

Aşadar, se vă încearcă identificarea graniţelor, tatonarea lor, cumpărarea unui 
drept, experimentarea unui nou tip de gândire. Totul însă poate fi confuz, nu prin 
ambiguitate, ci prin lipsa de forţă ori de persuasiune. Ceea ce vine trece repede şi 
trăsătura ei se impune şi asupra felului de a fi. Devenim, astfel, ceea ce gândim sau 
simţim şi când înţelegem că lucrurile se petrec aşa cădem în tristeţe ori melancolie. 
Scopul pentru care trăim toate acestea este acela de a cunoaşte. Azi cunoaştem, de 
mâine încolo vom acţiona! 
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Luni, 26 iulie 
Este de asteptat ca multi dintre astrologii care doresc sa-si foloseasca priceperea 

ori cunostintele pentru a anticipa numite evenimente, sa aiba mari rezerva pentru a 
analiza aspectele ce se construiesc azi. Cu trei opozitii, una Mercur-Neptun, cealalta 
Saturn-Uranus, cu care ne-am obisnuit deja din noiembrie 2008 de când s-a împlinit 
prima data, ambele suprapunându-se peste faza de Luna plina (opozitie Luna-Soare). 
Printre acestea, lumânariile se implica separat într-un sextil (Luna) si un trigon 
(Soarele) cu Jupiter, Marele Benefic. 

Dezorientarea pe care multi ar putea-o trai în fata acestor unghiuri vine din 
selectarea principiului predominant, al acelui unghi care se va ridica deasupra altora 
atât azi, cât si în zilele urmatoare, pentru a-si duce la îndeplinire planul. 

Pentru ca sextilul si trigonul lumânariilor vin prin calitatea de planeta 
mediatoare ambele opozitiilor pe care le ridica Saturn si Marte din Fecioara cu Uranus, 
Jupiter, aceasta axa, oricât de multa tensiune ar predispune, va gasi canalul necesar 
pentru a pasi spre o noua dimensiune a vietii, pentru a îndura si mai mult ori pentru a 
se opune unei ordini deja stabilitate. Toate acestea sunt stabilitate ca fiind purtatoare de 
solutii, de rezolvari, de finalitate. 

De partea cealalta, opozitia Mercur-Neptun sugruma orice umbra de curaj si 
încredere si ceea ce atinge otraveste cu îndoiala, suspiciune, invidie. Acesta este aspectul 
care ne va leza cel mai mult, acesta este vinul otravit din care se vor grabi multi se bea de 
sete, acesta este veninul unui sarpe pe care l-am hranit din februarie 2010 încoace. 

Când Mercur si Neptun se afla în opozitie oamenii se refuza unii pe altii, nu se 
suporta, nu-si tolereaza ideile si nici starile sufletesti, nu se mai confeseaza unii altora si 
nici nu-si mai cauta compania. Se critica si se lingusesc, se ascund de teama ca o 
slabiciune sa nu le fie exploatata. Aceste stari sufletesti viciate, pentru ca vin de pe axa 
Leu-Varsator, vor afecta relatiile sentimentale, încrederea prieteneasca, curajul de a 
sustine o idee, de a spune adevarul, de a împartasi un secret, de a pastra cu efort o 
prietenie. 

Relatiile sociale, pe un asa unghi, sunt într-o deriva periculoasa. Fara un 
sustinator, cel care trebuie sa ia decizia corecta, totul se împotmoleste, ezita în a-si 
exercita functia, se teme de consecinte si uita aspecte importante ale mesajului sau ale 
discursului sau. Aceasta opozitie vine cu o mare tensiune nervoasa, cu esecuri în 
sectoarele sensibile, care nu au inspirat încredere, dar care nu au putut fi acoperite. 
Acolo unde se mizeaza pe noroc se pierde, acolo unde se merge pe încredere, mai ales 
daca se cere acum o finalizare, se pierde, se rupe o legatura puternica, se risipeste o 
sansa. 

La mai putin de doua ore de la consumarea acestui surprinzator aspect malefic, 
trigonul Soarelui cu Jupiter vine sa umple un gol, vine sa completeze o etapa 
nefinalizata, vine sa sustina un proiect care nu a fost slabit prin discontinuitate, ci lasat 
în asteptarea unui moment favorabil. Se redeschid usi care au fost închise pentru scurt 
timp, se reia activitatea într-un domeniul în care ea a fost lasata doar într-o perioada de 
pauza. 

Când Soarele si Jupiter trec prin aceasta minunata faza se lucreaza asupra 
dreptatii individuale, asupra cresterii popularitatii si sporirii averii. Oamenii devin 
optimisti si siguri pe ei, sustinatori ai unor idei de o înalta tinuta morala, dornici de 
elevare sociala si echilibrati. Cu Soarele în domiciliu, trigonul capata valente mesianice. 
Liderul poate acum sa electrizeze masele, sa-si impuna puterea si sa revendice orice în 
numele grupului. Semnul de avantaj este însa conditionat de calitatea benefica a 
Soarelui în domiciliu. Succesul lui Jupiter se va opri asupra celor care au un marcaj pe 
aceasta zodie în temele lor natale sau în acel sector la vietii (casa) unde este plasat. 

O mare greutate asupra zilei, dar si asupra perioadei o va avea opozitia lui Uranus 
cu Saturn, pentru a doua oara anul acesta si pentru a cincea oara în acest ciclu, care este 
si ultima. Ultima opozitia Saturn-Uranus din acest ciclul aduce lui Saturn un avantaj 
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special pentru ca ascendentul momentului este plasat în Capricorn, zodie pe care o 
patroneaza si prin combinatia Ascendent Capricorn - Saturn în Balanta predispozitiile 
vor leza sau întari relatiile sociale, spiritul justitiar, relatiile cu educatia, arta sau, prin 
acestea, cu evenimentele istorice. 

Situat pe vârful casei VIII, într-o zodie care îi da puteri depline asupra celorlalti, 
asupra valorilor pe care acestia le detin, avându-l aproape pe Marte, într-un final de 
traznit prin Fecioara, Saturn are acum puteri depline asupra rezultatului final. Multi s-
au asteptat ca aceasta opozitie sa aduca schimbari în structurile sociale care sa modifice 
viziunea omului asupra societatii, chiar si astrologii au sperând într-o rasturnare de 
situati care sa aduca la mal doar cufarul cu nestemate, iar corabia sa se scufunde. Tot 
ceea ce s-a reusit pâna acum este un fel de haos, un fel de tulburare continua, perpetua 
care se mentine chiar daca nu mai are o cauza. Privind tema acestei ultime etape 
întelegem ca surprizele conservatorismului au o nuantare stranie. Se înlocuiesc cei vechi 
între ei, metodele vechi doar sunt schimbate cu altele care sunt la fel de vechi, dar care 
nu au apucat sa fie folosite pâna acum. Rezultatul va fi deci un calm straniu, poate chiar 
periculos, care seamana cu tacerea timp de o secunda a unei multimi revoltate în fata 
unei fapt iesit din comun, surprinzator, pentru ca apoi sa-si reia tipetele si ovatiile 
expulzate la limita superioara a vocii. 

Vom asista deci la o ultima etapa din seria modificarilor serioase pe care le tot 
înfruntam din noiembrie 2008, de când aceste doua planete s-au opus pentru prima 
data. Aceasta ultima etapa are ca scop scufundarea complicatiilor sociale într-un mister 
adânc, reducerea la tacere, prin mijloace si tehnici de manipulare a multimii, reducerea 
acesteia la tacere prin distragerea atentiei si adâncirea si mai mult în suferinta. Aceasta 
ultima opozitie declanseaza un mecanism care, pâna în 2012, când Saturn va trece în 
Scorpion, va acumula tot ceea ce este tangent la umilinta, înlocuire, revolta, deposedare, 
critica. 

Prin urmare, prima zi a saptamânii este si prima dintr-un ciclu care începe 
acum si se sfârseste în 5 octombrie 2012, când Soarele va fi din nou în trigon cu Jupiter 
(Soarele va fi în Balanta si Jupiter în Gemeni), supervizând, ca si acum, cresterea unui 
bine misterios, imposibil de surprins cu mintea si gândirea materialista a vremurilor 
noastre. De asemenea, atunci, pentru o scurta perioada de timp, Saturn va fi din nou în 
acelasi semn cu Marte, care îsi va încheia tranzitul în Scorpion, iar Uranus îsi va aminti 
de un adversar redutabil (opozitia cu Soarele) pe care acum, în 2010, l-a avut de 
înfruntat. 

Valentele acestei zile sunt intense si ele vin cu motivatii pentru proiecte de 
anvergura, de parca tot ceea ce vine acum spre minte sau suflet trebuie sa implice cât 
mai multi oameni în desfasurare sau sa se întinda pe o perioada de timp cât mai mare. 
Este si firesc sa fie asa pentru ca Luna plina va amplifica toate aceste trasaturi si le va da 
putere pentru a ne aminti de ele peste ani. 

 
 
 
Marti, 27 iulie 
Trecând pe gradul anaretic din Leu, Mercur devine atât de mândru de rezultatele 

sale, atât de vanitos ca poate face altora probleme, chiar si atunci când nu se descurca cu 
ale lui, încât se poate declara singur rege, în locul Soarelui care este înca ocupat cu 
treburi sociale importante prin trigonul cu Jupiter. 

27 iulie devine astfel o zi a gafelor, a mândriei aruncata peste tot, a cuvintelor 
prost alese, a erorilor de judecata a distrugerilor majore pe care le implica acum o 
ratacire a mintii. 

Spre seara, Mercur trece prin opozitia cu Chiron si îsi va modifica întregul 
comportament pentru a demonstra ca nu este atât de negativ asa cum se vede. Îsi 
disimuleaza problemele si minte cu o eficienta de-a dreptul patologica. Prin asta poate 
deveni si glumet, poate destinde atmosfera si nimeni nu va observa când îsi va ridica din 
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nou o coroana de rege pe cap, facând glume pe seama altora, exagerând în privinta unor 
întâmplari sau inventând altele. 

Pe acest fond al umorului de salon care nu are nimic de-a face cu veselia, ci mai 
curând cu vanitatea, mândria si încântarea rautacioasa ca se râde de cineva, nu de ceva, 
ca se râde pe seama cuiva nu de ceea ce i s-a întâmplat, schimba directia vibratiei si 
aduce, prin magia speciala a lui Chiron din Varsator, o lectie de viata pe idee „cine sapa 
groapa altuia, cade singur în ea!” 

Întregul suport astral, pentru a desprinde aceasta energie perversa din albia sa si 
de a o întoarce în revers, exista pentru ca Luna înca se afla în Varsator si-l sustine, cu 
idei, solutii, viteza de reactie, minte limpede, echilibru, eroism sau umanism, pe Chiron. 

Prin urmare, demersurile acestei zile sunt puternic zdruncinate de o 
întâmplare neprevazuta, un ghinion care ne întoarce din drum sau ne anuleaza calatoria 
si care ne spune ca suntem pasibili sa suportam raul pe care l-am dorit celuilalt. 

Într-o acceptiune ezoterica Puterea azi îsi iese din albie si sanctioneaza drastic pe 
cei care îi ies în cale nu atât pentru greselile lor, cât pentru greselile întregului neam. 
Omul comun nu va putea pricepe de ce exista în univers un astfel de mecanism si tocmai 
de aceea 27 iulie li se va parea ca o zi de ghinion, o zi în care „de ceea ce ti-e frica nu 
scapi”. 

Recomandarea pentru aceasta zi este aceea de a gândi corect, indiferent de ceea 
ce ne îndeamna grupul, neamul sau rasa umana, de a ne detasa de ceea ce în mod 
obisnuit doare, de a privi lumina zilei si de a ne bucura de tot ceea ce a adus ea acestei 
civilizatii, iar daca este sa avem un ghinion, sa iertam cu tot ceea ce avem, cu întreaga 
fiinta, pentru a simti, prin aceasta oportunitate, cum este sa fii Universal! 

 
 
 
Miercuri, 28 iulie 
Saptamâna 26 iulie - 1 august este celebra nu numai prin aspectele integrate zilei 

de 26 iulie, ci si prin cele trei ingresuri: Mercur în Fecioara (28 iulie), Junon în Leu (29 
iulie) si Marte în Balanta (30 iulie). 

Trecerea lui Mercur în Fecioara, chiar la putin timp de la miezul noptii, schimba 
optica si starea de vibratie. Pe acest aspect creste puterea de concentrare, ambitiile 
devine foarte intense si de asemenea si consumul nervos. Prioritatile oricât de utopice 
au fost, acum tind sa capete un contur, oamenii tind sa se înteleaga pentru ca au un scop 
comun si daca acum idealul îi uneste, spre finalul tranzitului, acelasi ideal îi va dezbina. 

Cu un guvernator atât de versatil, ce are o mare pasiune pentru a face negot din 
orice, consumul interior, stresul si pasiunea predispuse de intrarea lui Mercur în 
Fecioara nu sunt decât imagini desprinse din cealalta fata a monedei, o alta înfatisarea a 
cutremurului social pe care l-a produs Mercur când trecerea prin Gemeni (celalalt 
domiciliu) în perioada 10 - 25 iunie 2010. Risipa care a predispus-o Mercur în acea 
perioada acum se razbuna. În Fecioara, Mercur va avea un tranzit lung, cu o perioada de 
retrogradare în intervalul 20 august – 13 septembrie. Pe 3 octombrie va intra în Balanta 
lasând în urma regrete si pasiuni neîmplinite, averi strânse din câstiguri mai putin 
corecte si pierderi de functie din lipsa de viziune, rigiditate ori îngâmfare. 

În 28 iulie gândurile, sub impulsul primului impact cu Mercur în Fecioara, sunt 
tintite spre binele personal. Luna este în Varsator pâna în jurul orei 11,00 trecând prin 
conjunctii repetate cu Neptun si Chiron. Dupa aceasta ora ea va trece în Pesti 
înfruntându-l prima pe Mercur (opozitie) si amintindu-i de vremurile pe care le traim si 
de responsabilitate. 

Din nefericire nu acest ingres este evenimentul cel mai important al zilei si nici 
impactul pe care îl va avea opozitia acestuia cu Luna, împlinita în jurul prânzului, ci 
sextilul lui Pluton cu Lilith. 

Extrem de nefericita, relatia între doua planete din zodiile Capricorn si Pesti 
sufera de o discontinuitate stranie. Fiind zodii de sextil, tind sa aiba gândurile comune, 
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sa fie usor pe aceeasi lungime de unda, sa colaboreze usor si sa-si poata împartasi relativ 
simplu informatii pretioase. În cazul celor doua avem de-a face cu doua firi rigide prin 
însasi natura lor. Niciuna nu se deschide usor, niciuna nu inspira încredere si niciuna nu 
o poate întretine prin pasiune personale. Asa ca, nimeni nu are un aport personal pentru 
a le tine împreuna. Trebuie pentru asta un al treilea element, care ar fi, în varianta cea 
mai fericita, o planeta din Taur. 

Azi, în Taur nu avem nimic, doar un punct fictiv care ar putea media tendintele 
celor doua Noduri si implicit al lui Pluton, pentru ca se afla în preajma lui NN. Este însa 
prea firav acest punct si nu este personalizat, ci se integreaza în vârtejul karmic al 
Nodurilor. Neavând un astfel de punct de echilibru marcat de o planeta, sextilul dintre 
Luna neagra din Pesti si Pluton din Capricorn este sursa de scandal si incompatibilitate. 
Multe nu vor iesi la suprafata chiar azi, dar când vor iesi se va face trimitere la ceea ce s-
a întâmpla azi, când cele doua si-au vazut chipul la un unghi de 60 grade. 

În a doua parte a zilei, când Luna trece în Pesti si dupa ce, în preajma prânzului, 
se implica într-o lectie de viata cu Mercur, spre seara cade prada sentimentelor negative, 
se izoleaza sau se arunca în bratele primei persoane care îi vorbeste frumos. Nu e loc 
însa de sentimentalisme azi, pentru ca tot ceea ce este tangent la afectivitate este lezat si 
folosit ca mijloc de a santaja ori compromite. 

Prin urmare, ziua de miercuri este una trista si apasatoare. Ea vine cu solutii 
care dor, cu întelegeri care nu ne plac si cu promisiuni de reusita, dar cu obligatia de a 
depune si mai mult efort. O mare parte din demersuri trebuie abordate cu rezerva si 
masura pentru ca orice mic gest de neatentie devine un punct vulnerabil, orice vorba 
spusa din exces de zel creaza resentiment si faptele se vor centra pe acest tip cauza. 

Unii vor fi azi atât de tristi si împovarati încât îsi vor dori sa uite si se vor lasa 
cuprinsi de o pasivitate periculoasa. Acest gen de reactie este tot o trasatura a sextilului 
Lilith-Pluton care îl face pe cel dinamic sa fie nepasator la ceea ce l-ar ajuta, prin 
actiune, sa se ridice deasupra celorlalti, sa creasca, sa se dezvolte. 

Se cere azi înca un efort de vointa, înca un salt, înca un consum, înca o secunda 
de concentrare pentru a se ridica deasupra problemelor. Lilith vine întotdeauna cu 
drumul cel mai scurt, dar si cu cea mai plina de pericole trecatoare, cu cel mai riscant 
traseu de munte si cu cele mai instabile ape. 

Celor care lucreaza cu energia si care sunt implicati activ într-un proces de 
transformare si elevare li se recomanda sa nu faca azi confuzia între Putere universala si 
Putere personala. Exista o singura putere pe care azi o vom vedea si aceea nu ne 
apartine! 

 
 
 
Joi, 29 iulie 
Prin trecerea lui Junon în Leu azi se va produce o noua schimbare de vibratei 

astrala, o noua modificare a sentimentelor, a directiei spre care se vor îndrepta 
prioritatile. Sunt lasate în urma pasiunile dureroase, dramatismul si neputinta de a 
mentine o relatie fara a lansa pretentii ori a o distruge cu suspiciune. 

În Leu, Junon da viata pasiunilor în mod liber, nevoii de cucerire, de a convine ca 
sentimentele sunt altfel decât au fost vazute pâna acum, de a arata sau demonstra ca 
prin demersurile pe care oamenii le fac se lupta pentru o cauza. Se vor înfierbânta 
relatiile tensionate atât de mult încât cei implicati se vor lupta pentru întâietate si foarte 
usor, în loc sa lupte amândoi pentru un ideal comun, ajung sa lupte unul împotriva 
celuilalt. 

Pe acest semn Junon poate aduce si curajul de a arata o inversiune, curajul de a 
arata ceea ce nu este firesc, ceea ce este împotriva firii, asa cum am construit-o pâna 
acum, de a sfida reguli pentru ca se considera ca este loc pentru altele. Daca trecerea lui 
Junon aduce rasturnarea regulilor, atunci trebuie sa ne asteptam la manifestari negative 
ale acestui asteroid, la pierderea din vederea a aspectelor esentiale legate de conversatie, 
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ajutor reciproc, sprijin, colaborare, de anulare a unor întelegeri pentru ca acum se 
lucreaza pe alte baze. A da curs acestor tendinte implica si a-i pune pe cei mai multi 
dintre noi sa se confrunte cu dezbinarea si abandonul, cu alungarea din fruntea unei 
organizatii sau cu diminuarea prerogativelor. 

Trecerea acestui asteroid în Leu, când Soarele se afla în plin tranzit prin acest 
semn si când mai detine si o pozitie importanta prin trigonul cu Jupiter din Berbec, le 
poate spune oamenilor ca pot face orice, ca oportunitatile care se ivesc acum sunt sanse 
majore ale schimbarii dupa bunul lor plac. 

Judecând dupa sextilul pe care Luna din Pesti în face cu Capul Dragonului, dar si 
prin trigonul magic pe care Junon îl face, cu putin timp înainte de miezul noptii cu 
Uranus retrogad din Berbec, norocul pare sa le surâda celor care se afla deja pe o pozitie 
superioara, care au fost avansati pâna acum într-o functie, care au obtinut deja 
promisiuni sau statut prin interventii anterioare. Acestia vor fi cei care îsi vor arata 
acum dorinta de a schimba ceva. 

Învinsii din conjuncturile primei jumatati a lunii iulie, cei care au pierdut o 
batalie si au aruncat armele plecând capetele în fata unui superior, sunt cei care vor fi 
din nou umiliti, din nou învinsi atunci când vor încerca, pe cai ascunse, sa-si puna în 
aplicare planurile. Trigonul Junon-Uranus aduce asocieri neobisnuite, întâlniri 
împotriva regulilor cunoscute pâna acum, destramarea unor conveniente, risipirea unor 
minciuni sau depasirea unui moment de impas nu prin analiza ori metoda, nici prin 
munca sau perseverenta, ci prin noroc. 

Prin urmare, 29 iulie este o zi complicata de directii stranii ale vibratiilor 
astrale. Faptul ca devenim mai calzi si mai generosi, ca ni se aprinde în suflet dorinta de 
a iesi din anonimat, ca visul la un fotoliu confortabil ori la ovatii si laude ne încalzeste 
inima, ca tânjim dupa aprecieri si merite, dupa remuneratii ori alte recompense, nu 
reprezinta schimbarea esentiala pe care o comporta trecerea lui Junon în Leu. Aceleasi 
gânduri le-am avut si când Junon a trecut prin Rac, doar ca ele fierbeau în interior, erau 
tinute departe de ochiul care ar fi judecat adevarata intentie. Acum nu ne mai pasa de 
modestie si nici de ceea ce simte celalalt. Se trece la fapte si se obtine succes, dar nu prin 
efort, perseverenta ori disponibilitate, ci prin noroc. 

 
 
 
Vineri, 30 iulie 
Unii dintre cei care se apropie de previziunile astrologie ale acestui an cu 

disponibilitate, dar care nu dispun de cunostinte minime de astrologie, se vad în 
perioada asta cuprinsi de o mare zapaceala. Se simte bulversat de atâtea etape care se 
termina si altele care încep, de atâtea cicluri care ba se termina ba încep, de acestea 
transformari tumultoase care îi încerca la maximum rezervele si puterea de întelegere. 

Azi, din nou ne întâlnim cu o etapa ce se încheie. Nu se stie când s-a început, sau 
daca s-ar sti atunci aceasta informatie a fost pierduta printre alte analize complexe si 
alambicate ale lui 2010. Marte trece acum în Balanta si ascute limba într-un mod cu 
totul si cu totul special, instigându-i pe oamenii, unii împotriva celorlalti, aducându-i în 
fata unor judecati imaginare, a unui tribunal ad-hoc, pe care îl va institui cel care acuza 
mai tare. Slabiciunea sa cea mai mare este cea a lipsei de maturitate, a inconsecventei, a 
neputintei de a înfrunta cu aport personal ceea vine acum spre noi si tocmai de aceea 
considera legea vinovata, vecinul, colegul de serviciu, tara, vremurile ori clima. 

Cu Marte în exil, Venus în cadere si Luna într-o pozitie care o face extrem de 
vulnerabila, tot ceea ce înseamna viata privata, tot ceea ce poate hotarî în aceasta 
directie atât pentru consolidare cât si pentru modificarea de statut personal, cade acum 
în dizgratie. 

Numai bine ce a intre în Balanta, ca Marte va trebuie sa-l înfrunte pe Uranus si 
întâlnirea celor doi va avea efortul unei bombe care dintr-odata explodeaza pentru ca, se 
va spune, ceasul a terminat de numarat, fara sa se stie cine l-a pornit si mai ales de când. 
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Efectele acestei zile vin din mister, necunoscut sau dintr-o urzeala de forte mult prea 
complexa pentru a putea fi desfasurata de o singura minte, dar si prea intensa pentru a 
putea fi tinuta sub control de o singura persoana. 

Din nou suntem loviti pe segmentul elevarii personale, pe segmentul idealurilor, 
al justitiei, al adevarului si al nevoii de echilibru. Acest conflict dintre cei doi malefici nu 
are amploarea opozitie Saturn-Uranus (înca activa), dar va fi mult mai distrugatoare pe 
un areal mic, mult mai ampla prin impunerea de noi reguli, prin instaurarea unui nou 
regim, prin ridicarea unui nou drapel care anunta ca lupta a fost câstigat de o a trei 
parte, de o a treia persoana, ce nu a fost vazuta pe câmpul de batalie. 

Aspectul este unul violent care instiga la folosirea fortei fizice, la înlocuirea 
dialogului cu atacul direct, cu atacul la persoana, cu subminarea autoritatii prin fapte 
încarcate de un evident caracter antisocial. 

Fiind un aspect amplu se va trece de la încapatânare si nesupunere, la revolta 
prin orice mijloc, se va depasi momentul dezbinarii sau, la un alt nivel al asa-zisei 
„neconstitutionalitati” si se trece la abuz de putere si impuneri masive. 

Pe acest fond trigonul lui Mercur cu Pluton si, de partea cealalta, caderea lui în 
nepasare prin opozitia cu Lilith, aduce momente de surpriza, retrageri si atacuri facute 
fara sa fie gândite. Aceste impulsuri, pe fondul sextilului Saturn – Junon, împlinit azi la 
grad perfect, vor lua forma firescului, al normalului. Se va face trimitere din nou la 
istorie, la perioade sau ipostaze memorabile când omenirea, dar în speciala tara noastra 
(fiind cu Soarele pe semnul opus celui natal si cu un guvernator natal în plina 
expansiune) se va hrani din exemplele trecutului. 

Iata deci o alta zi care prin mijloacele sale speciale aduce misterul trecutului într-
un univers fierbinte, cel al prezentului. 

Prin urmare, privind într-o sinteza, desi multi se vor feri sa o abordeze din 
cauza complexitatii si amplorii aspectelor, maniera speciala prin care aceasta zi va face 
isterie va fi aceea ca se va împotriva la tot ceea ce este viu si neviu în jur. Aspectele sunt 
atât de contrare, încât ceea ce era sigur pâna acum, devine nesigur, iar ceea ce era 
nesigur, devine certitudine absoluta. Nimeni nu poate sti cum de se produce asa o 
inversare, nimeni nu întelege, prin viziune de ansamblu, cum un mecanism care intrase 
pe linia moarta poate acum sa devina eficient. 

Chiar daca se mai pastreaza si azi ceva din norocul zilei de ieri, chiar daca multe 
din gândurile si starile zilei anterioare se mai pastreaza si azi, ceea ce aduce 30 iulie nu 
este un produs al întâmplarii. Aceste rezultate au fost calculate si urmarite din timp, 
însa nu s-a stiut, nici chiar de cei care au intentionat asta, ca finalul va fi acum. 

Multi dintre noi s-au saturat de atâtea certitudini care peste noapte nu mai sunt 
incertitudini, de atâtea schimbari sau modificari de conduita, de inversiuni, amenintari 
si miscari de culise. Azi ne vom confrunta din nou cu astfel de evenimente si nu ne va fi 
usor pentru ca norocul zilei de ieri i-a trimis pe unii în vacanta, iar azi va trebui sa se 
întoarca! 

 
 
 
Sâmbata, 31 iulie 
Ultima zi a luni iulie împlineste un aspecte care, prin caracterul sau malefic nu 

pare sa se deosebeasca de ceea ce a adus ziua anterioara, dar care aduce fiori reci 
astrologilor: conjunctia Marte-Saturn. 

Cu domenii de actiune diferite, cele doua planete intervin agresiv, printr-un regal 
de forte, aducând o ultima lovitura axei Berbec-Balanta. Impunând aceasta lovitura azi 
primim încercari karmice pe relatii sociale si intime care vor fi importante în ani care 
vin pâna în 2012, când Saturn va trece în Scorpion. Daca ieri întâlnirile planetare au 
scos la lumina un plan ascuns care se finaliza, acum se deschide o poarta, se ivesc noi 
oportunitati si ceea ce trebuie sa protejam este esential pentru echilibrul relatiilor în 
urmatorii doi ani si jumatate. 
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Dincolo de caracterul sau dur si intransigent, ziua ne împlineste asteptari prin 
semne, avertismente, invitatii, sanse pe care trebuie sa le luam în seama si sa le 
analizam. 

Când Saturn si Marte se întâlnesc într-o conjunctie, scade tonusul si oamenii 
oscileaza între inhibitii si refulare, luptându-se cu propriile impulsuri si comportând 
mari suferinte pentru ca nu pot actiona asa cum le spune ambitia sau dorinta de actiune. 
Un disconfort fizic nu este deloc exclus sa apara azi si, în situatia aceasta, cauzele trebuie 
cautate în pozitiile planetare sau în mesajele caselor care sunt în legatura cu axa Berbec-
Balanta din tema natala. 

Tot ceea ce este practic, ce poate fi pus în cuvânt, ce provine din exterior sau care 
poate fi convertit în bani sau altceva de valoare atrage foarte tare atentia azi. Tocmai de 
aceea poate surveni o slabire organica masiva pentru ca organismul este pus sa faca 
efort într-un sector nepotrivit sau sa se consume pentru niste probleme pe care practic 
nu le poate rezolva de unul singur. 

Întregul cer al acestei zile sustine aceste directii, chiar si trigonul Luna-Soare, 
renumit pentru caracterul sau benefic, mai ales acum când Soarele este în domiciliu, iar 
Luna si Jupiter îsi unesc fortele îndreptând atentia spre noroc si hranind sufletul cu 
speranta. 

Prin urmare, 31 iulie este o zi deosebit de importanta pentru echilibrul 
relatiilor noastre din urmatorii 2 ani si jumatate. Pâna la intrarea lui Saturn în Scorpion, 
acumularile de informatii, experientele cu oamenii pe care urmeaza sa-i cunoastem sau 
cu cei pe care îi stim, dar cu care vom avea un nou timp de relatie, ne vor pregati pentru 
întâlnirea în ipostaze karmice speciale când trebuie sa facem dovada puterii personale si 
al spiritului practic. Azi ni se arata cu cine trebuie sa ne asociem, pe cine trebuie sa 
mizam, care sunt oamenii importanti în tot acest carusel si cui trebuie sa ne deschidem 
sufletul pentru a primi un sprijin real. 

Cei care în urmatorii doi ani si jumatate vor avea un rol social important vor avea 
un 31 iulie intens si complicat si pentru a face fata solicitarilor ei trebuie sa-si 
aminteasca faptul ca pe o conjunctia Marte-Saturn reîncarcarea bateriilor se face prin 
izolare. Ei trebuie sa-si permita un moment de retragere, de liniste, de odihna, de 
relaxare, de deconectare, pentru ca altfel risca sa cada pe câmpul de batalie fara niciun 
avertisment în prealabil. 

Azi ne vom aminti de cuvintele lui Iisus “Dati-i Cezarului ceea ce este al Cezarului 
si lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu” (Matei 22:21). 

 
 
 
Duminica, 1 august 
Prima zi a lunii august continua seria trasaturilor zilei anterioare, neîmplinind 

niciun aspect la grad perfect si deci neputând aduce spre urgentare nimic în mod direct 
si sever. 

Mentinându-se în acelasi cadru al conjunctiei Marte-Saturn, dar venind cu 
primele raze ale separatiei acestui aspect, 1 august aduce, ca si ieri, semne ale unei 
asocieri trainice, semnale ce vin în directie stabilirii unor baze solide pentru urmatoarea 
perioada. Azi însa aceasta conjunctie va veni cu o nuantarea stranie, coborând nivelul de 
vibratie si aducând mai mult curaj lui Marte, pentru ca Luna îi trece prin semnul lui de 
domiciliu. Curajul lui Marte, amplificat acum pe linie emotionala, pe sectorul afectiv – 
un punct sensibil, delicat al sau – pune în dificultate duritatea lui Saturn si îl transforma 
într-un tip sentimental, cu slabiciuni la filmele romantice si romanele de dragoste. 
Aceasta combinatie va impune azi o selectie stranie pentru ca bucuriile coplesesc, iar 
necazurile ranesc atât de tare încât durerea se poate transforma imediat în ura. Din 
acest punct ziua poate aduce complicatii greu de controlat si poate schimba sensul blând 
si pozitiv al vibratiilor sale. O felicitare, un îndemn sau o critica devine azi un blazon sau 
o decoratie. Atât de bine sunt alese cuvintele si atât de mare impact vor avea încât 
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momentul 1 august devine pentru fiecare un mijloc de a fi recunoscut sau de a 
recunoaste, de a primi o apreciere sau un loc într-un decor valoros. 

Prin urmare, ultima zi a saptamânii este o continuare a zilei anterioare, în 
acelasi cadru si sub patronajul acelorasi principii. Întâlnirile, relatiile si seriozitatea 
pusa în adresare ori interactiune fac din 1 august o zi de stabilitate si certitudine. Ceea ce 
vine spre noi azi are o dubla valenta: apreciere si valoare practica pentru urmatorii doi 
ani si jumatate. 

Cei care lucreaza cu energia pot avea azi sansa se remarce subtilul proces de 
rezonanta si deopotriva amploarea pe care o poate avea acest proces în desfasurare. 
Valorile zodiei Leu, prin trigonul înca activ al Soarelui cu Jupiter, pe fondul agresiv al 
opozitiilor de pe axa Berbec-Balanta, aduce dorintei de putere conotatii stranii. Nu 
Puterea este semnul ca omul participa, prin destinul sau, la un proces de rezonanta 
pozitiva, dar azi asa se va considera. 

Azi devine viu proverbul „spune-mi cu cine pe întâlnesti, ca sa-ti spun cine esti!” 
 
 
Luni, 2 august 
Un triunghi magic se ridica azi intre Luna, Lilith si Pluton, chiar la trecerea ei în 

Taur si, prin asta, se împlinesc asteptari mari sau se va urmari, din expectativa, o 
anumita finalitate, pe care ne-am dorit-o cu intensitate în ultimele doua luni. 

Calitatea intentiei sau demersului nu este una superioara, însa acum, prin 
trasaturile acestei etape, prin intensitatea cu care aseaza lucrurile sau le învaluie într-o 
aura benefica, ceea ce am dorit de doua luni încoace si stim ca nu era bun, corect sau 
decent, va parea frumos, elegant si drept. 

Când înca tranzita Berbecul, Luna a ridicat un sextil cu Neptun, apoi unul cu 
Chiron si s-a pregatit emotional pentru a înfrunta, spre seara, ca ultim aspect împlinit la 
grad perfect în aceasta zi, sextilul cu Lilith. Între acestea, trigonul cu Pluton si careul cu 
Junon împlineste un tabloul dificil, complicat de dureri si resentimente si amplu, pentru 
ca se participa într-o succesiune rapida de aspecte cu planetele aflate în mers lent. 

Ziua, prin aspectul ocult pe care îl predispune, devine un mijloc de a amplifica 
suferinta si de a continua demersuri care ar fi trebuit sa fie lasat în asteptare sau 
parasite. Intensitatea creste cu cât transferul de valori devine mai vizibil. Azi 
consideram ca este potrivit sa trecem povara pe umerii altora, este corect sa lasam în 
grija altora poverile si neputintele noastre si sa ne permitem o vacanta, macar în gând. 

Trecerea Lunii în Taur aduce si beneficii. Sentimentele devin mai putin 
învolburate, pentru ca se aseaza la casa lor si vor sa-si construiasca o fericire iluzorie, 
vor sa-si puna bazele unei colaborari care nu are niciun viitor asa cum este gândita 
acum. Multe confuzii vor avea azi putere si intensitate si multe dintre ele vor cere, chiar 
de pe acum, garantia ca viitorul pe care îl anticipeaza, este real. 

Prin urmare, prima zi a saptamânii este o zi a dezamagirilor si neputintei de a 
anticipa corect calea, drumul sau de a împlini corect un vis. Unii vor cauta azi un umar 
pe care sa-si plânga neîmplinirile sau vor dori sa si le exprime în public pentru ca vor 
miza mult pe vocea grupului, ca o alta forma de sustinere a puterii sale de dominare sau 
persuasiune. Nimic din toate acestea nu sunt reale, dar de asta nu ne poate convinge 
niciun aspect astral, ci doar propria vointa care acum trebuie sa aleaga corect si în afara 
oricarui sentimente de posesivitate ori atasament de vreun ideal sau demers. Pluton, 
prin trigonul cu Luna si implicând-o pe Lilith într-o constructie cu puternice veleitati 
mentale, poate suci mintile atât de tare încât ambitia sa ne faca sa mergem pe un drum 
chiar daca stim ca nu este corect, sa aplicam metode sau sa comentam pasii pe care îi 
facem chiar daca nu credem în ceea ce spunem. 

Recomandarea pentru aceasta zi este cea a Sf. Augustin „Iubeste si fa ce vrei”, 
pentru ca într-o stare de iubire nimic din ceea ce face un om nu este gresit, nimic nu este 
împotriva naturii, împotriva armoniei sau dreptatii nu încalca moralitatea sau puritatea 
sufleteasca, ci o va sustine si mai mult construind valori inestimabile. 
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2 august este deci o zi a dualitatii constructive: prima este o obligatie – iubirea – 
a doua este un privilegiu – libera alegere. Doar împreuna pot genera o constructie 
benefica pentru ca doar iubind ai dreptul sa faci orice. Nu ramâne decât sa întelegem 
corect aceasta notiune si sa nu confundam iubirea, asa cum suntem îndemnati azi, cu 
alte stari pentru a ne justifica ambitia, nu libertatea de a actiona. 

 
 
 
Marti, 3 august 
De azi începe din nou sa bata valul schimbarii. Jupiter si Pluton se întâlnesc într-

un unghi malefic pe careul Luna-Soare, dar si în fereastra aplicatiei sextilului pe care 
Marte îl va împlini spre seara cu Junon. Fiind un unghi care nu se construieste usor, ci 
are nevoie de vreo câteva saptamâni pentru asta, valentele acestei zile vor parea ca fiind 
centrul unui demers care s-a început acum 15 zile si care va fi pus în aplicare în 
urmatoarele 2-3 saptamâni. Nota personala pe care o va primi împlinirea acestui unghi 
la grad perfect face face din periplul planetar al lui Pluton un fel de patrula de veghe, un 
fel de marsaluit pe strazile unei cetati întunecate în vreme de asediu. Nimeni nu are voie 
de comenteze decizia care deja este luata, nimeni nu poate dezbate aceste subiect. Toti 
se pun la ascunzatoare si cu privirea atintita spre fereastra inundata de putina lumina a 
noptii asculta sunetele mute ale pasilor ce se pierd încet încet în întuneric. Acest tablou 
inspira teama, retinere în fata oricarei fapte cu caracter social si rezerva în a dezbate 
hotarâri care sunt deja luate. 

Asa cum se anticipa si pentru ziua de 2 august, faptele nu trebuie sa fie bune ca sa 
fie dominatoare, ca sa ramâna în istorie sau sa fie laudate la scena deschisa. Daca ieri 
doar se anticipa amploarea unor evenimente prin caracterul lor decisiv, prin sigiliu sau 
legiferare azi, ca data, ca interval, ca perioada, dar si ca efect al deciziilor anterioare, se 
va pune bariera între trecut cu prezent, o bariera peste care nu se va mai trece. 

Lasam în urma o opozitie Saturn-Uranus, înca activa, si, în aspectul ei de 
separare, ni se înfatiseaza ca o închipuire care se pierde în zare, ca o descompunere a 
unei forme nedefinite la contactul cu lumina evenimentelor viitoare, la contactul cu 
razele Soarelui sau lumina rece a Lunii. 

Pe 25 iulie Jupiter si Pluton s-au întâlnit într-un unghi de 90 de grade, când 
ambele planete erau în mers retrograd. Datorita excentricitatii orbitei lui Pluton, 
Jupiter, care s-a grabit sa se departeze de acesta, dupa ce a împlinit pe 25 iulie careul 
aminti mai sus, comporta o scurta întârziere ceea ce îl face pe Pluton sa-l ajunga din 
urma si sa împlineasca din nou acest unghi. Nu este un fapt obisnuit aceasta relatie si 
tocmai de aceea faptele cu caracter social pe care cele doua planete la instiga acum aduc 
pe harta noi imperii, redimensionari a fortei de influenta si schimbarea directiei de mers 
a puterilor. În perioada 25 iulie – 3 august au stabilit criteriile de selectie, valorile care 
trebuie mentinute si s-au ales eroii zilor care vin. 

Daca pe 25 iulie nu a fost deloc important sa stim care este directia acestor 
evenimente, acum o vom afla, acum vom colecta informatii din toate partile si pe toate 
canalele de comunicare care ne vor da numai vesti proaste, daca le vom lua separat, dar 
care, prin constructia ampla pe care o reprezinta, sunt bune, pentru ca anunta ridicarea 
unei noi societati, a unei noi ere. 

Daca ar fi sa luam în calcul cât de multe trasaturi revolutionare a inclus 2010, am 
putea sa consideram ca acum intram practic în Era Varsatorului, ca tot ceea ce este rigid 
si penibil, ceea ce a fost mentinut artificial se îndreapta spre un sfârsit sigur si dureros. 
Cu ultima opozitie între maleficii Saturn si Uranus, dar si cu aceasta ciudatenie între 
planetele Jupiter si Pluton, sectoarele sociale tin sa-si gaseasca propriul drum si sa se 
îndrepte spre solutii. 

Daca opozitia Saturn-Uranus a adus mesajul finalului de criza economica, el nu 
va putea fi înteles pâna când nu se va ridica o noua structura, pâna când nu se va 
întrezari frunzulitele unei noi ere. Acesta este însa un moment foarte delicat pentru 
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omenire pentru ca vara lui 2010 este semnul ca aceasta imensa criza împrastiata peste 
tot în lume da semene ca se fragmenteaza, ca insule de redresare apar în oceanul 
sinistru al suferintei generale. Fragmentarea crizei va începe, din punct de vedere 
astrologic, în 3 august. 

Prin urmare, 3 august este o zi de jale, de dor, de suferinta dupa vremurile care 
au trecut, de nostalgie pentru cei pozitivi care si-au dovedit, de la începutul acestui an 
pâna acum, bunele intentii. Se va simti azi un val al schimbarii, o modificare de vibratie 
pentru cei care dispun de un deficit de vointa. Forta, vitalitatea, puterea, viteza de 
reactie, vivacitatea, obiectivitatea sau profunzimea sunt trasaturi asupra carora se va 
lucra în aceasta zi. Având un aspect puternic cu Jupiter, tendinta de a explora extremele 
va fi mai mult decât evidenta si va pune la grea încercare încrederea în sine sau într-un 
apropiat. 

Nu este însa o zi de îndoiala, ci de dezicere. Nu este o zi în care sa ne gândim daca 
sa actionam sau nu, ci este o zi în care ne lasam antrenat de ambitia de a demonstra, de 
a dovedi ca dispunem de mijloacele necesare pentru a produce o revolutie si de a o 
sustine pâna la noi oportunitati. 

Lupta interioara, explorata pâna acum cu atât de multa intensitatea, se va muta 
acum în sectorul social si se va pune mai mult accent pe ceea ce facem pentru altii sau 
pentru a demonstra altora, decât pe progresul personal. 

Asa cum am indicat, aceste calitati nu sunt neaparat bune, corecte sau veridice, 
ele vor avea însa girul astral pentru a lua o mare amploare. Noi suntem însa fiinte 
muritoare si zeii au o alta parere despre destinele noastre, au o alta viziune despre 
mersul omenirii sau despre structura acesteia. 

3 august, pentru cei care îsi cauta identitatea subtila, este o zi de obedienta în fata 
destinului, ca o rememorare a zilei în care Sf. Stefan cerea lui Dumnezeu iertarea pentru 
faptele necugetate ale celor care îl omorau cu pietre. 

 
 
 
Miercuri, 4 august 
4 august este o zi de mare tensiune. Marte, personajul principal azi, transforma 

un roman initiatic, cel al zilei de 3 august, într-unul horror, în care scopul nu este sa 
suferi, sa te sacrifici sau sa mori pentru un ideal de dragul unui progres dictat de sursa 
subtila, necunoscuta, misterioasa, superioara, ci sa te stingi de dragul unei dorinte de 
razbunare, pentru a face pe placul unui tortionar sau pentru a da un exemplu negativ. 

Marte în Balanta este indiferent fata de nevoile celorlalti. Nu le întelege, dar nici 
nu se preocupa sa le înteleaga si, tocmai de aceea, obtuzitatea sa îl poate face sa se 
apropie de ceea ce inspira justitie, dreptate, etalon al esteticului pentru ca nu dispune de 
unul, nu are valori personale, ci doar dorinte personale pe care va cauta sa si le rezolve 
prin intermediari. 

Careul în T cardinal cu Pluton planeta focar este dezastruos pentru ca aduce 
manifestari rapide, în puseuri repetate, ce vor lasa în urma suferita si mizerie de dragul 
unei manifestari de moment. Pluton, dincolo de aceste manifestari de mod vibratoriu, 
are si o nota personala pe care, din Capricorn, o va folosi în permanenta: razbunarea! 

Indiferent ca ne folosim de mijloace juridice, administrative, ca ne chemam 
soacra de acasa, din vacanta sau din lumi paralele, ca trimitem sesizare la primar sau ca 
ne plângem de zgomotul strazii, adevaratul motiv este cel al razbunarii. Pluton ne-a 
otravit cu aceasta intentie întreaga vara si, prin împlinirea careului cu octava sa 
inferioara, simte ca are si instrumentul perfect prin care sa-si duca la îndeplinire 
aspiratiile. 

Astrologia ezoterica îl plaseaza pe Pluton pe un loc privilegiat, fiind un mesager al 
Vointei Divine. Multi nu fac însa diferenta între Vointa Divina si Justitia Divina si 
tocmai de aceea se poate confunda raspunsul la o rugaciune pe care am adresat-o în 
mod repetat de la începutul anului (invocarea Justitiei Divine), cu un dezastru în viata 
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acelei personale care avea un rol negativ în caruselul unei manifestari sociale. A primi 
un ajutor pe aceste unghiuri nu prea are de-a face cu rugaciunea adresata Justitie Divine 
– Jupiter, pentru ca Pluton (Vointa Divina) în tot acest complex de factori astrali, are 
cuvântul cel mai greu. De aceea este gresit sa consideram ca avem vreun merit în aceasta 
modificare, oricât de multe coincidente ne-a face sa credem asta. 

Pe acest fond Luna – emotia – are un rol catalizator sau incitant ce complica si 
mai mult lucrurile. Daca oamenii sunt tristi, nu-si vor declara intentiile, nu-si vor 
recunoaste gândurile pacatoase, ci-si vor justifica durerea prin lipsuri, neputinta de a se 
extinde spre alte sectoare ale vietii, de a primi ceea ce s-a cerut, de a li se fi recunoscut 
niste merite pe care le-ar fi dorit cu orice pret, chiar si cu cel al santajului. 

Trecerea Lunii în Gemeni, spre seara, aduce, prin sextilul cu Uranus si trigonul cu 
Saturn, o liniste sprijinita pe informatii nu pe întelegere. Ceea ce se linisteste spre seara 
este doar semnul unei scurgeri de informatii, de descoperire a unui secret, de 
abandonare a unui demers ce trebuie de asemenea sa se consuma rapid, dar care nu ar fi 
fost bun pentru grup, familie, comunitate. 

Prin urmare, 4 august este o zi de tristete si neîmplinire. Orice vine pe calea 
aerului, apei sau prin pamânt aduce durere, suferinta, venin. Pentru ca domina întregul 
spectru al unghiurilor, planeta Pluton ne aminteste acum tot ceea ce nu am putut 
rezolva în perioada octombrie 2009 – iunie 2010, când Marte, octava sa inferioara si 
ajutorul sau de acum, a trecut prin Leu. Acum, în plin tranzit al Soarelui prin Leu (sursa 
de evolutie pentru Capricorn), Pluton, ce trece prin Capricorn, vrea prin forta si 
dominare, dar nu uzând de mijloacele sale, ci de ale altora, sa reduca la tacere o forta 
pentru ca altadata aceasta forta a detinut întâietatea. 

Descinderea este rapida, schimbarea de asemenea, iar urmarile vor impresiona 
cu atât mai mult cu cât se va opune rezistenta. Întreaga saptamâna va fi deci presarata 
de evenimente care îsi au originea în ceea ce predispune ziua de azi. 

Recomandarea pentru aceasta zi, ce a fost abordata si cu alte ocazii, este una de 
natura mistica aceea de a privi lumina spirituala ca un instrument care sa ne purifice 
sufletele si sa ne transforme. 

 
 
 
Joi, 5 august 
Suntem înca sub influenta unghiurilor malefice pe care Pluton le patroneaza prin 

intermediul lui Marte, octava sa inferioara. La putin timp de la miezul noptii, Luna va 
împlini un sextil cu Jupiter retrograd, apoi un alt sextil cu Junon din Leu si un trigon cu 
Marte din Balanta cautând astfel sa tempereze spiritele si sa aduca lumina acolo unde 
tensiunile zilelor anterioare a distrus, haituit, alungat ori a dezbinat. 

5 august devine astfel o zi care aduce solutii bune de care înca nu ne putem 
atinge. Le visam, le gândim, ne lasam preocupati de ele si cautam cele mai bune solutii 
pentru a le pune în aplicare, dar ne va fi foarte greu, daca nu chiar imposibil sa gasim un 
mijloc, o metoda prin care sa le punem acum în aplicare. 

Implicându-se în acest demers, Luna va linisti putin apele. Multi dintre noi, chiar 
daca nu suntem înzestrati cu spirit practic, perspectiva ca vremurile care vin par a fi mai 
bune sau macar aducatoare si de bucurii nu doar de incertitudini sau necazuri, ne mai 
tempereaza din teama si ne aduce mai aproape de starea de echilibru. 

Ambivalenta stranie a acestei zile va fi vizibila atunci când amestecând caracterul 
benefic, prospetime unei noi sperante, gândul de încredere într-un proiect amplu, 
derulat pe termen lung, cu cele care se consuma pe un termen scurt, ceea ce va genera o 
stare de confuzie totala. Ceea ce este amplu si de durata pare sa aiba mai multa 
consistenta decât ceea ce este pe termen scurt. Ceea ce implica mai multi oameni, multi 
dintre ei chemati din trecut pentru a pune umarul la ridicarea unui imens edificiu, va 
contrasta cu mofturile unei vieti traita în satisfactie si în împliniri simpliste ce nu-si mai 
gasesc acum locul în vremurile tulbure pe care le traim. 
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Chiar daca trigonul Mercur-NN este benefic prin excelenta, pe un context asa 
malefic dat de unghiurile care nu s-au închis înca între malefici, va suna ca o sanctiune 
aplicata opulentei, relelor intentii, perfidiei, imoralitatii, cheltuielilor fara rost, 
infidelitatii. 

În 5 august se va pune problema fidelitatii fata de prieteni, fata de grupul de 
interese, fata de popor sau chiar fata de rasa. Semnul este bun pentru stiinte, pentru 
progresul în materie de tehnica, conferind viziuni asupra detaliilor functionale ale 
materiei, asupra calculelor de natura financiara, ingineriilor sau speculatiilor la bursa. 

Prin urmare, 5 august este o zi complicata pentru ca ne va lovi cel mai tare în 
dorinta de lux, satisfactie, împlinire, îndestulare, avutie, acumulare sau suprematie. Azi 
mintea ne va juca feste, ne va pacali ca are deja solutiile la cele mai importante probleme 
si ca nu trebuie decât sa le punem în aplicare. Nimeni nu va reusi sa puna azi în aplicare 
prea multe pentru ca directia predispozitiilor astrale va merge în front spre a continua 
demersurile sociale de mare amploare. Acolo suntem invitati sa punem umarul, pentru a 
ridica o cladire, pentru a pune bazele unei fundatii, pentru a construi o noua ordine 
morala a celor cu bune intentii, pentru opri desfasurarea unui proces care este împotriva 
a ceea ce vom deveni ca rasa, ca etnie, ca familie, ca individ. 

Pentru multi dintre noi ceea ce nu se va finaliza azi nu va avea importanta si 
multe dintre ideile geniale, dintre gândurile care confera solutii speciale vor fi lasate 
într-o parasire trista pâna când, pe un alt context, poate asemanator acestuia, dar mai 
dinamic, aceste idei sa fie trezite si puse în aplicare. 

Recomandarea acestei zile se îndreapta spre a conserva gândurile si ideile care 
vin acum din minte, spre a proteja ceea ce nu merge azi spre finalitate pentru ca înca nu 
le-a venit timpul. Este ca si cum azi primim un obiect în care se gasesc valori 
inestimabile si trebuie sa-l pastram chiar daca nu avem înca o cheie pentru a-l deschide. 
E o sansa, extrem de originala si care poate contribui pe viitor la o redresare rapida. 

 
 
 
Vineri, 6 august 
Azi se vor dezlantui povestile de dragoste, chiar daca, având Luna în Gemeni, 

sentimentele devin teatrale, iar relatiile ce se pot construi pe o asemenea predispozitie 
nu par sa aiba credibilitate, nici când se râde si nici când lucrurile sunt luate în serios. 

Între sextilul Luna-Soare de ieri, împlinit spre seara, si cele doua trigoane Luna-
Neptun si Luna-Chiron, Luna nu se consuma în alte aspecte importante pe care sa le 
ridice cu alte planete. Vibratia ei se pierde în vise si fantezii, iar cei care intra în contact 
cu acest tip de predispozitie îsi vor face iluzii atât de mari încât vor putea, prin ele, sa 
vada lumea cu susul în jos. 

Conditionarea în fata acestor aspecte unice pe care le contine ziua sta în faptul ca 
unghiurile malefice între planetele grele sunt înca active si aceasta liniste pe care Luna, 
în trigoanele sale cu Neptun si Chiron, le ridica sunt secundare perioadei si deci vasale 
careului în T cardinal Marte-Pluton-Jupiter pe care l-am experimentat anterior la 
intensitatea sa maxima. Prin acestea gândurile noastre se vor îndrepta azi spre sperante, 
multe dintre ele fara un fundament real, sau spre vindecare, echilibru, cumpatare, 
alegeri mature. 

Oricât de mult ne-am astepta ca ziua de vineri, prin aceste unghiuri, sa aduca 
liniste si solutionarea unor probleme, nu se va întâmpla deoarece Chiron nu va fi 
niciodata în totalitate benefic. Având în permanenta ceva de vindecat sau de învatat, de 
transferat sau de construit, Chiron va lasa în urma sa suferinta si deznadejde acolo unde 
curajul si încredere par sa nu fie suficient de intense. Trigonul sau cu Luna, în separatia 
trigonului Luna-Neptun, este semn ca se poate risipi eroarea de judecata, viziunile 
gresite sau ca se poate înlatura un efect negativ, cauzat de o proasta gestionare a 
cuvântului, doar ca asta nu se va face în absenta durerii. 
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Prin urmare, 6 august este o zi tulburatoarea si devine complicata din cauza 
caracterului confuz al sentimentelor. Orice încercare de a parasi colivia în care am 
crescut si ne-am dezvoltat, orice departare de un stil de viata cu care ne identificam, dar 
care ne obstructioneaza acum dezvoltarea poate suprimarea aburului fin al linistii, 
aducând din nou tulburarile mai aproape. 

Prima jumatate a zilei va fi deci patimasa, tulburatoarea pentru ca aduce în 
centrul atentiei dorinte de revolta fata de o structura veche, fata de obiceiuri, fata de 
acele aspecte ale vietii private sau publice care contravin evolutiei personale sau sociale 
asa cum le-am gândit sau intentionat în ultima vreme. Pe fondul acestor directii, a doua 
parte a zilei ne va oferi punctual exemple ale unor elemente dificile ale vietii, obstacole 
pe care întâi trebuie sa le constientizam apoi trebuie sa le gasim înlocuitor pentru ca, 
pâna pe 5 noiembrie 2010, când Chiron va reveni la mersul direct, sa reusim sa 
solutionam. 

Pentru cei care sunt angrenati într-un proces de dezvoltare personala, care 
lucreaza cu energia si au deja rezultate, 6 august este o zi de purificare, de eliberare a 
mintii de acele impuritati produse de actiuni trecute pe care hindusii le numesc vritti – 
fluctuatii mentale. Nimic din ceea ce predispune ziua de azi nu duce spre controlul 
mintii, ci mai curând spre a identifica acele impuritati care ne tin dorintele paguboase 
active. Avem ocazia azi sa înlocuim ceva care nu merge bine, sa ne angajam un nou 
birjar care sa stie drumul bun si care sa fie credincios scopului pe care îl avem. Înca 
suntem pe un drum greu si efortul spre a întari mintea, adica instrumentul pe care îl 
vom folosi foarte mult pâna pe 3 octombrie când Mercur va trece în Balanta, trebuie sa 
fie luat în serios. 

 
 
 
Sâmbata, 7 august 
Primul contact al planetei Venus cu domiciliul sau din Balanta aduce o schimbare 

importanta de conduita, de atitudine si nu numai, dar impune si un nou tip de 
confruntari. Gândurile se întorc acasa, dar casa este în curatenie generala, cu peretii 
darmati, iar ceea ce a mai ramas din ea sustine sculpturi sau picturi frivole, ori absurde, 
tapiterii extravaganta ori obiecte de uz casnic ce nu vor fi folosite niciodata. 

Azi totul devine feminin, candid, suav, dispus mai mult sa parfumeze decât sa 
modifice, puternic în a impresiona prin mobilitate, unduire, flexibilitate ori acumulare. 
Luna trece în Rac (domiciliu), iar Venus în Balanta (domiciliu) ceea ce este un aspect 
foarte bun pentru femei, pentru fertilitate, pentru poeti, scriitori, pentru cei care 
lucreaza în domeniul artei, designului, arhitecturii care sunt preocupati de modele 
culturale si nu numai. 

Cum este de asteptat, pe un asa context astral, pe o asa predispozitie de aspecte 
malefice, care înca nu s-au risipit, usoara destindere, schimbarea coloritului ambiental 
sau îmbalsamarea nu schimba cu nimic dramatismul si nu alunga suferinta ori spaima 
de moarte. Bruma de bucurie pe care cele doua planete feminine, prin schimbarea 
semnului, o aduc este pe frecventa proverbului „Tara arde si baba se piaptana”. 

Trecând în Rac, Luna are de înfruntata trei careuri cu Uranus, Saturn, Jupiter si, 
dupa ce va macina tot ceea ce zilele anterioare au adus ca siguranta si stabilitate, ridica o 
cruce cosmica pe semne cardinale maturând totul în cale cu decizii iresponsabile, cu 
reluari de pozitii pe proiecte mai vechi, prafuite, dar care acum vor avea mai mult succes 
prin nemultumirea care se ridica dintr-odata. 

De partea cealalta Venus în Balanta (babuta care tine neaparat sa se pieptene în 
vreme de razboi) la doar câteva ore de la intrarea în semn se va integra activ în toate 
aceste descinderi sau modificari de conduita prin opozitia cu Uranus în Berbec. Intrând 
în fereastra strânsa a opozitiei cu Uranus, Venus a facut o alianta cu Saturn, îi surâde lui 
Marte din apropiere si, pentru câteva ore, devine un pion importanta într-un carusel al 
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fortelor de reconfigurare a gândirii omului modern, a societatii pe care a construit-o, asa 
cum se întâmpla de ceva vreme încoace. 

Scena în care cele patru focare ale crucii sunt ocupate este purtatoarea unui semn 
de leziune interna, de tulburare a constiintei prin începuturi malefice asupra carora 
nicio minte luminata nu mai poate interveni pentru a îndrepta, dar si de a distruge ceea 
ce se afla pe ultima suflare. Indiferent ca ne referim la sentimentele noastre, la puterea 
de a proteja o fiinta draga, la devotamentul cu care ne alegem cuvintele pentru a pretui o 
prietenie, la curajul si abnegatia care ne motiveaza cele mai îndraznete fapte cu caracter 
social sau personal, la gândirea echilibrata sau, de partea cealalta, la sentimentele 
confuze care hranesc inima cu incertitudine si ura, cu desconsiderare si îndreapta 
atentia spre criticism exagerat, bârfa, dispret, infidelitate, desconsiderare, toate tind sa 
se amestece într-un aliaj periculos care va trebuie sa dea putere fiecarui individ dintr-un 
grup pentru a duce mai departe idealurile comune, dar acest lucru nu se întâmpla 
pentru a oamenii nu au discutat în prealabil între ei si nu stiu care este raul comun care 
îi copleseste de dimineata sau cel care îi otraveste în a doua parte a zilei. 

Oamenii azi sunt nesabuiti invocând aspecte benefice ale vietii, calitati morale 
speciale si vor sa fie crezuti ca produc suferinta în jur doar pentru ca vor sa apara aceste 
valori. În realitate ei îsi apara propriile limite ale întelegerii, neputintele si fricile. 

Exista însa un bine care se produce azi, dar el va fi perceput doar de cei care cauta 
sa cultive valorile corecte ale moralitatii în armonie cu moralitatea celuilalt nu prin 
impunerea agresiva a propriilor valori. Acest bine va înseamna în primul rând liniste, 
relatii detensionate cu cei din jur, întelepciune (ceea ce nu s-a prea vazut pâna acum) si 
disponibilitatea spre a ajuta fara nicio pretentie ori speranta de vreo recompensa. Aceste 
calitati îi îndreapta pe oamenii care au deja valori morale solide spre profunzimile fiintei 
acolo unde cu toti suntem la fel. 

Prin urmare, în 7 august lumea se schimba sub impulsul unei zdruncinaturi 
puternice. Încarcarea celor doua axe cardinale îi face pe oameni sa se grabeasca fara 
rost, sa fie încordati, sa se precipite în tot ceea ce fac si sa renunte din nerabdare la 
proiectele de anvergura, la ceea ce au acumulat în zilele anterioare prin abtineri. Multe 
din valorile bune sunt acum stricate dintr-o proasta gestionare a resurselor, a timpului, 
dintr-o lipsa acuta de întelegere. Sunt uitate date importante si, de partea cealalta, 
rememorate esecuri lamentabile de dragul unei dezordini interioare care nu poate fi 
discutata, nici aplicata pentru ca nu e timp. Timp este, dar nimeni nu-l vede, umbla 
schiop si cu capul spart si bate în câte o poarta în speranta ca poate cineva îl va 
recunoaste si-l va cinsti. 

Acela care va cinsti azi timpul si valorile sale, care va putea sa vada dincolo de 
aparente, dincolo de furtunile de nisip sau de bani, de tulburarile de comportament sau 
de framântarile sociale, va fi cel întelept, adica acea raritate, un exponent al unei specii 
pe cale de disparitiei în vremurile noastre. 

 
 
 
Duminica, 8 august 
Dupa opozitia cu Uranus, azi Venus trece prin conjunctia cu Saturn. În aparenta 

nu este deloc un lucru rau pentru ca fuziune celor doua ar trebui sa aduca o întarire a 
sentimentul de protectie, a ceea ce este la suprafata, a stratului care se îngrijeste de 
integritatea a ceea ce este înauntru, a structurilor de aparare a statului, grupului, a 
tegumentului, a pielii. Fuziunea celor doua este buna pentru studiu, pentru analiza 
vietii, a faptelor, pentru a stabiliza relatii care oscilau din lipsa de consecventa ori 
informatii, din nesiguranta ori elemente incomplete. Gândirea ar trebui, prin aceasta 
ipostaza, sa fie pusa în slujba binelui si indiferent de sectorul social în care ne implicam, 
sa lasam în urma semne ale maturitatii si echilibrului, gânduri care sa ne faca cinste. 

Apropiindu-se de finalul zodiei Rac, Luna îi îndeamna pe oameni la efort de 
gândire si vointa, la ambitii stranii, la impulsuri de a face cunoscut ceea ce pâna acum 
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nu au spus, nu au destainuit, nu au împartasit. Acesta este practic primul semn ca 
relatia benefica Venus-Saturn nu prea este benefica si ca atentia, luciditatea si rezerva 
predispuse acum se vor consuma în interese egoiste, în razbunari scurte, în ambitii 
absurde ce au tot un final nefast. 

Multora întelepciunea nu le surâde pentru ca atingerea ei doare, pentru ca forta 
si profunzimea îi îndemna pe oameni sa-si lase în urma ceea ce le alimenteaza mândria 
si aroganta, egoismul si importata de sine, pentru a-si descoperi simplitatea si lumina 
care le da cu adevarat putere. Acestora orice umbra de umilinta care vine spre ei azi în 
mod direct sau care este atrasa prin rememorari negative si care, în raport cu valorile 
educatiei morale, ar trebui sa le sporeasca maturitatea si buna întelegere a vietii, a 
contextului a oamenilor, le încordeaza nervii si declara razboi în numele unei dreptati 
iluzorii. 

Aceasta mentalitate de tip medieval va aduce oamenilor lovituri grave în câmpul 
constiintei, încarcându-i cu si mai multa vina, cu si mai multa rusine sau neputinta de a 
lasa în urma trecutul si ceea ce si-a împlinit sorocul la timpul pe care l-au avut. Pentru 
ca avem o combinatie principala între doua planete aflate într-o pozitie buna – Venus în 
domiciliu si Saturn în exaltare – dar sub razele unui aspect stresant pe care planetele 
malefice înca îl mai tin activ, forta si ambitiile educate în timp, acele valori care altadata 
impresionau prin armonie si forma, prin echilibru sau justete, acum se impun prin 
intensitatea coloritului, rang, traditie, forta de a stramuta înapoi spre sursa ceea ce, din 
considerente istorice straine omului comun, a fost, în trecut, înstrainat. Nu este însa 
reîntoarcere la sursa, nu este o revenire la izvoare, nici macar pentru cei care, îsi 
consuma viata traind simplu în jurul casei sau înconjurati câte sute de carti, fiecare cu 
sufletul si personalitatea ei, ci este o înstrainare fortata de ceea ce s-a construit bine sau 
întelept. 

Prin urmare, ultima zi a saptamânii ne tulbura constiinta si, daca ea este 
bogata în sensuri si trairi benefice, ne va pune în fara unei mari dileme: sa ucidem sau 
sa fim ucisi! Acest deziderat, desprins parca din filmele cu Bruce Willies, este un 
paradox pentru ca vine ca un privilegiu acordat celor care au puterea sa renunte la orice 
forma de agresiune, la orice mijloc de a domina sau controla o forta, fara a face asta 
dintr-o necesitate a naturii, ci dintr-o dorinta personala. Acestia vor pune în cumpana 
pozitivitatea pe care au dezvoltat-o pâna acum, caracterul benefic al sacrificiilor pe care 
le-au facut si alegerile. Se vor simti zdruncinati de o forta sociala, directa sau subtila, 
care se îndreapta spre anularea meritelor sau beneficiilor, care schimba capetele doar 
pentru ca unele zâmbesc mai mult sau mint mai convingator. 

Ceilalti se vor simti îndreptatiti sa-si faca dreptate si din aceasta cauza se vor 
deda la fapte de o moralitate îndoielnica. 

Cei care au puterea sa se detaseze de aceste doua impulsuri sunt cei care vor reusi 
sa atinga întelesurile mature ale lui Saturn în Balanta, acestia fiind cei care vor avea 
pâna în octombrie 2012, când Saturn va trece în Scorpion, un rol important pentru 
comunitate, alimentând-o cu stabilitate, echidistanta, echilibru. 

Putini vor fi oamenii care nu vor da curs uneia dintre cele doua tendinte, iar daca 
în jurul nostru vedem unul dintre ei sa-i cinstim prezenta si sa multumi cerului ca avem 
un astfel de noroc. Fara echilibrul organic, personalizat, încarcat de o evidenta nota 
personala ce ar veni din partea unei asemenea fiinte pozitive, grupuri mari de interese 
tind sa intre într-un puternic regres, modificarea constiintei de grup va tinde spre o 
degradare continua, fragmentându-se pâna la epuizare. 

Unii vor considera ca, vazându-si inamicul consumându-se asa, sunt privilegiati, 
ca Dumnezeu le face dreptate si ca decaderea acestuia poate însemna marirea sa. Este o 
grava eroare! A face pasul înapoi, azi înseamna a respecta Universul, ordinea pe care 
poate sa si-o faca singur si, în ultima instanta, permite celui în cauza sa-si dezvolta o alta 
viziune, din afara focului transformarilor, de deasupra, una mult mai clara si mai 
obiectiva. 
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Luni, 9 august 
La puţin timp de la miezul nopţi Luna trece în Leu, lăsând în urma amintirile 

dureroase sau rememorările situaţiilor în care nu am puţit schimba după cum ne-am 
dorit cursul evenimentelor. O doză de resentiment, de disconfort, poate chiar de ură şi 
dispreţ, ne incita acum sufletele şi ne oferă o stranie lecţie de istorie. 

Mulţi dintre cei pasionaţi de astrologie ştiu că Luna, când trece prin domiciliu, 
creşte interesul faţă de valorile timpului, predispune spre a valoriza ceea ce istoria ne 
oferă ca exemplu, ne incita cu bogăţia de informaţii cu care secolele ne suflă în ceafă şi 
mai ales, cu experienţa acelor vremuri. În timpul acelui tranzit suntem mai atenţi la 
reacţiile oamenilor, la puterea lor de a da curs deciziilor, legilor, la modul cum îşi 
argumentează faptele sau la patima lor pentru putere. Atunci când ne aplecam asupra 
acestor valori, cu ochiul critic al astrologului sau cu înţelepciune omului obişnuit, 
trebuie să luăm în calcul că marile evenimente ale istoriei au depins de forţă şi 
persuasiunea unor lideri şi deci trebui să luăm în calcul că vibraţia planetară a găsit în 
acea entitate un vas perfect pentru a concretiza magnetismul în evenimente. Aşadar, 
trebuie să înţelegem că dincolo de evenimentele istorice rămân oamenii şi faptele lor. 

Trecând în Leu, după ce domiciliul i-a adus Lunii, în zilele anterioare, o prea 
mare răspundere şi o prea mare presiune, valurile vibraţiilor astrale incita oamenilor 
egoul, vocaţia de lider, acolo unde este şi în intensitatea pe care destinul personal o 
predispune, dar şi mândria că omul, chiar prin nume sau prin valorile corpului cu care 
se identifica, are un destin, o misiune, o sarcină. 

În asta va consta trăsătura principală a zilei de 9 august. Indiferent că Luna se 
înţelege bine cu Uranus (trigon), cu Saturn (sextil), cu Venus (sextil), cu Jupiter 
(trigon), cu Junon (conjuncţie) sau cu Marte (sextil) privilegiul ei acum este mai curând 
o victorie după o bătălie însângerată din care însuşi învingătorul iese terfelit, fără coif 
sau fără două degete de la mână. Pentru că parfumul experienţelor anterioare, desprinse 
din cărţile de istorie sau rememorate din evenimentele ultimilor doi ani, i-a lăsat 
mândria într-o stare excitată, acum el se declară învingător, puternic, succesor, ca drept 
câştigat printr-o dispută, confruntare sau chiar bătălie sau ca drept obţinut prin 
moştenire. Tot ceea ce vine spre noi acum şi, pentru că este ultima zi lunară, de mâine, 
pe Lună nouă, începe un alt ciclu, va fi considerat un final al unei munci de o lună de 
zile, o soluţie elaborată în discuţii de o lună de zile sau beneficiul obţinut într-o lună de 
efort intens. 

Nu trebuie să ne lăsăm păcăliţi că, neavând unghiuri stresante, ziua va fi bună. 
Absenţa durerii nu presupune şi lipsa bolii. Simptome de boală am avut toată 
săptămâna anterioară, acum suntem scutiţi de durere şi ni se pare că zeii ne apără. Ar fi 
o păcăleală să credem asta, zeii înşişi, când acţionează, îşi apără propriile interese. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii este o zi de rezultate, de finalitate, de 
încheiere a unei înţelegeri cu oameni importanţi, de restabilire a unui echilibru între 
centre de putere pe o soluţie care avantajează ambele părţi. Chiar dacă s-a astupat o 
gaură pe punte, făcută în urma luptei dintre cei doi căpitani, vasul încă este şubred şi 
simplu fapt că nu se ajunge la pace, ci la o mică înţelegere, este semn că zilele care vin 
pot aduce confruntări şi mai mari. 

Ceea ce primim azi este deci un beneficiu direct al muncii şi se revărsa asupra 
oamenilor prin karma lor pozitivă. Azi se spun lucruri mari din bucurie pentru succes, 
dar false pentru că se aventurează spre alte înţelesuri. 

 
 
 
Marţi, 10 august 
Lună nouă din Leu de anul acesta ridică două mari semne de întrebare: 
1. Mă lupt cu mine sau cu ceilalţi? 
2. Dacă nu sunt vinovat, de ce sunt în continuare acuzat? 
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Plasată între opoziţia Venus-Jupiter, împlinită la grad perfect la puţin timp de la 
miezul nopţii, şi careul Venus-Pluton, împlinit la grad perfect la puţin timp de la 
răsăritul Soarelui, Lună nouă încearcă o medieze între aceste două tipuri de conflicte, 
construind o relaţie tulburătoare între individ şi societate, între idealurile sale şi 
realizările pe care le poate atinge acum în mod direct. 

Careul în T pe semne cardinale pe care Venus îl accentuează azi, devine un mijloc 
de a da curs unor variante de rezervă, de a pune la bătaie fonduri ascunse, de a mulţumi 
copii prin bani împrumutaţi, fără ca ei să ştie asta. Da, copii, urmaşii, demnitarii care îşi 
atribuie rolul de urmaşi ai unor instituţii, devin instrumentele care tulbură sau conferă 
echilibru. De vină este lipsă de înţelege, neputinţa de a cuprinde totul şi absenţa unor 
informaţii importante. 

Ceea ce se produce azi în sectorul social este efectul funcţiei, impulsului de a 
conduce, guverna sau domina din sfera politicului, din domeniul care, prin însăşi natura 
sa, pare să deţină atât de mult control încât, privind în jos, să aibă libertate de mişcare. 

Semnul de leziune în interiorul celor două tipuri de întrebări, dar şi construirea 
unei punţi de legătură între acestea, aduce azi schimbări în patrimoniu, reevaluarea 
cheltuielilor, apariţia unor cheltuieli neprevăzute, scandal în grupurile mici pe ideea de 
ordin, semnătura, decret, legiferare. Între a obţine prin efort şi a cere azi nu este nicio 
diferenţă, numai că acela care va avea protecţia destinului şi va putea spune „am”, va 
avea pentru că şi-a însuşit acest drept sau bunul în sine de la un apropiat sau printr-o 
îndatorare suplimentară. 

În felul acesta, „mă lupt cu mine sau cu ceilalţi”, va căpăta o conotaţie practică şi 
va fi centrată în jurul verbului „a avea”, iar „dacă nu sunt vinovat de ce sunt în 
continuare acuzat” va avea de înfruntat o moştenire, o imagine negativă construită din 
octombrie 2009, când Marte a intrat în Leu, şi pe care doar timpul, prin uitare, o mai 
poate schimba. 

Privind acestea mulţi dintre pasionaţii de astrologie vor înţelege că trăsăturile 
planetelor sunt puţin date peste cap şi vor considera că nu aceste două direcţii sunt 
esenţiale pentru această zi, ci răsturnarea în sine, inversiunea, tulburarea apelor, 
nebunia generală care îi face pe oameni să se jignească, să se fure unii de pe alţi, să se 
păcălească între ei sau să-şi divulge unii altora secretele pe care au jurat că nu le vor 
împărtăşi niciodată. Există o miză în faptele acestei zile, o miză mare, ce doar va părea o 
rătăcire a minţii, dar, în realitate, ea este o motivaţie. A avea totul, a deţine cât mai mult, 
a acumula ceea ce nu este necesar va tulbura conştiinţa şi va mobiliza mari ambiţii în 
următoarele 30 de zile. Ce fapte sunt dispuşi să facă oamenii pe un aşa context astral? 
Rămâne să vedem, în fiecare zi, asta şi, dacă ne permite conştiinţa, să ne amintim că 
nimic nu este predestinat împotriva conştiinţei, ci în armonie cu vibraţiile acesteia. De 
aceea suferinţă de a avea şi de a răspunde pentru administrarea valorilor, este aceeaşi cu 
a nu avea şi acceptă soarta lui „i-a fost luat totul, chiar şi onoarea!” 

Prin urmare, 10 august este o zi a lipsei de măsură, a neputinţei de a câştiga 
bani, încredere, apreciere prin mijloace incorecte şi de a intenţiona însuşirea acestora 
prin metode mai puţin ortodoxe. 

Trăsăturile acestei zile vor fi vizibilă în următoarele 30 de zile şi vor acţiona ca un 
etalon, ca o comandă pentru că se produc pe Lună nouă. Se va discuta prea mult azi 
despre bani, despre banii copiilor, a demnitarilor, despre cât trebuie plătit pentru a 
susţine o funcţie sau pentru a o cumpăra şi, indiferent din ce parte se intenţionează asta, 
valoarea însuşită sau pierdută este criteriul şi motivul pentru care se vor face toate 
aprecierile. Nu este vorba despre o părere, nici de o analiză evidenţiata printr-un 
caracter critic de evaluare asupra problemei, ci este vorba doar de o nevoie, o aprigă 
nevoie de a acumula pentru sine sau pentru urmaşi. 

Privind toate acestea de sus, din afară instrumentelor specifice unei analize de 
acest fel, înţelegem că 10 august, dar şi următoarele 30 de zile, vor avea multe 
resentimente, dezamăgiri şi motive de false aprecieri. Stima primită din partea celorlalţi 
sau atribuită sieşi va fi elementul cel mai mult afectat de subiectivitate. „Goleşte-te de 
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tine însuţi şi Eu te voi umple!” ne spunea Iisus şi a face asta acum, pe un aşa context 
astral, sau în următoarele 30 de zile, ca un impuls a ceea ce se dictează azi prin Lună 
nouă, este o foarte mare încercare a spiritului. Ne va fi extrem de greu să ne abandonăm 
inspiraţiei şi nu aspiraţiei, intuiţiei şi nu ambiţiei, când direcţia spontană a 
magnetismului planetar merge în direcţia opusă. 

 
 
 
Miercuri, 11 august 
Trecerea Lunii în Fecioară, îndreaptă sentimentele spre interior şi le supune unei 

puternice cenzuri. Oamenii vor fi mai atenţi la ceea ce spun, la cum se exprima, la 
mesajul pe care îl transmit, căutând prin asta să ascundă adevăratele intenţii, din teamă 
de a nu fi judecat, aşa cum gândurile celui în cauză îl judeca pe interlocutor. Nu va fi 
vorba de disimulare, ci de o ascundere a sentimentelor vulcanice care ne-au dominat 
ultimele trei zile, de a opri resentimentele care au explodat ieri. Gândurile se vor apropia 
mai mult de morală, educaţie, iar sentimentele nu vor mai avea atât de multă libertate. 
Activităţile tangente la medicină, vor ascunde teamă de boală, de penitenţa, de pierdere, 
după cum va spune fiecare, a statutului câştigat prin muncă. 

Pe acest fond al vibraţiilor tangente la inhibiţie, castitate, teamă de sancţiune, de 
vulgar sau sărăcie şi boala, opoziţia Lunii cu Luna neagră aduce evenimente triste care 
să confirme faza malefică în care ne aflăm şi să justifice faptele îndreptate spre 
conservarea propriei persoane. 

Din dorinţa de conservare oamenii fac însă multe greşeli. Uită să-şi cultive 
sentimentele, îşi însuşesc abuziv idei religioase, îşi impune etaloane prea înalte şi se 
epuizează încercând să le atingă, se autoflagelează pentru a nu mai permite unui for 
superior să-i pedepsească de vreme ce ei singuri se pedepsesc pentru ceea ce ştiu că au 
greşit. Toate acestea ţin tot de neputinţa de a înţelege omul din faţă, de a empatiza, de a 
cultiva, în armonie cu intenţiile lui, o atitudine paşnică, plină de forţă şi constructivă. 

Fiind azi în trigon cu Pluton şi cu NN, oamenii devin prea îndrăzneţi cu 
susţinătorii, pretind aprecieri, recompense ori se lăsă antrenaţi în fapte cu caracter 
conspirativ, care doar vor părea bune azi şi în următoarele două zile. 

Prin urmare, 11 august împlineşte aşteptări bune ale oamenilor, dar nu şi reale, 
aducându-le ceea ce au visat de mult timp, ceea ce au aşteptat cu sufletul la gură. Ca asta 
înseamnă o sumă de bani, apreciere, susţinerea pentru un post important, atribuirea 
unor merite deosebite sau declararea iubirii, maniera specială prin care se ascund 
adevăratele intenţii va tulbura mult apele în viitor transformând încet încet această zi 
într-una neagră în calendar. Ne vom acuza de lipsa de control, că am cerut prea mult, ca 
fost lipsiţi de măsură, de spirit practic, de înţelepciune, că am umilit şi am cerut ceea ce 
nu trebuie doar pentru că am considerat că este loc de aşa ceva, doar pentru că am 
crezut că avem putere. 

A media acum o tensiune între instrument şi scop şi a predispune azi o 
tulburătoarea descindere de forţe, în mare parte gândite de ieri, aduce acestei zile, de 
altfel a întregului început de săptămână, o complicată nevoie de a distruge dovada erorii 
sau abuzului. Azi omul uita care-i este locul şi se crede, după cum cade lumina, când 
copac mândru şi semeţ, când umbra binefăcătoare pentru trecători, când aurul din 
adâncuri, când cardul de la bancă. 

 
 
Vezi mai multe video din Muzica 
 
Joi, 12 august 
Tranzitul lui Mercur prin Fecioară este în această vară foarte lung, având şi o 

perioadă de retrogradare (20 august - 13 septembrie) când va reînvia probleme mai 
vechi, multe dintre ele care au prins suflare în prima parte a acestei săptămâni. 
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Trecerea Lunii prin conjuncţia cu suprasolicitatul Mercur şi apropierea ei cu paşi 
repezi de conjuncţia cu Saturn, care se va împlini mâine la grad perfect, aduce idei noi, 
forţa în gândire, trezirea puterilor psihice sau succes prin folosirea acestora, limitarea 
faptelor la nevoi concrete, demersuri în care sunt implicaţi banii altora, banii obţinut 
din tranzacţii, bani câştiga prin merite administrative în zilele anterioare sau prin ample 
inginerii financiare. 

Stimulând acestea, în apropierea iminentei conjuncţii cu Saturn care se petrece 
mâine, Lună în conjuncţia cu Mercur, ca unic aspect împlinit azi la grad perfect, aduce o 
bucurie stranie, o îngâmfare trăite în intimitate, o satisfacţie atât de mare încât, după 
cortină, mulţi îşi vor freca mâinile de bucuri aruncând în jur privind arogante. „Am 
reuşit!” vor gândi şi nu vor avea în minte ceea ce se împlineşte azi, ci ceea ce s-a împlinit 
anterior, dar s-a aflat azi. 

Prin urmare, mintea şi forţa ei de penetrare, puterile psihice, ideile puse în 
practică prin puterea gândului sunt cele mai importante elemente ale acestei zile. 
Totuşi, ceea ce primim azi nu s-a împlinit pentru că am intenţionat azi sau doar pentru 
că am gândit azi, ci au reuşit să împlinim, prin puterea activă a gândului, acele aspecte 
ale demersului care stagnau. 

Constrângerea pe care o impune acum zodia Fecioară, prin conjuncţia Luna-
Mercur pe care o găzduieşte, poate generă un recul foarte util, acela al eliberării de 
limite. Mulţi vor înţelege azi că au tânjit după valori care nu le erau utile, că şi-au folosit 
ambiţiile într-un mod arogant, generând efecte antisociale grave ori penibile, că a venit 
timpul să-şi rezerve timp pentru ceea ce este aproape sau ceea ce este practic. Aceasta 
devenire a gândurilor bune aduce efecte pozitive în plan social şi, evident, schimbări 
semnificare în modul de administrare a propriilor rezerve. 

 
 
 
Vineri, 13 august 
Trecând în Balanţă şi înfruntând două opoziţii cu Uranus şi Jupiter, Luna va 

vedea în conjuncţia cu Saturn (stabilitate, contracţie, inhibiţie, maturitate) soluţia 
împotriva instabilităţii pe care ultima perioadă au scos-o în evidenţă. Aceasta 
confruntare umple paharul cu ruşine sau cu neputinţă şi oferi omului obişnuit prilej să-
şi aşeze sentimentele în matcă, să nu-şi mai dorească imposibilul, să nu-şi mai propună 
idealuri greu de atins şi să nu se mai agite doar pentru a atrage atenţia. 

Nu pentru că este zi de 13, ci pentru că în Balanţă, acum, Luna aduce atât de 
multă indiferentă faţă de lucrurile care au fost în ultima perioadă importante, încât din 
nou se răstoarnă ordinea, din nou se schimbă priorităţile, slăbiciunile par să se ascundă 
şi gândurile cele mai sigure şi stabile tind să-şi revendice teritoriile. 

Cele 8 aspecte pe care Luna le face pe ultimele minute ale lui Uranus în Berbec, 
aduce o răbufnire de noutate, de spectaculos şi de abundentă cu riscul unui colaps total 
ce ar putea veni după 14 august, când Uranus retrograd va intra în Peşti. Consumul de 
energia în faţa unui asemenea eveniment se va manifesta prin aceste 8 unghiuri. 

În prima parte a zilei Luna pare să-şi regleze conturile cu maleficii de vocaţie 
Uranus, Saturn şi Pluton, dar şi cu Jupiter, amintindu-ne că binele susţinut doar prin 
vorbe este unul ce poate fi folosit împotriva făptuitorului într-un proces. Semnul de 
justiţie predispus de Lună în Balanţă înclină vibraţiile acestor malefici spre acest sector. 
Justiţia sau injustiţia pare să cuprindă gândurile şi faptele noastre, ne rezervăm bani 
pentru asta, ne împrumutăm sau, cum era cazul zilele anterioare, ne-am împrumutat 
deja pentru a cere un drept, pentru a ni se face dreptate luptând agresiv împotriva 
altora. 

Ca prin minune, a doua parte a zilei oamenii îşi liniştesc sentimentele şi se lăsă 
antrenaţi în fapte cu caracter social, în întâlniri armonioase, cu intenţia de a a se asocia 
în grupuri şi mai puternice. Trecând, în finalul zilei, prin careul cu Nodurile sale, Luna 
presăra asupra tuturor în această după amiază senzaţii de deja vu, intuiţii spectaculoase, 
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inspiraţii încărcate de detalii uimitoare. Toate merg însă spre un scop comun pe ideea 
„unde-i unu nu-i putere, unde-s doi puterea creşte.” 

Prin urmare, ziua de vineri este una plină de evenimente încărcate de un 
puternic suflu emoţional. Mintea este cea care, din umbră, tulbura totul. Ea va selecta 
azi tot ceea ce-i tulbura agitaţia, ceea ce-i complica haosul plăcut şi iluzoriu şi 
construieşte un întreg arsenal împotriva oricărei umbre de linişte pe care dorim să o 
impunem. În relaţie cu dublul sau malefic, omul se lăsă antrenat în acest proces straniu 
şi va lupta împotriva bunătăţii sale căutând un adversar care să-i semene. 

13 august devine deci o zi de tensiune în relaţii armonioase, acolo unde am crezut 
în dragoste, sacrificiu ori prietenie, acolo unde bunătatea creştea că florile de primăvară, 
iar respectul reciproc era el însuşi un izvor pentru încredere şi bună convieţuire. Acum 
se naşte din nimic un cutremur în acest sector şi mintea ne spune că ne pierdem 
prietenii, iar noi o credem pentru că întâmplări disparate, negative, fără legătură între 
ele, sunt acum adunate într-un singur loc mental pentru a ne convinge că adversarul 
trebuie atacat şi învins. 

Pacea interioară, liniştirea procesului mental, abandonarea acelei minţi 
superficiale care ne incita la dialog interior şi agitaţie, pentru a gusta din liniştea de 
dincolo de gânduri, este recomandarea acestei zile. Ca de multe ori, acesta va fi lucrul cel 
mai greu de făcut, deci orice mic pas în această direcţie, chiar şi fără atingerea ţintei, va 
conta. 

 
 
 
Sâmbătă, 14 august 
Uranus intra azi în Peşti şi până în martie 2011 vom reveni la vechile probleme de 

conştiinţă, la vechea nebunie după confort, la vechile abuzuri împotriva credinţei, de 
dragul unei libertăţi haotice, tulburătoare, feroce. 

Straniu este că acest ingress şi-a „ales” aceeaşi zi în care Marte se afla în careul cu 
Axa Dragonului, adică în relaţie de careu cu semnele de exaltare (Capricorn) şi respectiv 
cădere (Rac). Aceasta dispunere mediază între mândrie şi supunere, între demnitate şi 
umilinţă într-un mod strategic, sublim, bazându-se pe experienţă anterioară, a ultimilor 
8 ani. Acest unghi nu aduce însă o sinteză acestora, ci mai curând selectează, după 
standardul emoţiilor de acum, întâmplări din trecut. Acest unghi este semn de agravare 
medicală şi de explozie a simptomelor ce amintesc de afecţiuni vechi. Multe din cele ce 
vin din trecut acum sunt ca păsările de noapte, sperie şi apoi dispar în necunoscut, 
amprenta fiind cu atât mai persistenta cu cât ne ataşăm mai mult de ceea ce nu am 
rezolvat în această perioadă. 

Fiind vorba de Marte, aspectul pare să se adreseze celor tineri, dar făcând o 
alianţă stranie cu Uranus, care revine în semnul pe care îl tranzitează din 2003, el se 
adresează în mod special celor de vârsta moderată, care au între 30 şi 50 de ani, ale 
căror experienţe fac din intervalul anterior de 8 ani un exemplu de abnegaţie şi 
dezvoltare personală, nu de eşec şi scuze penibile. 

Momentul trecerii lui Uranus în Peşti, înseamnă revenire, însemna întoarcere, 
înseamnă răsturnare de situaţii. Multe dintre evenimentele ce vor indica acest lucru vor 
fi mai curând ieşiri la lumină a acelor informaţii care nu au putut fi împărtăşite în acest 
an, care nu au putut fi scoase la lumină, dar care au ajuns într-un stadiu final, iar 
revenirea lui Uranus în Peşti nu face decât să spună cu voce tare ceea ce s-a hotărât 
dincolo de cortine. 

În Peşti, Uranus are rădăcini puternice, iar schimbarea prevestită de acesta va 
avea consecinţe iremediabile asupra grupului, societăţii sau asupra rasei umane în 
ansamblu. Nu mai este sigură relaţia de prietenie afişată, statutul ce susţinea demersuri 
populiste, faima care impresiona masele, repertoriul care impunea supunere prin efect 
hipnotic, dar nici averea, bogăţia de cunoştinţa sau titlurile ştiinţifice acumulate în 
ultima perioadă. Până în martie 2011 când Uranus îşi va definitiva ultima sa replică a 
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tranzitului prin Peşti pentru următorii 80 de ani, oamenii par să se întoarcă la probleme 
mai vechi, la ipostaza stranie în care ba primesc din nou statutul şi recunoaşterea 
anterioară, ba li se ia acest drept, ba sunt apreciaţi, ba marginalizaţi, iar acest proces de 
contracţie şi dilatare aduce sufletelor slabe un grad avansat de uzură. Starea psihică se 
va degrada treptat, sistemul nervos fiind foarte afectat, iar echilibrul psiho-afectiv tinde 
să se degradeze progresiv. 

Şocul va începe de azi, pentru că acum suntem vulnerabili prin siguranţă într-un 
viitor incert, prin încrederea oarbă acordată unor iluzii doar pentru că trecutul a făcut, 
din 2003 încoace, dovada faptului că se poate. Acum însă contextul este altul. Saturn a 
părăsit iremediabil zodia Fecioară şi adevărul poate ieşi mult mai uşor la suprafaţă. În 
absenţa unui adversar pe care să dea vina, în absenţa unui inamic teribil de puternic, a 
unui opozant care să-i justifice şi să dea rost demersurilor sale agresive, antisociale, 
vulgare, impulsive, natura vulcanică a lui Uranus în Peşti va comporta o schimbare de 
direcţie. În loc de explozie vom asista la implozie. Marte în careu cu Axa Dragonului ne 
vorbeşte azi despre mijloacele folosite, despre canalele utilizate şi, mai ales, ne indică 
cele două debuşee (Racul şi Capricornul), ocupate de cei doi poli ai Axei, prin care 
faptele oamenilor vor ieşi la lumină, 

Familia, funcţia, acumulările, vârsta ori demnitatea cumpărată prin avantaje 
suspecte, sunt cele mai vulnerabile puncte ale acestei construcţii astrale. Ceea ce se 
porneşte de azi cu ceea ce reprezintă ultima revenire a lui Uranus în Peşti pentru 
următorii 80 de ani, va lovi în punctul cel mai vulnerabil, în punctul cel mai sensibil. 
Fiind vorba de Uranus, funcţiile psihice superioare construite în procesul activităţii 
instrumentale (memoria, gândire, imaginaţia, limbajul) sunt vizate în mod direct şi dacă 
dorim să înţelege care este gamă de evenimente predispuse de acest context atunci vom 
afla că acele relaţii personale în care folosim altceva decât senzaţii şi percepţii, ne vor 
duce spre o altfel de interacţiune. Gândim altfel situaţiile pe care le întâlnim, chiar dacă 
ele sunt asemănătoare celor parcurse în ultimele trei luni, folosim un alt limbaj şi, ca 
urmare a acestora, aşteptăm un alt feed back. 

Prin urmare, ceea ce se construieşte azi afectează toate relaţiile de asociere, tot 
ceea ce implică studiu, elaborare de proiecte, analiza de piaţă sau dezvoltarea unor 
strategii de implementare. Se porneşte o luptă subtilă interesantă pentru un iniţiat, dar 
dificilă pentru cel comun care o abordează pentru că în absenţa unui adversar direct 
întreaga forţă de acţiune şi reacţiune se îndreaptă către sine. 

Dacă ne vom gândi azi să acuzăm pe cel din faţă de o greşeală îndreptând degetul 
arătător spre el, să ne oprim pentru o clipă şi să ne uităm la mână cu care îl acuzăm. 
Când degetul arătător se îndreaptă spre acuzat, celelalte trei se răsucesc în palma 
îndreptându-se spre propria persoană. Aceasta va fi şi azi măsură vinovăţiei! 

 
 
 
Duminică, 15 august 
Trecerea Lunii în Scorpion (cădere) aduce zilei o calitate slabă la capitolul emoţii 

şi una solidă la capitolul raţiune. Totuşi, ultima zi a săptămânii este o zi temperată, în 
care aportul personal nu va dă amploare evenimentelor şi nici nu le va schimba direcţia. 
Vom gândi mult, ne vom frământa şi mai mult, dar nu vom dori să împărtăşim toate 
acestea pentru că vom avea anumite suspiciuni faţă de persoanele pe care contextul 
social ni le aduce acum în prejma. 

Se întâmplă însă un fenomen ciudat azi şi puţini vor fi ci care vor dori să-l 
împărtăşească. Azi Luna trece prin domiciliul nocturn al lui Marte, adică prin semnul 
guvernat de Pluton, cu care face un sextil, în situaţia în care încă ne mai aflăm sub razele 
careului pe care Marte îl face la Nodurile Lunii. Această asociere între Luna şi Pluton, 
urmată de careul Luna-Junon, aduce zilei momente de ezitare în faţa unui evenimente 
important, în faţa unor demersuri sociale importante care vor fi interpretate ca semne 
de trădare ori de laşitate. 
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Aceasta desprindere, prin renunţare, este semnul unei contracţii pozitive şi poate 
aduce o schimbare decisivă în viaţa acelor oameni care în perioada 2-4 august au avut 
de ales între viaţa privată şi cea socială, între elemente ce au venit din sectoare diferite 
ale existenţei. În perioada 2-4 august, când Luna a trecut prin Taur, s-a născut o nouă 
idee, un nou elan, am avut parte de noi oportunităţi pe linie profesională sau din cenuşa 
unor eforturi îndelungate s-a născut un nou ideal, mult mai puternic şi mult mai stabil. 

Începând cu această zi el este mult mai bine pus în aplicare şi i se caută acestuia o 
mai bună utilitate practică. Având Lună în Scorpion, semnul de luptă, efort, de 
complicaţii prin multiple ramificaţi asupra cărora să dorim un control perfect şi, de 
partea cealaltă, necesitatea menţinerii unei aparenţe sociale rigide, reci, caustice care să 
protejeze acele slăbiciuni pe care nici individul în sine nu şi el poate rezolva, vor deveni 
prioritare. 

Teribilă opoziţie între cele două poziţii ale Lunii are un efect constructiv. Lună în 
Taur, atunci când va fi în relaţie cu poziţia sa din Scorpion, va fi întotdeauna o sursă de 
inspiraţie, un izvor de evenimente, oportunităţi pe care Luna în Scorpion să le poate 
valorifica, administra. Cele două poziţii sunt strâns legate între ele şi atunci când nu 
există un alt aspect care să ofere Lunii în Scorpion puterea de a administra, domina, 
controla, clasă, ori împarţi, Lună în Taur, în perioada ei de tranzit, oferă substanţa, 
ideile, idealurile pe care le va administra când va trece prin Scorpion. 

Prin urmare, se impune o maximă vigilenta pentru această zi pentru că efectele 
zilelor de 2, 3 şi 4 august, pe care acum le vom administra, nu sunt în totalitate bune. 
Taurul, sub impulsul Lunii, poate da viaţă şi maniilor puternice pe care acum să le 
administrăm şi să zdruncinăm puternic imaginea socială, relaţiile de prietenie sau 
destinul în ansamblu. Foarte multe ne vin în minte şi prea multe senzaţii ne invadează 
dintr-odată simţurile. Devenim hiperatenti şi prin asta ne vom simţit îndreptăţiţi să 
conspirăm împotriva a ceea ce în zilele anterioare am considerat greşit. În mare parte 
ceea ce vine spre noi azi este bun, însă fără a implica şi latura emoţională pozitivă în 
evenimentele la care participăm nu putem şti dacă e bine sau nu ceea ce vom face. 

Azi ne descoperim o forţă interioară impresionantă şi acest impuls spre voinţa 
activa ne poate duce spre un consum şi mai mare. Nu este momentul să producem o 
schimbare majoră în viaţă, chiar dacă simţurile, acum dinamizate la maximum, ne spun 
asta. Să fim cumpătaţi şi buni! 

Zilei de 15 august îi lipseşte compasiunea şi pentru a putea construi edificii 
viabile să dăm azi curs acestui sublim sentiment. 

 
 
Luni, 16 august 
Lasând în urma o saptamâna complicata de efectele unghiurilor malefice ale 

planetelor grele din perioada anterioara, deschidem o noua pagina în istoria personala 
cu a doua opozitie Jupiter-Saturn de anul acesta care se va împlini spre finalul zilei, cu 
putin timp înainte de miezul noptii. Este a doua opozitie de anul acesta, dar prima de pe 
axa Berbec-Balanta, prima desfasurându-se pe axa Fecioara-Pesti, cu momentul de grad 
perfect pe 23 mai 2010. 

Înainte de acest aspect major, Venus mai are de împlinit un sextil cu Junon si un 
careu cu Axa Dragonului, foarte aproape de momentul de Patrar (careu Luna-Soare) 
deci foarte aproape de momentul de separare, de dezbinare, de rupere a unei întelegeri 
care suplimenta conflictul cu informatii noi, cu personaje noi, cu noi directii de 
desfasurare pâna când întregul edificiu, cel pentru care se duce întreaga lupta, sa se 
scufunde într-o tristete adânca. 

Momentul de tristete, sustinut pe relatia de opozitie dintre polul pozitiv (Jupiter) 
si polul negativ (Saturn) al societatii, este o mare ciudatenie a acestei zile. Puterea cu 
care se doreste binele personal, forta cu care se intentioneaza o schimbare pozitiva în 
mediu, ambitia cu care se încearca deschiderea de noi directii sociale, cultural, 
relationale (Jupiter în Berbec) va întâmpina acum o atitudine contrara, ce seamana cu 
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inactiunea si se împrieteneste foarte mult cu indiferenta. Saturn în Balanta va cauta sa 
se ocupe în primul rând de ceea ce nu este personal, de ceea ce nu striga dupa ajutorul 
personaj si, mai ales, dupa ceea ce nu duce spre revendicarea de merite personale. Ori 
acum, cele mai importante demersuri au o evidenta nota personala si chiar o motivatie 
de aceasta factura ceea ce face din aceasta opozitie o confruntare de natura interna, 
intensa si dureroase, cu intense dileme care cer o solutionare urgenta. 

Întelegând care este mecanismul si tipul de raport care se leaga între aceste doua 
planete, ne putem astepta ca vibratiile acestui aspect sa suprime acele convingeri care 
tin doua suflete alaturi, care îi adunca pe oameni într-un grup sau care îi uneste pe doi 
sau mai multi oameni pentru un ideal comun. 

Evenimentele pornesc de la un stimul social, iar fortele care stau în spatele 
acestora vor porni pe doua fronturi: 

mobilizând trairi personale puternice care s-au consumat în ultimele doua 
saptamâni si în care elementul feminin a fost sursa de stres, de scandal, de discordie sau 
despartire; 

consumându-se pe sectorul social în care doua parti aflate într-un schimb rapid 
sau conflictual au nevoie de un mediator, de un al treilea element, care sa intervina 
pentru a satisface nevoia uneia dintre cele doua parti. 

Asa dupa cum se poate constata, nu amploarea evenimentelor este cea care aduce 
dificultate zilei, ci caracterul ei complex, multitudinea de fire create de un gest sau o 
vorba care nu sunt deloc ghidate de obiectivitatea evenimentelor, ci de acel element de 
control, acel al treilea element, ce este invocat de una din parti ca un fals mediator. 

Ziua aduce deci stres prin nepronuntate, prin rememorare, ori prin ghinion pe 
sector public. Starea de sanatate este lezata prin framântare interioara, prin teama de a 
pierde o pozitie important, prin deconspirare, ori gafe. 

Ceea ce vine din sectorul public este haotic si cu o evidenta tenta agresiva. 
Trasatura de fragmentare, atribuita întregii luni este acum foarte evidenta pentru ca se 
atenteaza la ceea ce s-a acumulat, la fapte care atunci când au fost savârsite au fost 
legale, iar acum nu mai sunt pentru ca în momentul de fata primeaza alte interese ale 
grupurilor, dar si ale asa-numitilor mediatori. 

Prin urmare, ziua va avea o nota apasatoare, o greutate care ne va complica tot 
ceea ce implica întâlniri de placere sau de interes profesional. Datorita tendintei 
dihotomice, ziua va încerca o fuziune a celor doua tendinte care va amplifica si mai mult 
stresul si tensiunea si va aduce o si mai mare neputinta. Indiferent ca aceste impulsuri 
tin de sectorul medical, ca tin de cel religios, de cel al convingerilor, al moralitatii sau de 
cel material care confera stabilitate sau perspectiva familiei, conflictul de interese va 
ascunde azi teama de nu fi descoperit, teama de nu pierde firul care ne scoate din 
întunericul unui labirint. 

Azi ne luptam cu inamici invizibili si dam curs acelor gânduri care ne umplu 
capul de voci, de replici, de solutii fantasmagorice, de rezultate incomplete sau de drame 
sustinute de esecuri lamentabile. Mult mai importanta va fi viata interioara, decât cea 
sociala si impactul asupra sufletului va fi cel mai mare pentru ca azi se lupta lumina cu 
întunericul, iar fiinta care suntem sau pe care o constientizam devine acel mediator care 
nu este deloc obiectiv si care intervine în discutia celor doua tabere pentru ca a ales una 
dintre ele. 

 
 
 
Marti, 17 august 
Trecând în Sagetator, Luna are de împlinit un trigon cu Jupiter, un sextil cu 

Saturn si un careu cu Lilith. Prin aceste valori îsi va cauta linistea si parfumul de epoca 
pe care i-l confera strazile ascunse dintr-un oras, albumul de fotografii, sipetul bunicii 
sau amintirile dintr-o anumita perioada a vietii. Sagetatorul confera Lunii un dinamism 
care nu-i este specific si nici pe plac, dar care se potriveste cumva cu impusul ei de a-si 
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disimula problemele, de a si le proteja de modificari, distrugeri si de a si le lasa încuiate 
într-un zâmbet rece sau distant. 

Ceea ce lasa în urma, ceea ce nu se doreste sa se vada este însa o dorita intensa de 
a cunoaste elemente ascunde din vietile celorlalti. Din 15 august de când a intrat în 
Scorpion si pâna azi, Luna i-a încurajat pe oameni sa-si exploreze unii altora 
sentimentele, sa le judece în mod subiectiv si sa emita pareri, aprecieri, judecati care au 
fost doar tangente la realitate. Acum, trecând în Sagetator si având o relatie armonioasa 
cu guvernatorul semnului (Jupiter), Luna predispune la remuscari, la impulsul de a-si 
cere iertare pentru faptele savârsite în trecut si de a ascunde resentimente care nu pot fi 
rezolvate prin conversatie ori schimb indirect de pareri. 

Toate acestea se întâmpla nu doar pentru ca Luna este în Sagetator, ci pentru ca 
Venus, un asociat devotat al Lunii pe trasaturi feminine si demersuri interioare, se afla 
într-o relatie negativa cu Axa Dragonului, cu destinul, cu principiile vietii, în special cel 
al cauzei si al efectului. Pe aceasta predispozitie, oamenii sunt tentati sa-si certa 
apropiatul si apoi sa se umileasca în fata lui pentru a-l convinge cât de bine îsi 
constientizeaza defectele, sa atenteze la buna purtare pentru a-l convinge ca îl tolereaza 
si se intentioneaza un astfel de comportament pâna în punctul în care într-unul dintre 
cele doua parti sa apara o fisura. Acest gen de fisura comportamentala va avea azi 
explicatii metafizice, emotionale, patetice si la fel ca în zilele anterioare a avea nevoie de 
un martor, de un element care sa para pe margine, în afara problemei, dar care sa-i 
confere celui care îl invoca sentimentul de protectie, de partialitate, de siguranta. 

Azi oamenii pierd bani, dar se vor arata împacati cu asta, invocând maturitatea, 
conjunctura sau necesitatea de a accepta pierderi colaterale. Stiu ca gresesc procedând 
asa si nu vor prin nimic sa renunte. Aceasta ambitie le mobilizeaza mari resurse 
interioare si pot sa accepte umilinte mari sa se arata deosebit de duri si intransigenti. 

Implicati într-un asa raport de forte multi dintre noi se vor confrunta cu 
insomnii, tulburari digestive sau în regimul hidric al corpului, accese de teama ori 
rememorarea unor situatii dificile care sa le modifice comportamentul si sa-i faca sa 
amestece timpurile. Totul se construieste însa pentru un scop bun si daca acum 
dispunem de multa energie pentru a ne duce mai departe idealul, gradat, în timp, forta 
interioara se va diminua si se vor adauga nemultumirilor din trecut frustrarile de acum 
ori neîntelegerile noi care vor avea acum. Adica vor fi si mai saraci si mai nefericiti. 

Prin urmare, ziua de 17 auguste este o zi tensionata pe relatia pe care o avem 
cu propria persoana. Ne îndemnam sa facem tot felul de fapte si ne lasam antrenati în 
demersuri ample, chiar daca stim ca multe dintre ele ne depasesc. Ne va placea 
confruntarea pe motiv ca asta tine mintea treaza ori confera fiintei o forta speciala si 
negam ca suntem mai mult instinctivi decât intuitivi, mai mult impulsivi decât sinceri 
ori rationali. Amestecând acestea, faptele sociale se vor îndrepta spre împacarea cu 
trecutul, spre echilibrarea unei balante defecte, spre acumularea de venituri prin 
investitii paguboase, refuzul unui sprijin care ar sugera, prin acceptare, un compromis si 
izolarea într-un confort moral care este neclar, tocmai pentru ca instiga la izolare. 

Ziua aduce însa o doza de vulgaritate pe care nu am mai întâlnit-o pâna acum. 
Din gesturi si din cuvintele fermecatoare pe care Venus în Balanta le predispune se pot 
desprinde expresii în total dezacord cu natura rafinata a acestei pozitii astrale. A fi 
vulgar cu Venus în Balanta, când Micul Benefic se afla în careu cu Nodurile Lunii, 
înseamna neputinta. Cei care se vor arata asa vor fi acuzati ca au dorit în mod special 
asta, însa cel initiati stie ca vulgaritatea nu este o energie malefica, ci una primara, deci 
apelul la ea acum ne indica faptul ca ceea ce a fost bun, frumos si minunat s-a consumat. 

Ca de multe ori la capitolul rezervat recomandarilor, revin asupra iertarii, numai 
ca azi ea va trebui orientata spre propria fiinta. „Ma iert pentru ca sunt asa”, „Ma accept 
asa cum sunt si ma iert”, „Ma iert pentru ca am permis sau mi-am dorit astfel de 
evenimente”. 
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Miercuri, 18 august 
A doua zi de Sagetator (Luna în Sagetator) aduce doua sextile (Luna-Venus, 

Luna-Marte), un trigon Luna-Junon si un careu Luna-Mercur întarind convingerile 
personale si stabilind prin asta o strategie pe care o punem în aplicare imediat. Este 
vorba despre o explorare, o descoperire, un studiu sau o cercetare asupra unui element 
abandonat zilele anterioare care acum îsi cere drepturile. Multi vor realiza ca azi se 
plictisesc, ca îsi uita gândurile, ca mintea le este ratacita si vor cauta mijloace necesare 
pentru a se aduna si a pune ordine în viata. 

Ceea ce aduce aceasta zi, si nu prea ne va place, este acel sentiment de 
abandonare, de refuz al recuzitei cu care lucram, de negare a conditiei si de aspiratie 
spre ceva care nu ne apartine. A cerceta un adevar universal, a tinde spre idealuri 
spirituale cu totul speciale sau a considera ca este timpul sa dobândim noi abilitati 
înseamna si mobilizarea vointei, dar presupune si existenta unei suficiente cantitati de 
energie pentru a atinge ceea ce ne propunem. Nu vom sti cum am ajuns sa gândim si sa 
ne dorim dintr-odata asta, dar vom sti de ce nu avem suficienta energie, fie ca un prieten 
ne-a spus asta, fie ca avem un diagnostic de la medic, fie ca suntem în stare sa ne citim 
semnele pe care corpul ni le ofera. Indiferent de varianta, abandonul ne pune într-o 
proasta dispozitie fata de sine si orice am întreprinde azi, orice lucru marunt ne va incita 
simturile si ne va spune ca este minunat sa-ti doresti, ne va pune la munca, ne va chema 
sa facem mari eforturi si multi dintre noi vor abandon imediat ceea ce încep. 

Prin urmare, 18 august ne ofera azi o viziune clara a ceea ce ne dorim si nu 
putem obtine si ne va convinge ca a venit momentul sa abandonat procedee, demersuri 
sau proiecte pentru ca niciodata ele nu se vor finaliza asa cum dorim noi. Conflictul între 
ceea ce incita simturile si potentialul de care dispunem ne va aduce azi, din nimic, 
tensiune si refuzul de a evolua într-un demers social. Azi planetele grele nu împlinesc 
niciun aspect la grad perfect, dar tulbura de mult viata personala în zilele anterioare, 
lasând-o fara solutii viabile si mobilizând-o acum pentru a solutiona proiecte ample, de 
anvergura, adica de a pune pe umerii celui mai obosit o sarcina în plus. Tocmai de aceea 
va parea ca una dintre cele mai importante zile ale lunii august. 

Pentru ceea ce implica viata personala, pentru trasaturile ei majore si pentru 
aspiratiile ei, 18 august este o zi care ne arde sufletul si va ramâne cu o cicatrice chiar 
daca nu am obtinut-o în razboi, chiar daca nu am dus o lupta exterioara si chiar daca nu 
am câstiga nimic. 

Recomandarea pentru aceasta zi este aceea ce a rezerva mai mult timp studiului 
si cunoasterii interioare. Orice pierdere a simturilor în favoarea spiritului este o batalie 
câstigata, orice refuz al lumii pentru a întelege adevarul de dincolo de valul iluziei este o 
realizare importanta. Puneti azi între palmele voastra ceea ce va doare cel mai mult, 
dezamagirile cele mai mari sau adversarii cei mai aprigi si împacati-va cu tensiune care 
o creaza în propria fiinta aceste obstacole. În felul acesta nu pierdeti o zi, dezvoltând 
drame interioare, ci o câstigati prin regasirea echilibrului interior. 

 
 
 
Joi, 19 august 
Lumânariile se armonizeaza azi din semne de foc (Soarele din Leu si Luna din 

Sagetator) si acest unghi schimba starea interioara orientând-o spre jovialitate, veselie, 
buna dispozitie. Contextul general nu este însa atât de generos si pune Soarele într-o 
relatie dificila cu Neptun (opozitie), aspect care se va împlini la grad perfect mâine, în 
mijlocul zilei, ceea ce face din 19 august un satelit al acesteia, o zi pregatitoare marii 
confruntati anuale dintre cei doi astri. 

La ora 17:16 Luna va trece în Capricorn împlinind, în intervalul 12,00 – 23,00 
aspecte cu Neptun, Chiron si Uranus, aflate pe finalul zodiilor Varsator si respectiv 
Pesti, dar si cu Jupiter, Saturn si Pluton de pe începuturile zodiilor Berbec, Balanta si 
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Capricorn, construind o relatie duplicitara atât prin afisarea vibratiilor deduse din 
pozitia sa în Sagetator versus Capricorn, cât si prin unghiurile pe care le împlineste. 

Trigonul Luna-Soare, ca prim aspect al acestei zilei, aduce un impuls pozitiv care 
nu va putea fi continuat. Asta va scoate în evidenta o asemanare cu ziua anterioara, cu 
dezamagirile ei, dar, pe acest fond, va cauta sa identifice si acele solutii care au scapat 
analizei anterioare, pentru ca în absenta unei bune întelegeri între luminarii (Soarele si 
Luna) faptele s-au legat prea mult de careul Luna-Mercur din cauza sentimentelor 
patimase, a îndoielii si a neputintei de a mentine un proces mental continuu. Acum 
avem alt tonus, alta putere, alta disponibilitate spre efort, alta viziune asupra 
evenimentelor vietii sociale si ne cuprinde un val de mândrie pentru ceea ce am realizat, 
dar si un impuls spre a demonstra celor din jur valoarea sociala, intelectuala, afectiva ori 
spirituala. 

Acest impuls negativ, în prima parte a zilei, se va sprijini pe minciuna, pe 
tendinta de a ascunde elementele care inspirau ieri neîncredere, pe deficitul de 
întelegere si pe neputinta de a construi un argument credibil. În a doua parte a zilei, 
entuziasmul, forta si argumentul volubil, puterea de a împreuna cuvinte care sugereaza 
adevaruri îndoielnice trece în plan secund si locul îi este luat de o stranie rezerva, o 
retragere din centrul atentiei în momentul în care toate privirile sunt atintite pentru a 
primi un raspuns. O iesire din scena în tonul modestiei si a rezervei este o alta tactica pe 
care unghiurile planetelor o vor dezvolta azi. 

În plan social trecerea de la Sagetator la Capricorn, înseamna refuzul 
argumentului, al cuvântului, al consumului, al deplasarii, chiar al minciunii. Nu este 
însa o zi în care ne împrietenim cu adevarul, ci o zi în care realizam care este cea mai 
credibila minciuna. Trecând de la unghiuri împlinite pe final de Sagetator, la careu în T 
împlinit cu planetele de pe începutul zodiilor cardinale Luna ne va îndemna azi sa 
lucram cu sentimentele, sa le purificam sau sa le descatusam pentru ca, intuitiv, se 
percepe momentul de maxima tensiune ce îl va aduce ziua de mâine. 

Prin urmare, mijlocul saptamânii aduce o alta forma de confuzie, o alta forma 
de revolta, dezvoltata cu mai multa pricepere si cu mai mult elan. Atitudinea fata de 
corp, moralitate, educatie sau fata de statut social, maturitate ori fata de experientele 
vietii, privite ca un tot unitar, va fi una complexa, afectata de întelegeri incomplete si 
sustinuta pe o acuta lipsa de rabdare, pe o neliniste, pe o agitatie interioara atât de 
intensa încât suntem tentati sa împlinim totul repede, fara a avea o explicatie rationala 
pentru asta. 

Ba ne dorim sa plecam într-o deplasare, apoi ne razgândim brusc, ba ne scoatem 
banii din banca pentru a-i investi si apoi ne dam seama ca am facut cea mai mare 
greseala, ori ne pregatim sa facem un fel de mâncare si în timpul prepararii schimbam 
reteta pentru ca produsul final sa nu mai poata fi comestibil. Întreaga zi este presarata 
de astfel de evenimente neobisnuite care indica o chemare spre ridicol fara a intentiona 
asta. 

Recomandarea pentru aceasta zi este aceea de a opri dialogul interior, de a ne 
apropia de apa, de forta ei subtila pentru a ne tempera vibratia negativa a semnelor 
cardinale care în loc de aduca maleabilitate prin viteza de transfer ne scufunda în 
instabilitate. 

 
 
 
Vineri, 20 august 
Un mare eveniment al acestui an, împlinit în aplicatia careului Saturn-Pluton, 

poate aduce mari schimbari de factura sociala si evenimente care sa inspire teama, 
nesubordonare, refuz al unei autoritati, chiar daca asta ar fi însemnat armonie si 
stabilitate. 

Înainte ca Soarele si Neptun sa se întâlneasca la grad perfect Luna va trece prin 
sextilul cu Lilith si conjunctia cu Capul Dragonului creând impresia ca totul este facut cu 
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un scop, ca mijloacele folosite au ca finalitate restabilirea unei alte ordini, a unei alte 
ierarhii si nu înlaturare celei care actioneaza acum. 

Impunerea acestor vibratii pe opozitia Soare-Neptun aduce confuzie sociala, erori 
de judecata, descinderi de forte prin care se da curs dorintei de schimbare. Nu trebuie sa 
uitam ca implicatiile conjuncturilor planetare din zilele anterioare au fost foarte mari si 
înca mai suntem invadati de gânduri negre, înca ne mai preocupa sa stricam ceea ce este 
bun doar pentru ca apartine altora. Acest context general de invidie, instabilitate, 
neputinta de a întelege si cuprinde cu mintea un înteles, de a-l accepta asa cum este el si 
de a-l dezvolta, aceasta lipsa de viziune si de întelepciune, când intra în contact cu 
energia instabila si înselatoare a opozitie Soare-Neptun efectul nu pate fi decât unul 
devastator. 

Azi ne trece prin cap sa lasam în urma tot ceea ce a fost bun, ceea ce ne-a întarit 
imaginea personala si ne-a adus o gama intensa de trairi, ceea ce ne-a înnobilat ca fiinte 
sociale sau ca sot/sotie, prieten/prietena. Azi ne abandoneaza spiritul practic si devenim 
usor de sugestionat, mincinosi, tematori în fata schimbarilor benefice ori obiective si 
pentru a ne sustrage durerii unei asemenea alegeri acuzam ca pentru toate acestea 
celalalt este vinovat. A pune pe umerii altora o astfel de sarcina, acum, când Mercur 
intra în mers retrograd pe casa a X-a a opozitie Soare-Neptun, este semnul unei grave 
erori sociale, a unei descinderi care se va solda în perioada 20 august – 13 septembrie cu 
acelasi esec ca în perioada 18 aprilie – 12 mai. Exista o similitudine între cele doua 
intervale, o legatura pe linia idealului social si al dorintei de schimbare, a dominarii 
dintr-un punct înalt, superior ce implica folosirea mijloacelor administrative sau cel al 
informatiilor. 

În aceasta perioada se fac cele mai complicate si grave erori sociale. Acum se dau 
curs unor demersuri care au fost planuite înca din primavara lui 2010, care au 
comportat deja un esec în perioada 18 aprilie – 12 mai si care vor comporta si acum, 
adica în perioada 20 august 13 septembrie, acelasi esec. 

Chiar daca Venus si Marte în Balanta, aflati acum în conjunctie, încearca sa 
construiasca o combinatie exploziva, care la primul soc sare în aer, ori care se combina 
doar la temperatura înalta a idealului comun (ca apa si uleiul), a luptei împotriva unui 
adversar comun, faptul ca Soarele se afla în fereastra aplicatiei trigonului cu Pluton va 
aduce acum resurse pentru a rezista unei descinderi sociale în forta. 

Cine va dori acum sa-si schimbe viata, cine va aspira spre o functie, un statut, 
spre dominarea unui anumit sector social, politic sau administrativ doar prin acelasi tip 
de fapte sanctionate de destin în primavara (18 aprilie – 12 mai) va avea acum de 
înfruntat o opozitie în crestere. Aceasta saptamâna va aduce acestor demersuri o forta 
aparte, dar si iluzia ca demersul este purtator al unui semn de succes. Începând de 
saptamâna viitoare, de când Soarele va intra în Fecioara, aceasta forta de reactiune se va 
concretiza atingând un moment maxim pe 26 august, pe faza descendenta a Lunii, când 
opozitia fata de demersul initiat acum se va prezenta într-o forma compacta, definitiva. 

Prin urmare, de azi si pâna pe 13 septembrie vom dezvolta un tip de gândire 
retrograd, împotriva curentului, diferit de ceea ce am avut pâna acum, rasturnat, agresiv 
si dispretuitor. Pentru asta vom avea tot concursul astral si contextul social ne ofera 
prilejul de a alege o tabara pentru a da curs tipului de revolta pe care dorim sa-l 
dezvoltam. Motivatia principala este aceea de a proteja viata de familie, de a o reconstrui 
pe alte baze si de a o încadra într-o alta albie. 

Orice tip de revolta este sustinut acum de acest context astral. Indiferent ca este 
vorba despre o nemultumire care este împartasita unui apropiat si, pornind de la 
aceasta, discutia sa degenereze într-o confruntare sau chiar o cearta, sau ca alegem o 
modalitate de protest împotriva unui demers pe sectorul social, motivul pe care îl afisam 
este acela de a proteja viata personala cu bucuriile si tristetile ei. 

Mintea nu merge însa pe drumul cel bun si tocmai de aceea solutiile pe care le 
ofera sunt periculoase. De partea cealalta, sectorul emotional este de asemenea afectat si 
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învolburat de dualitate, în care sentimentele devin când rafinate si distinse, când 
distante si critice. 

Asadar, recomandarea pentru aceasta zi este una cât se poate de simpla: linistirea 
mintii! A evita acum bucuriile si tristetile prin suprimarea dialogului interior si a lasa 
constiinta sa se dilate înseamna, din punct de vedere practic, a evita un consum nervos 
inutil, a evita explozii temperamentale sau contactul cu informatii eronate. Din punct de 
vedere spiritual a abandona fluctuatiile mintii implica a conecta constiinta la Sursa 
Suprema, deci a progresa într-o directie în care astrele nu mai actioneaza. 

 
 
 
Sâmbata, 21 august 
Doua mari aspecte malefice ale anului 2010 se vor împlini azi si prin asta se va 

consuma o alta suita de evenimente astrale ce vor complica deopotriva sectorul social si 
sectorul personal atât de tare ca multi dintre noi îsi vor vedea viata personala afisata 
peste tot, iar evenimentele sociale hotarâte în propria sufragerie. 

Aceste gen de inversiune prin aglomerare si pierderea controlului asupra 
sectorului, asupra grupelor de evenimente pe care acesta le contine este, în primul rând, 
un efect al opozitie Soare-Neptun împlinita la grad perfect ieri. Imaginile, aspiratiile, 
ambitiile si disconfortul pe care îl produce evaluarea gresita, egoista, lipsita de echilibru 
ori masura, va amplifica teama si, prin asta, se va diminua încrederea în sine. Cu o 
încredere în sine diminuata brusc, dar implicându-se activ într-un proces de derulare a 
evenimentelor asupra carora este îndreptata întreaga atentie din primavara si pâna 
acum, tensiunea, agresivitatea, actiunile brutale, impulsive, lipsite de întelegere ori simt 
practic, devin apanajul acestei zile, chiar a întregii saptamâni. În absenta puterii de 
întelegere sau a concentrarii mentale, a echilibrului între instinct si ratiune, oamenii se 
vor grabi sa finalizeze prea repede ceea ce nu pot cuprinde cu mintea si, de aceea, faptele 
lor vor fi gresite. 

A treia cuadratura Saturn-Pluton si ultima cu aceasta dispunere, acum 
intentioneaza sa aduca solutii geniale, ce vor impresiona prin forta si reformulare, prin 
amploarea evenimentelor si maniera speciala prin care va sustine acele structuri ale 
statului care au fost pe careurile anterioare acuzate, blamate ori ridiculizate. Cele trei 
careuri între acesti doi malefici (din 15 noiembrie 2009, 31 ianuarie 2010 si 21 august 
2010) au pornit periplul lor dintr-o zona a muncii, dintr-un sector al vietii profesionale 
si al relatiilor de subordonare. Implicând strainatatea în acest sector, s-a trecut spre idei 
avangardiste si ambitii lipsite de suport practic real si s-a ajuns acum, în aceasta 
ipostaza, în care “visul american” se spulbera, iar ambitia de a spori avutia personala 
sau, daca privim la un nivel macro, cea nationala se sprijina pe exemple straine, modele 
consumate deja, pe teama de a nu pierde si putinul care s-a pastrat fara a se intentiona 
asta. România, fiind o tara Varsator si având acest semn într-o pozitie delicata acum în 
raport cu dispunerea acestui careu în T la care participa alaturi de Saturn si Pluton si 
Jupiter din Berbec, primeste, prin ceea ce vine spre ea ca predispozitii astrale, o lectie de 
viata, o noua modalitate de a se adapta unei conditii dificile. Revolta împotriva unei 
autoritati, neputinta de a suporta vreo dominatie externa si abilitatea de a mobiliza forte 
impresionante pentru a sustine libertatea de gândire si simtire nu sunt notiuni noi 
pentru România. Este nou însa procedeul prin care se va canaliza aceasta dispunere. 
Daca Varsatorul este Universal, Global se întâmpla asta pentru ca nu accepta limitarea 
în reguli care nu pot fi reconfigurate. Acum se muta centrul de interes de pe un ideal 
comun, care sa întareasca sentimentul de libertate în grup, pe oferirea unei oportunitati 
de a câstiga libertatea în mod individual. Aceasta dezbinare sustinuta de trigonul Luna-
Mercur între doua semne ce se unesc pentru un ideal comun, pentru un dusman comun, 
care pot lucra împreuna, dar care practic nu se vor simti niciodata apropiate (Fecioara si 
Capricornul) face parte dintr-o schema planetara de a modifica amplu centrele de 
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putere, de a desprinde putin câte putin valorile din locul lor si de a le deplasa spre alte 
zone. 

Cu Chiron retrograd în Varsator, semnul natal al României, acum aflat într-o 
opozitie dura cu Soarele se va încerca o solutie de compromis în care noi pierdem. 
Acesta este momentul în care vom pierde razboiul pe care l-am tot dus de la începutul 
anului, acum vom observa cu stupoare ca traim într-o casa pe care toti vecinii vor sa o 
cumpere. Nu va conta daca ne apartine sau nu, ci putin câte putin, închiriind câte o 
portiune din teren sau câte o camera ne vom trezi, nu foarte departe, ci la putin timp 
dupa anul 2013 când aceste gen de furtuna se va încheia, ca acum am fost pacaliti, ca am 
cedat, fara sa gândim, talpa pantofului si doar ne prefacem ca avem încaltari noi. 

Momentul 21 august este unul nefast pentru România, tocmai pentru ca va aduce 
la lumina o coalitie perversa între un grup din interior si altul din exterior, între un 
centru de putere din interiorul tarii si altul din afara pentru a înstraina un bun de pret. 

Nu putem însa sa negam faptul ca viziunea si genialitatea îl fac pe Varsator sa 
cada tot timpul în picioare, ca îsi extrage forta din vibratia cardinala profunda a 
Capricornului si acesta este secretul succesului sau. Asta înseamna ca ceea ce vom 
înstraina acum se va comporta ca un virus informatic sau ca un spion care, dupa ce se va 
încarca pâna la refuz cu informatii, se va întoarce la matca întarind-o si mai mult. Într-o 
alta acceptiune, poate fi o alta forma de razboi, o alta forma de confruntare, un alt mode 
de a trage cu tunul si de a spune „Pe aici nu se trece!”. Da, ca strategie, aceste procedeu 
este minunat, dar pentru a câstiga în viitor, acum va trebui sa pierdem! 

Prin urmare, 21 august este o zi intensa, dar trista care ne va încarca sufletele 
cu puterea de a remodela, schimba, santaja si ne va include într-un circuit turistic 
periculos în care actorii acestui teatru existential vor trece prin mai mult preschimbari, 
din planul real în cel imaginar, de la tara la oras, de la caruta la mercedes, de la ambitii 
si bucurii intense, la deziluzii si pierderi substantiale. Întregul carusel pare ca se 
îndrepte spre un singur scop – purificarea sufletului, acestea par sa fie sigurele beneficii. 

Mijloacele folosite, intensitatea modificarilor de constiinta si sensul spre care se 
va îndrepta ne vor solicita foarte mult încât începând de acum va trebui sa lasam în 
urma putin câte putin din tot ceea ce ne-a construit si definit de fiinte sociale. Cu cât 
vom tine mai mult la frigiderul mostenit de la Matusa Tamara, cu atât mai tare se va 
strica si va trebui sa îl înlocuim. 

Modificarile pe care le parcurgem acum, când le constientizam, ne vor spune ca 
au fost deja hotarâte. Aceasta este deja cunoscuta de astrologi ca fiind modalitatea de 
actiune a planetei Pluton. Totusi, exista un dram de vointa care va putea sa spuna 
„NU!”, care va putea sa spuna „Pe aici nu se trece!”, dar asta implica sacrificiu si 
renasterea sub o noua înfatisarea ne va transforma vechile identitati în eroi, în 
personaje de roman sau de film. Unii îsi vor uita aceste chipuri, altii si le vor încuia în 
amintiri si periodic vor dori sa si le reaminteasca minunându-se de ce vremuri au trait si 
cum au reusit sa supravietuiasca. 

Ceva magnific si sublim vom apara acum, adica o constiinta volubila, poate chiar 
celesta, care ne-a oferit de-a lungul istoriei lumina si fericirea unui grup de fiinte 
minunate, chiar alese si, probabil, asta vom proteja cel mai mult acum, chiar daca nu 
stim în mod direct ca asta facem. 

Acest „Pe aici nu se trece!” defineste natura eroica pe care o detine fiecare spirit 
ce a primit binecuvântarea întoarcerii în aceasta lume a suferintei. Privit separat, fiecare 
îsi doreste binele si independenta care îi mocneste în suflet, dar multi dintre noi nu stim 
de ce ne dorim asta. Daca ne-am detasa de materie si am putea patrunde cu mintea în 
acele sectoare al planului astral care detin informatia timpurilor fizice am sti ca 
dorintele ne sunt hranite de interesul comun, de scopul comun de a mentine lumina 
acestui popor. Indiferent ca alegem sa traim aici, ca luam calea pribegiei, ca traim în 
abundenta sau în saracie, ca visam la dragostea absoluta sau ca plângem dupa jumatatea 
care ne-a parasit, ca vânam titluri stiintifice sau ca le refuzam importanta, ceea ce 
gândim si simtim este efectul unei forte cumulate, construita din alegerile pe care le-am 
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facut înainte de a veni aici, în aceasta lume, si din talentul sublim de a detine un suflet 
capabil sa duca o asemenea cruce. 

 
 
 
Duminica, 22 august 
Ultima zi a saptamânii aduce aspecte bune pe care Luna le va împlini cu Uranus 

(sextil), Jupiter (sextil) si Saturn (trigon) prezentându-se ca o zi linistita si benefica. Se 
stabilesc obiective bune, sentimentele nu mai sunt atât de impulsive, iar ramasitele zilei 
de ieri se decanteaza altfel, sunt întelese pe baza altor sisteme de referinta si acceptate 
cu mai multa întelegere. 

22 august este o zi de întâlnire, de deschidere fata de jovialitate si veselie ca si 
cum azi este programat tot binele care ar fi trebuit sa se consuma de-a lungul întregii 
saptamâni. Faptul ca Luna îsi schimba semnul, trecând din Capricorn în Varsator 
înainte de rasaritul Soarelui, se poate face o distinctie clara între activitatea din timpul 
noptii si tonusul pe care îl avem în timpul zilei. Multi dintre noi vor abandona fricile si 
temerile zilei de ieri lasându-le în urma cu noaptea si se vor bucuria de relaxare, 
întâlniri cu prietenii, vizite, plimbari s.a.m.d. 

Întregul context se îndreapta deci spre o resemnare, spre o acceptare a unei 
greutati, pentru a putea sa opreasca durerea ori nemultumirea. Luna, prin pozitia ei, 
mediaza între individ si societate, în deciziile luate pentru stabilitatea familiei, pentru a 
ajuta un copil sau, în calitate de copil, pentru a sprijini un parinte sau o ruda de sânge. 
Raportul dintre creativitatea si valorizarea calitatilor este acum analizat prin vorbe, 
cântarit prin sinceritate si evaluat dupa eficienta comunicarii. 

O mare parte din zi Soarele va fi pe ultimul grad din Leu si prin asta poate aduce 
o ultima izbucnire de mânie împotriva acelui element care a atentat la integritatea 
personala în ultimele 30 de zile. Prin discutii se pot spune adevaruri care dor si relativ 
usor se poate trece de la atentie si protectie, la duritate si impunere. Totusi, gradul 
anaretic al Soarelui este mai putin agresiv anul acesta pentru a iminentul trigon cu 
Pluton îi face pe oameni sa-si amâne pentru zilele urmatoare ceea ce i-ar tulbura foarte 
tare azi. 

Prin urmare, 22 august este o zi pasnica. Multi vor face un pas înapoi, se vor 
arata dezamagiti de ceea ce au facut sau de ceea ce li s-a oferit anterior si îsi vor rezerva 
timpul pentru bucuri simple, personale. Azi vom deveni mai comunicativi, mai vorbareti 
si multe dintre solutiile pentru problemele complicate ce ni le-au adus saptamâna asta le 
vom descoperi prin comunicare, prin discutii cu apropiati. 

Schimbul de idei este azi un adevarat talisman! 
 
Luni, 23 august 
Aflându-ne în separatia conjunctiei Venus-Marte si în ziua trecerii Soarelui din 

Leu în Fecioara, 23 august poate fi numita o zi de purificare. Când invocam acest termen 
cei mai multi dintre noi se vor gândi la purificarile fizice, la un tratament medicamentos 
sau alternativ, adica la acele procedee care sa scoata din corp efectele unei dizarmonii. 
Azi termenul de purificare va avea alte conotatii si se va îndrepta spre eliberarea de 
impuritatile emotionale, spre ajustarea comportamentului moral, spre identificarea 
acelor complicatii si probleme care, desi nu au legatura directa sau vizibila cu efectul, 
intuitiv li se atribuie acestora statutul de cauza principala. 

Înaintea ca Soarele sa treaca în Fecioara, înainte ca întregul registru cromatic al 
verii sa devina rece si umed, subtil si abundent, inspirând ambitie si perseverenta, Luna 
va împlini o opozitie cu Junon aducând, ca de multe ori în aceasta vara, îndoiala în acele 
relatii de prietenie care au fost cel mai mult încercate. Aspectul se va mentine si dupa 
ora 8:26, când Soarele îsi va schimba semnul, ceea ce se va impune asupra întregii zile 
ca o motivatie subtila, ca o concluzie pe care ne temem sa o exprimam, sa o spunem, ca 
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o retinere în a deschide un subiect delicat care va complica o simpla conversatie si o va 
duce spre conflict ori divergente de opinie. 

Trecerea Soarelui în Fecioara îl va aduce pe acesta în casa XII al propriului 
ingress, la fel si pe Mercur, guvernatorul acestui semn. Stiind ca Mercur este retrograd, 
progresiile pe care le putem observa pe aceasta tema în timpul tranzitului Soarelui prin 
Fecioara, ni-l aduce pe Mercur si mai aproape de vârful casei XII, deci si mai aproape de 
punctul de maxima tensiune, de elementul care impune control si care determina 
evenimentele la intensitatea cea mai mare. În felul acesta, observam ca, având Soarele 
pe casa XII, guvernatorul acestui semn si al temei (Mercur) în mers retrograd si pe casa 
XII, dar si doua conjunctii (Venus-Marte si Neptun-Chiron) pe cuspide (început de casa) 
vibratiile zodiei Fecioara se vor îndrepta mai mult spre sanctiuni, tulburari de factura 
interna, nemultumiri legate de acumulari materiale, recunoasterea unor drepturi, 
onoare, mândrie, demnitate, justa apreciere, conspiratii, discutii si fapte derulate în 
mod intentionat într-un plan ascuns. 

Chiar daca ulterior acestui moment, contextul astral ne dezvaluie cele doua 
trigoane pe care Luna le va împlini cu Marte si Venus, întreaga zi va fi orientata spre a 
purifica, spre a scoate la lumina ceea ce nu s-a aratat anterior, spre a descoperi 
intensitatea unei nemultumiri, a unei tragedii, a unei sanctiuni. Multora li se va parea ca 
este un semn de dreptate, însa cei care vor suporta sanctiunile, cei spre care sunt 
îndreptate aceste demersuri sunt de alta parere. Ei îsi vor privi viata ca trecând prin fata 
ochilor într-o clipa si se vor mira de ce s-a ajuns aici. Nu vor întelege de unde atâta 
agresiune si nu vor putea sa accepta duritatea cu care sunt acum înfruntati de viata. Nu 
este însa nicio nedreptate, ci mai curând un raspuns din inertie aplicat agresivitatii cu 
care au actionat anterior. Faptul ca acum sunt înduiosati de propria conditie si, din 
aceasta cauza, se simt îndreptatiti sa primeasca mila ori întelegere, nu înseamna ca 
destul îi va ierta. 

Azi se va plati scump onoarea salvata sau cea pe care au calcat-o în picioare ori 
demnitatea asupra careia am atentat. Starea sufleteasca ne va face sa vedem într-o ceata 
densa evenimentele la care participam si sa privim cu un tragic aparte viata în 
ansamblu. 

Prin urmare, 23 august ne aduce în fata unor probleme pe care, daca ar fi stat 
în puterea noastra sa le alegem, le-am fi evitat. Azi suplimentam doza de medicamente, 
bem mai multe ceaiuri si ne grabim sa ne programam la un consult medical. Ne temem 
pentru starea de sanatate, dam vina pe stres, pe nemultumire, dam vina pe tot ceea ce 
nu s-a finalizat în aceasta vara, pe acele dureri sufletesti care înca mai fierb, pe acele 
gânduri care au aparut în aceasta vara si care acum scapat de sub control. Orice cuvânt 
care vine acum spre noi este perceput initial ca o oportunitate spre a scapa de un stress, 
de o tensiune, dar se dovedeste a fi o mare deziluzie. A vorbi azi despre o tensiune 
interioara înseamna a o spori. Prin asta ziua devine una stranie, complicata de propriile 
impulsuri, de propriile nelinisti. Amestecam într-un aliaj periculos intuitia starii de 
liniste si realitatea dura pe care o traim. Totul se petrece însa în interior si acolo unde nu 
reusim sa privim evenimentele vietii cu caldura, compasiune si întelegere, acolo 
întâmpinam o mare opozitie, adica ni se plateste cu aceeasi moneda, tocmai pentru ca 
anterior nu am dat dovada de caldura sufleteasca, iar acum povara karmica se amplifica 
si un cuvânt care altadata ar fi impresionat în prezent provoaca ilaritate sau aversiune. 

Azi Soarele trece în Fecioara si ne vom aminti de tensiunea le care ne-a supus 
tranzitul lui Saturn prin acest semn în ultimii doi ani si jumatate. Nu este o zi de 
retrospectiva, ci mai curând una în care ne vom aminti punctual de acele situatii pe care 
nu le-am putut depasi, care ne-au limitat gândirea, sentimentul sau puterea de actiune 
si care au contribuit la ceea ce se întâmpla azi. Un arc peste timp se va construi azi, dar 
nu unul bun, pentru ca am putea descoperi ca prietenii nu sunt prieteni sau nu au fost 
asa cum s-au aratat, iar dealul cu flori nu mai este atât de frumos cum era când îl 
vedeam din vale, ci este plin de spini si... animale moarte! 
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Marti, 24 august 
În acelasi cadru al eliberarii de stari sufletesti conflictuale prin interactiune si 

disconfort, cum a fost predispus pentru ziua de ieri, azi avem de înfruntata Luna plina în 
Fecioara. O mare parte din zi Luna va fi în Varsator încurajându-i pe oameni sa-si spuna 
ceea ce gândesc, sa-si împartaseasca impresii pe care altadata nu au avut ocazia, sa-si 
transfere din sarcini sau sa se abandoneze unul pe celalalt în suferinta, doar pentru ca se 
întâmpla ca unii dintre noi acum, în aceasta perioada, sa aiba parte de o gama variata de 
probleme. 

Trecând prin conjunctiile cu Neptun si respectiv Chiron, Luna aduce o falsa 
senzatie de libertate si, în tandem cu asta, o falsa senzatie de dreptate. Ne vom simti 
îndreptatiti sa spunem ceea ce consideram ca e corect, ceea ce credem ca este solid si 
adevarat si ne asteptam ca de partea cealalta sa existe o supunere totala. Aceasta 
supunere va lua azi nenumarate înfatisari parcurgând întreaga gama de la agresivitate, 
la vorbe dulci, mieroase. Totul este însa o eroare, o minciuna sau o prefacatorie, totul se 
centreaza în jurul nevoii, a interesului, a confortului. 

Trecând în Pesti, Luna ne va aduce regrete, însa nu pentru faptele de acum, ci 
pentru cele din trecutul îndepartat. Înfruntând acestea în preajma momentului de Luna 
plina, avem ocazia de a vedea trecutul cu o mare luciditate, ca si cum l-am primi printr-o 
lupa. Ne amintim de oameni importanti, de puterea lor de a ne influenta destinul, de 
curajul de a face sacrificii pentru binele nostru, de faptele lor bune si de sfârsitul 
prieteniilor, de ruperea unor legaturi ce s-au crezut la acea vreme ca s-au format pe 
viata. 

Luna plina în Fecioara ne încearca pe autocontrol. De aceea câmpul constiintei 
acum se extinde foarte mult în timp, de aceea, puterea de a întelegere si acumula, de a 
cuprinde într-un timp scurt un volum mare de informati, pare a fi în crestere. Pentru ca 
Luna plina se produce acum într-un semn ce are mari probleme cu sinceritatea, care 
poate aduce în favoarea sa si argumente gen “Scopul scuza mijloacele”, focarele din care 
ne extragem acum puterea sunt înselatoare. Nu trebuie sa ne surprinda daca azi îi 
privim în ochi pe cei mai aprigi dusmani si le declaram totala sustinere si apreciere si, de 
asemenea, nu trebuie sa ne surprinda daca patim asa cu cei care ne-au agresat. Vom 
considera imperios necesar sa acordam credibilitatea acestor tendinte pentru ca ele vor 
veni pe slabiciuni, pe îndoieli, pe complicatii ce nu au putut fi rezolvate anterior, pe 
drame si umilinte mai vechi. 

În aspectul sau benefic, ziua aduce si momentul de echilibru între doua parti 
aflate în tensiune. Multi vor spune ca au depasit anumite animozitati fara sa spuna o 
vorba, de la sine, fara sa-si puna la mijloc sentimentele sau fara sa-si divulge gândurile 
negre ale trecutului. Pe sectorul social acest aspect aduce însa confuzie, o confuzie 
pozitiva care permite depasirea unui moment complicat al grupurilor. O framântare 
interna, o dezbinare abordata si tinuta numai în interiorul acestora le poate schimba 
pentru o scurta perioada de timp strategia, îi poate tine departe de confruntari si le 
poate construi o imagine de grupuri bine închegate, stabile, echilibrate, care au o 
ideologie puternica si care nu se dezbina la o simpla adiere a unui vânt potrivnic. 

Prin urmare, 24 august este o zi de tensiune în relatii, de explorare a acestor 
elemente de comportament care au fost abordate din 2007, pâna la începutul lui iulie 
2010. În aceasta perioada motivele care au adus doi oameni împreuna, care i-au tinut 
împreuna daca se cunosteau dintr-o perioada anterioara, vin acum cu o noua 
încarcatura emotionala, cu noi înfatisari si cu noi argumente. Se vor invoca motive de 
natura materiala, obiecte achizitionate în comun, folosirea în comun a acestora, un bun 
comun, experiente comune, obiecte de patrimoniu care din punct de vedere legal tin de 
ambele parti. 
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Intensitatea cu care se traieste totul azi va face în asa fel încât sa se construiasca 
ceva magnific, sa se puna bazele unui demers care sa aduca lumina cum nu s-a mai 
întâmplat de la începutul anului pâna acum. 

Azi oamenii se gândesc mai mult la viata, la destin, la ceea ce le-a determinat 
alegerile si la momentele esentiale care i-au adus în aceasta ipostaza. În acest tablou 
cromatic unii dintre noi ne pictam destinul în culori închise, reci, altii descopera 
perioade intense de bucurie si progres. 

Pentru cei care lucreaza cu energia si care sunt angrenati într-un proces de 
transformare interioara vibratia astrala îi îndreapta azi spre transcedental, spre 
renuntarea la simturile fizice, la bogatia lipsita de realitate ori substrat a detaliilor fizice 
si identificarea acelor fire luminoase ale destinului pe care ne-am propus, înainte de a 
veni aici în aceasta lume, sa nu le pierdem în întuneric. 

Totusi, aceasta lume are legile ei si forta cu care îsi tine aproape valorile va face ca 
începând de mâine totul sa treaca în penumbra si uitare. Ne va ramâne intuitia, 
perceptia a ceva inefabil ce ducem cu noi, parfumul unor întelesuri care sunt doar 
tangente la evenimente, pe care nu le provoaca nimeni si care nu se consuma în procese. 
Ne va ramâne viata, singura viata pe care o traim doar sporadic în stare de constienta, 
însa de cele mai multe ori în visare – viata cosmica. 

 
 
 
Miercuri, 25 august 
Luna azi împlineste doua aspecte, o conjunctie cu Lilith si un sextil cu Capul 

Dragonului. Pentru multi pasionati de astrologie aceste doua unghiuri, pentru ca se 
împlinesc cu alte elemente astrologice decât planetele, nu vor fi semnificative. Daca 
pasionatii de esoterism, care îsi construiesc argumentele pe alte filiere informationale, 
vor fi înselati de conjunctia Lunii cu Lilith, ceilalti vor fi antrenati în mrejele sextilul 
Luna-NN adica, vor fi prea siguri pe experienta lor si vor considera ca elementele stranii 
ce vor fi expuse mai jos nu se vor încadra în segmentul potrivit pentru experientele lor. 

Un element astrologic straniu se va împlini azi prin intermediul Lunii: trecând 
prin segmentul dintre Neptun si Lilith, Luna va construi practic un stelium foarte larg ce 
va lega zodiile Varsator si Pesti într-un cumul de forte pe care îl vor îndrepta spre 
trigonul ce îl face cu Coada Dragonului si, implicit, spre sextilul cu Capul acestuia. 
Steliumul, ce primeste o opozitie din partea Soarelui, care, la rândul sau, se apropie de 
împlinirea la grad perfect a trigonului cu Pluton, intervine în ecuatie construind dintr-
un aspect minor, dintr-o pozitie lipsita de importanta, aproape nesemnificativa, cum 
este cea a Lunii comparativ cu marile influente ale planetelor grele ce le traim de la 
începutul anului pe aceasta axa, o mare si importanta modificare sociala, un mare si 
important pas motivat de confortul personal si care va aduce schimbari asupra întregii 
lumi. 

Implicarea Lunii în aspect ca un asa element grandios, ca un liant esential, poate 
aduce un gen de ostilitate ce implica o mare masa de oameni, o unitatea în gând, în 
intentiei, care poate devia o serie de planuri ce au fost stabilite în ultimele 30 de zile. 
Aceasta directie poate tulbura linistea caminului cu evenimente banale carora sa li se 
dea o mare amploare sau se va face apel, punctual, la evenimente din trecut care nu au 
fost rezolvate si care au izbucnit, din alte cauze, tot de la elemente minore. 
Spontaneitatea va fi o grea povara azi. Nu ne este permis sa spunem tot ceea ce gândim 
sau tot ceea ce simtim, nu ne este permis sa dam curs impulsurilor, doar pentru ca le 
consideram corecte deoarece în spatele acestui impuls sta înclinatia de a atrage atentia, 
înclinatia spre publicitate, spre solutii simple care sa suplineasca orice efort de a 
întretine ulterior succesul. 

Sextilul Lunii cu Pluton, ultimul aspect al zilei anterioare, devine acum un 
instrument benefic si aduce într-un unghi, menit sa construiasca idei, sa ofere informatii 
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la schimb, sa rationeze, sa gândeasca folosind deductia sau analiza, valori esentiale, 
instrumente pe care, folosindu-le, sa schimbe directia evenimentelor dupa bunul plac. 

Ceea ce se întâmpla azi seamana cu un semn al gratiei divine. Marile demersuri 
ale verii par sa depinda de aceea ce se întâmpla azi. Relatia de trigon ce se ridica între 
steliumul indicat mai sus cu Coada Dragonului ne poate pacali sugerând ca 
evenimentele care vin în mod spontan sunt tot ceea ce poate oferi ziua. Având o 
conjunctie Luna-Lilith ne vom teme sa mergem mai departe cu vorba, cu gândul, cu 
intentia de a cere mai mult sau de a oferi si, prin asta, ne vom pacali. 

Sansa de a atrage din trecut evenimente constructive, nu neaparat benefice, de a 
le amplifica o trasatura pozitiva este un element de-a dreptul magic pe care pasionatii de 
ocultism îl vor valorifica la cote înalte. 

Prin urmare, 25 august, chiar daca împlineste aspectele la începutul zilei, 
aduce împreuna semne ale unei modificari sociale importante, indiciile unui viitor ce 
poate fi schimbat. Daca nu ne intereseaza sa impunem evenimentelor o anumita nota 
personala, atunci cu cât ne apropiem de seara întâmplarile vor din ce în ce mai 
apasatoare, mai dificile, mai periculoase. Semnul de deposedare, de pierdere a ceea ce 
nu inspira stabilitate si forta, a ceea ce confera liniste si încredere va duce spre pesimism 
si marginalizare. În functie de tipul de personalitate pe care fiecare îl detine, aceasta 
marginalizare poate lua azi si forme extreme. Unii pot fi privati de libertate sau 
amenintati cu asta, privati de bunul cel mai de pret, alungati dintr-un loc pe care îl 
considerau personal si de care erau foarte atasati. 

Toate acestea vin cu accente dramatice pentru ca se pierde legatura cu realitatea, 
cu viziune asupra viitorului, asupra derularii evenimentelor, asupra finalitatii. 

Cei care lucreaza cu energia se vor simti azi atrasi de magia apei, de forta sa 
speciala de a acumula si elibera informatii, de a memora totul si de a se elibera de ceea 
ce dizolva printr-o metamorfoza totala. 

Azi simtim ca putem face orice si, prin asta, lasându-ne în voia destinului, 
aruncându-ne în învolburarea evenimentelor, putem întelege cât de vinovati suntem de 
esec atunci când ne repetam “Nu pot sa fac nimic”, “Nu sunt în stare” dar si când alegem 
sa ne comportam sub impulsul acestor comenzi. 

 
 
 
Joi, 26 august 
Zi de mare încercare pentru ceea ce s-a initiat începând cu Luna noua din 10 

august. Trecerea Soarelui în Fecioara a lasat în urma ambitiile si naivitatea celui care 
doreste cucerirea lumii, luptându-se cu sine, si si-a însusit atitudinea celui care îsi 
revendica dreptul de a detine totul, fara sa-l intereseze cine l-a câstigat anterior. 

26 august este deci ziua desconsiderarii fata de efortul anterior, fata de valoarea 
dezvoltata anterioara sau expusa într-un spatiu public. Pentru unii acesta poate fi si 
începutul descoperirii unor nereguli savârsite cu intentia clara de a ascunde adevarul. 

Chiar de dimineata, Luna, opunându-i-se lui Mercur, îi încurajeaza pe oameni sa 
minta, sa-si amâne deplasarile, sa nu se poata încadra în termenele stabilite anterior, sa-
si scrie sau sa-si gândeasca lucruri rele, sa uite de promisiuni facute pâna ieri si sa reia 
colaborari de acolo unde le-a lasat la începutul lunii august. 

Pe acest fond semnul de sanctiune, de fortare a destinului prin impulsionarea 
unor fapte întârziate din vina personala, nu din cauze obiective, de agresare a pozitiei, 
statutului, demnitatii, luciditatii mentale, sinceritatii ori a ajutorului, va parea ca o 
explozie, întâi de informatii, apoi de reconstructie a unei structuri sociale, a unei 
conspiratii, a unei asocieri negative ce s-a facut la începutul lunii august pentru 
compromiterea unui plan. 

Desi pare a fi spatiul de confruntare a doua forte, de disputa ideologica cu scopul 
de a rasturna o situatie, valul de forta cu care intervine azi Pluton, în trigonul sau cu 
Soarele, se va baza pe demersurile sociale ori personale pe care le fac cei ce au anticipat 
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aceasta schisma din timp. Este un privilegiu oferit celor care îsi utilizeaza energia 
deopotriva pentru a trai în prezent, dar si pentru a judeca mersul evenimentelor si a 
constientiza în permanenta care vor fi bazele viitorului prezent. Azi doar luam 
cunostinta de aceste informatii, doar se constata ceea ce era situat dincolo de întâlniri 
misterioase ori conversatii îndelungate. Azi oamenii se dau de gol si, prin asta, fac 
greseli lamentabile. A gresi fata de un apropiat pe trigonul Soare-Pluton înseamna a-i 
oferi acestuia un avantaj, pe care îl va folosi negresit. Impersonal, cum îl stim, Pluton va 
alimenta întâi ideea, gândul, mesajul, informatia trainica, traditia care si-a dovedit 
eficienta în timp si apoi orgoliul unui fan care se simte îndreptatit sa canta alaturi de un 
superstar doar pentru ca a primit de la acesta, în graba, un autograf sau o strângere de 
mâna. 

Prin urmare, 26 august este o zi de distrugere ori autodistrugere, de adoptare a 
unor masuri eronate, de sanctionare abuziva, de modificare a unor planuri si de 
descoperire a mincinosului care s-a laudat ca este sincer si drept de la începutul lunii 
august si pâna acum. Punând într-o relatie pozitiva doua forte opuse ca trasaturi si 
directie de actiune, contextul astral al acestei zile va avea o evidenta nota de mister. 
Chiar daca vorbesc, oamenii nu spun tot, chiar si când se declara sinceri, o mica parte 
din informatie este tinuta pentru ei, invocându-se motivul uitarii, a lipsei de întelegere, 
a zapacelii, a precipitarii. 

Azi se spun lucruri mari, se cauta secrete ascunse, se invoca motivul sanctiunii 
care nu va mai fi aplicat. Finalitatea aceea ce aduce aceasta zi nu este pentru a impune 
rasturnarea situatiei, a societatii, a regimului, ci de a afla punctul sensibil ce ar putea fi 
exploatat pentru a obtine o schimbare. Elementul de mister cu care Pluton intervine în 
aspect poate deveni, pentru cei care nu se încadreaza în grupa celor ce traiesc în prezent, 
dar si anticipeaza, un mod de a se adânci si mai mult în eroare. Acestora le lipseste 
cifrul, cheia, iar timpul nu-i ajuta. 26 august ni-i va prezenta pe acestia ca învinsii anului 
2010. 

 
 
 
Vineri, 27 august 
Ziua de joi a fost, pentru cei mai multi dintre noi, deosebit de ciudata, 

neobisnuita pentru ca a scos la lumina ceea ce prietenul, familia, societatea sau natura 
umana în ansamblu, la timpul la care s-a produs evenimentul, a garantat discretie 
totala. Dupa toate acestea multi se asteapta sa nu mai poata fi surprinsi cu nimic, sa nu 
mai poata fi asaltati cu aspecte ale vietii pe care sa nu le poata controla, sa nu mai poata 
fi surprinsi în fata faptului deja împlinit. Aceia dintre noi care gândesc asa se înseala. 

Chiar de dimineata, Luna va trece în Berbec si va schimba registrul afectiv din 
drama în impulsivitate, din nevoie de compatimire pentru ceea ce se întâmpla, în atac la 
persoana, în agresiune împotriva acelor demersuri care au facut ziua de ieri dificila. 
Totul azi este o reactiune si tot ceea ce se ridica pentru a comunica, exprima o idee, a da 
un ordin, a reclama, acuza sau a cere un drept încalcat, are la baza motive personale 
construite în întâmplari ce tin de sfera privata a vietii. Azi suntem într-un ring si cineva 
ne arunca o manusa nu pentru statutul pe care îl detinem, pentru merite sociale, nu 
datorita demnitatii, ori a auditoriului care cere schimbarea ordinii, ci datorita unor 
întâmplari cu caracter personal ce nu ar trebui invocate acum pe spatiul public. 

Trecând prin apropierea lui Jupiter, Luna rascoleste ceva negativ, ceva ce nu ar 
trebui deranjat, ceva care va avea ample si negative repercusiuni sociale. Oricât de clar si 
intens ni se arata adevarul în fata ochilor azi, el este în conflict cu destinul pentru ca nu 
este deloc obiectiv. 

Prin urmare, 27 august este atât de intensa si complicata încât, spre seara, cu 
cât ne apropiem mai mult de careul Lunii la Nodurile sale si constientizam tensiune si 
erorile de care am avut parte dea lungul zilei, ne învinuim de impulsivitate, lipsa de 
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control, neputinta de a ordona ideile, spirit justitiar gratuit, lipsa de scrupule, 
superficialitate sau chiar agresiune prin pasivitate. 

Recomandarea pentru aceasta zi este una de bun simt: fiti rezervati! Trecerea 
Lunii în a doilea decan al zodiei Berbec în cursul zilei de mâine aduce o relatie proasta 
cu Marte si Venus si deci ipostaza dificila, ca efect al grozaviilor pe care le-am savârsit 
azi fara minte sau gândind ca batalia s-a încheiat si ne putem declara învingatori. 

Omul contemporan, mândru de educatia sa sau satisfacut de sclavia sa fata de 
tulburarile de constiinta ori emotionale ale vremurilor prezente, stie cel mai bine sa-si 
puna bariere, sa renunte la tot ceea ce îi defineste structura, fiinta pe care o reprezinta. 
Daca tot ne hranim cu aceste limite aberante si, folosindu-le haotic, invocam motivul 
libertatii asupra alegerilor sau uitam ca asa cum ne-am format avem doar doi ochi în 
talpi cu care nu vedem decât dupa ce am ales unde sa facem pasul, ar trebui acum, când 
este cel mai mult nevoie de asta, sa ne punem bariere si sa nu ne dezlantuim. 
Înfrânându-ne pornirile acum, câstigam o zi si, împreuna cu ea, un bonus la maturitate. 

 
 
 
Sâmbata, 28 august 
Trecerea Lunii în al doilea sector al zodiei Berbec aduce acesteia un trigon cu 

Junon si doua opozitii cu Marte si respectiv Venus. Daca pâna în mijlocul zilei trigonul 
cu Junon ne îndeamna spre comunicare, evenimente petrecute în aer liber, deplasari, 
întâlniri si impulsuri spre distractie sau voie buna, în a doua parte a zilei cele doua 
opozitii ne suprasolicita nervos, ne aduce prea multa instabilitate si ne îndeamna sa 
stricam acele legaturi bune pe care abia am reusit în zilele anterioare sa le mentine. 

Daca ziua anterioara ne-a oferit multiple prilejuri sa ne facem de râs în public, sa 
spunem ceea ce ne desconsidera cel mai mult, sa dam curs unui impuls negativ si sa nu 
tinem cont de cine asculta, de vârsta, educatie sau tipul de legatura pe care l-am 
dezvoltat cu acele persoane, acum avem de înfruntat efectul imediat al acestor fapte. 

Tocmai de aceea, opozitiile pot indica si faptul ca multi se vor retrage catre viata 
privata si-si vor trai în intimitate dezamagirile fata de propriile reactii si, spre seara, 
când acestea se vor amplifica, vor începe sa-si sune prietenii si sa-si ceara iertare pentru 
ceea ce a spus sau a facut. 

Dincolo de acest exemplu de actiune si reactiune, ziua are în continuare o mare 
intensitate emotionala si daca de rusine, umilinta sau dintr-o constientizare nu se da si 
azi curs acelor impulsuri se întâmpla pentru ca ele sunt îndreptate catre propria 
persoana vizând un comportament lipsit de efecte sociale negative: nu ne place apa sau 
gustul mâncarii, nicio bautura nu este potrivita pentru un asemenea moment, ba e prea 
cald, ba e prea frig, ba e poluat aerul, ba ne cuprinde plictiseala, ba suntem asaltati de 
prezente nedorite în spatiul intim, ba nu ne baga nimeni în seama. 

Prin urmare, desi nimic evident ori tendentios nu se întâmpla azi, nimic rau nu 
este predispus de astre, traim ziua de 28 august dintr-o inertie stranie a ceea ce a 
însemnat ziua de 27 august, aducând în centrul atentei acelasi timp de agitatie cu care 
ne-am confruntat ieri. Unii se arunca într-un dialog interior epuizant, altii îsi declara 
dragostea pe bloguri ori la balcon, iar altii se gândesc cum sa puna capat unei relatii care 
nu are niciun viitor. 

Adevarata problema pe care o avem de înfruntat azi este cea interioara si cel mai 
mult vor suferi cei care s-au saturat de ei însisi, de obiceiurile care îi ruineaza sau le 
complica inutil viata. Acestia se vor simti neputinciosi în fata vietii si viitorul li se va 
parea total nesigur. Nu mai pot continua, dar nici nu ar renunta pentru ca este oarecum 
confortabil sa te confrunti cu propriile dificultati decât sa traiesti în deriva, conform 
proverbului: “Rau e cu rau, dar e mai rau fara de rau!” 
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Duminica, 29 august 
Ultima zi a acestei saptamâni aduce ultimele sextile ale Lunii din Berbec cu 

Neptun si Chiron, pe tranzitul Soarelui în Fecioara din anul 2010, ceea ce ar grabi mult 
tensiunea si îi va impulsiona pe oameni sa complice lucrurile din lipsa de timp sau sa se 
precipite în fata unor situati banele pe motiv ca vin vremuri complicate si îi vor gasi 
nepregatiti. 

În trecere de la Berbec la Taur, pe acest fond al sextilelor cu Neptun si Chiron 
aflate în mers retrograd, dar si cu trigonul pe care îl va împlini imediat ce a trecut în 
Taur, Luna aduce, în toata aceasta graba, o necesitate, o împlinire, o solutionare. Acest 
gen de finalitate se va produce într-un sector intim si va implica cele mai ascunse 
dorinte si cele mai discrete intentii pe care le-am avut. Este si zi de duminica si pentru 
multi nu este o zi de lucru, este si zi de apropiere de sine si tocmai de aceea 29 august va 
înseamna si o zi de maturitate, una deosebit de importanta. 

Multi îsi vor simti viata plina de substanta, faptele încarcat de întelepciune, 
gândurile linistite sau concentrate pe proiecte importante. O stranie armonie se afla în 
jurul nostru si ne spune pe ce buton sa apasam ca sa zâmbim sau sa primim o 
îmbratisare sau ce usa de deschidem pentru a intra în scena, nu pentru a iesi din sala de 
spectacol. 

Pentru ca îl avem pe Neptun implicat în acest aspect este de asteptat ca nimic sa 
nu dureze în aceasta forma. Dincolo de acest noroc predestinat exista si o obligatie, 
aceea de a ne permite sa traim frumos, indiferent de cât de dificila este viata, dar mai 
ales de a fi constructivi în acest frumos alegându-l constient, nu traindu-l ca o 
binefacere a vietii ori a unei karme pozitive. Multi dintre cei care sunt oameni maturi, 
adulti cu multe experiente de viata înteleg ca aceste bucurii trebuie sa fie traite în 
familie, cu persoana iubita, într-un dialog cu Dumnezeu sau în liniste totala pentru a fi 
valorificate, tocmai pentru ca acestea nu pot dura în forma aceasta. 

Spre seara, când vom trece prin trigonul Luna-Pluton sistemul imunitar îsi va 
reveni, forma si spiritul practic de asemenea si vom realiza ca acolo unde invocam 
motive personale, acolo unde punem pe primul loc valorile familiei, nu ale societatii, 
acolo unde cautam prin cunoastere individuala sa optimizam raportul cu ceilalti, 
oferindu-le acestora un exemplu mai bun sau sfaturi mai competente, acolo vine si 
succesul. 

Prin urmare, 29 august este o zi de mare confuzie. Multi vor trai azi dezamagiri 
intense si se vor întreba “De ce este viata atât de grea?”. Nici bucuria nu este sigura, nici 
nemultumirea si nici un spatiu virtual, trait în intimitate, nu poate fi real, de vreme ce 
ambele extreme sunt confuzie ori fara substrat. Traind o astfel de dilema oamenii se 
despart de ceea ce este valoros în viata lor, de ceea ce i-ar fi maturizat cel mai mult, de 
ceea ce le întareste forta interioara si vointa. Fara astfel de încercari, tentatii 
periculoase, nu cele care duc spre evolutie, cum sunt cele de azi, distrug omul, nu-l 
penalizeaza pentru lipsa de cunoastere. 

29 august este un examen important pentru toti. Cei care pica testul maturitatii si 
al luciditatii azi vor fi din nou programati anul viitor în plin tranzit al Soarelui prin 
Fecioara, mai exact în zilele de 15 si 16 septembrie 2011, când se vor reconstrui aceste 
sextile, însa Luna atunci va trebui sa înfrunte si careul cu Marte din Rac si va fi mult mai 
departe de libertatea de alegere (un privilegiu de care are parte acum) si mai aproape de 
ideea ca suferinta, iluzia, neputinta sunt impuneri de care nu ne putem dispensa decât 
prin moarte. 

Asadar, trasatura unica a acestei zile devine ca o membrana osmotica ce va face 
ca elementele hipertonice (lectiile de viata, ideile pure, experienta, întelegerile, 
cunoasterea, experienta practica) sa se infiltreze printre cele hipotonice (propria 
energie, viata în ansamblu). 

29 august este o zi în care cunoasterea ne bate la usa si numai de noi depinde 
cum ne implicam în acest proces osmotic. 
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Luni, 30 august 
Soarele va împlini azi un trigon cu Luna si o opozitie cu Lilith si, de partea 

cealalta, Luna va avea de împlinit la grad perfect un sextil (cu Lilith) si doua trigoane 
(primul cu Capul Dragonului si al doilea cu Mercur). Pe aceste predispozitii ziua aduce 
împlinirea unor asteptari, dar, pentru ca trigonul cu Mercur retrograd se împlineste 
seara, si este si ultimul aspecte din zi, demersurile pe care se pune acum baza aduc o 
stranie disimulare si comuta eficienta pe elemente neînsemnate. Multi vor vedea în 
evenimentele lui 30 august amânare, tergiversare, preîntâmpinare ori evitarea unui final 
care, daca ne luam doar dupa unghiurile planetare împlinite azi, ar putea fi rau, înca nu 
se stie! 

Semnul de îndoiala, de dubiu, de ezitare strica farmecul unei bucurii ce îsi are de 
aceasta data radacina în suflet. Luna este în exaltare si abundenta de trairi, surâsul cald, 
cuvintele alese cu grija, disponibilitatea, supunerea ori daruirea sunt elemente care aduc 
zilei spor în fapte cu caracter personal si mici discontinuitati în cele cu caracter social. 
Unii dintre noi vor spune azi ca una este sa-si faci planurile de acasa si alta este sa te 
confrunti cu realitatea din piata si, gândind asa, nu sunt departe de adevar. În ce consta 
de fapt asta? 

Trigonul Lunii cu Soarele, împlinit azi, încheie un triunghi regal pe semne de 
pamânt, pentru ca Soarele de ceva vrem se afla în fereastra trigonului cu Pluton. 
Piramida de pamânt aduce oamenilor spirit practic, simt al banului si al faptei, 
echilibreaza spiritele vulcanice si le aduce un dram de minte în plus, le mai tempereaza 
din elanul iluzoriu si îi motiveaza spre a cuceri o reduta în mod constructiv, pe baza 
unor strategii si reguli clare. Este semn de dominare pe pamânt, într-un sector material 
tangent la acumulare de proprietati, tangent la sistemul financiar. Daca acesta ar fi 
singura si nu ar interveni Luna neagra din Pesti sa împlineasca o opozitie la grad perfect 
cu Soarele, ceea ce am intentiona în salon se va putea pune în aplicare si de la tribuna, 
ceea ce gândim la masa de scris poate fi facut public si la radio, dar aceasta opozitie le 
aduce oamenilor neîncredere în intentiile lor. Unii vor spune ca demersul nu se va solda 
cu finalul asteptat, altii ca problema nu este bine argumentata, dar nimeni nu se va 
gândi ca printre cei care muncesc, gândesc sau simt mai sunt si oameni de carton, 
nelipsiti din scandaluri care îngroasa vocile pline de venin ale celor care dau curs 
comportamentelor antisociale si, tocmai de aceea, nu se gândesc ca demersul le este 
dezechilibrat de o forta venit din sectorul social, din zona unde ceea ce intentionam 
trebuie sa se finalizeze. 

Spre seara, cu Mercur retrograd nici nu se mai poate repara ceva si nici nu se 
poate identifica adevaratul vinovat. Scopul este atins: cineva va pierde! 

Prin urmare, 30 august este o zi de esec pentru cei care sunt prea siguri si care, 
pentru a finaliza un demers azi, nu s-au pregatit temeinic din zilele anterioare. Luna 
neagra aduce esec în adâncuri, esec prin ura dezlantuita, prin descoperirea unei 
frustrari, dar despre care nu se va afla acum, ci în 8 septembrie când Luna va trece prin 
punctul pe care acum îl activeaza Soarele si Lilith în opozitie. Pe 8 septembrie va fi si 
Luna noua si, printr-o înlantuire stranie, efectul de atunci îsi are cauza azi, într-un 
succes cu mult efort, aproape istovitor, sau în esecul de acum, savârsit prin prea multa 
siguranta sau lipsa de prudenta. 

În viata privata ziua tulbura sentimentele duplicitare, complicând disputele 
dintre generatii. 

Oricât de bine ne este, azi nu este indicat sa ne asezam confortabil în fotoliu si sa 
lasam afacerea în baza unui angajat, oricât de priceput s-a dovedit. 30 august este o zi de 
karma si esecul lui va avea o scuza, dar fara a suporta el consecintele. 

 
 
 
Marti, 31 august 
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Finalul lunii august împlineste trei careuri ale Lunii cu Junon, Neptun si 
respectiv Chiron ceea ce va înseamna pentru noi un fel de rememorare negativa a 
întregii luni. Ideea de fragmentare a unei mari probleme într-una mai mica, de separare 
a unei aliante, de înfruntare de pe o pozitie inferioara a unui adversar care pâna acum a 
trecut în umbra, de explorare a fricii ca fragmentarea unei probleme înseamna nu 
disiparea, ci înmultirea ei fara sa faca din aceasta zi una cauzatoare de stres si, 
deopotriva, de întelepciune. 

Azi avem multe de spus, dar le tinem pentru noi, avem multe de cheltuit, dar 
amânam, ni se trezeste curiozitatea pentru un domeniu din care ne-am dori sa stim mai 
multe sau se va pune în discutie o invitatie ce se va solda pentru unii cu o deplasare. 

Separarea evenimentelor pe grupa de oameni aduce zilei disconfort. Cu totii vom 
fi nemultumiti de ceea ce traim azi, dar ne-am dori sau ne-am simti mai confortabil daca 
am trai evenimentele pe care le parcurge cel de lânga noi. Unii îsi vor tine o parte a zilei 
ocupata cu demersuri care nu s-au putut finaliza ieri si acestea vor fi încarcate de esec 
sau incapabile sa aduca bucurii întregi. 

Prin urmare, 31 august aduce multora dintre noi o cadere în gol. Pentru ca înca 
Luna se afla în Taur, intuitiile si deschiderile mintii profunde sunt active, noi nu vom 
putea sa întelegem pe deplin caracterul benefic al întâmplarilor de azi. Unii dintre noi se 
vor vedea jigniti de colegi, îmbrânciti pe strada, respinsi la examen, alungati de la locul 
de munca sau încurajati sa faca o munca pentru care nu vor fi platiti. Pentru toti ceea ce 
viata ne aduce azi, unghiurile dintre planete ne vor face sa sarim, ca într-un sotron 
imaginar, de la o zi la alta ale lunii august când anumite decizii, cuvinte, fapte ori 
intentii, spuse direct sau pe ascuns, ni se arunca în câmpul vizul si nu putem sa vedem 
lumina prezentului. 

Recomandarea pentru aceasta zi este aceea de a darui universului, divinitatii, 
necunoscutului sau pur si simplu de la a arunca în uitare tot ceea ce apasa sufletul, nu 
pentru a ne desensibiliza în fata unei traume, a unei suferinte, ci pentru a ne convinge ca 
aceste tulburari de natura karmica ne tin departe de aspectele esentiale ale vietii. Pentru 
ca vin iar si iar asupra noastra trebuie sa întelegem ca acestea nu ne pot convinge decât 
ca au rolul de a ascunde de ochii celui nepregatit esentialul. Cei care azi pot sa cuprinda 
acest sens, reusesc sa vada dincolo de determinismul astral. 

 
 
 
Miercuri, 1 septembrie 
Prima zi a lunii septembrie este o zi de deschidere spre informatii noi. Luna trece 

în Gemeni si vom acorda mai multa valoare cuvintelor, le vom pretui mai mult si vom 
cauta sa ni le alegem cu mare grija atunci când ne exprimam pentru a reusi sa 
beneficiem de solutiile speciale pe care destinul ni le aduce acum aproape. 

Azi Soarele trece prin trigonul cu Capul Dragonului, dar nu poate media ceea ce 
de pe axa Capricorn-Rac acesta predispune. Aduce însa un spor de ambitie si nevoie de 
împlinire, o tendinta spre a depasi limite, de a se elibera de o presiune interioara, de a 
spune ceea ce nu s-a spus pâna acum, de a împartasi, cu bune intentii, informatii 
valoroase. Intentia sa este aceea de a proteja familia ori profesia si aceasta dihotomie îl 
va epuiza pe omul obisnuit punându-l în situatia de a trece repede de la o stare la alta 
într-un mod atipic. Se va vedea în situatia de a vorbi atunci când trebuie sa taca si sa 
taca atunci când va fi întrebat si i se va cere sa ofere explicatii ori informatii 
suplimentare. Pe acest impuls care lezeaza Soarele chiar de Luna, de lezare reciproca a 
lumânariilor, cele care construiesc aceste puncte fictive numite Noduri. Daca Nodul de 
Sud al Lunii (Coada Dragonului) intervine în context cu o forta centripeta, având 
tendinta de a mentine atentia pe ceea ce s-a savârsit deja, amplificând simtul 
concretului si impunând o înclinatie spre a beneficia de efecte, Nodul de Nord (Capul 
Dragonului) are o forta centrifuga, dilatând capul constiintei, dezvoltând ambitii mari si 
impunând un mare consum de energie pentru a spori acumularile si a le pune în slujba 
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unui ideal. Acum, în mod indirect, prin careul Luna-Soare si implicit prin trigonul Luna-
NN pe faza descendenta a ciclului draconitic, vom avea de înfruntat o autoagresare, o 
împiedicare a succesului, o frânare a demersurilor intentionate de ieri, o distrugere a 
idealului asupra caruia ne-a îndreptat atentia în ziua anterioara. Planurile de ieri, azi, se 
naruiesc, se topesc în greseli penibile, în ezitari, în momente de îndoiala ce vor fi 
îndreptate fie asupra elementului care ar trebuie sa impulsioneze (un om, o sansa, un 
demers, o dezvaluire), fie împotriva propriei persoane (autosuficienta, aroganta, 
nepasare, teama, chiar fobie). 

Pe acest fond, intervin unghiurile care se ridica intre Luna si Uranus (sextil), 
Jupiter (sextil), Saturn (trigon) si Lilith (careu) care vor oferi diversitate, fara a avea un 
rol esential în a decide faptele. Adica, orice element noua ce apare azi, orice gând ce ar 
trebuie sa sporeasca stabilitatea demersului pe care îl aduce 1 septembrie, si, de partea 
cealalta, orice tentatie periculoasa de a rupe o legatura ori a ne dezice de cineva, sunt 
lasate în urma, sunt abandonate într-o stare de tristete atipica. Ne va lipsi forta cu care 
sa împlinim acest moment grandios, ne va lipsi ambitia pe care sa o folosim ca un 
brazon, dar si atitudinea pozitiva, echilibrata, adica acel dram de minte. Sa nu uitam ca 
suntem înca în Fecioara, iar guvernatorul acestui semn este retrograd. Asta înseamna ca 
înca suntem într-un moment de ratacire pentru ca nu putem sa anulam regulile 
stapânului casei, atunci când îi trecem pragul! 

Prin urmare, 1 septembrie vine peste noi cu un dus rece. Unora le va aduce 
confirmari negative, le va arata vinovatul ce a stat în umbra în luna august, dar acum 
valul schimbarilor îl scoate la lumina. Din fericire, întâlnirea cu acest personaj este 
tonica. Nu ne mai inspira teama, nesiguranta, nu ni se mai pare periculos, ci chiar ne 
cuprinde o veselie bolnavicioasa gândindu-ne ca ne-am speriat de o pisica ce parea, 
privind printr-o lupa, un leu fioros. Azi privim pisica fara lupa, dar nu ne vom putea 
detasa de ceea ce s-a întâmplat. Nu vom considera ca omul, ci fapta sa va fi un 
impediment si vom acorda mai multa atentie acelor întâmplari care s-au consuma 
anterior, decât celor pe care le intuim a se derula în zilele urmatoare. 

Cu toate acestea, azi nu se hotaraste nimic ce ar schimba în vreun fel destinul. Ne 
agitam, din inertie, pe probleme banale, fara sa realizam ca impulsul spre actiune doar îl 
percepem azi, consumul propriu-zis va aparea mai târziu. Pe 29 octombrie, când se va 
împlini sextilul Soare-NN si Soarele va media tendintele Nodurilor, vom avea în jur 
solutii geniale asupra celor mai complicate probleme ale anului 2010. Acum ne jucam 
de-a destinul, recitam din memorie citate celebre si parem întelepti pentru ca avem 
intonatie, tehnica, dar nimic nu este real. Ceea ce este valoros si puternic si tine de 
destin este doar pus în discutie azi, dar nu se va consuma, ci va trebuie sa asteptam 
pentru asta înca doua luni. 

 
 
 
Joi, 2 septembrie 
2 septembrie este o zi de anticipatie. Luna va împlini azi un sextil cu Junon si un 

trigon cu Marte, ceea ce implica ridicarea unui triunghi minor cu Junon planeta-focar. 
Brusc sentimentele se mai îndulcesc, vorbele sunt alese cu grija, iar efectul a ceea ce se 
invoca prin comunicare este unul bun, relaxant, jovial, încântator. 

În Leu, Junon se lasa prada acelor emotii carora oamenilor nu le este dat sa le 
traiasca foarte intens. Acest asteroid, acum le poate sugera oamenilor ca dragostea este 
esentiala si ca poti trai doar iubind. Ca aleg sa iubeasca o femeie ori un barbat, ca se 
îndragostesc de flori, pasari, de peisaje ori de întunericul nesfârsit al universului, azi 
mintea va rasturna valorile pe care le avem, certitudinile cu care ne-am hranit ieri, 
multe dintre ele negative. Azi ne simtim bine într-un sector al fiintei explorat cu 
timiditate, ori ascuns cu tandretea cu care tinem între palme un fluture, sa nu-i strivim 
aripile. 
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Protejarea emotiilor devine, astfel, o prioritate a acestei zile, dar anticiparea, 
invocata la începutul acestei prezentari, nu tine de ceea ce am expus pâna acum, ci de un 
aspect care nu s-a format încât, si care azi se afla la limita superioara a orbului: zmeul 
care se formeaza din triunghiul minor indicat mai sus (Luna-Junon-Marte) si opozitia 
Junon-Neptun, cu Neptun planeta-focar. Pe 21 septembrie se va împlini aceasta opozitie 
la grad perfect si Luna va fi în prejma lui Neptun, dar în Pesti. 

Azi se anticipeaza o schimbare de pozitie, o modificare de gândire, o noua 
strategie care, în 19 zile va creste, se va amplifica, va acumula din ce în ce mai multe, va 
atrage din ce în ce mai multe persoane, ori posibilitati de actiune pentru ca pe 21 
septembrie ea sa explodeze într-un mare si dureros esec. Fiind deosebit de vulnerabili 
pe sectorul afectiv, azi, în tumultoasa intensitate afectiva, simtim si sinceritatea celor cu 
care interactionam si, ceea ce nu tine de un schimb afectiv, ceea ce se desfasoara într-un 
alt plan al existentei, în sectorul financiar, medical, ori în cel profesional care implica 
alte tipuri de raporturi între oameni, anticipam, intuim, observam, stim, întelegem ca 
finalul ar putea fi altul decât ceea ce ne dorim acum. 

Fiind vorba de un careu Luna-Mercur, plasat la grad perfect chiar la începutul 
zilei, am putea sa ne gândim ca principala cauza a esecului, a ceea ce observam, intuim 
sau anticipam azi este o ratacire a mintii, o comparatie superficiala cu ceva din trecut (o 
situatie o persoana, o întâmplare, un context) cu care credem ca seamana ceea ce ni se 
întâmpla acum. 

Prin urmare, 2 septembrie ne lasa în voia unei perceptii stranii, a unei 
informatii prinsa din zbor, a unor adevaruri care, initial, erau minciuni, dar printr-o 
analiza mentala, prin comparatii si asocieri ajungem sa le acordam credibilitate. În lipsa 
unei informatii clare sau în absenta luciditatii potrivite unei astfel de întelegeri, ceea ce 
vine spre noi azi tine 19 zile si se termina prost. 

În afara acestei anticipari, intensitatea afectiva a lui 2 septembrie este una 
speciala. Ne vom bucura de trairi afective intense si de schimburi complexe cu cei din 
jur. Cei care vad energia, cei care o percep sub alte forme vor avea azi parte de un 
spectacol inedit. Vorbindu-si, oamenii îsi daruiesc forte subtile speciale si prin acestea 
îsi hranesc unii altora sufletele cu bucurie si putere. Cei mai multi vor începe ziua în 
tensiune si îndoiala si nevoia de a vorbi despre asta sau de a lasa în urma emotia 
negativa ori gândul de tristete, printr-o preocupare, o munca, o implicare, îi 
descatuseaza efectiv de grija, de frica. Nu trebuie însa sa ne facem prea multe planuri si, 
mai ales, nu trebuie sa ne gândim ca emotia de acum înseamna ca am atins un nou 
stadiu. Mâine lucrurile vor fi altfel, dar azi este un prezent mirific. 

 
 
 
Vineri, 3 septembrie 
Înainte de a trece în domiciliu, Luna are de împlinit, pe ultimul sector al 

Gemenilor, trei trigoane (Venus, Neptun si Chiron) si un careu cu Uranus de pe ultimul 
grad din Pesti. Intrând în Rac, Luna împlineste din nou o cruce cosmica pe semne 
cardinale, grabind lucrurile, precipitându-le într-un mod absurd si fals, impulsionând 
spre finalizare chiar si ceea ce are nevoie de timp, chiar si ceea ce nu cerea acum 
urgentare. 

Cu toate ca aceasta cruce cosmica pe semne cardinale se va impune ca o mare 
forta a zilei de 3 septembrie, azi se va face distinctie clara între ceea ce înseamna viata 
privata si ceea ce se consuma pe sectorul public. Va exista pe tot parcursul zilei tendinta 
de a abandona proiecte sociale pentru ca se apropie de final, fara a mai acorda 
importanta cuvenita, fara a ne mai interesa de calitatea acestui final. Facându-se o 
distinctie clara între ceea ce este public si ceea ce este personal, întelegem azi, pe 
conjunctia Soare-Mercur, care sunt marile evenimente ale lui 2010 si în ce directie se 
deplaseaza ele. Viziunea, forta interioara, puterea de concentrare sunt acum hranite 
dintr-o alta sursa. 
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Conjunctia Soare-Mercur, cu Luna în domiciliu si Mercur retrograd, aduce însa 
forta de reactiune la o mare intensitate. Vom avea mai multa putere în a ne opune si mai 
putin interes pentru evenimente ample derulate pe spatiul public. Cu toate acestea, 
luciditatea cu care le vom observa si analiza pe acestea ne va îmbogati bagajul de 
cunostinte si ne va spori demnitatea. 

Aceasta cruce cosmica de pe semne cardinale, împlinindu-se acum, când Mercur 
este retrograd în Fecioara, semnul pe care îl guverneaza, în faza activa a sextilului pe 
care Lilith îl împlineste cu Capul Dragonului, atentia ne va fi îndreptata spre aliante 
periculoase între state, spre fuziuni pe principii uzurpatoare, prin compromisuri, pentru 
ca, derulând activitati în secret, sa se poate agresa una pe cealalta pentru a domina o 
zona. Cu Luna si Pluton în opozitie pe axa Capricorn-Rac, disputa se duce pe vechile 
teritorii coloniale, pe vechile zone de interes, care dau acum false semne de redresare pe 
un interes national, personal, istoric. Lupta pentru asa-numita independenta, disputele 
teritoriale pe idea „eu am fost primul aici” „eu am facut istorie aici” sunt elemente de 
conflict controlate de celalalt brat al crucii cardinale (Saturn, de o parte, si Jupiter de 
cealalta). Calea de iesire din acest conflict aparent haotic, aparent împartit în doua 
tabere, dar în realitate slujind aceluiasi ideal (dominarea mondiala), este o iluzie. 
Trigonul lui Pluton cu Soarele, aflat acum în conjunctie cu Mercur, deci în aparenta o 
forta imbatabila, prezenta, lucida, dar cu pantalonii rupti si nedormit de zile (Mercur 
retrograd) pare sa fie mijlocul prin care toate aceste elemente de culise devin vizibile 
opiniei publice. 

Este însa lesne de observat ca nu Soarele, forta imbatabila, prin trigonul deosebit 
de slab cu Pluton, este forta prin care se solutioneaza, ci Luna neagra, prin trigonul cu 
Luna. Asadar, o minciuna care va da nastere unei alte minciuni, o renuntarea la o veche 
întelegere teritoriala veche pentru a face alta, în aceleasi conditii, doar în alti termeni. 

România, ca tara Varsator, cu ascendentul în Rac, va avea un rol important în 
jocul de culise, în renegocierea unor teritorii, în redeschiderea unor posibilitati stranii 
prin care aceleasi puteri îsi schimba zonele de influenta, asa cum au facut-o în cele cinci 
opozitii Saturn-Uranus (2008-2010), folosindu-se de o criza financiara provocata 
artificial si ajungând aici, în acest impas, când unii dintre cei implicati vor trebui sa-si 
cedeze locul pe care stau, pentru a spera ca pot trai, nu are importanta unde, ci doar sa 
traiasca. 

Privind aceste constructii planetare si gândindu-ne ca unii dintre noi aleg calea 
pribegiei, nu din lasitate, ci din neputinta, din nesansa de a fi secatuiti de puterea de 
lupta sau de a rezista, întelegem cât de ample si profunde sunt aceste modificari de 
constiinta si ce repercusiuni majore au asupra destinului unui popor aceste impulsuri, 
motivate acum economic. 

Prin urmare, 3 septembrie este o zi în care suntem zdruncinati în profunzime 
si întreaga luna septembrie vom culege roadele a ceea ce cade din pomul vietii noastre 
dupa acest soc. Ba avem gânduri bune, ba de abandon, ba hotarâm sa ne legam viata de 
persoana iubita pentru a ne ascunde nesiguranta si teama de singuratate, ba aruncam 
totul pe fereastra si o luam de la capat în alta parte, pe un alt decor, cu alti oameni în jur 
si graind în alte limbi. 

Orice hotarâre am lua, indiferent ca va fi una activa, dinamica, ori pasiva, de 
refuz al vreunui demers, socul acestui impuls ne va aminti ca traim înca în 2010 si 
somnul de la prânz, ori ceaiul de la ora 5,00 (17,00) sunt elemente de comportament 
asupra carora trebuie sa emitem judecati mistice ori initiatice, nu pragmatice, de 
necesitate fiziologica. Luxul de a fi linistiti va fi evaluat la un alt pret decât s-a întâmplat 
din noiembrie 2008, de când Saturn si Uranus s-au tot opus de 5 ori. 

Azi, din instinct, vom cauta sa separam viata sociala de cea privata, dar ele se vor 
amesteca ostentativ, lasându-ne într-o deriva neplacuta în care sa strigam dupa ajutor, 
sa acuzam în gura mare, sa ne lasam antrenati de nervi, griji, furie pe ceea ce s-a 
întâmplat în ultima vreme si sa nu vedem ca traim pe o insula, inconjurati de un ocean 
care se îmbratiseaza din toate partile cu orizontul. 
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3 septembrie ne forteaza spre gesturi în care nu credem, asa ca sa alegem sa 
credem în linistea mentala, în acea stare de negare hiperlucida „eu nu sunt ceea ce ma 
tulbura” „Aceasta problema nu exista, ci exista doar întâmplarea”. 

 
 
 
Sâmbata, 4 septembrie 
Trecerea Lunii prin conjunctia cu Coada Dragonului si apoi împlinirea sextilului 

cu Soarele aduce zilei de 4 septembrie un usor sentiment de neîmplinire. Nu este însa o 
zi negativa pentru ca aceste unghiuri nu sunt malefice si nici nu devin asa prin cumul de 
forte. Acest sentiment de neîmplinire se construieste ca urmare a viziunii de ansamblu 
dezvoltata în ziua anterioara. Unii vor întelege abia azi ce a însemnat ziua de ieri, dar nu 
se simt agasati de aceasta întelegere. Îsi vad colegii implicatii în fapte cu care nu 
rezoneaza, simt ca se pot detasa de complicatiile celorlalti, dar, în acelasi timp si pe ei îi 
tenteaza o deschidere afectiva, un schimb de factura emotionala si o îndreptare a 
atentiei spre acele aspecte ale vietii care inspira caldura, dragoste, armonie. 

Forta si luciditatea zilei de ieri, evidentiata pe tot parcursul zilei de 3 septembrie 
pe directia separarii între social si cea privat, inspira azi dezamagire si oamenii se vor 
învinui ca si-au împartasit unii altora impresii, multe dintre ele doar tangente la adevar. 
„Era mai bine daca nu stiam!” vor spune multi dintre noi si se vor lasa consumati de 
aceasta aspiratie falsa, de aceasta înclinatie spre ignoranta din teama de suferinta. 

Trigonul Venus-Neptun implica în acest joc astral si planeta Marte, dar si 
asteroidul spiritualitatii, pe Mestrul Chiron, ce vor face dintr-un banal schimb monden o 
exploziei de evenimente cu final neasteptat. Aspectul este bun pentru justitie, arta, 
literatura, pentru a trezi simtul estetic sau pentru a-l cultiva, pentru a deschide sufletul 
catre valorile perene ale culturii sau pentru a-l face mai sensibil la frumos. 

Aceasta idee ce încurajeaza spre dinamism spiritual sau cultural nu ramâne fara 
urmari. Prin justitie se va cauta sa se justifice tonul agresiv, lipsa de masura ori 
dezinteresul fata de doua parti, ambele importante. Prin arta se va cauta sa se 
reinventeze etaloane de normalitate impunându-se distorsiunile ca elemente de 
îmbinare armonioasa, ori grotescul ca forma de defulare a vulgaritatii. 

Întreaga zi vom oscila între dreptate si frumos, ambele antrenate într-un vârtej al 
dorintelor, nevoii de bine, de satietate. Motivând acestea, dizarmonia afectiva cu care ne 
vom confrunta azi si pe care nu o vom recunoaste în mod oficial, ar putea sa ne faca ca 
ne ranim prietenii într-un mod iremediabil. 

Prin urmare, 4 septembrie este o zi care apropie foarte mult dizarmonia si 
sublimul, frumosul si urâtul într-un segment al ambivalentei volitive. Vrem sa fim 
duplicitari, ne va placea asta si nu va conta prin ce mijloace vom urmari îndeplinirea 
acestora, ci ne va interesa doar binele personal. 

Trecerea Lunii prin punctul sau de sanctiune (conjunctia cu NS) ne va face sa 
credem ca meritam o recompensa, ca a sosit momentul sa fim rasplatiti pentru dovezile 
de fidelitate si prietenie pe care le-am oferit, pentru devotamentul pe care l-am arata 
celorlalti si pentru munca pe care am depus-o într-o institutie. Gândurile sunt pierdute 
printre evenimente neobisnuite ale trecutului si ele ne pot aduce suferinta si bucurie 
într-o combinatie neplacuta. 

Faptele cu caracter social sunt azi benefice pe sectorul cultural, cel al justitiei, dar 
si pe cel al valorificarii frumosului prin cântec sau vestimentatie. 

Cei care lucreaza cu energia si sunt antrenati într-un proces de autocunoastere au 
ocazia azi sa-si înteleaga structura emotionala prin apelul la o dimensiune spirituala 
superioara celei la care am avut pâna acum acces. Venus, ca octava inferioara a planetei 
Neptun, ne va pune la dispozitie, printr-o rezonanta superioara, valori ale iubirii ceresti. 
Pentru acestia ziua este magica pentru ca le ofera prilejul ca mintea sa coboare în inima 
si sa-si descopere elemente sublime la structurii sale subtile. 
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Duminica, 5 septembrie 
De la intuitie la actiune, de la gândire la fapta, de la emotie la relationare, în 

general, exista o distanta în timp sau poate chiar una fizica, exista o suprafata, o 
întindere care se desfasoara în afara unor etape ce se succed de la început (cauza) si 
pâna la final (efect). Daca ieri, pe trigonul Venus-Neptun, am trait intuitia, gândirea ori 
emotia, azi, pe trigonul Venus-Chiron traim fapta, actiunea, acea relationare care ne 
umple de întelepciune si savoare. Toate acestea se vor desfasura în crescendo pâna spre 
seara când, la câteva ore de la miezul noptii, se va împlini acest unghi la grad perfect. 

Pâna spre seara, Luna mai are de împlinit doua careuri cu Marte si Venus, un 
trigon cu Uranus, când înca se afla în domiciliu (Rac) si un trigon cu Jupiter si un sextil 
cu Saturn, dupa ce trece în Leu, devenind astfel planeta mediatoare opozitiei Jupiter-
Saturn. 

Cauzele impulsurilor de azi nu pot fi cunoscute în mod direct. Multe ne trec prin 
minte si multe emotii ne invadeaza, dar la finalul zilei nu vom fi chiar asa de siguri ca 
elementele psiho-comportamentale impuse înca de la început au produs efectele ce s-au 
desfasurat de-a lungul întregii zile. 

Prima parte a zilei va fi marcata de evenimente intense, de impulsuri dure ce vor 
complica demersurile ori faptele în care ne implicam, prin tonul agresiv, forta, 
dominare. Se ridica tonul, se impun reguli nu prin argumente, ci prin prerogativele date 
de functie, statut, drept oferit de o instanta. Pe aceste impulsuri ne va lipsi curajul de a 
recunoaste inexactitatea unor afirmatii sau lipsa de masura în a impune spre rezolvare 
rapida ceva. 

În a doua parte a zilei, gândul si argumentul vor fi doua forte diferite, pentru ca 
primul va deveni o forta impulsiva, cu alte calitati decât cele dezvoltate în prima parte a 
zilei, iar al doilea un instrument de a solutiona bine, frumos si echilibrat situatiile, 
demersurile ori faptele din prima parte a zilei. Totusi, medierea pe care o face Luna în 
cazul opozitie Jupiter-Saturn, aduce la lumina conflicte interioare, dispute de natura 
ideologica, forte care intra în conflict pornind de la o confuzie metafizica, ori spirituala. 
Opozitia celor doua planete aduce separare în interiorul unui grup construit pe interesul 
de a impune dominarea asupra unei parti sau asupra planului social în ansamblu, iar 
Luna fierbinte si generoasa, încarcata cu vibratii noi si dispusa sa faca efort de dragul 
mândriei, recunoasterii sociale ori a faimei, a vedetismului, intervine cu intentia de a 
simplifica mult raportul de forte. Cei care vor sa se lupta între ei vor descoperi astfel o 
noua motivatie, un nou interes, o noua demnitate sociala, un nou mod de a se afisa, cu o 
alta eticheta, cu o alta imagine. 

Pe fondul acestor doua directii pe care le aduc planetele, trigonul Venus-Chiron 
este unul de cunoastere directa. Acum este momentul când oamenii se vor apleca mai 
mult asupra celor sfinte, îsi vor aminti de rugaciune, de Dumnezeu, de forte subtile care 
controleaza aceasta lume, de tehnici de armonizare si vindecare, de terapii 
complementare, dar si de reguli si conduite morale. Aspectul de simulare, teatralitate cu 
Luna în Leu este un instrument de preschimbare când copilul se îmbraca în hainele 
parintelui si din aceasta joaca se alege cu o puternica amprenta informationala încât, în 
timp, va face totul pentru a-si construi identitatea pe care inocenta copilariei i-a adus-o 
aproape. 

Dintr-un anumit punct de vedere traim copilaria sub o noua forma, într-un chip 
inocent, adica devenim mici, necunoscatori, la început de drum, cu straie noi, cu 
etichete noi, cu identitati noi, cu nume noi pe care ni le vom însusi întrutotul. 
Cunoasterea acum porneste de la o anume relationare, de la un schimb de idei ori de la 
un schimb concret de obiecte sau alte valori materiale si se va încheia în punctul în care 
vom lasa în urma ceea construim acum, vom trai si arde într-un foc al sufletului ori 
mintii ceea ce acum este fascinatie, identitate ori statut. Vom creste în directia în care 
azi ne vom îndrepta atentia. 
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Prin urmare, ultima zi a saptamânii este o zi extrem de delicata. Lucruri 
simple, evenimente aparent banale iau dintr-odata o turnura stranie si ne complica viata 
impunându-se etaloane pe care nu le-am putut accepta niciodata, care ne dau o senzatie 
de disconfort. Multi se vor trezi azi ca la locul de munca li se modifica fisa postului, ca 
vor primi sarcini în plus, fara remuneratie, doar pentru hrana sufletului. 

5 septembrie este o zi a abundentei de valori si informatii. Evenimentele 
indiferent din ce directie vin se vor îndrepta spre sectorul vietii private unde ne vor oferi 
noi directii. Multi se vor trezi azi spunând „Gata, m-am hotarât, începând de zi...” 
impunându-si prin asta, mai mult în joaca sau în gluma, o finalitate. Dupa cum stau 
lucrurile acum, acea finalitate nu se poate atinge decât prin sustinere, efort, prin 
evenimente ce se vor consuma în viitorul apropiat, prin sacrificiu si dupa mai multe 
etape de preschimbare a înfatisarii de acum. Azi doar ne stabilim idealuri, tinte, scopuri, 
fara sa ne gândim deloc ca ajungem acolo unde ne dorim, daca suntem dispusi sa facem 
efortul necesar, dar nu vom mai fi la fel. 

Recomandarea pentru aceasta zi este aceea de a nu ne lasa cu totul impresionati 
de mrejele si fanteziile acestei zile. Sa facem efortul necesar pentru a fi lucizi când ne 
stabilim un ideal, când alegem un drum, când intentionam o anumita finalitate. Exista 
un proverb irlandez pe care Jiddu Krishnamurti l-a preluat si transmis mai departe în 
stilul sau, ce sintetizeaza de minune trasaturile acestei zile: „Aveti grija ce va doriti, ca s-
ar putea sa primiti!” 

 
 
Luni, 6 septembrie 
Începem o saptamâna complicata de tranzitul retrograd al lui Mercur si 

tulburatoare pentru ca aduce un final al unor etape care, încheiate acum, impun pe 
firmamentul vietii sociale modificari absolut speciale, dinamice si care nu vor mai avea 
posibilitate anul acesta sa mai comporte alte modificari. 

Azi Mercur, vedeta acestei saptamâni, are grave neplaceri cu legea, cu 
convingerile sale, cu ceea ce argumenteaza si sustine, cu ceea ce instaleaza ca regula si 
care impune pe sectorul social ordine si disciplina. De fapt, aceasta ordine si disciplina 
nu este deloc echilibru si precizie, nici indulgenta ori compasiune. 6 septembrie este 
ziua lui „regula mea”, „ordinea mea”, „curajul meu” „forta mea” „amprenta mea” 
„revolta mea”. 

Unghiul dintre Mercur si Capul Dragonului este însa un semn de progres pentru 
cei care vor sa-si regleze conturile cu trecutul, cu greselile trecutului, cu cei fata de care 
au gresit.Chiar daca acum, din întâmplari, întelegem ca nu este deloc momentul potrivit 
sa facem apel la ceea ce a fost dureros sau delicat în prima jumatate a anului, depasirea 
acestui impediment, al tracului, al gurii înclestate, al fricii, al neputintei sau al 
incapacitatii de a expune un argument lucid si clar, aduce cu sine o lumina sufleteasca 
aparte. Vechii prieteni se întorc, se redeschid canalele de comunicare între vechii 
asociati si resentimentele trecutului par sa fie lasate în umbra. În realitate, dincolo de 
vointa personala, dincolo de acel instrument personal cu care ne ducem la îndeplinire 
planurile, exista o forta pe care unii o vor numi conjunctura sociala, destin, forta divina 
sau întâmplare. Acestea par sa impuna zilei de azi o stralucire aparte. 

Spre seara, când Luna va trece prin conjunctia cu Junon, ne vom aminti de 
sinceritatea cu care ne tratam unii pe altii si ne vom simti bine cu noi însine, în 
intimitate, sau daca acele forte independente de vointa personala ne duc spre alte 
întâmplari ne vom delecta consumând din forta unei lumi pe care acum o vom vedea 
frumoasa si dreapta. Toate acestea sunt însa iluzii: nimic din ceea ce e frumos azi nu 
dureaza si acesta este marele pericol al lui 6 septembrie. 

Prin urmare, prima zi a saptamânii ne obliga sa luam parte la situatii pe care, 
fara un impuls, un îndemn sau fara o conditionare, nu le-am face niciodata. Ne vom 
îndemna unii pe altii sa depasim bariere de comunicare, de vointa, de putere, de curaj, 
de puritatea sufleteasca ori de afectiune. Viata pare azi adunata într-un bob de grâu si 
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fiecare va dori sa faca din el un lan, dar nu va sti unde sa-l sadeasca. În acest moment de 
confuzie mentala, afectiva sau metafizica evenimentele sociale, ale caror cauze nu se 
regasesc în unghiurile acestei zile, ne poarta samânta peste timp si spatiu acolo unde ea 
se va prinde cel mai bine. 

Trigonul lui Mercur cu Capul Dragonului, pe mersul retrograd al lui Mercur nu 
este una dintre cele mai fericite conjuncturi, dar este una constructiva, neobisnuita, o zi 
de magie, o zi a vrajitorilor, dar si o zi de ratacire a mintii care se poate solda cu o 
plimbare pe stresina casei, cu mâinile ridicate, ca somnambulii, sau o zi de cadere într-o 
exaltare existentiala foarte aproape de limita întelegerii sau puterii. 

Recomandarea acestei zile este aceea de a evita bauturile alcoolice, substantele 
care au ca efect modificarea starii de constiinta si savurarea starii de luciditate, de 
atentie chiar si atunci când nimic din ceea ce se întâmpla nu pare a fi esential. 
Misterioase sunt caile Domnului, iar viata va trebui sa-si aleaga unul. 

 
 
 
Marti, 7 septembrie 
Ultima zi de Leu (Luna în Leu) ne aduce în fata unor sanctiuni de care, oricât de 

lucizi am fost, ziua de ieri nu ne-a putut face constienti. Mercur se opune lui Lilith, iar 
Luna, spre seara, intra în fereasta aceluiasi tip de aspect cu Lilith cea rece si malefica. 
Acestora li se adauga opozitiile Lunii cu Neptun si respectiv Chiron si sextilele Luna-
Marte si Luna-Venus. 

Ziua, pentru un anumit segment al populatiei, este aducatoare de ghinion adica 
acelora carora ziua de ieri le-a incitat atât de mult simturile încât acum va trebui sa 
suporte faptele pe care le-a savârsit în afara normalitatii. 

Unghiurile depasesc însa cadrul acestei zile si cauzele care se consuma acum ca si 
efecte vin de acum 6 luni în urma, de când Mercur trecea prin sectorul zodiacal prin care 
trece acum Lilith, spunându-ne ca dreptatea de acum, ura, dispretul, faptele gresite, 
ironiile sau altele si mai agresive provin din acelasi tip de evenimente ce s-au petrecut în 
acea perioada si când sensul era altul: cel care acum sau sanctioneaza atunci a fost 
agresat! 

Cei care îsi tin cu strictete un jurnal, nu pentru a însira întâmplari fara rost, ci 
pentru a consemna într-un mod matur si lucid esenta zilelor, trecute prin filtrul 
personal, vor întelege acum, recitind acele pagini, care sunt umilintele din trecut pe care 
sunt invitati sa le regleze. 

Pâna la prânz forta si ambitia nu se vor linisti si ele ne pot complica sentimentele 
atât de mult încât orice cuvânt pe care îl auzim pe strada, la telefon, la televizor sau pe 
care ni-l amintim, sa ne produca multa tensiune. Trebuie sa luam în calcul ca relatiile 
intime sunt vedete ale zilei, ca orice disputa, orice conflict porneste dintr-o refulare sau 
aminteste despre o neîmplinire. Oamenii frumosi si buni ne produc neliniste, zâmbetele 
lor ni se par false, cuvintele reci, seci ori spuse din complezenta. 

Relatia cu copii sau relatiile copiilor isteti, vioi, dinamici, superdotati cu adultii 
lor complica atât de mult comunicarea încât va trebui invocat motivul vârstei, al barierei 
de timp pentru a le solutiona: „asa se face la vârsta mea”, „asa spune mama”, „asa 
trebuie”, „asa se cade” s.a.m.d. 

În a doua parte a zilei, vom cauta sa dam un rost practic acelor impulsuri care ne-
au tulburat în prima parte a zilei. Multi însa se vor trezi ca îsi pierd rabdarea, ca mintea 
le este ratacita si, dintr-odata, corpul le da semnale stranii de boala, de disconfort. 
Acesta va fi semnul ca tensiunea si agresivitatea din prima parte a zilei s-a întors deja 
spre cel care a emis-o cu tot ceea ce era rau, negativ, periculos, intransigent, rece, 
distant. 

Prin urmare, 7 septembrie ne introduce într-un univers al complicatiilor 
asupra carora nu dorim sa zabovim. Oricât de putin ne-am gândi la ele, am realiza ca ni 
se întâmpla pentru ca le meritam, pentru ca le atragem, pentru ca le-am provocat, 
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pentru ca le cerem mentinând o atmosfera potrivita pentru ca ele sa existe. Cei care se 
simt atrasi de ezoterism, stiu ca forta gândului este un instrument care actioneaza 
concomitent si în directia în care emitem dar si asupra emitentului. În functie de 
amploarea evenimentelor, magnetul care suntem va emite la un pol ceea ce ne 
caracterizeaza si la celalalt va atrage acele elemente care îi intra în câmpul perceptiei. 

7 septembrie este o zi de efort si împovarare pentru cei care nu vor sa lase în 
urma ceea ce-i apasa, pentru cei care au polite de platit si care vor sa foloseasca gândul, 
cuvântul pentru a impune, nu pentru a restabili o armonie. Pentru acestia si pentru cei 
care au în preajma un astfel de om ziua va fi una extrem de dificila, cu iesiri din fire si 
agresivitate pe intervale scurte. Pentru ceilalti este un prilej de a redescoperi iertarea. 
Acestia vor vedea azi mai clar ceea ce trebuie sa ierte si sa înteleaga mai mult pentru ca 
azi vor descoperi ca iertarea este sora cu întelegerea si unde merge una, va merge si 
cealalta, ca sunt inseparabile si ca dezvoltarea uneia implica si amplificarea celeilalte. 

Fiti calmi si întelegatori pentru ca azi neraspunzând provocarilor dovediti ca 
sunteti puternici. 

 
 
 
Miercuri, 8 septembrie 
În primul rând, 8 septembrie va aduce în prim-plan complicatiile saptamânii 

anterioare, descoperiri de factura administrativa, dezvaluiri ale unor mijloace secrete 
sau actiuni desfasurate în secret, într-un plan diferit al existentei decât cel de care 
suntem constienti. Azi se încheie demersurile pornite în 30 august si, pentru ca este 
Luna noua, se pornesc altele ce se vor împlini pâna la urmatoarea Luna noua (7 
octombrie 2010). 

Pâna la momentul conjunctiei lumânariilor Luna va trece prin conjunctia cu 
Mercur, i se va opune lui Lilith si va trece prin trigonul cu Capul Dragonului. Ceea ce 
vine spre Luna noua, ceea ce o pregateste si o hraneste cu evenimente si suport 
informational are o evidenta nota de revolta. Mai mult, azi oamenii vor anunta faptele 
pe care le vor face, planurile de viitor, îsi vor declara dragoste intensa si dureroasa, ori 
vor anunta ca, într-un interval definit, vor porni cruciade. Predispunând o asemenea 
avalansa de evenimente si aratându-se slabite în urma complicatiilor provocate de 
tulburarile comportamentale ale zilei de ieri, Luna ajunge în conjunctia cu Soarele 
slabita si dispusa de cedeze, sa se lase influentata si sa-si puna la dispozitie informatia sa 
pentru ca nu mai dispune de suficienta forta pentru a si le îndeplini singura. Prin asta 
oamenii vor fi tentati sa ceara ajutor pentru ca au ramas fara salariu, serviciu, fara 
prieteni ori fara acel sprijin pe care au mizat cel mai mult. 

În felul acesta, Luna noua din 8 septembrie va aduce refuzul destinului propriu, 
întoarcere din drum, esec prin nesiguranta, prin lipsa unui calcul rational sau din 
neputinta de a impune o strategie prin organizarea ideilor si folosirea rationala a 
resurselor. Risipa de încredere, de efort, risipa de energie, risipa de bani, de relatii ori de 
timp aduce complicatii din fuga de realitate, din teama de a refuza înfruntarea 
adevarului. Totul se centreaza în jurul conflictelor de interese, în jurul unei paci false, în 
jurul unei intentii tendentioase de a regrupa o forta, însa fara sorti de izbânda. Aceasta 
reorganizare pe motivele indicate mai sus muta centrul de interes pe Pluton, ca planete-
focar în careul în T cardinal pe care îl face cu Saturn si Jupiter. Ideea de reorganizare a 
lumii, de modificare a centrului de putere, readucere în planul apropiat a unui lider care 
poarta cu sine grupul pe care îl reprezinta nu propriile interese, va sanctiona invidia sau 
rautatea celorlalti cu un spirit justitiar cu totul neasteptat. Suntem pe mijlocul zodiei 
Fecioara, pe vârful acesteia si se intervine cu o forta maxima pe ideea reechilibrarii unei 
structuri sociale, reinventarierea bunului, a valorilor, a relatiilor, reasezarea acelor 
prioritati si oprirea acelor intentii care duc spre aventura ori risc. Exista azi intuitia ca 
anumite fapte, anumite gânduri, anumite stari sufletesti nu au finalitate sau ca din 
cultivarea acestora nu ne alegem cu nimic. Ideea de câstig obtinut din cultivarea unei 
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trairi sau dintr-un demers, de construire sau reasezare a prioritatilor pentru a obtine un 
avantaj tine de apanajul zodiei Fecioara si tocmai pentru ca tendinta sa principala este 
aceea de a inhiba, retine, calcula, aduna, iesirea din matca, expansiune pe care tema 
Lunii noi o impune, cu Jupiter guvernator al temei, va aduce greseli rezultate din 
intentia de a manipula oamenii, de a le ordona viata, de a le impune reguli pe care 
persoana însasi nu le respecta, de a agasa cu temerile care-l framânta doar pe cel care 
spune, de a invoca saracia si suferinta acolo unde nu exista liniste si modestie. 

Trecerea lui Venus în Scorpion, în fereastra Lunii noi, va fi privita ca o prioritate 
a urmatoarelor 30 de zile. Se trece de la conveniente si accent pus pe reactii, 
mondenitati, adevar, frumos, arta, cultura, educatie, pe autocunoastere, analiza critica, 
retinere, inhibitie, detasarea de ceea ce este intens si slab si îndreptarea spre ceea ce este 
dens si poate oferi, prin asta, garantia profunzimii sau a unei alte profunzimi. 

Fiind în exil, Venus se va preocupa gresit de oameni si va spune ca le poarta de 
grija pentru ca, în realitatea, ea sa spioneze vietile celorlalti pentru ca nu se poate 
schimba. O doza de rigiditate ne va cuprinde si nu vom mai putea sa ne împartasim 
sentimentele usor, dar asta ne va ajuta sa le întelegem mai bine pe acelea dintre ele pe 
care, anterior, nu le-am explorat, nu le-am înteles, nu le-am gândit fiind prea ocupati cu 
nostalgia, dragostea, aspiratia, iubirea ori dezamagirea. 

Prin urmare, 8 septembrie este o zi de referinta a lunii septembrie. Intensitatea 
cu care Luna noua va impune modificari în sectorul personal si, prin asta, si pe cel social 
o va transforma într-un fel de nod energetic în care, pâna la prânz, ne vin efectele 
faptelor savârsite în ziua anterioara, iar de la prânz încolo ne facem planuri de atac, 
proiecte pe termen lung si ne alegem echipa cu care sa lucram. Mintea va lucra însa în 
contratimp pentru ca Mercur este înca retrograd si nu se poate detasa de dramele sale 
existentiale, de forta cu care retine informatii inutile si le uita sau nu baga în seama pe 
cele esentiale. Riscul superficialitatii acum, pe aceasta Luna noua, este foarte mare 
pentru ca argumentul, cu Jupiter guvernator, va fi unul bun, justitiar. În realitate azi 
trebuie sa lasam în urma unul din cojoacele Babei Dochia, una dintre acele greutati, sa 
ne privim destinul cu luciditate si sa nu ne mintim invocând motive pozitive ale acestor 
tipuri de demersuri pentru ca ele nu exista. Venus în Scorpion întotdeauna va critica si 
va acuza, va inspira teama si respingere si acest gen de abordare ne va tenta cel mai 
mult. 

Pentru ca va predomina tentatia de a ne implica în multe evenimente, de a le 
primi ca si cum dintr-odata viata s-a umplut pâna la semn, recomandarea pentru 
aceasta zi este aceea de a adopta o atitudine exclusiv pozitiva. Azi investim într-o viata 
mai buna, nu cheltuim ultimul banut pe lucruri care nu ne vor folosi. A învesti înseamna 
a oferi adica a construi o relatie pentru a pune bazele unei colaborari solide si sincere. Sa 
fim azi sinceri cu noi însine, pentru ca fata de ceilalti nu vom fi, pentru a nu rataci 
drumul. Conjunctia Luna-Soare din Fecioara, cu Venus în Scorpion, aduce o forta 
chimica, una care consuma puternic din resurse si care se constituie ca o torta ce nu 
arde la nesfârsit. Tocmai de aceea sa ne rezervam înainte de a face ceva, orice, oricât de 
mic si neînsemnat ar parea, un moment de reculegere, de clarificare a intentiei si de 
coborâre a mintii în inima. De mâine Jupiter va trece în Pesti si justitia de azi nu va mai 
avea suport astral, asta înseamna ca va trebui sa consumam si mai mult torta pentru a 
vedea capatul drumul. Fiti buni cu voi însiva si nu va implicati în ceea ce mâine se va 
dovedi a fi un esec si nici sa va doriti sa va construiti un viitor doar pe explozia unei 
singure zile. Nu este cazul acum de aventura! 

 
 
 
Joi, 9 septembrie 
Azi Jupiter, aflat în mers retrograd, intra în Pesti ceea ce aduce o revenire la 

principiile morale, o revenire la sentiment, drama, durere sufleteasca, vointa pentru a 
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împlini un destin mare, înclinatia spre a face fapte mari, spre a gândi idei ample, 
profunde sau pentru a cuceri mari întinderi. 

Din nefericire, aceasta revenire, din aceasta postura, are o dubla semnificatie 
negativa: gradul 29 al zodiei Pesti si opozitia pe care o primeste de la Luna la putin timp 
de la intrarea în acest semn. 

Evenimentele vor avea azi o alta motivatie, explicatiile un alt substrat, iar 
continutul lor ne va aminti de perioadele complicate ale primelor 6 luni ale anului când, 
pe faza incipienta a careului în T cardinal cu Pluton planeta focar, ce a avut pentru putin 
timp o forta distructiva prin implicarea lui Uranus cardinal. Acum ne revine în minte, 
din acea perioada, întâmplari de factura afectiva, dificultati de întelegere care au fost 
lasate în urma pentru a înfrunta complicatiile sociale impuse de o proasta gestionare a 
banului, tipului de asociere, calitatea valorilor transferate de la un centru de putere la 
altul, impunerea unor valori dizarmonice drept solutii geniale. 

Aceste tipuri de evenimente au azi un ecou puternic asupra noastra, în special în 
prima parte a zilei. Vom fi atât de acaparati de acestea, atât de prinsi de caracterul lor 
viu, atât de captivati de veridicitatea lor încât vom considera ca traim cea mai limpede 
perioada a anului, când mintea ne este cea mai clara si când vedem într-o lumina 
puternica adevarul dezgolit de constructii semantice ori de complicatiile impuse de 
interese meschine. 

Trecerea Lunii în Balanta, în a doua parte a zilei, înseamna alaturarea ei la careul 
pe care Saturn îl face cu Pluton si la opozitiile pe care deja le-a împlinit cu Uranus si 
Jupiter acum în Pesti. Aceste unghiuri ne vorbesc mai mult despre comportament decât 
despre traire, despre forta evenimentelor care s-au consumat anterior, decât despre 
motivele care au stat la baza acelor fapte. Daca unii vor sustine ferm si tare azi „Scopul 
scuza mijloacele”, pentru a fi contracarati va trebui sa se adopte o opozitie pasiva, un 
refuz clar al acelor fapte fara a declansa evenimente opuse acestora. În felul acesta se 
schimba registrul atitudinal si se impune un alt etalon, iar energia care ar fi trebuit sa se 
consume pentru a echilibra un element negativ dintr-un sector este folosi pe un alt plan, 
într-un alt cadru si, evident, cu alte beneficii. 

Prin urmare, 9 septembrie este o zi de calatorie în timp, o zi care ne 
impregneaza cu emotii ce au darul de a ne bulversa si cu gânduri care ne duc spre o zona 
periculoasa. Ba ne creste tensiunea amintindu-ne de trecut, ba ne linistim dintr-odata 
pentru ca trecutul trebuie sa fie doar o amintire nu un spatiu virtual care sa ne consuma 
energia si timpul, ba ne îndeamna spre proiecte de anvergura, ample, ba ne strânge 
inima de teama zilei de mâine. Aceasta pendulare este un semn ca nu am înteles faptele 
trecute, ca doar ne-am implicat în desfasurarea lor gândind si simtind haotic, ca nu am 
fost ordonati în gândire si nu ne-am folosit vointa constructiv. 

Trecerea lui Jupiter din nou în Pesti este semn de întoarcere la vechiul profesor, 
la vechile metode, de reamintire a acelor metode care au trecut proba eficientei. Nu cu 
mult timp în urma planetele ne-au facut aceeasi invitatie, însa acum deplasarea lenta a 
lui Jupiter ne va ajuta sa aprofundam acest mesaj si sa-i asimilam continutul. Pâna pe 
18 noiembrie când Jupiter se opreste din mersul retrograd destinul ne va oferi lectii de 
viata despre comportament, educatie aplicata sentimentelor, alegerea oamenilor sau 
impregnarea locului, a grupului cu o semnatura energetica buna, puternica, pozitiva. 
Forta malefica a acestui aspect se va materializa prin intentia celor ranchiunosi sau 
invidiosi de a sta în asteptarea unui moment potrivit pentru a intra în scena. Presiunea 
psihica pe care o vor impune în jur va da celorlalti dureri de cap, irascibilitate, 
devitalizare. Acestia se vor însela amarnic daca se vor gândi ca retragându-se se sustrag 
determinismului astral pentru ca, atunci când vor considera ca a venit momentul 
potrivit pentru a actiona, deja vor fi alti oameni, vor fi schimbati de toate evenimentele 
care vor veni spre ei începând cu aceasta zi si pâna pe 18 noiembrie 2010. 
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Vineri, 10 septembrie 
Trigonul Marte-Neptun care se va împlinit azi la grad perfect la ora 4:15 si 

implicit sextilul NN-Lilith este pentru toti oameni un evident semn de evolutie, aducând 
un imbold spre a face fapte mari care sa dea destinului o tenta pozitiva. 

Calitatea lui Marte în Balanta este aceea ca impune vointei flexibilitate. Poate, 
însa, foarte usor sa dea în instabilitate, dar sub impulsul unui ideal clar, puternic si 
amplu, asa cum este cel impus de Capul Dragonului, prin intrarea sa în scena pe linia 
sextilului cu Lilith, vointa va capata acum o dimensiune speciala. Ca impregnam scopul 
vietii cu atractie spre frumos, armonie si adevar, ca dorim sa ne folosim forta interioara 
pentru a merge mai departe pe un drum ce implica sacrificiu de sine, renuntarea la 
legaturi negative, asocieri bolnavicioase, nefaste, avem întregul suport astral si tot ceea 
ce vine azi prin evenimente ne împlineste. 

Sextilul lui Lilith cu Capul Dragonului nu trebuie însa neglijat pentru ca ne aduce 
în centrul atentiei tentatii periculoase, dar usor de cititi si refuzat. Viciul devine azi un 
mijloc de a lupta împotriva unei degradari si expresia sacrificiului de sine. Indiferent ca 
se renunta la o persoana care a dezamagit, ca se se schimba încuietoarea de la usa, ca se 
renunta la fumat, cafea, medicamente, ca se rupe o relatie ce nu are viitor totul se 
prezinta ca un element pozitiv si din interior ne vine o mare forta pentru a duce la bun 
sfârsit ceea ce ne propunem. 

Prin urmare, 10 septembrie este o zi minunata. Nu am mai avut de mult timp 
asa o zi care sa ne umple viata de bucurii si sperante. Chiar si ceea ce este rau azi este 
înteles si integrat într-un mod constructiva si matur. Azi avem curaj pentru a gândi si 
cerceta ceea ce este dincolo de aparente. Ne vom implica în proiecte ample, ca si ieri, dar 
cu mai multa forta si cu mai multa eficienta. O lumina interioara ne va impregna tot 
ceea ce atingem si ne va ajuta sa speram ca finalul demersului, oricât de greu si 
imposibil va fi de atins, este posibil. 

10 septembrie este o zi de împlinire si deschidere spre informatie subtila sau 
fizica pe diverse canale. Vorba circula, gândul o va sustine si daca mai avem si o usoara 
sensibilitate subtila, avem sansa sa traim o modificare esentiala a vietii. 

Sa ne apropiem azi spre cele care ne rafineaza spiritul si ne îmbogateste sufleteste 
pentru ca da putere vietii. Azi ne deschidem petalele si raspândim în jur parfumul 
minunat al florii care suntem. Nu trebuie sa ne surprinda ca, pe lânga minunatele 
parfumuri de o calitate si un rafinament aparte, azi vom descoperi ca flori, pe care le-am 
crezut frumoase, emana în jur un miros oribil. Aceasta alegorie este o invitatie la 
întelegere si acceptare. Nu noi alegem cine are dreptul sa traiasca si nici cum sa traiasca. 
Fiecare îsi alege drumul pe care viata sa îl are de urmat tocmai de aceea azi privim, 
constatam, întelegem, acceptam si... mergem mai departe! 

 
 
Sâmbata, 11 septembrie 
Daca ieri am cautat un sâmbure de adevar si mai mult am beneficiat de o 

conjunctura decât sa o provocam, mai mult ne-am hranit din caracterul ei benefic decât 
sa o impregnam cu energie pozitiva, cu intentii bune ori cu profunzime, azi intram în 
contact cu un gen de întelepciune care ne-a cam ocolit pâna acum. 

Trigonul Marte-Chiron este mult mai bun si mai puternic în aspectul sau pozitiv 
decât unghiurile planetare împlinite în 10 septembrie. El va aduce gândire profunda, 
stabilitate efectiva si, mai ales, alegeri ample si puternice dezvoltate într-un consens 
aproape perfect cu potentialul personal, cu cerintele societatii si cu dificultatea atingerii 
unei tinte foarte înalte. 

Prima parte a zilei ne vom hrani cu ambitie, curaj si forta. Vom avea mai multa 
vitalitate, constientizând ca somnul din timpul noptii a fost odihnitor. Exista un ecou 
puternic al gândurilor si starilor sufletesti care se manifesta amplu si dinamic ca si cum 
ceea ce gândim si simtim se aude pâna departe si, în virtutea acestui proces, din anturaj 
oameni cu aceleasi trairi si orientari vin în preajma noastra spre a da curs acestui tip de 
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socializare, pentru a construi o relatie minunata. Acest proces de rezonanta patrunde 
totul si el se va manifesta în mod individual pe fiecare nivel în asa fel încât vom avea si 
certitudinea desfasurarii concomitente pe mai multe directii. Daca prin Chiron relatia 
profesor-elev va deveni azi una speciala, prin trecerea Lunii pe ultimul sector al Balantei 
se vor împlini asteptari mari, se vor scoate la lumina calitati si demersuri pozitive care 
nu au avut pâna acum sansa si nici oportunitate. Sunt încurajate relatiile interumane, 
schimburile informationale care vizeaza restabilirea echilibrului dintre oameni sau 
echilibrului cu idealul ales, cu profesia, cu ambitii sociale sau, pe un alt plan al 
existentei, cu aspiratiile spirituale. 

În a doua parte a zilei, aceste instrumente de psihologie comportamentala sunt 
gândite si apoi abordate dintr-o alta perspectiva. Se va cauta sensul practic al idealului, 
relatiei sau aspiratiei si asta în raport cu nevoile si cerintele societati de acum. Avem 
astfel ocazia sa ne reformula multe din ideile pe care le-am folosit de la începutul anului 
pâna acum si sa le preschimbam pentru a li se mentine caracterul practic si pentru a le 
face eficiente. Privind aceasta a doua parte a zilei prin conjunctia Luna-Venus si sextilele 
Luna-Pluton si Luna-Mercur triunghiul minor care se realizeaza între acestea, la care îl 
adaugam si pe Marte, aduce o mare forta pentru reformularea destinului si pentru a 
impune într-un grup, într-o adunare de oameni, într-o institutie sau într-o natiune noi 
standarde de lucru care, de la începutul anului si pâna acum, au avut un caracter minor, 
au fost plasate într-un alt plan si deci nu au fost luate în seama. 

Prin urmare, pornind de la aspiratiile din prima parte a zilei si continuând cu 
ambitiile din cea de a doua, 11 septembrie ne va încuraja sa punem în aplicare acele 
elemente ale vietii personale sau publice pe care le-am neglijat din lipsa de motivatie sau 
de suport social. Mesajul astrelor se situeaza azi la cumpana dintre lumina si întuneric, 
la cumpana dintre o era sociala care apune si alta care se ridica, dar care nu este diferita 
de cea pe care a lasat-o în urma. Se spun multe adevaruri azi si oricât de dure par, oricât 
de ample sunt exprimarile, oricât de profunde sunt sensurile toate sunt percepute corect 
si vom oferi acestora un feed back pozitiv. 

Pe trigonul Marte-Chiron se vor ridica noi lideri si se vor face publice, pe un 
spatiu mai larg sau pe o zona restrânsa, idei novatoare, idei mature elaborate cu un efort 
interior major, idei care au trecut proba de foc a încrederii si disciplinei interioare. 

11 septembrie este o zi importanta a lunii si recomandarea potrivita acestui 
context este aceea de a ne desprinde de frica si suspiciune si de a ne lasa antrenati în 
valul evenimentelor sociale pentru a vedea cum este sa respiram si alt aer, cum este sa 
ne lasam cuprinsi de faptul ca în jur exista o forta benefica, pozitiva care îsi poarta de 
grija si care ne ofera tuturor dupa cum ne este sufletul. 

 
 
Duminica, 12 septembrie 
Ultima zi de retrogradare a lui Mercur ne prinde cu Venus în sextil cu Pluton si 

sextil între luminarii, cu sextil constructiv intre Luna si Axa Dragonului si pe trigon 
Luna-Lilith. Este o zi potrivita pentru reechilibrare emotionala, pentru întâlniri 
sentimentale/amoroase, pentru investitii în sau prin prieteni, amici, pentru a dezvolta 
un comportament hipersenzitiv ce va avea în spate dorinta de putere, de acumulare de 
valori materiale sau de a stabiliza un plan pe care l-am facut public cel mai târziu în ziua 
de 11 septembrie. 

Ziua de azi, ca si cea de ieri, are un caracter pozitiv, unul puternic si profund care 
va putea, printr-o relatie speciala cu justitia, arta, frumosul, printr-o disponibilitate fata 
de activitati mondene în a construi legaturi benefice, solide ce se vor constitui ca asocieri 
pentru o perioada lunga de timp. Azi se va pune mai multa baza pe încredere, iar 
judecata, sanctiunea, pedeapsa vor fi tangente la întelegere si acceptare. Chiar si 
minciuna va avea azi nuante pozitive prin scuzele care o însotesc sau prin scopul care o 
motiveaza. 
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Tendinta de a consuma totul de dragul placerii, a bucuriei de a da curs 
impulsurilor senzoriale va face din 12 septembrie o zi intensa de consolidare a valorilor 
sociale pe care le apreciem cel mai mult si pe care am dori sa le cultivam, doar ca pâna 
acum ne-a lipsit un context special, asa ca acesta de azi. Relatia benefica intre Luna si 
Capul Dragonului, pe final de arc descendent al ciclului draconitic, aduce solutii 
constructive si ample, reechilibrare sociala, descoperirea de noi resurse pentru a duce 
mai departe familia, grupul, firma, tara, natiunea. 

Riscul acestui context, în care Luna primeste un trigon de la Lilith, este dat de 
atasamentul de trecut. Reminiscente ale unor obiceiuri mai vechi apar azi si sunt etalate 
ca fiind calitati formate în focul suferintei, a experientelor anterioare, în încercarile 
vietii. În realitate, avem de-a face cu o explozie de amintiri negative care vor îmbraca azi 
hainele comunicarii eficiente, a justificarilor sau a intentiilor benefice. Impulsul si 
reactiile vor fi ca pe un final de drum. De pe 20 august si pâna acum retrogradarea lui 
Mercur a adus complicatii sociale din lipsa de unitate si dezbinare ori prin cuvânt, din 
agresivitate pe idea de ambitiei, teama patologica, neputinta, lipsa de surse, avere, 
saracie. Acum am depasit momentul. Mâine în zori, pe ultima zi de Scorpion (Luna în 
Scorpion) fiind înca vigilenti si dispusi spre mari eforturi, spre un mare consum interior, 
vom constata ca atmosfera este alta, ca s-a revenit la o alta forma de normalitate, ca s-a 
construit o alta armonie, iar marti, prin revenirea lui Pluton la mersul direct va face, 
împreuna cu ceea ce aduce ziua de luni, 13 septembrie, o saptamâna a revenirilor la 
normalitate, o saptamâna a reechilibrarii, a hranirii copului, sufletului, mintii, familiei, 
tarii cu mai multa putere si mai multa speranta. 

Prin urmare, 12 septembrie este o ultima faza a etapei comunicarii dificile 
abordate începând cu 20 august 2010, de când Mercur a intrat în mers retrograd. Azi se 
fac declaratii pentru ca se anticipeaza, folosind ratiunea deductiva sau intuitia, o alta 
forma a realitatii ce va începe de mâine. Tot ceea ce facem azi va fi o încheiere, o reglare 
de conturi, dar si o redeschidere a unei noi etape în cartea vietii. Întreaga zi ne-o vom 
petrece amintindu-ne ce s-a întâmplat în ultimele 3 saptamâni, dar si pentru a ne face 
planuri pentru viitor pe care vom dori sa le punem în aplicare chiar de mâine. 

Ziua este însa benefica pentru tot ceea ce implica relatii interumane, asocieri, 
distractie, schimb de idei, având o evidenta nota practica. Tot ceea ce facem azi ne va 
spori puterea, ne va consolida încrederea în apropiati si asta ne va face mai bogati 
material sau sufleteste. Evenimentele de azi ne vor arata ca suntem iubiti dupa 
intensitatea cu care iubim si vom fi ajutati dupa cum ne consumam resursele pentru cei 
din jur. Rezonanta pe care am trait-o în ziua de 11 septembrie se va manifesta în acelasi 
mod si azi. „Uf, ce bine este ca am scapat” ar fi expresia care ar putea defini sintetic 
aceasta zi. 

 
 
Luni, 13 septembrie 
Revenirea lui Mercur la mersul direct înseamna si revenire la normal. 

Normalitatea, dupa furtuna produsa de retrogradarea lui Mercur, este una subreda. Azi 
se vor spune în continuare multe care contravin adevarului general, se vor sustine 
interese izolate, se vor mobiliza forte care se vor împotrivi curentului si se vor alimenta 
stari sufletesti care nu sunt benefice. Acest tip de întoarcere la un punct pe care l-am 
lasat în timp, la construirea unei punti peste tot intervalul de trei saptamâni de efort si 
complicatii sociale este unul complicat, trist si încarcat de un mare efort. Multi vor avea 
impresia ca problemele pe care, cu mare greutate, le-au solutionat în ultimele saptamâni 
se întorc, dar este doar o iluzie. Iluzia suferintei, a neputintei, a conflictului de interese 
ne complica viata si ne pune în situatia de a ne construi dusmani care nu exista, de a ne 
lasa prada îndoielii doar pentru ca suntem obositi, bolnavi sau stresati. 

Luna, la putin timp de la revenire în mers direct a lui Mercur, va trece prin trei 
careuri cu Junon, Neptun si respectiv Chiron si, cu toata disponibilitatea fata de 
normalitate, cu tot efortul de a construi relatii sociale puternice si sanatoase, fiind în 
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Scorpion, nu va putea sa se detaseze de teama de a pierde controlul, de impulsul de a 
considera normal ceea ce simte, traieste sau face, de a impune celorlalti propria 
dreptate. 

În a doua parte a zilei, atmosfera devine incendiara. Vom vorbi mai usor, vom 
programa întâlniri si ne vom îndrepta atentia spre acele procese care ne vor elibera de 
tensiune si stres, de teama si dispret. Unii vor bârfi sau se vor certa usor pentru a scapa 
ce acele gânduri si impulsuri pe care nu le-au împartasit, altii îsi vor ucide tristetea într-
un pahar de bere, iar altii se vor izola într-o intimitate periculoasa, într-o stare 
sufleteasca dispusa sa le ofere confort si stabilitate pe motiv ca agitatia vietii de zi cu zi îi 
oboseste si prefera o desprindere totala de asta, pentru ca numai asa pot evita tensiunea 
psihica sau boala. 

Prin urmare, ziua de 13 a acestei luni ne semnaleaza acele probleme si acele 
complicatii ale vietii pe care nu le putem rezolva pâna acum. Azi realizam ca sunt 
elemente ale sectorului social pe care nu le putem modifica si asupra carora nu putem sa 
impunem un traseu de derulare. Revenirea, ca element esential al zilei, ne va bulversa si 
ne va pune în fata unor situatii pe care sa le gândim si sa le simtim gresit. În fata fiecarui 
element, dintr-odata, vedem doua drumuri, doua variante, doua posibilitati si dilema ne 
tulbura. 

Recomandarea pentru aceasta zi este aceea de a lasa timpul si variantele sale sa 
treaca pe lânga noi. A alege acest mod de abordare înseamna a admira adierea vântului, 
a privi oamenii din jur si a ne transpune în aceasta idee ca totul trece! 

 
 
 
Marti, 14 septembrie 
O alta forma de revenire, însa de aceasta data cu mai mult elan si pe mai multe 

planuri, este intrarea planetei Pluton în mers direct. Planetele, pe acest eveniment, sunt 
grupate în aproximativ jumatate de zodiac, ceea ce indica o concentrare de forte, o 
deplasare a câmpului constiintei spre acele focare de putere verificate în timp, dar si 
manifestarea acelor forte care pâna acum au fost în stare latenta sau nu s-au putut 
dezvolta din lipsa de suport ori încredere. 

Azi, Marte este anaretic în Balanta, iar Pluton, din primele grade ale 
Capricornului, ne aduce semne de întrebare despre comportamentul apropiatilor, 
despre raspunsurile pe cale administrativa, despre raceala anumitor asociati, despre 
agresivitatea unor opozanti. Acest semn de întrebare ne invita la un exercitiu de 
cunoastere, la întâlniri cu caracter social important, la dezvaluiri incendiare sau care se 
vor solda, în maxim 10 zile, cu efecte negative în plan social. 

Aspectul pozitiv al zilei este acela de a contura o relatie, de a o impune o 
stabilizare într-un cadru oficial. Orice tip de asociere, de la cea maritala, pâna la cea 
profesionala, orice tip de relatie ce are la baza un motiv material, afectiv sau spiritual, 
are azi suport astral. Revenirea lui Pluton aduce însa framântari existentiale. Unii vor 
numi acestea stari proasta, iesiri din ritm, abandonarea drumului pentru decor. O 
disputa azi poate lua dimensiuni foarte mari si se poate solda cu pierderi de factura 
materiala. Ideea de afacere sa nu mai fie sustinuta, insertia într-un sistem amânata, de 
asemenea, derularea etapelor unui proiect programate în ultima jumatate de an sa fie 
rasturnata, sa apara colegi noi în organigrama si sa se impuna prin asta un standard 
nou, o noua forta, un nou staf, o noua echipa. 

Prin urmare, 14 septembrie este o zi de retragere, de teama, de evitare a 
necunoscutului si, concomitent cu asta, de contact cu acest element complex care 
inspira teama pe ideea “De ceea ce ti-e frica, n-ai sa scapi!”. Se va evita însa 
confruntarea directa si se va adopta un comportament compulsiv, rece, distant, prin 
care oamenii se ranesc unii pe altii prin dezicere. 

Efectele acestei zile vor fi însa vizibile mai mult la nivel social si tocmai de aceea 
ele nu vor fi foarte vizibile azi, ci în termen de 10 zile, deci pâna pe 24 septembrie 2010. 
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Recomandarea acestei zile se îndreapta spre o gândire echilibrata, menita sa 
sustina siguranta de sine pe echilibru major, nu pe o banala stare de confort prin care se 
adopta tactica strutului, adica se elimina din câmpul vizual ceea ce ar trebui gândit si 
analizat. 

 
 
 
Miercuri, 15 septembrie 
Trecerea lui Marte prin Scorpion aduce o importanta schimbare de vibratie 

pentru ca modifica spectrul evenimentelor, dar si pe cel al dorintei de a discuta, a 
comenta, a pune la dispozitie, a împartasi sau a implica, spre a actiona în consecinta, a 
desparti, a lumina, a forta, a combina si a dezvolta, prin asta, o dinamica astrala 
speciala. 

Marte în Scorpion este plin de forta si initiativa. El are deopotriva înfatisarea 
maestrului care ascunde adevarul pentru ca interlocutorul sa nu fie ranit de duritatea 
acestuia si, treptat, pe masura ce devine pregatit pentru asta, i-l dezvaluie, dar si a 
individului vulgar care nu da doua parale pe gândirea profunda, conexiuni tangente la 
elevare sau dezvoltare personala, preocupându-se numai de succesul imediat, de 
dominare, putere de influenta, functie si acumulari. 

Conjunctia sa cu Venus va diminua din forta cu care doreste sa recupereze timpul 
pierdut, din ambitia de a-si însusi ceea ce pâna acum a pus la dispozitia celorlalti si va 
îndrepta atentia oamenilor mai mult spre viata privata. Evident ca, având o conjunctia 
în separatie la orb din ce în ce mai slab, evenimentele tind spre lipsa de consistenta si 
scad în intensitate. Adica, oricât de mult ne va incita dorinta ca tot ceea ce vom face, 
vom face pentru prieteni, familie, dezvoltare personala, cu scopul de a obtine o 
deschidere, un talent sau pentru a-l cultiva, în final interesul se va fixa tot pe ambitiile 
sociale si pe dezvoltarea puterii de a influenta si domina. 

În urmatoarea perioada oamenii vor deveni calculati si reci, ambitiosi si dispusi 
sa-si descopere aspecte ale personalitatii lor de care ceilalti nu prea stiau. Daca unii 
parcurg conflicte sociale sau dispute va trebui sa se pregateasca sa primeasca o opozitie 
însemnata din partea celorlalti si sa înteleaga ca forta pe care o primesc acum gratuit din 
vibratia astrala se revarsa asupra tuturor, nu i-a ales doar pe ei în mod miraculos. 
Trecând de la un oarecare rafinament la ambitie, de la eleganta si ponderatie, la consum 
pentru atingerea unui scop, sanatatea va fi afectata prin tensiune nervoasa, stres. 

Întreaga zi va fi, de altfel, pusa sub semnul interesului fata de rezerve. Se va face 
un inventar al puterii si abilitatii, se va trece de la echidistanta la curaj, dar, evident, nu 
fara consum nervos. Careurile pe care Luna din Sagetator le va face cu Uranus si Jupiter 
aduce semne de contradictie, de îndoiala fata de scopul care ne vine acum înainte. Se 
amâna un plan, sunt schimbati oamenii cu care ar fi trebuit sa-l puna în aplicare, se 
rotesc ideile si se alege varianta care reprezinta drumul cel mai scurt. Trebuie sa stim 
însa ca acest impuls spre eficienta ne va consuma mult, pentru ca drumul cel mai scurt 
implica si efortul cel mai mare. 

Spre seara, Luna va trece exil (Capricorn) si ne va impune mai multa rezerva, ne 
va convinge ca interiorizarea, rezerva, abtinerea de la vorba, fapta sau de la anumite 
alimente înseamna conservarea puterii pentru momentul când va fi cu adevarat nevoie 
de ele. 

Prin urmare, 15 septembrie ne introduce într-un interval de mare forta si 
dinamism. Începând de azi si pâna pe 28 octombrie vom pune mai mult accent pe forta 
interioara, pe spiritul de combatitivitatea, pe forta care dizolva adversarul prin tactica, 
strategie, prin cunoasterea si, deopotriva, explorarea punctului de maxima 
vulnerabilitate. În aceasta perioada devenim dintr-odata expusi fata de prieteni, 
asociati, colaboratori, fata de familie. Cu Luna în Sagetator, greu de controlat în 
expansiunea sa, vom fi tentati ca azi sa facem ceea ce ne va rani cel mai mult. Ceea ce 
facem azi vom regreta mâine, nu pentru ca ar produce efecte ample în plan social, ci 
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pentru ca mâine, pe Luna în Capricorn, vom avea impresia ca vedem mai clar lucrurile, 
ca exprimarea sentimentelor abordata azi, apelarea la fapte cu un evident substrat 
sociala, ne-a compromis, ne-a dezvaluit o latura a personalitatii pe care o preferam 
învaluita în mister. 

Recomandarea tine de încredere în sine, dar nu cea care eficientizeaza relatiile în 
care suntem implicati, ci aceea care ne permite obtinerea unui echilibru interior menit 
sa ne ajute sa ne bucuram de intensitatea acestei zile. Lasati faptele sa se desfasoare azi, 
nu puneti bariere si nu impuneti finalitati! Combinatia de Luna în Sagetator cu Marte în 
Scorpion este potrivita, cu atât mai mult cu cât acum tine doar o zi, pentru a întelege 
care sunt slabiciunile pe care trebuie sa ni le cunoastem si, în felul acesta, sa le 
înlaturam. Sta în puterea noastra sa facem din aceasta zi un instrument de 
autocunoastere, nu o colectie de amintiri penibile, rusinoase. 

 
 
 
Joi, 16 septembrie 
Trecând în Capricorn, Luna schimba modul de a gândi si de a pune problema. Nu 

vom mai fi atât de preocupari de ceea ce se întâmpla în necunoscutul din jur, pentru ca 
vom avea mai multe pareri, mai multe certitudini si ne vom lasa în voia acestei 
informatii pentru ca e confortabil si placut sa stii. Întreaga gama de aspecte pe care 
Luna le va împlini azi ne va construi o stare sufleteasca placuta si ne va îndrepta spre 
fapte corecte, abordate cu respect fata de cel de lânga noi si cu constiinta lucrului bine 
facut. 

Exista o rezerva, o tensiune pe care o punem pe seama careului Luna-Saturn si 
care inspira nesiguranta si contractie, dar pe suportul astral venit din partea celorlalte 
planete, prin ajutorul oferit de celelalte unghiuri, aceasta grija devine constructiva 
pentru a acorda mai multa atentie consecintelor. 

16 septembrie este o zi buna si constructiva. Azi descoperim o alta latura a 
relatiilor pe care le-am dezvoltat anterior pentru ca, doar pentru o zi, se pun în discutie 
aspecte straine tipului de colaborare. Pe acest fond al mondenitatilor, confesiunilor ori 
împartasirii unor framântari sufletesti, se pun bazele unei relatii constructive care va 
depasi cadrul cunoscut pâna acum. Acest lucru este un semnal pozitiv al destinului care 
îl invita acum pe “cetateanul turmentat” la o lectie de viata în care sa-si recunoasca 
starea de confuzie pentru a obtine un sprijin acordat neconditionat. Nimeni nu va sti de 
ce se produce azi o asa deschidere si cei superficiali ar putea fi pacaliti daca vor crede ca 
realitatea zilei de azi este cea care va ramâne. Ceea ce se întâmpla azi, în raport cu 
întregul tranzit al lui Marte prin Scorpion, ar putea parea ca o anomalie. Daca vom 
crede ca e decisiv, ne vom întoarce la umilinta si rusinea zilei de ieri. 

Prin urmare, 16 septembrie este încarcata de o forta aparte. Azi se produc 
multe incidente, evenimentele se succed cu o mare viteza, de parca au fost eliberate din 
închisoare. Fiecare are ceva de spus si de facut, fiecare îsi face planuri majore pentru 
viitor si, chiar daca finalitatea este plasata departe în viitor, ei se poarta de parca doresc 
sa o atinga azi. Aceasta anomalie este buna doar pentru evolutie karmica, doar pentru 
destin si va fi constructiva pentru cei care fac un minim efort sa se departeze de 
superficialitate si sa accepte evenimentele sociale ca pe un fapt cerut, ca pe o dorinta 
împlinit si sa caute sa înteleaga ca daca s-a întâmplat asa, înseamna ca asa au dorit. 

16 septembrie poate impune, prin aceasta relatie Luna în Capricorn (trecând 
peste Capul Dragonului) - Marte în Scorpion, o schimbare în profunzime, o 
redimensionare a destinului, o modificare de structura, însa desfasurate în interior, 
departe de ochiul curios al interlocutorului. O vorba buna, un gest, o fapta, o invitatie 
ori un simplu salut are în interior un ecou major. 
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Vineri, 17 septembrie 
17 septembrie este o zi de pregatire. Chiar de dimineata, Luna va intra în 

fereastra trigonului cu Soarele pe care îl va împlini la putin timp de la miezul noptii. 
Asta înseamna ca întreaga zi este sub semnul unei acumulari, a unei asteptari pozitive, a 
unei deschideri benefice fata de anturaj si fata de obiectele care ne apartine, spre 
bunavointa si întelegere. Alaturi de acest aspect avem aplicatia trigonului Mercur-Capul 
Dragonului care, de asemenea, este semn de progres si eficienta, de deschidere fata de 
un alt plan al ideilor, fata de o apropiere a sufletului de acele elemente ale lumii care îi 
confera acesteia stralucire, profunzime si crestere. 

Aplicatiile celor doua aspecte nu reprezinta totul si nu aduce o rasturnare a 
întregii situatii, ci mai curând o îndulcire a evenimentelor sociale pentru a le încadra pe 
un fagas normal. Se limpezeste mintea, tonul vocii este altul, atentia este îndreptata spre 
nevoile celor din jur si faptele le vor sustine pe toate acestea încât sa faca din aceasta zi 
un simbol al elevarii, rezistentei, pozitivitatii. 

Prin urmare, 17 septembrie este o zi de aspiratie, de pregatire pentru alte 
evenimente care nu se vor consuma azi, ci începând cu ziua de mâine. Avem parte acum 
de o preschimbare a evenimentelor sociale, dar nu în adâncimea lor. Totul se îmbraca în 
alte haine si acolo unde exista un conflict, o disputa pe relatii profesionale, o competitie 
sustinuta pe ambitii mai vechi, oamenii tind spre echilibru, spre fâsia de mijloc, spre o 
întelegere comuna, însa doar de fatada, doar de ochii lumii. Nu aspectele în sine instiga 
la acest gen de superficialitate, ci faptul ca ziua nu gazduieste niciun aspect, deci nu ne 
invita la nimic urgent de împlinit si, prin asta, ne îndreapta atentia spre ceea ce se va 
consuma în viitor, adica începând cu 18 septembrie. Acest gen de aspiratie poate agita 
spiritele, însa într-un mod pozitiv si poate înlocui îndrazneala si forta cu eleganta si 
nepasarea, cu încrederea ca ziua de mâine ne va aduce ceva mai bun. 

Recomandarea pentru aceasta zi este aceea de a cultiva respectul. Conjunctura 
astrala nu ne pune în situatia de a face fata, ca în zilele anterioare, la situatii penibile ori 
agresive, dar ne va convinge ca delasarea, rezerva, refuzul, risipa, superficialitatea sunt 
instrumente înca valabile. Pe acest impuls, a depune un minim de efort pentru a 
respecta, nu atât în mod declarat, cât mai ales în gând, ca atitudine interioara, înseamna 
a depasi limita naturala a vibratiilor predispuse acum de planete. 

 
 
 
Sâmbata, 18 septembrie 
Pasind pe ultimul segment al Capricornului, Luna va împlini azi un trigon cu 

Soarele si va lasa în urma multumire si întelegere, armonie si un gen de selectie pozitiva 
pe care o vom face si în plan interior, cu propriile stari sufletesti sau gânduri, dar si în 
societate cu oamenii din jur si evenimentele la care alegem sa luam parte. 

Dimineata se va situata în acest cadru al selectiei pozitive, al gândurilor profunde 
si asezate, al revenirii la stabilitate si echilibru si, pe fondul acesta, ne stabilim tinte pe 
care sa le atingem peste zi. Dupa trecerea Lunii în Varsator (10:34) ne vom reconfigura 
aceste directii si vom considera ca selectia nu înseamna obiectivitate, de vreme de 
sufletul este linistit, ci implica în primul rând subiectivitate adica “asa vreau eu”, “asa 
îmi place”, “asta am nevoie”, “doar asta ma intereseaza” etc. Acest gen de atitudine va 
înseamna si schimbarea brusca a situatiei. Va disparea linistea si întelegerea, iar fara 
acestea evenimentele sociale vin din nou peste noi cu greutate. 

Cu toate acestea, ziua are o directie pozitiva si constructiva. Ea face parte dintr-
un sir de zile bune, în care un ideal, un scop, o directie se stabilizeaza, în care un proiect 
este discutat în termeni amiabili si când se impune, pentru îndeplinirea sa, un plan de 
masuri care se va evidentia în primul rând prin aspectul sau practic si apoi prin 
caracterul sau reformator. 

Este însa lesne de înteles ca, asa cum spune si proverbul, “socoteala de acasa nu 
se potriveste cu cea din piata”, nimeni nu se poate considera profet în tara sa. Asta 



2010 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime! 
 

284                                                                                         © Gheorghiță Coşer, 2010 

înseamna ca nimic din ceea ce aduce ziua nu ne va multumi, chiar daca în mare parte 
ceea ce vine spre noi acum este corect si benefic. 

Prin urmare, 18 septembrie este o zi duplicitara. Ceea ce se întâmpla acum ne 
indemna spre doua trasee, doua directii, doua tipuri de abordari si efortul cel mai mare 
este acela de a alege. Dupa ce alegem ne dam seama ca selectia pe care am facut-o a fost 
o iluzia si ca era de dinainte stabilit sa procedam în felul asta. Întelegem deci, în special 
în a doua parte a zilei, ca lupta se duce la nivel interior, ca destinul social îsi urmeaza un 
curs asupra caruia trebuie sa reflectam si la care trebuie sa ne racordam. Nu putem 
schimba nimic, cu atât mai mult azi, când traim o mare confuzie între binele care vine 
din plan social, tipul de armonie pe care am reusit sa-l salvam si dilemele profunde pe 
care le traim. Se spun lucruri mari, dar urechile sunt mici, se deschid mari drumuri în 
viata azi, dar ochii nostri nu pot privi atât de departe. Azi ne vom dezamagi pe noi 
însine. 

Recomandarea pentru aceasta zi este aceea de a ne detasa de mediocritate. 
Cultivarea spiritului practic ne va îndrepta spre ideea ca viata este exact ceea ce traiesti. 

 
 
 
Duminica, 19 septembrie 
Un deznodamânt straniu survine azi, cu Luna în Varsator si Uranus, guvernatorul 

Varsatorului, în conjunctie cu Jupiter în Pesti. Multi vor percepe aceasta zi ca pe una 
decisiva care se constituie ca o linie de delimitare clara între doua perioade. Mercur, pe 
aceeasi axa, mâine, se va opune lui Lilith si asta va aduce acum, în aplicatia aspectului, o 
mare greutate si un imbold spre a încheia, ca semn de anticipare a ceva periculos sau 
rau, o perioada, un proiect, un demers sau spre a lua o hotarâre importanta în ceea ce 
priveste viata personala. 

Uranus si Jupiter se întâlnesc din nou pe zodia Pesti, de aceasta data ambele în 
mers retrograd si impun societatii importante modificari de continut. Având un semn al 
Varsatorului puternic invocat, prin Luna care trece acum prin Varsator si Uranus 
guvernatorul sau, în acest context suntem pe punctul de a repeta aceeasi greseala, de a 
invoca aceleasi metode de solutionare, de a folosi aceleasi relatii, de a revigora trasee 
vechi într-un context nou asa cum s-a procedat înainte de martie 2003, când Uranus 
trecea prin Varsator. 

Retrogradarea în Pesti nu este nicidecum semn de repliere, ci de revolta. Bagajul 
mare de informatii ce vine din acest semn acvatic, trasatura karmica imposibil de 
cuprins prin amploare si profunzime va aduce la lumina, prin orice forma de revolta, 
solutii complicate ce au nevoie de mari întinderi pentru a se împlini. Indiferent ca ele 
privesc bolta cereasca sau gropile abisale, ca ele sondeaza comportamentul uman sau îl 
dezvolta prin intermediul tehnicii, a electronicii, a ciberneticii sau a terapiilor 
complementare, totul se construieste pe baza ideii de vindecare. Se vine cu o solutie 
pentru a vindeca un sistem, pentru a obladui o rana, pentru a elimina un parazit sau 
pentru a întârzia finalul tragic. Acest tip de revolta acvatica, dezvoltata acum prin 
conjunctia lui Jupiter cu Uranus, ambele retrograd în Pesti, este tamaduitoare pentru 
omenire. Daca luna august a adus schisma, împartirea în zone de influenta si 
segmentare pe interese politice sau economice, luna septembrie vine cu tamaduirea 
ranilor produse de separare. Ea nu va închide nicio rana, dar o îngriji cu detasarea si 
raceala specifica semnului Pesti, nu pentru ca actioneaza în absenta sentimentului, ci 
pentru ca nu poate sa-l îndrepte unilateral. Trecând prin conjunctia celor doua din Pesti 
si luând contact cu o forta retrograda comuna, se deschid gândurile si se destelenesc 
straturile profunde ale mintii, ca oamenii au acum puterea sa întelegea faptele lor în 
ansamblu raportând la întregul din care fac parte. 

Ceea ce se întâmpla azi este neplacut, frustrant si vine sa ne invite la o lupta 
interioara teribil de puternica, dar este constructiv si benefic pentru destinul în 
ansamblu. Prin aceasta deschidere descoperim azi ca mintea este cea care ne dicteaza ce 
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traim si cum, ca prin ea dobândim o mare mobilitate interioare, asemenea Pestilor, care 
pot disparea din lume, daca doresc, sau o pot domina într-un mod unic si fascinant. 

Sextilul maleficilor Marte si Pluton, împlinit azi, este semn de complicatie si 
energie intensa. Se produc modificari în sferele de putere, dar nu pe moment si, fiind 
vorba de sextil, ele vor constitui mai mult un proces rezultat din discutii sau etape ale 
gândirii. Avem curaj si forta, dar, spre marea surprindere a pasionatilor de astrologie 
care stiu ce înseamna Marte, ne lipseste initiativa. Încercam ca compensam asta prin 
deviere, justificare, invocarea unor motive sau a unor pretexte, impuse ca argumente 
definitorii. Soarele se afla în fereastra opozitiei Uranus si Jupiter si ne invadeaza 
senzatii, perceptii, intuitii care ne spun ca exista ceva misterios, negativ care se ascunde 
dincolo de intentiilor centrelor de putere. Misterul, în special prin trasatura sa negativa, 
de distrugere a ceea ce este firav, va lua, pe baza impulsului de a reconfigura lumea 
desprins acum din zodia Pesti si prin retrogradarea celor doi astri în conjunctie, 
înfatisarea unui val ucigas, al unui final apoteotic. În categoria celor care vin sa se 
confrunte cu aceasta serie de evenimente sunt inclusi cei care au hranit toata vara un 
mister negativ. Elementul karma, recul, rezonanta, indiferent cum l-am numi se 
întoarce în revers din alta directie, împotriva celui care a dorit sa distruga sau sa 
construiasca, printr-o reusita, o structura aberanta. Esecul lor va constitui o etapa a 
procesul de reconfigurare a lumii pe care acum dispunerea astrilor o produce. 

Prin urmare, ultima zi a saptamânii devine un nod energetic, un simbol al 
evolutiei sau decaderii, un etalon al desprinderii de dezordine sau de împovarare în 
gânduri si în demersuri epuizante. Indiferent ce alegem ne vom consuma foarte tare si 
vom acuza întâi trecutul, nu neaparat ca este si vinovat. 

Ceea ce ne ofera 19 septembrie este însa taumaturgic, pentru ca aduce deopotriva 
vindecare si desprindere de o structura sau de un parazit care împovara sau facea 
deplasarea imposibila. Trebuie însa sa ne gândim ca binele nu este garantat si la fel ca si 
raul el constituie o optiune. Azi descoperim ca avem toate ingredientele pentru a face 
alegerea, dar preferam sa hotarasca altcineva în locul nostru, indiferent ca este vorba 
despre evenimente de amploare sau de o banala iesire în oras. Unii vor trai toata ziua cu 
frica în spate, fara sa stie de ce, altii cu sentimentul ca bucuria este un privilegiu pe care 
îl vor primi azi cu recunostinta si încântare. 

Recomandarea acestei zile este aceea de a asculta vocea si strigatul sufletul. El, 
azi, vrea sa-si povesteasca siesi despre lumea în care traieste. 

 
Luni, 20 septembrie 
Pe ultima zi de Varsator (Luna în Varsator) gândurile noastre se îndreapta spre 

idee de datorie. Ne amintim brusc de datorii vechi, de datornici si fie ca dorim sa-i 
facem si mai datori, fie ca ne dorim reglarea acestui tip de relatie, întrega atentie va fi 
îndreptata spre acest tip de schimb. Întâi ne vom stabiliza pe valori, pe încrederea în 
sine, pe observatie, pe întelegerea a aceea ce observam si apoi, în derularea 
evenimentelor, ne va încerca un usor spirit justitiar. Vorbele vor fi prea dure si lipsite de 
rost pentru ca exista, datorita opozitia Mercur-Lilith, o defazare între gând, emotie si 
vorbire. 

Aceasta reglare a datoriilor, înseamna pentru multi dintre noi desprinderea de 
umilinte sau de vina nestiintei. Multi se vor apuca azi sa învete, vor cauta o noua 
bibliografie, un nou mod de a acumula informatii, un nou profesor, o noua scoala, un 
nou etalon de gândire la care sa se raporteze. Este, de altfel, o alta forma a iluziei si ea se 
sprijina tot pe nestiinta. Un gânditor întotdeauna va sti ca pentru orice pas e nevoie de 
timp si ceea ce vine repede, trece repede, de aceea orice speranta ce vine azi spre noi, 
cum ca totul va fi din aceasta clipa altfel, ca totul va capata dintr-odata o alta forma, un 
alt învelis sau chiar o alta substanta, înseala. 

Sextilul pe care Venus îl împlineste azi cu Capul Dragonului este un colectionar 
de stari sufletesti. Unii se vor simti coplesiti de ceea ce simt si gândesc acum si vor fi 
confuzi. Altii se vor mândri cu spiritul de observatie si vor cauta sa-si exteriorizeze atât 
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de mult starile încât li se vor deforma propriile perceptii asupra realitatii. Semnul de 
eficienta, de deschidere fata de un element practic, de rezultat bun obtinut pe baza unui 
efort depus de-a lungul saptamânii trecute, când Venus era în aplicatie la sextilul cu 
Capul Dragonului, sunt elemente care nu pot decât sa încânte si sa faca din 20 
septembrie o zi importanta pentru echilibrul interior, o zi de referinta în dezvoltarea 
personala. 

Cele doua conjunctii succesive ale Lunii cu Neptun si respectiv Chiron, aduc 
sensibilitate, înclinatie spre empatie, spre idei profunde, dar si spre un gen de 
relationare exclusivista. Pe motivul “asa simt”, “asa gândesc”, “nu pot altfel”, “nu vreau 
altfel”, “nu am motiv sa” oamenii vor pune bariere fara sa aiba intentia de a se separa. 
“Eu cu ale mele, tu cu ale tale” va fi gândul care va predomina, dar magnetismul 
evenimentelor sociale, sustinut de opozitia Mercur-Lilith, poate transforma usor acest 
gen de selectie într-o atitudine negativa care îi va duce pe oameni spre disimulare ori 
spre minciuna. Sa cauti acul în carul cu fân, cum spune proverbul, nu este o problema 
azi si tocmai de aceea detasarea de conversatie, de fluctuatiile mentale, pe un aspect al 
lui Mercur atât de dur, care ar putea sa fie prima reactie de aparare, ar putea sa-i duca 
pe oameni într-un sector si mai confuz, cel al sentimentelor neîmpartasite, unde foarte 
putini se vor descurca fara sa strice o armonie. 

Prin urmare, 20 septembrie ne va tenta cu solutii pe care nu le vom întelege 
corect. Dupa cum ne vin invitatiile din planul social si dupa cum le întelegem, ziua va 
parea ca o schimbare majora a directiei de mers. Unii se vor duce spre interior, altii spre 
vârfuri deosebit de înalte, cei mai multi vor alege sa penduleze de la gând la sentiment, 
de la minciuna, la prefacatorie, de la a spune cu tupeu ceea ce gândesc, la a impune 
propriul mod de a simti ca pe un etalon de normalitate. 

Este o zi proasta pentru a face cheltuieli, pentru a împrumuta, pentru a calcula 
bugetul familiei sau pentru a interveni în depozitele mai vechi. Vibratia feminina va 
capata azi o tenta negativa si daca aveti secrete pe care nu doriti sa le împartasiti 
anumitor persoane, evitati-le pentru ca simplu contact va smulge din seif acele valori 
care, prin expunere, ne vor compromite. 

 
 
 
Marti, 21 septembrie 
Aceasta este una dintre cele mai grele zile ale lunii septembrie. Azi Junon i se 

opune lui Neptun, iar Soarele trece prin opozitiile cu Jupiter si respectiv Uranus. Din 
nou este vroba despre schisma, despre separare, despre ruperea unei întelegeri ce a fost 
mentinuta întreaga luna a lui august pe o baza artificiala. Pentru ca Luna este în Pesti, 
fondul general va fi unul deosebit de dificil. Orice ecou este perceput cu o mare gravitate 
si, ca de multe ori anul acesta, ni se va parea ca încet, încet se sfârseste lumea. 

Caracterul negativ al acestei zile are însa un secret si el este dat de orientarea 
fiecarui individ. Chiar daca opozitiile aduc evenimente sociale si obliga individul la 
expunere si împartasire, acum, valentele semnului Pesti, aduc un fel de amortizare 
karmica a acestei tendinte negative. Adica, oricât de negativa este directia, faptele bune 
savârsite în ultimele doua luni vor fi cele care ne vor salva. 

Retrogradarea lui Neptun, ca guvernator al zodiei Pesti, tranzitata acum de Luna 
(poporul, subconstientul colectiv, natiunea), dar si retrogradarile de pe acest semn ale 
planetelor Jupiter si Uranus, în conjunctie, aduce zguduire a câmpului constiintei. Se va 
lucra asupra convingerilor referitoare la educatie, cultura, la orientari politice, sexuale 
sau geografice, dar si alegeri facute într-un cadru mult mai restrâns, cel al vietii private, 
referitoare la a aduce pe lume un copil, a construi o casa sau a o darma, a rupe o alianta 
sensibil negativa din cauza scopului acesteia, a agresa din considerente umanitare o 
formatiune sau o persoana în încercarea de a se îndeparta raul cu rau. 
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Evenimentele pe care aceste unghiuri le impun depasesc cadrul acestei zile si, în 
perioada derularii lor, ne vor întrista mult, ne vor rani, ne vor lasa fara multe din 
acumularile pe care le avem acum pentru ca de o însemnatate speciala va fi finalul. 

Atenuarea karmica pe care zodia Pesti o impune acum este, deopotriva, si un 
instrument de a creste rapid în directia în care intentiile pozitive ale ultimelor luni s-au 
îndreptat. Daca am ajutat un om, acum îl putem salva, daca am sacrificat din timp, 
avere sau din disponibilitate, acum ele vin spre a spori sustinerea intereselor personale 
cu proiecte sociale, aprecieri în public, recunoasterea meritelor nu doar verbal sau 
afectiv, ci chiar prin mijloace materiale. 

Toate acestea sunt însa învaluite într-un mister adânc si dureros, ceea ce însemna 
ca acum nu se va ajunge la bine decât cu mare efort. Conjunctia Lunii cu Lilith, când 
aceasta înca se afla în opozitie cu Mercur, ne-ar putea tenta cu furt. A ne însusi ceea ce 
nu ne apartine înseamna a da curs unui impuls negativ, a nega valorile benefice ale 
celorlalti înseamna a cultiva dispretul si dizarmonia si asta înseamna a beneficia de o 
modulatie agresiva a influxului astral. În felul acesta, pierdem din prieteni, din bani, 
uitam de cele importante si gafam într-un mod josnic si penibil. 

A sacrifica energia si forta interioara pentru un proiect, fara a se cunoaste, acum, 
daca vom beneficia de o apreciere sau nu si axându-ne doar asupra calitatii sale, ne va 
translata într-un sector al succesului. Ziua este grea, dar si generoasa pentru cei care au 
verticalitate morala si cred în etaloanele de moralitate pe care si le-au construit. 

Prin urmare, 21 septembrie este un fel de calatorie a lui Alice în Tara 
Minunilor, doar ca personajele sunt, de aceasta data, reale si jocul în care ne invita este 
unul serios. Relatiile dintre planete ne invita azi la mari framântari interioare, la 
cultivarea grotescului sau bunului simt, la dovezi de afectiune sau de rautate la 
intensitate cum nu am avut parte anul acesta. Azi va conta tot ceea ce am simtit, gândit 
si facut întregul an, dar în mod special în ultimele doua luni. 

Nu va lasati tentati de minciuna, oricât de mica ar fi ea. Cautati sa rememorati 
trasaturile morale ale ultimelor doua luni si acestora sa le acordati importanta majora în 
aceasta zi. Azi, apele nu se aleg singure, ci noi le separam alegând ce sa cultivam si de ce. 
Nu vom fi opriti sa alegem, ci încurajati, dar este deosebit de important sa judecam, 
înainte de a actiona, calitatea fiecarei fapte. 

 
 
 
Miercuri, 22 septembrie 
Desprinsa de conjunctia cu Lilith, Luna se afla azi într-o deriva interesanta. Nici 

nu regreta esecurile zilei de ieri, nici nu se implica în alte demersuri pe care sa le 
finalizeze cu entuziasm si forta. Ea nu va împlini niciun aspect la grad perfect azi, dar, 
spre seara, va intra în fereastra conjunctiei cu Jupiter si Neptun. 

Opozitia lui Chiron cu Junon este însa marele eveniment al zilei si implicit un 
mare eveniment al lunii. Aflat în mers retrograd prin Varsator, Chiron ne vorbeste 
despre reformularea regulilor, despre reinventarierea experientelor de viata si despre 
impunerea unor standarde noi de exprimare si gândire. Din cauza mersului înapoi, în 
acest stadiu, trasaturile se vor situa mai mult în sectorul distrugerilor, al demolarilor, al 
dizolvarii acelor elemente negative într-o substanta neutra, ceea ce va impune 
oamenilor confuzie si dezordine, reactii pe resentimente, desprindere de întreg. 

În caracterul sau pozitiv acest unghi aduce sacrificiu. Ne desprindem de un 
element al vietii, de o etapa a vieti, de un cunoscut, de o structura, de o mentalitate, din 
speranta de a impune schimbari calitative. Ceea ce lasam în urma va fi încarcat de o 
greutate speciala. O întreaga colectie de amintiri, de ipostaza jenante, penibile, 
umilitoare, de momente sofisticate ale destinului personal sunt invocate acum fara voie, 
ne vin în minte si ne forteaza sa actionam dupa cum le este specificul. Multi dintre cei 
care vor trai asa ceva se vor tulbura si vor considera ca o etapa, despre care s-a crezut ca 
s-a încheiat, revine acum cu un plus de forta. În acest moment, în acest punct intervine 
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unghiul de 180 de grade între cele doua, acum se produce ruptura, acum se 
fragmenteaza si acum gasim forta necesara pentru a expulza din viata personala, din 
experiente, din relatii acele elemente care ne tulbura cu revenirea lor. 

În caracterul ei negativ opozitia nu va reusi sa mobilizeze suficient de mult 
pentru a ne motiva schimbarea si vom cadea în tristete, deziluzie ori dramatism. Ceea ce 
se apropie de tot va avea acea informatie a poverii care trebuie lasata în urma. Vom 
constientiza cu intensitate asta si ne va fi si mai greu pentru ca nu vom putea schimba 
nimic. 

Prin urmare, 22 septembrie continua seria evenimentelor care impun 
modificari calitative importante si vine cu o noua serie de încercari existentiale. Azi ni se 
va parea ca oamenii se poarta altfel, îi vom suspecta de lipsa de sinceritate, de raceala, 
indiferenta, de neputinta ori de înclinatii negative. Cei puternici vor prefera sa-si 
mentina caracterul pozitiv al acestei invocari karmice, punând în discutie aceste 
observatii. Urmarea acestui fapt va fi o stabilizare si o revigorare a relatiei, a stabilitatii 
emotionale, a încrederii în sine, ca si cum am lua-o de la capat. Cei negativi se vor 
desprinde de ceea ce îi încearca azi gândindu-se ca fac un bine. În realitate, neîntelegând 
ca greutatea acestei zile are o motivatie astrala pozitiva, se desprind de singurul element 
pozitiv care îi mustra azi si se adâncesc si mai mult în suferinta si complicatii sociale. 

Recomandarea pentru aceasta zi este aceea de a respecta evenimentele acestei 
zile ca si cum sunt trasaturi sacre ale unui ritual pe care îl desfasuram pe tot parcursul 
ei. Oamenii azi nu trebuie sa fie asa cum îi stim, ci personaje într-un film mistic, eroi 
legendari, personificari ale celor mai ascunse si intime trairi. 

 
 
 
Joi, 23 septembrie 
Cea mai încarcata zi a saptamânii este de departe 23 septembrie. Azi Soarele îsi 

muta zodia, dar nu oricum, ci pe Luna plina, ceea ce aduce echinoctiului de toamna o 
nota speciala. 

Trecerea spre zodia Balanta este pentru astrologi si, deopotriva, mistici un 
moment special. Valorile sufletesti, trairile emotionale intense se întorc acasa, prind 
viata si o noua serie de evenimente, cu un evident caracter emotional, se înfiripa. Sunt 
reformulate prietenia, omenia, întelegerea, echilibrul si sinceritatea si puse la îndoiala 
valorile materialiste ale acestei lumi. Întreaga natura intra într-un proces de contractie 
în care fortele care au dat farmec verii hranind plantele si impulsionându-se sa-si arata 
întreaga frumusete nativa, acum se retrag spre interior, se întorc acasa. 

Ideea de întoarcere acasa, de revenire la o forma initiala aduce zilei de 23 
septembrie o nota personala fata de celelalte de saptamâna aceasta. Independenta se va 
împleti miraculos cu cea de deschidere spre societate, spirit justitiar, mândrie sau 
succes. Indiferent cum am dat curs zilelor anterioare, acum ni se va parea corect sa 
spunem lucrurilor pe nume si o vom face chiar daca întregul context se va împotrivi. Pe 
aceasta idee de dreptate si adevar, de siguranta si încredere în valorile spirituale ori în 
cele morale, semnul de penitenta, de suferinta, integrat în aspectele de saptamâna asta, 
va aduce zilei o trista apasare, o neîmplinire sociala importanta. Unii dintre noi vor 
simti ca au pierdut un pantof, ca s-au ratacit prin padure, ca au fost alungati de la masa 
tratativelor pe motiv ca au verticalitate, ca au dorit sa mearga pe drumul lor, ca au fost 
originali sau ca au tinut cu adevarul nu cu umbra lui. 

Luna plina vine si amplifica aceste tendinte. Sunt uitate manierele, buna crestere, 
informatii importante dintr-un proiect, planuri facute pentru a stabiliza un staut social. 
Pornind de la acestea, oamenii îsi pierd rabdarea, nu se mai respecta si spiritul de 
contradictie poate aduce o confruntare spre limite periculoase. 

În sectorul personal vibratiile astrale vin cu un suflu nou. Ne stabilim noi reguli, 
ne facem planuri noi, ne vin idei noi si, prin acestea, ni se pare ca anturajul, societatea, 
forma, angajatorul, statul, natiune, permit toate acestea. Se face din nou apel la rezerve, 
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se cheltuie, de dragul libertatii si a starii de bine, ceea am acumulat cu mare efort si 
intensitate. 

În sectorul social va fi vizibila azi acea forma a luptei pentru putere care va 
semana cel mai mult cu forma sa ideala. În spatiu public oamenii se ascund mult mai 
bine, îsi disimuleaza mult mai bine deficientele, dar nu pentru ca asa intentioneaza, ci 
pentru ca sunt încurajati spre a dezvolta ceea ce pâna acum au ascuns. 

Prin urmare, 23 septembrie aduce la lumina acele elemente de comportament 
care au fost abandonate. Acum suntem încurajati sa vorbim altfel, sa ne purtam altfel si 
prin asta ne descoperim adâncimile sufletului. Nu-i de mirare ca multi se vor purta azi 
de parca sunt lunatici, dar acesta este interiorul lor. Asa cum se vor comporta azi, asa 
sunt ordonate în sufletele lor valorile si idealurile. 

Pentru cei mai multi dintre noi, indiferent ca ne vom implica mai mult pe 
sectorul social sau ca ne vom izola într-o viata privata desfasurata departe de ochii 
curiosi ai celorlalti, 23 septembrie este începutul drumului spre casa. Unii vor dezvolta 
ideea saptamânii anterioare, aceea de revenire la normalitate, dar se vor înseala. 
Revenirea va înseamna azi repliere, întoarcere spre valorile sufletului. Azi ne îndreptam 
privirea spre înainte, nu ne mai ascundem si avem puterea sa recunoastem: “Eu merg în 
directia aceea, chiar daca toti ceilalti si-au ales alt drum!” 

 
 
 
Vineri, 24 septembrie 
24 septembrie este o zi de senzatii si perceptii. Întâi vor veni în vis, pentru cei 

care-si vor petrece noaptea dormind, sau sub forma de impresii si senzatii pentru cei 
care, antrenati de opozitia Luna-Saturn, se vor lasa tulburari de nesiguranta zilei de 
mâine si nu vor putea dormi. 

Opozitia Lunii cu Saturn, împlinita în fereastra careului Lunii la Nodurile sale si 
implicit careul din ce în ce mai strâns dintre Saturn si aceste Noduri, complica mult 
perceptiile acestei zile si le tulbura într-un mod nejustificat de mult. Ceea ce ne vine azi, 
din aceste unghiuri, este trist si dureros, iar în aspectul cel mai bun este nostalgic. 

Derularea acestora pe trigonul Venus-Lilith va impune ca solutie un moment de 
stop, de desprindere de munca, efort, seriozitate, sinceritate. Sunt speculate 
sensibilitatile emotionale si exploatate acum mai mult decât s-a facut în zilele 
anterioare. Azi îi vom auzi pe toti cum dau sfaturi, cum se pricep la consiliere, psihologie 
comportamentala, management educational sau dezvoltare personala. Cu toti avem 
pareri si vom dori sa le impunem celorlalti, sa le facem cunoscute sa fie aplicate pentru a 
salva un grup, pentru a scoata tara din criza sau pentru a vindeca. 

Ceea ce reprezinta 23 septembrie este însa numai o farâma din întreaga 
constructie pe care careul lui Saturn la Nodurile Lunii îl impune. Ideea de restrictie, 
obstructiune, neputinta, blocare, întârziere, regândire, reanalizare, reinventariere, 
verificare, urmarire, stopare sunt atribuite acum destinului si oamenii trec prin 
momente de confuzie, dezordine si instabilitate. Se simt amenintati în valorile cele mai 
solide pe care le-au cultivat, fara sa observe ca, în realitate, sunt verificati sau controlati 
acolo unde nu erau siguri pe ei, unde nu-si sustineau gândurile, sentimentele si faptele 
pe impulsuri personale, ci prin disimularea elementului personal, sustinându-se pe 
ecou, inertie sociala, apreciere impusa de statut ori functie. 

Prin urmare, azi se va pune la îndoiala seriozitatea, sustinerea sociala ori 
personala, însa nu într-un mod periculos, ci într-unul educativ, instructiv, scolaresc. 
Sunt sanctionati azi cei care nu-si fac temele, care mint ca sunt verticali si corecti si care, 
în realitate, sunt straini de aceste notiuni. Cei care s-au scufundat în blazare si 
incertitudine, sperând ca inertia sociala si statutul îi vor proteja de intemperii se vor 
însela. Au însa intuitii speciale, o anume luciditate de moment, un sentiment al 
concretului care îi va ajuta sa se orienteze si sa faca fata sentimentului de nesiguranta pe 
care îl au în acele câteva momente de luciditate ale acestei zile. 
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Nu trebuie, însa, sa privim aceasta zi ca fiind separata de întregul context al 
careului lui Saturn al Nodurile Lunii, în apropierea vertiginoasa a lui Pluton de Capul 
Dragonului. Ziua este deci un element dintr-un mecanism mai mare. Azi intuim ceea ce 
exista ipotetic si, memorand acestea, spre sfârsitul saptamânii devenim adevarati 
întelepti pentru cei din jur atunci când le vom oferi solutii emise acum sau care se vor 
sprijini pe cele ce le simtim si gândim acum. Multe din cele ce le gândim azi vor fi puse 
în aplicare. 

 
 
 
Sâmbata, 25 septembrie 
Prea siguri pe ceea ce am observat ieri, prea siguri pe demersurile în care ne-am 

implicat si prea încrezatori ca, observând, atingem adevarul absolut riscam azi sa cadem 
în grave erori de judecata. Vom crede ca tot ceea ce se întâmpla azi este o continuare 
fireasca a aceea ce am planuit sau gândit ieri si în zilele anterioare, dar nu va fi întocmai 
asa. Diferentele acestea vor avea un ecou major asupra încrederii în sine, asupra 
luciditatii si asupra perseverentei. Multe din cele care ieri pareau sigure acum se vor 
schimba, nu vor mai avea substrat si vor trece în rândul amintirilor. 

Evenimentele cu caracter social pe care 25 septembrie le va impune sunt cele ce 
tin de domeniul artistic, educational, de poezie, muzica, de cultivarea simtului artistic 
ori creativ, de domeniul pentru care întreaga saptamâna ne-am consumat vointa si 
energia. 

Fiind pe final de Berbec, Luna poate impune azi un armistitiu pe demersurile 
întregii saptamâni. Avem nevoie de linistit, de repos, pentru ca apar semne suspecte de 
oboseala, devitalizare accentuata sau chiar boala. Stresul major va surveni atunci când 
vom observa ca, desi prin forta personala facem asta, evenimentele social se deruleaza 
înainte cu aceeasi intensitate de parca nu se tine deloc seama de ceea ce alegem ori 
dorim sa facem. 

Prin urmare, 25 septembrie este o zi de incertitudine si regres. Contrariati de 
faptul ca ecoul social nu este pe frecventa a ceea ce ne dorim, vom avea impresia ca va 
trebui sa platim prea scump schimbarile de strategie, ori momentele de repaos. 

Vom avea impresia ca destinul ne joaca feste pentru ca nu vom avea puterea 
necesara sa întelegem ca invitatiile sale sunt elemente reale pe care le-am pierdut din 
vedere. Lectia lui Chiron este întotdeauna utila, nu întotdeauna placuta, cu atât mai 
mult acum când Neptun din apropiere aduce metodelor chironiene raceala, detasare, 
suspiciune. 

Azi primim nota la verificarea cunostintelor si unii dintre noi nu vor promova. 
 
 
 
Duminica, 26 septembrie 
Rasu’-plansu’ ar putea fi expresia ideala care ar caracteriza aceasta zi. La putin 

timp de la miezul noptii Marte se afla în sextil cu Capul Dragonului aducând o forta si 
un dinamism aparte vietii, o directie buna si o ambitie pe care, ca predispozitie nativa, o 
au numai spiritele puternice. De partea cealalta careul Soarelui cu Pluton aduce a doua 
mare confruntare de anul acesta dintre aceste doua planete pe ideea dezvoltarii 
personale si a succesului social. 

Disputa dintre cele doua unghiuri nu se va constitui azi ca o disputa între doua 
tabere, ci ca o combinatie de elemente subtile care vor aduce bucuriei o unda de tristete 
si tritetii o mare satisfactie. Pe aceste unghiuri se construiesc elemente ample de destin 
care vor fi solide, atunci când se manifesta în sectorul personal, dar instabile pe sectorul 
public. 

Când Marte si Capul Dragonului trece prin sextil sau trigon relatia dintre vointa 
si ideal, dintre creatie, initiativa, succes si ideal, aspiratie, menire, scop este una 
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constructiva, una puternica si dispusa sa confere atât de mult simt practic, atât de mult 
noroc, atât de multa sincronizare încât chiar si cele mai dificile si complicate aspecte ale 
vietii, care nu au avut anul acesta sansa se pot solutiona acum, îsi pot gasi rezolvarea 
într-un mod simplu si eficient. 

Când Soarele si Pluton sunt în careu disputa, discordia, neputinta de a tempera 
teama, insecuritatea îl plaseaza pe individ în ipostaze sociale penibile. Se va teme sa 
vorbeasca, sa-si spuna gândurile pentru ca ele vor fi încarcate de un puternic 
resentiment. Îi va lipsi initiativa si pentru a nu distruge sau a nu compromite în 
totalitate se va considera ca retragerea, asumarea esecului, refuzul ori preschimbarea 
proiectului, a directiei de mers constituie cea mai buna solutie. 

Pe fondul acestor doua directii, nuantele pe care Luna, prin mersul ei rapid le va 
impune vor avea rol calmant si se va constitui ca un veritabil talisman. Vom simti mult 
si în acel volum impresionant de trairi se va gasi si intuitia geniala care ne va indica 
drumul cel bun. Spre deosebire de alte situatii când norocul era mai agresiv si ne mai si 
tragerea de mâna daca nu-l vedeam, acum rolul de planeta mediatoare Axei Dragonului, 
pe care îl îndeplineste Luna, ni se va parea o ciudatenie. Solutiile vor parea prea simple 
pentru a fi adevarate, prea ciudate, prea diferite de premize, succesul prea facil, 
aplauzele prea intense si remuneratia prea mare. 

Spre seara, când Luna se va apropia din ce în ce mai mult de opozitia cu Venus, 
ne vom detasa mai usor de oameni, ne vom dezice de sprijinul lor, de caracterul pozitiv 
al faptelor lor, pentru a ne atasa mai mult de scop. Selectia faptelor de peste zi va fi una 
menita sa încurajeze aceasta atitudine, sa rupa încrederea în oameni pentru a da viata 
ideii “ceea ce nu vad, nu exista!”. 

Mijlocul zilei va fi pentru acest tip de analiza a serii un reper. Opozitia Lunii cu 
Marte, în care ambele sunt în pozitii zodiacale bune (Luna exaltare, Marte în domiciliul 
nocturn) umple un gol si aduce la lumina o confruntare care se produce în doua etape, 
dar o singura data la doi ani. Acum se deschide un subiect, se lanseaza o provocare si 
finalul va fi pe 25 octombrie când Luna va trece a doua oara peste opozitia cu Marte 
aducând la lumina rampei frustrari mai vechi, neputinte, orgolii, dispute juridice cu o 
viteza de reactie foarte mare si cu o forta de zile mari. 

Acum, geniul este eclipsat de orgolii penibile, iar sublimarea naturii inferioare, 
pentru cei care stiu sa se detaseze de orgolii, va deveni o problema de separare. Nu 
trebuie sa uitam ca mâine, spre seara, Saturn va împlini la grad perfect careul cu Axa 
Dragonului si de câteva saptamâni bune suntem în fereastra acestui aspect. Orice forma 
de întârziere, de preschimbare, de întoarcere la matca, de analiza, hiperanaliza, 
regândire, reanalizare, verificare de rutina sau cu tematica, descoperire de vestigii ori 
distrugerea lor pentru a pune bazele unei structuri care, la rândul ei, va deveni parte a 
istoriei, sunt doar câteva din elementele pe care le traim acum. 

Prin urmare, 26 septembrie este o zi de agresare a performantei, de atac 
împotriva a ceea ce omul îsi construieste prin efort propriu si de stramutarea centrului 
de interes pe rezultate care, dupa cum vin, vor crea impresia ca sunt nemeritate, ca sunt 
sustinute de noroc, iar norocul pe un gen de avantaj, pe o speculatie de moment. 

Azi intram în contact cu complicatii dureroase pentru ca îndemnul astral ne duce 
pe un ring unde sa ne întâlnim, ca în urma cu doi ani, cu un adversar puternic. Ceea ce 
începem azi, ceea ce traim sau experimentam azi se va finaliza în 25 octombrie, când 
Luna si Marte, cu cele doua suite, cu cele doua alaiuri se vor opune din nou. 

Dincolo de aceste previziuni complicate, 26 septembrie ne aduce o ipostaza 
inedita, o revelare a elementului pozitiv care da propriei vieti un sens înalt, valoros, 
stabil. Fiintelor cu un înalt nivel de perceptie azi li se va permite accesul la Lumina 
subtila într-un mod straniu, neobisnuit si intens. Firele vietii, firele destinului, firele 
karmice care vin dintr-un trecut adânc si se pierd într-un viitor neclar si mereu în 
formare iau azi înfatisari neobisnuite. Corpul fizic, structura materiei, atractia spre 
simtul practic si echilibru, spre concret si prezent vor avea în aceasta perceptie o 
stralucire aparte. 
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26 septembrie este pentru noi toti, indiferent de nivel, o zi de top, o zi de intense 
reverberatii sufletesti de care mult timp ne vom aminti. 

 
 
Luni, 27 septembrie 
Tabloul cromatic pe care Saturn, de câteva saptamâni încoace, îl construieste prin 

careul cu Axa Dragonului, se împlineste azi în forma finala si va impune agresivitatea ca 
regula generala, iar desprinderea, segmentarea, ajustarea, atacul rece drept valorile 
esentiale ce trebuie cultivate. 

Ultimul careul al lui Saturn cu Axa Nodurilor, tot pe semne cardinale, a mai fost 
în 2005 când, din Rac, a reformulat ideea de granita, de conturare, de frontiera mentala, 
de delimitare pe spatii culturale si valorile traditionale încurajând ideea de unificare, 
topire, conservare pe principiul asocierii pe noi baze, pe noi idei. 

Daca din Rac, în 2005, Saturn a lucrat asupra traditiilor si valorilor socio-
culturale, acum, din Balanta, va lucra asupra relatiilor personale, asupra diferentelor de 
structura si continut între zone geografice, între straturile sociale, între generatii, 
impunând o amestecare a valorilor într-un aliaj periculos menit sa rupa o regula, sa 
anuleze un titlu, sa impuna o decadere sociale pentru a face loc acelor valori care s-au 
conservat prin vointa proprie si care nu au nevoie de feed back pentru a se mentine. 

Astfel, cu o periodicitate de 5-6 ani acest gen de experienta se produce impunând 
o reglare a trecutului în raport cu noile curente, cu noile valori. Saturn, în felul acesta, va 
urma construirea de noi baze, ajustarea regulilor pentru a salva sâmburele de adevar pe 
care trebuie sa-l protejeze si sa confere vietii si idealurilor un caracter practic si solemn. 

Careul lui Saturn la Axa Dragonului de anul acesta este foarte dificil pentru ca îl 
prinde în fereastra sa si pe Pluton si pe Soare, de asemenea în careu, complicând 
valentele si aducând evenimentelor sociale o mare amploare. 

Se spune ca atunci când Saturn trece printr-un asemenea unghi îi cearta pe 
oameni pentru risipa pe care au facut-o si le impune o perioada de post, de abstinenta. 
El le cere sa-si corecteze comportamentul si le arata care sunt elementele sociale si 
personale pe care trebuie sa le imbunatateasca. 

În viata privata careul amintit aduce semne de stabilitate prin segregare, prin 
descoperirea unor adevaruri ascunse, multe dintre ele care contravin armoniei si 
stabilitatii familiale/personale, asa cum era ea construita. Se fac gesturi împotriva celui 
mai apropiat din familie, se loveste în cel slab, se sisteaza o ratie, o subventie, un sprijin 
pentru a-l motiva sa lupte pentru supravietuire. Lupta pentru supravietuire este, prin 
acest tip de aspect, o mare dezamagire. Acum oamenii îsi pierd încrederea unii în altii 
sau si-o întaresc alegând sa construiasca un alt gen de relatie, sa o preschimbe pe cea 
existenta sa o ajusteze, sa o îmbogateasca sau sa o saraceasca pe aceasta cu noi 
elemente. Acest gen de trezire la realitate este încarcata de o mare duritate pentru ca, 
prin implicarea Soarelui si a lui Pluton în aspect, echilibrul emotional este puternic 
zdruncinat. Nici gândurile, nici sentimentele nu sunt pe fagasul lor, iar despre judecata 
si discernamânt nici nu mai poate fi vorba. Relatiile sunt evaluate prin rezultate 
concrete, bani, sustinere prin efort fizic, suport emotional sau temperarea fricii de 
singuratate. O parte din ideile si directiile stabilite pe acest unghi îsi vor gasi, cu mare 
efort, împlinirea. Altele se vor preschimba în traume si le vom numi “Asa ceva nu vreau 
sa mai traiesc”, “Nu vreau sa mi se mai întâmple asa ceva”, “Nu vreau sa-l/s-o mai vad 
niciodata” s.a.m.d. 

Pe segmentul social oamenii îsi pierd rabdarea si se dezic unii de ceilalti. Uneltesc 
pentru a se submina, asa cum s-a tot întâmplat de-a lungul acestui an, si considera ca 
prin asta destinul le ofera o oportunitate spre a se ridica deasupra unor inamici. Se 
aplica sentinte emotionale, se invoca motivul infidelitatii si pentru acestea se va gasi un 
tip de sanctiune care va fi atât de dureros si penibil încât peste tot în societate va domni 
teama de pedeapsa ori o agitatie fara suport real, fiecare strigându-si propria 
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nemultumire, propriul esec. Acest gen de penitenta va pregati solutia anului 2010 care 
va veni prin conjunctia lui Pluton cu Capul Dragonului (27 noiembrie 2010). 

Implicând cele doua tipuri de directii ale acestui unghi, pe fondul trigonului pe 
care Luna îl va împlini azi cu Mercur, trebuie sa ne asteptam de la 27 septembrie ca la o 
zi de înstiintare, de anuntare la rampa a elementelor asupra carora atât în viata privata, 
cât si în cea sociala, vom avea de lucrat, eliberând destinul de reziduuri sau încarcându-l 
cu senzatii si fapte care acum sunt contrare realitatii. 

Prin urmare, 27 septembrie aduce unul din marele evenimente ale lui 2010. Se 
separa din nou apele si oamenii se regrupeaza în noi centre de putere, asa cum au facut-
o în 2005 sau în 1999, dar de aceasta data pe alte motivatii, idealuri si folosind alte 
instrumente. 

Multi vor avea gânduri de parasire a familiei, serviciului, orasului, tarii sperând 
ca prin asta sa-si rezolve o parte din tensiunile existentiale. Nu doar azi, când acest 
unghi se împlineste la grad perfect, ci de câteva saptamâni bune aceste tendinte 
framânta cuplurile tinere, asociatiile nou înfiintate sau noile centre de putere reformate 
de-a lungul acestui an, în special în primavara, îndemnându-le sa se îndrepte spre acele 
elemente ale societatii care au trecut testul eficientei în timp. Ca este vorba de mai multi 
bani sau de mai multa putere, de integrarea unui membru nou gruparii sau de a da curs 
acestor sperante pentru a porni demersuri ce au nevoie de timp pentru a se finaliza, 
toate vin dintr-un strigat interior, dintr-o solicitare dureroasa, dintr-o exprimare 
precipitata a unei nevoi pentru îndeplinirea careia întreaga existenta se va reconfigura. 

Daca ne-am îndoit de proverbul “Aveti grija ce va doriti pentru ca s-ar putea sa 
primiti”, este suficient sa dam curs tendintelor acestei zile si ne vom convinge de 
caracterul lui practic si de profunzimea sa existentiala. 

 
 
 
Marti, 28 septembrie 
Ultimul segment al zodiei Taur aduce Luna în postura de mesager al unor 

informatii speciale. Fiind în exaltare (Taur), Luna intra într-o relatie de concurenta cu 
Venus, planeta care guverneaza acest semn, pentru ca ea se afla în cadere, în Scorpion 
(semnul opus Taurului). O confruntare pe valori feminine, o divergenta de opinii legata 
de forma obiectelor, denumirea sau destinatia lor poate duce o întâlnire simpla, 
întâmplatoare a doua persoane pe un tarâm periculos. Azi, asa cum spune proverbul, 
tacerea este de aur pentru ca Venus si Marte, aflate în conjunctie, sunt alimentate, prin 
trigonul cu Lilith, de acele neadevaruri care atrag atentia oamenilor, de acele bârfe care 
sunt primejdioase, de acele trasaturile ale conversatiei care mutileaza întelegerea si îl 
poate compromite si pe cel mai obiectiv dintre noi. 

Careurile pe care Luna le are de ridicat în fiecare luna cu planetele de pe final de 
Varsator (Neptun si Chiron) aduce noptii vise tulburatoare, confuze, cu personaje reale 
angrenate într-o disputa ireala fara sa aiba vreun mesaj sau sa prevesteasca ceva. Apoi 
sextilele cu Jupiter si respectiv Uranus alunga gândurile cuminti, puritatea sufletului, 
indiferent de doza, si îi îndeamna pe oameni la vorba fara rost, patima discutiilor 
împotriva celor care nu sunt prezenti. Semnul de leziune prin intermediul 
audiovizualului este azi unul puternic si nu trebuie sa fie trecut cu vederea. 

Trecând în Gemeni (9:10), Luna va mentine acest impuls al vorbelor fara rost, 
încurajând destinderea atmosferei fara a tine cont de calitate expresiilor sau mesaj. 

Pe acest fond, Junon va parasi semnul Leului si va intra în Fecioara, pâna pe 28 
decembrie când va trece în Balanta. Pentru Junon, Fecioara este un semn de agresiune 
pentru ca limiteaza sentimentele la nivelul nevoilor practice: “Am nevoie de un partener 
pentru ca...”, “Vreau sa ma împrietenesc cu X pentru ca...”, “Mi-e mai bine cu X prieten 
decât cu Y pentru ca...” s.a.m.d. pâna la un punct acest gen de motivatie conduce 
individul spre succes social, organizându-l si punându-l în situatii pe care sa le rezolve si 
deci, prin asta, sa-i sporeasca încrederea în sine. Totusi, nu trebuie sa fim naivi si sa 
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credem ca putem sa-i dictam inimii, ca putem sa-i punem conditii fara sa suportam 
consecintele. Astrologul stie deci ca inhibitiile în relatiile intime, lipsa de sinceritate în 
relatiile profesionale ori între partenerii de afaceri sau în orice fel de întelegeri vine 
dintr-un excesiv simt al conservarii, dintr-o teama patologica de a mentine un nivel, nu 
din dragoste de confort, ci din teama de putin ori saracie materiale, afectiva sau 
spirituala. Junon în Fecioara închide deci inima, o îngheata în reguli si îi face pe oameni 
sa zâmbeasca mai larg si mai usor când nu au sentimente pe care sa le dovedeasca. Daca 
nu luam în usor aceasta pozitie astrala si ne gândim ca în general societatea noastra are 
un evident caracter superficial, ca nevoile de stabilitate materiala si de împlinire sexuala 
sunt cele doua impulsuri care motiveaza asocierile, doar pe trece lui Junon în Fecioara 
am putea sa anticipam un interval de trei luni de mentinere, stabilizare si consolidare a 
ceea ce pâna acum oamenii au gândit sau si-au dorit, dar s-au temut sa atinga. Fecioara, 
pe aceasta directie a degradarii va fi în primul rând dezordonata, neîngrijita si infidela. 
Ambitia îi va orbi pe oameni si tocmai de aceea vor cere prea mult celor cu care se 
asociaza invocând sinceritatea, devotamentul, prietenia sau datoria. 

Junon azi va veni mai mult cu o înclinatie spre inventariere. Fara sa realizam în 
ce directie merg sentimentele ne vom trezi ca stim cum sunt oamenii din jur, care le 
sunt gândurile si intentiile pe care, de altfel, le vom judeca rece, distant, obiectiv, în 
absenta oricarei reactii emotionale. Multi astrologi considera ca Fecioara este un semn 
al rezultatului, al agoniselii si recoltei, ca ea aduce în centrul atentiei ceea ce natura, de 
la Berbec si pâna în acest punct, a construit. Pe 6 decembrie 2009 Junon intra în Berbec 
aducând la lumina un nou ciclu al vietii. Acum, actiunile pe care le-am sadit începând cu 
acea data în plan social se vad prin volumul recoltei, prin calitatea ei si prin genul de 
relatii pe care ni le facem cu averea pe care o detinem. 

Prin urmare, azi începem sa culegem roadele a aceea ce am început sa cultivam 
în sfera sentimentelor si a relatiile personale din decembrie 2009, de când Junon a 
intrat în Berbec. Nu va conta atât de mult ca la fiecare doua-trei luni (de câte ori Junon a 
schimbat semnul) ne-am aratat altfel, ne-am schimbat tactica si ne-am laudat în sine 
pentru fiecare pas mic pe care l-am facut, ci acum va conta ceea ce am gresit fata de altii 
pentru ca va trebui sa ne pregatim si psihic si fizic si emotional pentru a primi refuzuri, 
negatii, critici sau provocari la care sa nu putem sa le facem fata decât daca de undeva 
din subtil un înger protector ne va turna din când în când în cap câte o picatura de 
întelepciune. 

Azi se modifica tipul de relatii, se construiesc noi valori si sunt invocate fapte 
eroice pe care unii dintre noi le vor lauda, altii le vor acuza. Va parea o zi obisnuita în 
contextul si dupa trasaturile definitorii ale societatii noastre, dar pentru cei care doresc 
sa traiasca cu Lumina, pentru cei care se consuma sau îsi consuma suflul în focul 
autocunoasterii si progresului interior contactul cu natura fragila a fiintei umane, cu 
tendinta continua spre degradare este un moment de deziluzie care îi poate dezamagi 
foarte mult. 

Nu trebuie sa visam la povesti cu zâne si feti frumosi doar pentru ca Fecioara este 
semnul puritatii si sublimarii naturii inferioare, ci trebuie sa fim convinsi ca locul în Rai 
nu-l primeste nimeni de la sine, ci este adjudecat dupa o lunga perioada de efort. Fiind 
acum într-o perioada de analiza, de final, de recolta, vom realiza daca ne întoarcem la 
faptele trecutului, la umilinte sau retrogradam pe scara sociala ori trecem într-o noua 
dimensiune, pe un tarâm nou, într-o alta stare de spirit sau într-un nou statut social. 

 
 
 
Miercuri, 29 septembrie 
Singurul aspect pe care Luna îl va împlini azi este careul cu Lilith si asta ar sugera 

ca ziua se avea o nota negativa, trista sau complicata de intrigi si rautati venite din 
anturaj. Trebuie însa sa luam în considerare ca acest careu se produce în separatia a 
doua trigoane importante: trigonul Luna-Soare si trigonul Luna-Saturn. Apropierea 
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Soarelui de Saturn este pentru Luna, dupa ce a trecut cu fiecare dintre acestea printr-o 
relatie de asociere benefica, de întelegere mutuala, un semn de tradare, de îndoiala 
penibila, de desprindere de un întreg pentru ca acel element nu poate tina pasul cu noile 
schimbari, nu poate mentine o stare de armonie, nu se poate integra în noul curent pe 
care planetele, de-a lungul întregii veri, l-au predispus. 

Fondul general este unul bun, iar semnalele care ne vin din societate ori 
îndemnurile sunt benefice si constructive, menite sa consolideze relatiile pe linie 
ierarhica, dar pe si cele dintre oamenii situati pe acelasi nivel. 

Aceasta samânta de scandal pe care o va simti fiecare ca venind din interior, are o 
sursa subtila, intuitiva, subconstienta sau vine sub forma unei informatii dintr-un sector 
asupra caruia nu putem interveni. Unii, când vor încerca sa-si explice acest aspect, se 
vor gândi la necunoscut, altii vor ridica din umeri si pe loc îsi vor pierde încrederea, iar 
împreuna cu ea întreaga armonie din jur se poate risipi. 

Relatia Lunii cu Lilith se poate complica foarte usor, dar mai ales când între 
acestea se construiesc unghiuri negative, ca acesta, vine sa scoata la lumina o 
dizarmonie fiziologica, o disfunctie organica în stare sa dea peste cap întregul organism, 
întreaga stare psihica. Fie ca de la o durere de cap aruncam totul pe fereastra fie ca, 
acolo unde individul duce o viata echilibrata si pura, un simptom confuz îl tine departe 
de un nou pas important al vietii sale, de o noua serie de întâlniri sau fapte savârsite pe 
sector public sau în intimitate. Totul pare sa se încurce, dar este doar un impuls, iar cine 
va dori sa nu se lase influenta de acest stres astral îsi va impune vointa si va cauta cu 
privirea ceea ce este bun si stabil. 

Prin urmare, ziua de 29 septembrie este un instrument menit sa incomodeze, 
sa tortureze, sa chinuie, sa încurce ceea ce era bun si stabil pâna acum. Gândurile se duc 
la vale, revine pesimismul si îndoiala, iar relatiile personale se îndreapta spre un sector 
al rigiditatii sau incertitudinii. Faptele sociale vor fi alimente de dorinta de supravietuire 
si daca, fara un efort interior, fara un aport personal substantial, vine spre noi bucuria si 
pozitivismul ele ascund o limitare, o motivatie egoista, un disconfort pe care dorim, prin 
acel comportament, sa-l depasim, sa-l rezolvam sau sa-l ascundem. 

A combate acest unghi nefast dintre Luna si Lilith cu ajutorul Soarelui si lui 
Saturn, a fortelor cumulate impuse de vechiul stapân (Saturn) si actualul (Soarele) 
înseamna a dispune de o mare mobilitate interioara si o experienta pe masura. Cei care 
nu dispus de asa ceva, care au reactii lente si procesele mentale nu sunt educate sa 
proceseze rapid elemente practice sau abstracte cu mare rapiditate, sunt invitati la un 
efort de vointa. Acestia, pentru ca se mentin în cadrul fortei si încrederii, trebuie sa-si 
impuna atentia pe realizarile concrete ale zilelor anterioare, pe întâmplari reale si sa se 
tine departe de explicatii sau concluzii, oricât de reale s-ar parea. Disimularea ia azi 
forme nebanuite. 

 
 
 
Joi, 30 septembrie 
Ultima zi a lunii septembrie aduce o multitudine de aspecte ce deriva din trecerea 

Lunii pe ultimul sector al zodiei Gemeni, dar si din parcurgerea ei a primelor grade ale 
zodie Rac. Soarele azi va trece prin careul cu Axa Dragonului si va pregati terenul lui 
Saturn, care, în curând, va trece si el prin aceasta ipostaza. Marte va împlini azi un 
trigon cu Luna neagra si va dezlantui acele forte negative pe care, din bun simt si 
educatie, este bine sa le tinem departe de ceilalti, spre a nu le arata în public sau a face 
demonstratie de forta având la baza impulsurile antisociale predispuse de acest unghi. 

Prima parte a zilei ne va centra pe autoeducatie. Indiferent ca ne vom preocupa 
de scoala, educatie, cultura, de inclinatei spre arta, muzica, spre stiintele exacte sau ca 
ne lasam îndrumati de un apropiat dispus sa ne insufle din spiritul sau practic, prima 
parte a zilei este una plina de forta, de forta cunoasterii, de tensiunea acumularii de 
cunostinte ori de grija formarii de noi deprinderi. Pe acest fond competitia va lua noi 
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forme de exprimare si va încuraja spre schimburi de idei care pot duce, acolo unde se va 
confunda dorinta de spectacol cu atragerea atentiei pe baza competentelor, la dispute, 
replici încarcate de venin, invidii sau, acolo unde oboseala îsi spune cuvântul, la abuzuri, 
atacuri la persoana sau agresiune împotriva unui grup. 

Acest fond, aceste înclinatii vor beneficia de motivatii sublime. Unele dintre ele 
vor fi elemente de autodepasire, de înfruntare a destinului, de contractie, de reactie pe 
baza fricii si dezvoltare a ambitiei pornind de la o umilinta, un refuz ori o agresiune. 

A doua parte a zilei va concentra agresivitatea ce s-a manifestat în prima parte, 
fie prin mutarea conflictului într-un alt sector, fie prin amplificarea suferintei interioare, 
prin dezvoltarea unui dialog interior complicat si epuizant. Ne vom consola unii pe altii, 
ne vom îndragi mai mult pentru ca prin asta ni se va parea ca succesul, linistea, 
întelegerea vor fi mai aproape de noi. 

Este însa demn de remarcat de suntem înca sub influenta vibratiilor zodiei Pesti, 
asa cum s-a întâmplat si saptamâna anterioara, si multi vinovati, declarati asa la finalul 
zilei, vor putea sa cada din nou în picioare, vor putea din nou sa se întoarca la vechiul 
mod de a fi, sa o ia de la capat cu stresul, curajul de a jigni, pasa raspunderea, atrage 
insuccesul, refuza munca sau educatia. 

Prin urmare, 30 septembrie este o zi de mare mobilizare interioara. Multe din 
cele ce se vor întâmpla pe spatul public ne vor invita din nou la o lectie de forta 
interioara, disponibilitate spre a lucra cu instrumente practice, de a gândi profund si de 
a reactiona cu mare viteza la stimuli. Azi avem nevoie de limbaj, de forta, de tonalitate a 
voce, de gândire limpede si disponibilitate spre a lua contact cu neprevazutul. Nu sunt 
bune planurile, indiferent cum si pentru ce ni le vom construi. Este potrivita atitudinea 
obiectiva în care nici bucuriile intense si nici umilintele foarte mari nu ne pot distruge 
pozitia stabila pe care o avem. Acolo unde vom oscila, ecoul social ne va invita la 
acumularea de informatii suplimentare sau lectii de viata. De acolo vor sari multi 
“specialisti” în cunoastere sau dezvoltare personala care stiu totul, înteleg totul, dar, 
când trebuie sa demonstreze, nu pot sa faca nimic. 

Pentru a ne mentine în limita trasaturilor pozitive ale careului pe care azi Soarele 
îl împlineste cu Axa Dragonului trebuie sa ne amintim de versul eminescian “De te-
ndeamna, de te cheama, /Tu ramâi la toate rece”. 

 
 
 
Vineri, 1 octombrie 
Luna octombrie debuteaza cu o conjunctie Soare-Saturn, pe faza descendenta a 

opozitiei pe care Luna, din domiciliu (Rac), o face cu Pluton din Capricorn. Se ridica 
astfel un careul în T pe semne cardinale cu un focar puternic, impunator (conjunctia 
indicata), care va domina întregul spectru al vietii sociale dintr-o casa a III-a a 
comunicarii, a drumurilor scurte, imediate, neprogramate, a studiilor medii, a 
deschiderii fata nou pe baza unui motiv material, pecuniar sau pentru a intenta o 
dezvoltare personala menita sa confere succes imediat. Plasând un semn al contractiei si 
racirii (conjunctia Soare-Saturn) într-o casa de dinamism si actiune, de expansiune pe 
linia vorbirii si a gesturilor largi, se va impune de la sine ancorarea într-un gen de 
educatie primita din situatiile anterioare, de la parinti, profesori. Reversul, cum este de 
asteptat, vine pe linia refuzului oricarei autoritati si poate genera conflict cu parintii sau 
profesorii, cu superiorii ierarhici, cu cei care se vor ocupa pâna la sfârsitul anului de 
transferarea informatiilor pentru formarea de deprinderi si competente. 

Azi ne vom confrunta cu un semn de destin, cu un miracol al vietii personale, cu o 
deschidere speciala prin care un element esential misiunii personale este integrat într-o 
suita de fapte personale sau sociale în asa fel încât împlinirea destinului sa fie posibila. 
În functie de pozitivitatea faptelor savârsite din decembrie 2009, de când Junon a intrat 
în Berbec si de când am intrat într-un tunel al încercarilor existentiale, azi vom primi 
bucurie sau tristete, succes sau esec în asa fel încât linia dintre extaz si disperare sa fie 
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atât de subtire încât în orice clipa avem impresia ca se poate trece dintr-un sector într-
altul. Azi ne amintim de persoane celebre, de experiente speciale de care am avut parte 
de-a lungul vietii, de sentimente profunde sau de evenimente tragice. Toate ne-au 
impresionat foarte mult si azi, când Axa Dragonului smulge experientele personale si le 
transfera grupului (Luna în conjunctie cu NS), ne simtim dintr-odata translatati, 
relocati, plasati într-o noua dimensiune a gândirii, a sentimentului sau catapultati într-
un sector social la care doar am visat, meditata sau de care ne-a fost foarte teama. 

Semnul de progres, de descoperire a unui nou mod de adresare, a unei psihologii 
comportamentale, exprimata printr-o alta dinamica a spiritului, aduc destinului o noua 
înfatisarea si, în functie de calitatea sa, o noua modalitate de exprimare (pentru 
caracterul pozitiv) sau o noua forma de ambitie (pentru caracterul negativ). 

Când Soarele si Saturn se întâlnesc într-o conjunctie oamenii se opresc pentru o 
secunda din agitatia sociala, se dovedesc a fi mai responsabili, mai rabdatori, mai 
practici si îsi vor îndrepta eforturile pentru a acumula valori verificate în timp sau 
pentru a învata din experientele celor maturi si întelepti. Azi avem de-a face cu prima 
conjunctia Soare-Saturn de când Saturn a intrat în Balanta în acest ciclu (29 octombrie 
2009). Pentru toti este o experienta inedita, indiferent de vârsta, însa cei care nu au 
împlinit înca 30 de ani, care s-au nascut dupa 23 septembrie 1980, au parte acum de un 
dinamism si o explozie de evenimente care îi pot îndrepta pe un drum gresit. Încercarile 
ne vin prin oameni, nu prin faptele lor, prin faptul ca ne ies în cale, ca ne declaram 
prietenia fata de cine nu trebuie, ca apucam, pâna în 2012 sa cerem sau sa acceptam o 
cerere în casatorie, sa semnam un act de constituire a unei firme sau de colaborare pe 
termen lung cu o persoana pe care nu am vazut-o niciodata pâna acum sau pe care nu 
am mai întâlnit-o de mult timp. Unora ziua de azi li se va parea mana cereasca si 
nicicum nu vor încerca sa înlature valul iluziei care le întuneca judecata. Se vor bucura 
doar de ceea ce le vor oferi ochii si fug de spiritul critic ori de analiza. Ceea ce va veni 
spre noi ne va duce spre restrictii de natura relationala, rupând, împreuna cu ceea ce se 
evidentiaza acum, încrederea ca vreodata bucuria si succesul ne vor mai înalta vreodata. 
Se deschide deci un drum nou în viata, o noua cale a sufletului, un nou traseul socio-
profesional si cu cât este mai simplu si mai usor de abordat cu atât mai dificil va fi 
finalul. 

Elementele asupra carora se va lucra acum depasesc însa cadrul vietii private si în 
ceea ce privesc faptele, cât si consecintele. Oamenii îsi vor îndrepta atentia spre 
administrare, spre cei care le gospodaresc valorile si vor dori, peste noapte, sa puna în 
aplicare reguli pe care pâna cum nu le-au folosit pentru ca i-au speriat. Acum, în lumina 
acestei încercari majore, frica dispare din câmpul simturilor, dar ceea ce ea anunta 
ramâne. Azi se va simti mult si subtil, dar gresit si împotriva propriei stabilitati. 

Cei superiori au acum ocazia sa-si îndeplineasca un mare vis. Oamenii care vin 
spre ei îi vor chinui, îi vor stresa si prin asta îi vor motiva sa-si foloseasca acel potential 
pe care, fara conditionare, nu l-ar fi folosit. 

Prin urmare, trecerea Soarelui prin curtea lui Saturn trezeste orgolii si ambitii 
pe care unii nu le-au cunoscut deloc, iar altii le-au cunoscut cu intensitate acum 30 de 
ani când, pe echinoctiul de toamna, cei doi se întâlneau si când Pluton trecea în al treilea 
decan al zodiei Balanta. Atunci parfumul unei noi ere, a unei noi modificari sociale, a 
unei crize comportamentale redefinea ideea de problema sociala, de conflict, de razboi 
rece, de incident. Mult mai concentrate pe zone de influenta atunci, probleme 
nerezolvate prin conflict armat în intervalul anterior, în special cu Al Doilea Razboi 
Mondial sau dezlantuirea imperiului comunist, au cautat o solutie printr-un alt gen de 
tratative, abordare sau printr-o redimensionare a politicii externe. Acum, în plina criza 
economica, vechile conflicte au nevoie de un nou mod de abordare. Reindatorarea 
statelor pe motivul crizei are ca principala consecinta scaderea nivelului de trai si 
putinul, acumularile, munca în conditii grele sau efortul facut pentru a plati o datorie 
mai veche este, de departe, domeniul lui Saturn. Aceasta ipostaza a conjunctiei cu 
Soarele se va repeta si în 2011, însa pe un alt cer, cu alte pozitii, dar si dupa consumarea 
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careului malefic Saturn-Uranus-Pluton care ne-a reformulat întrega existenta de-a 
lungul lui 2010. 

1 octombrie va parea unora doar o zi obisnuita, ea este însa o zi în care fisura 
dintre faptele trecutului si consecintele lor devine vizibila si prin asta va permite 
scurgerea spre savârsire, spre împlinire si consumare a acelor demersuri care vor 
reconfigura centrele de putere, asa cum se întâmpla o data la 30 de ani. 

Începând cu ziua de 1 octombrie 2010 unii vor intra în istorie drept Contele de 
Monte Cristo, Contele de Saint Germain ori ca Mao Tzedong sau Elena Ceausescu. 

 
 
 
Sâmbata, 2 octombrie 
Desi romantici si dispusi spre efort, cu Luna în Rac, avem azi de înfruntat o noua 

serie de evenimente astrale, de aceasta data de o mai mica amploarea, dar la fel de 
impunatoare, agresive si determinante. 

La putin timp de la miezul noptii, Mercur va trece prin opozitia cu Jupiter pe care 
o construieste de la începutul saptamânii si care va aduce ca principala trasatura o 
limitare a puterii de deciziei, a gândului corect si a vointei la nivelul resentimentelor, a 
nevoilor care nu sunt urgente si care vor consuma întreaga vointa si energie. În a doua 
parte a zilei, acelasi Mercur se va afla în opozitie cu Uranus, care înca nu s-a separat 
definitiv de Jupiter, aducând zilei o trasatura negativa, un ghinion pe deplasari, drumuri 
facute în interes de serviciu, cu scopul de a obtine ceva, de a oferi, de a colabora ori de a 
realiza un schimb de idei dintr-un considerent practic. 

Maniera în care aceste doua opozitii vin si trec, în viteza cu care Mercur se 
grabeste sa termine tranzitul prin domiciliu, aduce zilei un neastâmpar, o agitatie, o 
grija, un stres pentru lucruri care nu sunt importante. Multi îsi vor face griji pentru 
probleme care nu au aparut înca, pentru situatii pe care azi le vad mai dificile decât 
sunt, pentru studii, bani, avere personala, pentru starea drumurilor, criza mondiala 
sau... capra vecinului! 

Luna, condimenteaza aceste impulsuri cu unghiuri pozitive pe care le realizeaza 
cu aceste trei personaje (Mercur, Jupiter si Uranus) cautând sa intervina în aspect prin 
calitatea de mediator. Greutatile pe care si le vad acum disproportionat îi ajuta pe 
oameni sa devine mai sociabili, sa renunte la aroganta ori la înfumurare, la invidie, ori la 
minciuna pentru a se întelege mai bine unii cu altii. Aspectul induce timiditate, retinere, 
amplificând acea sensibilitate care nu a fost atinsa de greutatile lumesti. Multi nu s-au 
gânditi ca lipsa banilor poate conditiona bagajul de cunostinte, mai ales acum când este 
suficient sa ai un calculator conectat la internet ca sa fii la curent cu noutatile. Totusi, 
acest gen de dinamism, de goana dupa ceea ce straluceste mai tare, dupa ceea ce atrage 
atentia prima data, dupa cuvintele care „dau din coada”, care inspira linguseala si 
proasta administrare a cunostintelor indica superficialitate, iar superficialitatea, cu 
Luna în Rac, este efectul unei traume sau a unei experiente traumatizante pe care acum 
o retraim. Indiferent ca suntem înjurati a doua oara anul acesta pe strada, ca suntem 
furati sau ca primim un refuz din partea unui sustinator care ne informeaza cu aroganta 
si limbaj trivial ca nu mai detinem calitati care sa-l intereseze, toate impun asupra 
sensibilitatii Lunii din Rac o greutate speciala. 

Nu se poate anticipa, doar din analiza generala, care va fi efectul acestor lovituri, 
dar în mod sigur va exista un gen de reactie, un mod de aparate, un mod de raspuns si 
nu oricum, ci unul foarte personal si puternic. 

Spre seara, Luna va trece în Leu încalzind atmosfera si aducând siguranta si 
stabilitate. În încercarea lor de a se detasa de ceea ce s-a întâmplat peste zi multi dintre 
noi chiar vor reusi pentru ca dispun de mai multa putere, de mai multe rezerve sau de 
un autocontrol mult mai bun. Seara se va desfasura, asadar, într-un cadru intim, 
abordând acele fapte care ne confera echilibru si încredere în sine. 
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Prin urmare, 2 octombrie este prima zi, din seria Soare în cadere (Balanta) în 
conjunctie cu Saturn în exaltare (Balanta), când vom face istorie. Pentru cei care îsi 
traiesc viata într-o simplitate inumana, care se complica pentru lucruri mici si considera 
ca viata este un privilegiu pentru care trebuie sa calce în picioare principii sau reguli 
morale cu abuz si opulenta, 2 octombrie le va vorbi despre cât de greu este sa traiesti ca 
frunza în vânt, fara un scop si fara un ideal, de dragul unei veri despre care s-a crezut ca 
va fi vesnica. Azi, brusc, vine iarna si pe unii dintre noi îi prinde fara haine potrivite si 
fara o atitudine menita sa ajute metabolismul sa se adapteze la noile temperaturi. 

Forta cu care suntem atrasi acum într-un carusel de evenimente sociale ne face sa 
traim sentimente de însingurare si durere, de abandon si eliminare dintr-o structura. 
Forta si viteza cu care ele se deruleaza nu ne permite nici macar sa abordam o 
rememorare pozitiva a perioadei care s-a încheiat. Dintr-odata o pala de vând ne ridica 
si ne duce în locul de unde am fugit, în fata celui pe care l-am ocolit sau într-o intersectie 
unde, la începutul anului 2010, am refuzat sa face alegerea potrivit, am refuzat drumul 
corect. 

Recomandarea pentru aceasta zi este una de natura strategica: trebuie sa ne 
pregatim din timp pentru aceasta zi, pentru efortul de vointa si modificarile pe care ni le 
impun acum vibratiile astrale. Este ca si cum suntem invitati din nou la o viata de 
familie pe care nu am dorit-o, dar asupra careia destinul ne invita din nou sa reflectam 
sau sa parcurgem experiente importante. 

Daca acest avertisment este consultat pâna în ziua de Luni, 27 septembrie 
(începutul saptamânii) atunci toata saptamâna ne puteam ocupa de pregatirea acestei 
zilei de 2 octombrie. Vom cumpara daruri, ne vom odihni mai mult, vom citi 
suplimentar si ne vom lasa cuprinsi de un entuziasm aparte de parca picioarele ni se 
ridica de la sol în asteptarea unei întâlniri remarcabile. 

 
 
 
Duminica, 3 octombrie 
În jurul orei 5:00 Mercur va intra pe ultimul grad al zodiei Fecioara, adica în 

ultima etapa de transfer, tranzactie, de schimbare sau preschimbare de valori de 
indicare a acelor resurse pe care va trebui sa le conservam foarte bine pâna pe 21 
octombrie. Pâna la 18:03, când Mercur va trece în Balanta, Luna va împlini un sextil cu 
Saturn din Balanta si altul cu Soarele, în aceeasi fereastra a conjunctiei Soare-Saturn. 

Prima parte a zilei devine astfel un instrument pe care îl vom folosi în 
comunicare, construirea unor strategii de viitor, initiative, contacte cu persoane cu care 
pâna cum nu am mai vorbit sau pentru care nu am intervenit niciodata. Multe din 
evenimentele acestei saptamâni se vor decanta azi, se vor aseza într-o albie si îsi vor 
cauta un loc stabil pentru a deveni amintiri. În viata intima acestea vor gasi un loc stabil 
doar în ceea ce priveste disponibilitatea fata de munca, serviciu, fisa postului, sot/sotie 
sau iubit/iubita, fata de prieteni. Rezultatele evenimentelor desfasurate de-a lungul 
saptamânii care vin azi spre noi ne va încuraja spre mai mult efort, spre sarcini 
suplimentare, spre acele initiative care sa sporeasca numarul de contacte si durata 
efortului. 

În a doua parte a zilei, când Mercur va trece în Balanta, forta cu care am fost 
impresionati în prima parte a zilei, planurile care ne-au solicitat gândirea si spiritul 
practic în primele ore ale zilei se îndreapta acum spre o stare de spirit. Devenim astfel 
mai încrezatori într-o idee, într-un ideal, într-un plan fara sa avem certitudinea ca avem 
sansa sa atingem finalul. Oamenii devin mai linistiti, dar se grabesc sa se ajute unii pe 
altii pentru a avea un spor de bunatate în destin sau pentru a se pregati pentru ceea ce 
reprezinta luna noiembrie 2010 – o mare încercare a anului. 

Tranzitul lui Mercur prin Balanta de doar 18 zile afecteaza toate relatiile 
diplomatice, strategiile economice, devizele firmelor, echilibrul si armonia maritala, 
sinceritatea fata de propriul destin si maniera prin care vor fi gestionate conflictele 
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personale. Vine o perioada de 18 zile de tulburari interioare, de contradictii, de îndoieli, 
de nevoi neobisnuite sau intense fata de o persoana sau fata de un nou destin. Ne vom 
trezi, în tot acest interval, ca vin peste noi amintiri si senzatii pe care nu vom putea sa le 
întelegem pe deplin pentru ca ele sunt stari sintetice ale marile evenimente ale vietii. 
Ceea ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani ne tulbura acum, însa va trebui sa cautam 
cumva sa ne linistim pentru ca întregul mesaj este benefic. Instabilitatea Balantei se 
sprijina pe teama, iar teama pe agresivitate. A uni nepasarea (defectul impus de acest 
semn) cu agresivitatea, înseamna a sanctiona prin neparticipare, prin lipsa de implicare 
sau prin abandonarea unui proiect, a unui plan sau, mai concret, a unei persoane când 
are cel mai mult nevoie de sustinere. Nu putem aici sa nu facem trimitere spre 
perioadele intense din timpul verii când am fost invitati la analiza si acumulare, la 
maturitate si respect fata de oameni si destinele lor pentru ca acum, având o karma 
buna asupra careia sinteza celor 30 de ani va veni, vom putea mult mai usor sa 
întelegem efortul pe care trebuie sa-l facem, sa-l mentinem, sa-l continuam asa cum ne-
am propus sau asa cum am început. 

Prin urmare, ultima zi a saptamânii, pentru foarte multi dintre noi, va fi o zi de 
ratacire. Într-un fel vom fi în primele ore si în alt fel vor fi spre seara. Multi vor trai 
finalul ei cu un mare regret ca au vorbit cu gura fara ei, ca au promis ceea ce nu mai pot 
face, ca au încercat sa salveze titanicul si ca acum se vor face de râs în fata unui 
asemenea esec. Amploarea raspunsului sintetic pe care destinul ni-l trimite acum spre 
noi, ca un rezumat al ultimilor 30 de ani, va diversifica foarte mult gama evenimentelor 
sociale. Trecerea lui Mercur prin acest sector sensibil aduce în centrul atentiei falsul 
eroism si neputinta de a construi ceva personal bun si constructiv într-o societate de 
oameni falsi si egoisti. Într-o alta exprimare, este vorba despre esec, dezamagire, 
neputinta de a întelege ceva din viata, de a împlini ceea ce ne-am propus sau de a primi 
cu inima deschisa si de a întelege împlinirea dorintelor formulate anterior. 

Dupa caracteristicile sale, 3 octombrie poate da numele unui nou roman: „Dupa 
30 de ani”. 

 
Luni, 4 octombrie 
O conjunctie Venus-Marte pe Scorpion, cu Luna în Leu, în aplicatia opozitiilor pe 

care le face lunar cu Neptun si respectiv Chiron, este, pentru ziua de 4 octombrie, un 
element de intensitate negativa pentru ca aduce în centrul atentiei sentimente si 
dezamagiri pe care saptamâna trecuta le-a predispus. 

Desi atunci când Venus si Marte se apropie sfera afectivitatii se largeste, 
incluzând în ea tot ceea ce include viata sociala, tot ceea ce merge spre a fi savârsit, tot 
ceea ce se planifica sau se intentioneaza, acum, din cauza ca se produce pe Scorpion, 
unde Venus este în exil si Marte este în domiciliul nocturn, valentele acestei conjunctii 
se vor îndrepta mai mult spre împliniri sociale, spre dominare, spre juxtapunerea 
sentimentului cu scopul direct de a domina pe cei din jur pentru a obtine avantaje 
imediate. 

Azi mintea ne este tulburata de împlinirea nevoilor imediate, de eliberare de 
acele tensiune despre care am crezut ca le-am integrat bine în propria structura. 
Defulam tensiuni acumulate în ultima Luna si vom da curs acelor ambitii care vor rani 
anturajul si-l vor umili. 

Sfera de influenta a conjunctiei Venus-Marte, atunci când va actiona asupra 
statelor, asupra structurilor macro, tocmai pentru ca nu aduce o îmbinarea armonioasa 
a celor doua trasaturi, poate duce usor la scandaluri cu substrat sexual, întâmplari 
penibile, demonstratii de forta prin ignorarea principiului echitabilitatii sau al 
respectului mutual. Sentimentul de apartenenta fata de un grup va fi azi motivat de 
disputele pe care le are acel grup, actionând ca un motiv, ca un stimulent pentru 
declaratii incendiare. Totul se construieste pentru ca, la nivel social, oamenii vor suferi 
azi de lipsa de iubire, de incapacitatea de a-si întelege unii altora nevoile. Vor considera 
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ca, atunci când exista, iubirea trece prin stomac sau prin alte locuri sensibile la nevoi, nu 
ca ea se sustine pe echilibru, sensibilitate sau nonviolenta. 

Prin urmare, 4 octombrie este o zi de dinamica sociala. Multe se vor spune în 
public pentru ca viata de familie, cea personala, intima, care ar trebuie sa fie un izvor de 
echilibru si stabilitate, este zdruncinata, agresata, darmata de impulsuri de natura 
agresiva. Multi îsi vor face azi planuri de separare, de divort, altii, la polul celalalt, dar 
bazându-se pe aceleasi tipuri de sentimente, îsi vor declara cu emfaza apartenenta 
neconditionata la un grup. Pentru ca aceasta conjunctie se produce pe semne fixe, 
intensitatea evenimentelor este suficient de mare pentru a nu se risipi într-o singura zi. 
Întreaga saptamâna vor mai constata reminiscente ale acestor predispozitii, asistând la 
o scena sociala sora cu teatrul dramatic sau de comedie. 

Recomandarea pentru aceasta zi este aceea de a accepta înfrângerea pentru ca 
forta cu care am luptat sau pe care am dori sa o restabilim este mult prea dezordonata, 
prea intensa pentru puterile noastre. A accepta înfrângerea cu demnitate, cu linistea 
celui care si-a încheiat rolul si nu-si atribuie veleitati de regizor al contextului social, 
este cea mai buna alegere. Când oamenii nu înteleg ca îsi consuma energia si forta 
pentru aspecte inutile ale vietii, soarta îi pune în situatii penibile, asemenea celor de azi, 
când risca sa piarda ceea ce considera mai valoros si mai stabil. În gândurile lor cele mai 
ascunse stiu ca aici este vorba despre o sanctiune aplicata intentiilor egoiste si refuza sa 
dea crezare proverbului „Pentru orice peste, exista un peste mai mare!” 

 
 
 
Marti, 5 octombrie 
Trecând în Fecioara, Luna îi va face pe oameni sa se teama mai mult. Multi îsi vor 

motiva retinerilor, interiorizarea, contractia pe baza evenimentelor de ieri si vor încerca 
sa mai aplice azi o noua izbucnire. Multi vor dori sa intre din nou în scena pentru a 
sustine alte neadevaruri sau pentru a invoca dreptul absolut de a conduce sau de a dirija 
un departament, o institutie, statul sau, la un alt nivel, familia sau un membru al 
familiei. 

Atunci când trece prin Fecioara, Luna îi îndeamna pe oameni sa-si disimuleze 
sentimentele si sa le argumenteze excesiv de mult. Multi vor lua contact mai mult decât 
trebuie cu rusinea, cu jena creând, din aceasta cauza, situatii penibile din care nu vor sti 
cum sa iasa. Altii se vor mândri cu un statut pe care nu-l au, dar la care aspira. Minciuna 
si frustrarile sunt elemente definitorii ale acestei zile si ele vor fi încurajate de careul 
care se ridica între Mercur si Pluton. 

Într-o privire de ansamblu, valorile sociale par sa se rastoarne si sa impune 
mediului public o efervescenta neasteptat de mare. Având o Luna în Fecioara care este 
capabila de mari ambitii, de o vointa rece, de folosirea potentialului pentru un succes pe 
domeniul public, relatia negativa între Mercur si Pluton, care, în mod standard ar inhiba 
acest tip de reactie, va produce degringolada si tulburarile sociale pe care nimeni sa nu 
le poata controla. Pentru ca este vorba de semne cardinale, totul se va produce repede si 
va depasi repede un punct culminant. Acest unghi între Mercur si Pluton se construieste 
de câteva zile si tocmai de aceea semnale ale tulburarile sociale au început sa produca 
începând de joi, 30 septembrie 2010. 

Tot azi, trigonul Junon-Pluton va functiona ca o salvare, ca o gura de aer 
proaspat pentru toti cei care, dintr-un motiv sau altul, dau curs impulsurilor negative si-
si vor complica relatiile sociale. Intrând într-un impas social, prin acest unghi benefic 
între Junon si Pluton, au sansa sa se asocieze cu oameni de aceeasi factura, dar de 
aceasta data pentru un scop bun. Acum vor avea simt practic, vor gândi profund si îsi 
critica gesturile si lipsa de control. 

Fiind în Fecioara, Luna va avea o relatie buna cu Axa Dragonului, dar si cu Pluton 
sau cu Venus si Marte, aflati înca în conjunctie, lasând o impresie generala de activitate, 
dinamism, forfota, nelasând loc pentru a percepe realitate cu simt practic. Acest impuls 
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venit din partea Lunii, ce ne va face pe noi sa ne simtim îndreptatiti sa ne sustinem 
punctul de vedere, nu-i va impune acestui un caracter pozitiv. 

Prin urmare, 5 octombrie este pentru viata sociala un examen greu. Azi se 
finalizeaza multe din temerile pe care cei sensibili, intuitivi sau care îsi cunosc bine 
faptele le-au trait saptamâna anterioara. Multe din evenimentele zilei de azi vin brusc, 
au un caracter impulsiv si nu accepta refuz ori modulatie. Azi se minte mult, se ascunde 
adevarul, se spun lucruri care lovesc în punctele cele mai sensibile si orice element al 
conflictului cade în urma impactului cu rani corp sau suflet. Vom îndura reprosuri, 
refuzuri, umilinte si ne vom teme ca un tribunal ne va sanctiona pentru ceea ce am 
crezut ca numai noi stim. 

Cei sensibili la stres, cu reactii organice la tensiune, teama ori inhibitie trebuie 
sa-si ia masuri de precautie pentru a se detasa de tot ceea ce vine spre ei azi. Regimul 
apei este vizibil tulburat, tocmai de aceea recomandarea este aceea de a ne apropia mai 
mult de calitatea lichidelor. Mediul umed si rece al conjunctiei Venus-Marte, pe fondul 
uscat si rece al careului Mercur-Pluton, poate aduce o sensibilizare brusca a cailor 
respiratorii. Apa calda, ceaiul de plante, sauna sunt elemente care atenueaza din efectele 
negative impuse de determinismul astral corpului si mintii. 

Pentru cei care lucreaza cu energia azi este o zi potrivita pentru a intra în legatura 
cu spiritele naturii, cu lumina spirituala a cristalelor, cu energia care ne vine din astral, 
din templele de vindecare si armonizare. 

 
 
 
Miercuri, 6 octombrie 
Ultima zi de Fecioara (Luna în Fecioara) reduce putin din impulsurile zilei 

anterioare, dând impresia ca lucrurile se aseaza, ca binele se reinstaleaza si ca am putea 
sa punem în practica solutiile care ne-au framântat de la începutul saptamânii. Aceasta 
va fi însa o alta iluzie pentru ca opozitiile Luna-Jupiter si Luna-Uranus, vor distrage 
atentia de pe problemele esentiale, pe motiv ca furtuna a trecut. 

Semnul de leziune personala, de complicarea a relatiilor de familie, de agresare a 
încrederii în sine prin topirea motivatiilor, disparitia adversarului care mobiliza, a 
efortului întretinut pe spatiul public pentru consumul agresivitatii acum se muta în 
sfera relatiilor personale. Azi nu vom mai contesta autoritatea sefului, a angajatorului, a 
guvernului sau a organizatiilor oculte, ci vom pune la îndoiala suportul familiei, 
realitatea rezervelor financiare, a depozitelor din banca, sinceritatea partenerului sau 
utilitatea studiilor pe care unii sunt îndemnati sa le faca pentru a-si definitiva un statut 
social sau pentru a se stabiliza pe o functie. Nemultumirea cea mare va veni din familie 
pentru ca, în absenta unui adversar redutabil, asa cum s-a întâmplat în zilele anterioare, 
trecem printr-o stare de gol, de tensiune cauzata de absenta tensiunii, de stres si 
instabilitate cauzate de lipsa de amploare a evenimentelor. 

Pentru multi, faptul ca trebuie sa-si petreaca dupa amiaza în bucatarie, facând 
curatenie în casa sau stând în pat, este un stres foarte mare si au, într-o alta dimensiune, 
aceleasi reactii pe care le-au avut anterior pe spatiul public. 

Aceasta transpunere în oglinda a zilelor anterioare va comporta spre seara o 
schimbare brusca de vibratie. Trecând în Balanta, Luna îi va inspira pe oameni, le va 
modela comportamentul si le va incita simturile. Se pot mai usor detasa de tensiuni, 
chiar daca ele nu vor fi rezolvate, de neîmpliniri, chiar de dureri fizice pentru a socializa, 
a petrece timpul într-o ambianta placuta. 

Prin urmare, o greutate foarte mare va domina întreaga zi. Frica de saracie, de 
neîmplinire sufleteasca, teama de a primi un feedback negativ, de a nu avea parte de 
aceleasi tratament, de a lua parte la disensiuni sau de a trece prin tensiuni relationale 
intense face din 6 octombrie o zi apasatoare pe care vom dori sa o uitam repede. 
Agresarea regimului hidric, al digestiei mecanice, poate duce la dureri abdominale, la 
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scaderea brusca a temperaturii corporale, la agravarea unor afectiuni existente la 
picioare, rinichi, coloana vertebrala sau sistem respirator. 

Spre seara, doar la nivel mental, acestea se disipa, oamenii devin mai lucizi si mai 
responsabili. Este însa târziu si dupa o zi în care totul a consumat, orice gest, orice 
zâmbet a consumat masiv din rezerve, linistea din preajma serii va induce o relaxare a 
muschilor, a zonei abdominale, o detensionare a bratelor si o reechilibrare a ritmului 
respirator. Unii se vor adânci într-un somn profund, altii se vor chinui cu tensiuni care 
nu pot iesi din subconstient decât prin fata ochilor. Aceasta lupta cu sine trebuie 
înteleasa ca o forma de purificare, ca un mijloc de eliberare de greutatile pe care 
întelegerea gresita a evenimentelor sociale din timpul zilei, dar si din cursul zilei de ieri, 
le-a impus. 

Începând cu seara zilei de 6 octombrie si pâna pe 8 octombrie seara, când Luna 
va trece în Scorpion, teama de nu slabi încordarea, grija de a nu lasa linistea sa ne 
inunde, pe motiv ca pierdem vivacitatea si atentia impuse de stress, va agresa sistemul 
de eliminare a toxinelor, atât în ceea ce priveste mecanismul fiziologic, pornind de la 
vezica biliara si pâna la secretii specifice intestinelor, dar si prin afectarea zonelor 
terminale ale tractului digestiv (tulburari de tranzit intestinal, hemoroizi s.a.). 

Recomandarea aferenta acestei zile este aceea de a respecta ritmul naturii, prin 
ascultarea lui. O durere, oricât de mica, nu trebuie azi ignorata pentru ca ea ascunde un 
strigat pe care nu-l auzim pentru ca atentia noastra este acaparata de probleme sociale 
sau cele de natura interumana. Îndreptati-va azi atentia spre sine si ajutati corpul si 
mintea sa se linisteasca. Zilele de Scorpion (Luna în Scorpion) 8 (de seara), 9 si 10 
octombrie nu vor fi foarte grele la capitolul sanatate, daca acum este luat în serios acest 
avertisment. 

 
 
 
Joi, 7 octombrie 
Careul pe care Mercur îl împlineste azi cu Axa Dragonului este un început trist al 

unor esecuri. Daca pâna acum influxurile astrale au mers în directia separarii apelor, a 
delimitarii a doua mai multe sectoare în care oamenii îsi alegeau grabiti câte un loc, 
acum nepotrivirile de caracter, îndoiala cu privire la functie, statut, rang, indemnizatie, 
misiune, scop sunt acele elemente care rup rândurile grupurilor si sadeste îndoiala. 

În felul acesta, pe sectorul social forta de coercitie scade în intensitate, mâinile 
care pâna mai ieri stateau strânse într-un lant al prieteniei si consensului acum se 
slabesc din strânsoare si din loc în loc apar fisuri. Careul lui Mercur din Balanta la Axa 
Dragonului este un strigat al separari, sunetul care anunta ruperea vaporului în doua, în 
timpul naufragiului, nu cauza în sine. Este interesant faptul ca acest aspect se produce 
înaintea conjunctiei Luna-Soare, adica înaintea Lunii noi, semn ca separarea si 
disensiunea se produce ca efect al unui cumul de forte dezvoltate în ultimele 30 de zile. 

Judecând acest unghi, aceasta scânteie, dupa relatiile pe care Luna din Balanta le 
va împlini cu Pluton si Capul Dragonului (careu) sau cu Mercur si Saturn (conjunctie), 
relatiile care se construiesc azi nu sunt deloc diplomatice si ele nu tind spre o valoare 
medie. Semnul de vindecare pe care îl anunta ziua de 7 octombrie este dat de 
eliminarea, expulzarea, aruncarea, topirea ori disiparea acelor elemente care nu accepta 
schimbarea, renuntarea sau înfrângerea. Aceste elemente nu trebuie sa fie doar situatii 
conflictuale, stari, boli sau evenimente, ci pot înfatisa fiinte vii, oameni cu tupeu, 
aroganta si dezordine mentala, cu tulburari de comportament sau obsedati de putere. 
Acestora dialogul nu le va placea, se vor rupe de întelegerea lucrului simplu si nu se va 
putea ajunge cu ei la nicio întelegere. 

Luna noua din Balanta de anul acesta aduce acestui eveniment o concentratie 
speciala. Cu un stelium în Balanta, o conjunctie Venus-Marte în Scorpion, Pluton-NN în 
Capricorn, Chiron-Neptun în Varsator si Jupiter-Uranus în Pesti, întregul cer astral este 
pus pe fapte mari. Orice gând va avea o dublura, orice intentie va fi sustinut de un 
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complex de factori, orice modificare de registru se va încadra pe un drum nou cu o forta 
speciala, cu un elan de zile mari ceea ce va garanta, prin asta un rezultat imediat, nu 
neaparat si bun. 

Dupa distribuirea planetelor pe case si dupa modul cum acestea s-au cuplat, 
maniera prin care se impune un nou traseu va fi uluitoare. Aceasta tema prezinta, într-o 
transpunere astrologica, o piramida existentiala, împartindu-i pe oameni în mai multe 
categorii ce se afla într-o strânsa interdependenta. 

În a IV-a categorie (cei care vor valorifica steliumul din Balanta) se vor situa cei 
care stau la baza piramidei. Acestia vor fi cei care vor vorbi frumos, elegant, care vor 
câstiga atentie, suport, chiar bani, din atentie, iluzii, din imagine, din prospectarea 
noului. Prin intermediul lor totul va avea o nota superficiala, fara sa observe ca, 
aprofundând acest tip de relatie, ascund adevaratele probleme ale lor si ale grupului în 
numele carui vorbesc. 

A III-a categorie (cei care vor valorifica cele doua conjunctii pe zodii fixe Venus-
Marte pe Scorpion si Chiron-Neptun pe Varsator) îsi vor sustine demersurile pe succesul 
celor din prima categorie. Vor consuma ceea ce vor produce ceilalti si îsi vor revendica 
meritele lor, invocând dreptul de dominare asupra superficialitatii lor, tocmai de aceea 
ei vor parea organizati, metodici, punctuali, inteligenti si puternici, dar exclusiv 
orientati spre profit, câstig imediat, avantaje personale. Ca au sau nu functii acesti 
oameni vor da dovada în urmatoarele 30 de zile de o mare perseverenta, afisând un 
comportament dominator si persuasiv. 

Pe a II-a treapta (cei care se vor situa pe frecventa conjunctia Jupiter-Uranus din 
Pesti) sunt situatia cei care considera ca stiu în detaliu care este cauza conflictelor. 
Acestia, invocând motivul educatiei morale sau al cautarilor spirituale, devin adevarati 
catalizatori ai proceselor sociale. Nu le determina, dar se pierd în tumultul vietii atât de 
tare încât vor lasa impresia ca s-au nascut pentru a juca un rol important în tot acest 
complex de factori. Atunci când sunt implicati în probleme de natura practica, 
dezerteaza, fug de raspundere invocând motivul detasarii, al sentimentelor elevate, al 
detasarii de planul lumesc sau, punctual, de anumite aspecte ale problemelor social, 
pentru a trai o viata linistita. 

În vârful piramidei îi gasim pe cei care se situeaza pe frecventa conjunctiei 
Pluton-NN. Acestia au constiinta lucrului bine facut si stiu ca a fi observator sau martor 
în aceasta lumea, disperata în a-si construi singura sfârsitul, este cea mai înteleapta 
hotarâre. 

Evenimentele sociale, privite prin aceasta piramida existentiale, în urmatoarele 
30 de zile, se vor axa pe doua directii: 

1. stabilizare/depasirea unui impas; 
2. conflictul între cei care, depasiti de evenimente, dar avizi dupa avantaje 

imediate, trai decent, ori statut, se mentin ca elemente condescendente fata de vechile 
structuri care au adus societatea în acest impas. 

Combinând cele doua directii, este relativ usor de înteles ca urmatoarele 30 de 
zile vor aduce lumea într-o situatie mai complicata decât a fost în vara acestui an, când 
s-au separat traseele si ideologiile, când valul unei minciuni s-a risipit si când realitatea 
dura a trebuit sa împarta oamenii în doua categorii: rai si mai putin rai. 

Finalitatea va fi, în mod indubitabil, un sacrificiu, o schisma, o desprindere de un 
întreg pe care, de aceasta data, îl vom vedea altfel. Marea educatie, mobilitatea ideilor, 
amploarea proiectelor sociale vor îmbraca acum o alta haina si, pentru ca unii nu sunt 
pregatiti sa gândeasca în acesti parametri, vor crede ca lumea se schimba în rau. 
Vindecarea, asa cum este privita de psihoterapeuti, are, la un moment dat, o etapa în 
care pacientul se detaseaza de cauzele suferintei, ale bolii. Privind acestea la nivel social, 
ca o extrapolare, în urmatorul ciclu lunar, adica în urmatoarele 30 de zile, se va produce 
gradat o triere a acelor cauze care au actionat aberant (nivelul IV), apoi o eliberare a 
acestora de falsa imagine pentru a fi mai bine identificate (nivelul III), o raportare a lor 
la valorile universale, la informatii arhetipale înscrise în reguli sociale, normative, cod 
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genetic (nivelul II) si apoi recladirea structurilor prin intermediul elementelor care nu s-
au consumat în ceea ce s-a întâmplat pâna acum. 

Ciclul 7 octombrie – 6 noiembrie 2010 ne pregateste pentru ceea ce înseamna 
conjunctia lui Pluton cu Capul Dragonului, o ipostaza enigmatica a anului 2010, asupra 
carora astrologii pot deduce sau banui, dar nici chiar ei nu pot sti concret ce aduce. 

Prin urmare, 7 octombrie este o zi tulburata de sentimentul unei finalizati si 
intuitia unui nou început, o zi de consultare, de redimensionare a muncii, de parasire a 
vechilor obiceiuri, de promisiuni în fata unui tribunal, de depunere a juramântului prin 
cuvinte frumoase, dar lipsite de suport real, prin declaratii pompoase, patriotice care 
ascund o samânta de comportament antisocial. 

Întreaga zi se dovedeste a fi trista sau întristata de tot ceea ce vine spre 
consumare si tot ceea ce ne invita spre a construi. Viata, universul, educatia, forta de 
munca, sanatatea fizica si mentala vor fi sustinute pe o mare ambitie. Multi se vor simti 
îndreptatiti, începând de azi, sa îsi ceara drepturile, sa tulbure apele si sa-si exprime 
nemultumirile în public. Spre deosebire de vara acestui an, când nemultumirea le 
fierbea în vene, dar contextul social îi limita prin frica sau amânari repetate a finalitatii 
demersurilor lor, acum au în mâna frâiele puterii. În functie de locul pe care îl vor ocupa 
în piramida existentiala, acestia vor distruge prin consum sau vor încerca sa înlature 
acea cauza care, ani de-a rândul, ne-a produs noua, ca popor Varsator, halucinatii, adica 
acele perceptii create din sperante, asteptari, iluzii ori constructii metale lipsite de 
suport real. 

Recomandarea pentru aceasta zi este aceea de a ne impune un legamânt, acela de 
a încerca sa fim în vârful piramidei, de a ne stradui sa oferim oamenilor si planetei 
sentimentul de care au nevoie, dar sa nu ne implicam în evenimente. Daca nu se poate 
în totalitate, atunci propuneti-va sa abordati acest exercitiu de obiectivare într-un 
anumit sector, de exemplu: „nu am sa ma supar timp de 30 de zile pe niciun coleg sau 
membru al familiei”, „am sa înlocuiesc stirile de la ora 17:00 cu 30 de minute de 
relaxare” sau „am sa laud cunoscutilor câteva calitati pe care le vad la ei” s.a.m.d. 

 
 
 
Vineri, 8 octombrie 
Ultimele mari evenimente ale acestei saptamâni se împlinesc azi: intrarea 

planetei Venus în mers retrograd si conjunctia Mercur-Saturn. 
Retrogradarea lui Venus, ce va avea loc pâna pe 19 noiembrie 2010, de la gradul 

13 Scorpion, pâna la gradul 27 Balanta, vine cu un dezechilibrul în plan afectiv. Multi se 
asteapta ca retrogradarea lui Venus sa le aduca dificultati în exprimarea sentimentelor, 
eventual blocarea lor si complicarea relatiilor de orice tip prin dezvoltarea nesigurantei 
si a incertitudinii. Având un Venus în Scorpion, retrogradarea va avea deci puternice 
accente antisociale. Oamenii îsi vor putea exprima sentimentele, dar numai pe cele 
negative. Se vor lasa cuceriti numai de invidie si rautate, de mânie si resentiment. 
Depresia este un alt sentiment pe care Venus în Scorpion, acum, în mers retrograd, îl va 
impune. 

Daca în general primul impuls de aparare este acela de a impune o preocupare 
care sa ne sustraga de la aceste sentimente negative, pentru a ne schimba starea 
sufleteasca prin multumiri cauzate de noile rezultate, faptul ca Venus intra în mers 
retrograd chiar la ora rasaritului sau (conjunctia cu ascendentul momentului) aduce 
trasaturilor sale o nota vulgara, agresiva care îi va dezvolta latura razboinica. Asadar, 
mersul înapoi al planetei poate duce la o revenire la probleme mai vechi, o revenire la 
momentul inedit în care Venus trecea prin conjunctia cu Marte sau când împlinea alte 
aspecte. Aceasta întoarcere accentueaza complicatiile de natura sociala. Oamenii revin 
la probleme mai vechi, fara însa sa le rezolve. Asta le va accentua sentimentul de 
neîmplinire si frustrarea si îi va motiva în a se separa, în a-si continua în sigulariate 
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proiectele, în a considera ca au suficienta putere sa se desprinda grup pentru a-i 
demonstra acestuia competenta sau gândirea avansata. 

Nu doar prin retrogradarea lui Venus relatiile sociale se vor raci, ci si prin 
conjunctia Mercur-Saturn din Balanta. Pe fondul vibratiilor venusiene dizarmonice, a 
trece prin conjunctia Mercur-Saturn înseamna a veni în contact cu solutii sau a le 
indica, multe dintre ele practice, pe care oameni sa nu le aprecieze la justa valoare. 
Venind dintr-o casa a VIII-a, a valorilor administrate, aflata sub guvernarea unei 
planete ce trece prin casa IX, conjunctia Mercur-Saturn va cauta sa gestioneze valorile 
ce vin de pe pamânt strain, ce sunt în relatie cu strainatatea sau care au fost stabilitate 
în comisii straine cu scopul de a guverna, domina, controla, revendica. 

Acest tip de combinatie, dat de resentimente si de contactul cu solutiile practice 
impuse dintr-un mediu exterior grupului, aduce relatiilor sociale, supuse acum unei 
iluzii strategice (trigoane Luna-Neptun, Luna-Chiron), un caracter ambivalent, de refuz 
al echilibrului din cauza unei evidente lipse de control si, de partea cealalta, de 
abandonarea propriei structuri în voia unei forte straine. 

Faptul ca Luna trece în Scorpion aproape de finalul zilei nu schimba cu nimic 
trasaturile lui 8 octombrie. Cadrul agresiv va impune un mare consum nervos, o mare 
tensiune în care oamenii vor actiona unii împotriva celorlalti pe frica sau neputinta de a-
si controla grijile exagerate. 

Prin urmare, 8 octombrie va dezvolta mari orgolii si va aduce oameni în 
situatii publice penibile. Precipitarea vorbirii, rusinea, grija exagerata fata de ziua de 
mâine, dar si, de partea cealalta, neputinta de a lua o decizie pentru binele grupului sau 
chiar pentru sine, va face din 8 octombrie o zi a regresului, a pierderilor de vitalitate, a 
insecuritatii si abandonului. Retrogradarea lui Venus este o pozitie buna pentru acte 
antisociale, pentru hoti, pentru agresori, violatori, pentru camatari, tocmai de aceea 
avertismentul acestei zile se va îndrepta spre dezvoltarea acelor elemente personale care 
sa ne permita o detasare de aceste specimene, de aceste entitati ratacite. Modul în care 
se interpune acum Scorpionul, prin Venus, dar si prin relatia analogica pe care o are cu 
casa VIII (de unde actioneaza conjunctia Mercur-Saturn) aduce forta evenimentelor 
sociale si un dinamism. Prin ele tot ceea ce se întâmpla va parea real, normal, firesc. 

Înca de pe acum ne vin semnale ale unei luni noiembrie complicata si intensa si, 
daca ne lasam luati de valul evenimentelor sociale înca de acum, când acestea au alte 
cauze decât vor avea cele din noiembrie, vom intra în penultima luna a anului cu 
puterile diminuate, fara vlaga, ca un soldat care se duce la razboi fara pusca sau munitie. 

Fiti puternici si încredeti-va doar în ceea ce este bun, corect si drept în viata 
voastra. Ceea ce vine din societate si are alta calitate trebuie apreciat ca o provocare a 
vietii pentru a întari gândirea practica, pozitivitatea sau forta spirituala. 

 
 
 
Sâmbata, 9 octombrie 
Trecând prin Scorpion, Luna va împlini azi trei sextile (cu Pluton, Junon, Capul 

Dragonului), un trigon cu Lilith si o conjunctie cu Venus retrograd. Semnul de 
întelegere, de cunoastere, de reiterare a unor mesaje, a unor avertismente sunt evidente, 
la fel si curiozitatea de a cauta în locuri ascunse, de a intervieva, de a întreaba, de a 
scoate la lumina ceea ce nu este usor accesibil. Toate acestea sunt abordate cu o 
atitudine mentala lezata de teama de a pierde contactul, de grija ca relatiile, chiar si daca 
se consolideaza, ele trec printr-o criza evidenta. Întregul context social îi face pe oameni 
sa se gândeasca la faptul ca au nevoie de mai multi prieteni, sa cunoasca mai mult, sa 
înteleaga mai mult, sa se afiseze mai mult pentru a-si sustine prin propriile fapte, 
demersuri sau realizari, succesul social. 

Întreaga zi se va situa pe frecventa acestui efort si evenimentele vor avea o tenta 
constructiva, dar nu stabila. Ceea ce aduce 9 octombrie este mai aproape de liniste, 
decât a fost ceea ce a dus ziua de ieri, mai stabil în raport cu demersurile savârsite pe 
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domeniul public si mai încarcate de emotie decât au fost în 8 octombrie, în prima zi de 
retrogradare a lui Venus. 

Prin urmare, 9 octombrie este o zi de efort intens, de greutate sufleteasca, dar 
si de mobilizare pentru atingerea unui nou obiectiv. Finalitatea în sine este o alta deviza 
fantasmagorica a acestei zile si ea este construita pe iluzia independentei. Având de 
înfruntat un Venus retrograd, tinta faptelor de azi este înteleasa gresit, dar ceea ce se 
întâmpla pâna la atingerea ei este constructiv si benefic. 

De aceea recomandarea pentru aceasta zi vine ca un îndemn în a va asculta 
intuitia, în a va consuma energia pentru a actiona în zona publica, pentru a interactiona, 
a realiza schimburi de idei sau de natura contractuala, de a permite asocierea prin 
mijloace concrete sau atingerea unui ideal comun. 

Pentru ca nu scopul în sine este important, ci etapele intermediare, va trebui sa 
ne permitem atitudinea rationala a omului care îsi judeca viata numai dupa realizari, nu 
dupa sperante sau promisiuni desarte. 

 
 
 
Duminica, 10 octombrie 
Azi avem parte de mai multa întelegere, de mai multa pricepere în a continua 

demersurile pe care le-a initiat ziua de ieri, dar semnele de oboseala sunt si ele la fel de 
reale. Efortul pe care l-am depus întreaga saptamâna acum se transforma în deziluzie, 
dezamagire si suntem invitati la o noua serie de planuri, programe, la un nou tip de 
demers sau la confruntarea cu complicatii ale planurilor facute anterior. Acestea ne cad 
în cap ca marul lui Newton, fara a se solda cu o descoperire asa de importanta cum a 
fost cea pe care a facut celebrul savant. 

Multe din complicatiile care vin spre noi ca noutate absoluta sau informatie 
inopinata contin elemente geniale, instrumente absolut speciale prin care putem sa 
rasturnam întreaga situatie pe care o traversam. Multi dintre noi se vor lasa prada 
oboselii, bolii, gândurilor pesimiste, a tensiunii psihice pe care au acumulat-o de-a 
lungul întregii saptamâni si vor prefera bucurii simple, în defavoarea acestor valoroase 
informatii, în defavoarea acestor pretioase oportunitati, pe motiv ca nu mai au putere sa 
continue. 

Ultima zi de Scorpion (Luna în Scorpion) ne pacaleste de aceasta data cu binele, 
trecându-l prin fata ferestrei, prin cutia postala sau intercalându-l între doua reclame în 
programele de stiri. Acest tip de combinatie careuri Luna-Neptun, Luna-Chiron 
intercalate de trigoane Luna-Jupiter, Luna-Uranus, aduce o mare libertate informatiilor 
valoroase, dar plasate într-un context pagubos, lipsit de vlaga, de putere ori de atentie. 
Privind conjunctia Luna-Marte ca un imbold, ca o un îndemn spre a valorifica practic tot 
ceea ce vine spre noi ca invitatie ori obligatie, celelalte aspecte descriu un tablou social 
cu totul si cu totul special, ce ne solicita pe o linie constructiva si, prin asta, ni se cere un 
efort suplimentar. 

Din nou, daca avem sansa sa consultam aceste avertizari cu câteva zile înaintea 
acesteia, sa cautam timp si sa-l gasim pentru a ne odihni fizic, psihic sau emotional si sa 
reusim, în felul acesta, sa asimilam cu succes vibratiile speciale ale zilei de 10 octombrie. 

Prin urmare, ziua este o invitatie la maturitate, la eficienta si întelepciune. 
Daca ajungem la aceasta linie de sosire fara vlaga si fara capacitatea de a mai face un 
minim efort pentru a o depasi, cupa victoriei ne va ocoli si noua etapa emotionala, noile 
vibratii ale influxului astral ne vor ocoli. Parcurgând un asemenea esec, tensiunea lui 
Venus retrograd se va acumula cu fiecare zi si ne va departa de aspectul practic al 
faptelor noastre. Mintea se va opri doar pe efort si va pendula între neputinta de a-l face 
si imposibilitatea de a gasi un moment prielnic pentru a se odihni. 

10 octombrie este o zi de salt interior, de deschidere spre un alt mod de a întelege 
realitatea, nu de schimbare majora în sectorul social. 
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Recomandarea pentru aceasta zi este aceea de a ne aminti de faptul ca Filocalia 
ne îndemna sa daruim si ceea ce nu avem pentru a fi în permanenta în Rugaciune, în 
armonie, în contact cu realitatea de dincolo de ceea ce traim aici. 10 octombrie este deci 
o zi de Putere interioara, de manipulare a fortei subtile si de hranire a sufletului cu 
amintirea atitudinii de învingator, cu rememorarea acelei stari care nu atenteaza la 
liberul arbitru al celor din jur, ci conlucreaza cu acesta pentru o dezvoltare armonioasa 
în grup. 

 
Luni, 11 octombrie 
Luna trece în Sagetator, chiar la putin timp de la miezul noptii si aduce zilei o 

intensitate speciala, o vitalitate speciala, o înclinatie spre a consuma, pâna la epuizare, 
resursele interioare. Ulterior acestui ingres, Luna trece prin careurile cu Junon si 
respectiv Lilith si prin sextilul cu Saturn. 

Acest fond aduce în centrul atentiei nevoia de a perfecta o schema mai veche, de a 
impulsiona spre a continua un plan care, pâna ieri, parea imposibil de îndeplinit. Se fac 
multe concesii, se deschide un nou canal de dialog si se pun în aplicare proiecte care 
necesita o alta abordare. 

În sfera vietii personale, 11 octombrie vine cu o stabilizare a acelor emotii care se 
dezvolta în raport cu grupul de apartenenta, cu societate, înclinatia spre confort, spre 
acele preocupari care sa amplifice o starea de multumire ori sa o construiasca. 
Sagetatorul va impune prin Luna o încalzire a mediului familial, o deschidere spre 
dialog, întelegere si stabilitate. Oamenii, în intimitate, îsi amintesc azi de bunatate si 
simplitate si prin asta îsi vor spune unii altora ca problemele au trecut si ca, fie si numai 
prin comportamentul lor, sa se convinga reciproc de sinceritate si seriozitate. 

În viata publica, dinamismul si nevoia de spatiu va domina sfera preocuparilor. 
Aici vom înlocui sinceritatea si bunatatea dezvoltate în sfera intima, cu reguli de buna 
crestere, conveniente, adica acele elemente de comportament care sunt învatate si 
reproduse. În aceste zile de Sagetator (Luna în Sagetator – 11 si 12 octombrie) faptele se 
vor îndreptat spre a echilibra si compensa neajunsurile saptamânii anterioare. Se 
colecteaza informatii, se reiau relatii lasate în parasire sau care au fost mentine în 
tensiune saptamâna anterioara, încercându-se prin comportament o mustrare, o critica 
delicata si manierata, venita din dorinta de a cere dreptate, adevar si moralitate. 

Prin urmare, 11 octombrie ne reaminteste cum este sa fii corect, sa fii bun, cum 
este sa ai din nou puterea sa ceri ceea ce ti se cuvine sau, nu doar sa ceri, ci sa îti si 
însusesti acestea, acolo unde nu este suficient dialogul. Tensiunile pe care Luna le are de 
înfruntat azi cu Junon si Lilith ni se vor înfatisa ca o disputa cu neajunsurile zilelor 
anterioare, cu tensiunea din saptamâna pe care tocmai am încheiat-o, ca o reglare cu 
trecutul si cu ceea ce nu a fost corect într-o anumita perioada. 

Cu cât de apropiem de seara cu atât vom fi mai nemultumiti, pentru ca nu vom 
reusi sa rezolvam tot ceea ce dorim, tot ceea ce ne propunem sau tot ceea ce vine spre 
noi pentru a fi solutionat. Sentimentul amânarii este unul care consuma si aduce tristete 
în loc de speranta. Nu vom avea încredere ca ziua de mâine ne va aduce la fel de multa 
putere pentru ca o oboseala psihica va transforma seara zilei de 11 octombrie într-una 
delicata la capitolul sanatate. Influenta negativa a lui Lilith din Pesti ne va aduce în 
centrul atentiei somatizari le unor tensiuni psihice atât de natura motorie, cât si de 
natura senzitiva, senzoriala sau somatoviscerala prin miscari anormale ale membrelor 
inferioare, dureri musculare, hipoacuzie, crize respiratorii, dureri abdominale, varsaturi, 
cefalee. 

Recomandarea pentru aceasta zi este aceea de a cauta multumirea. Cu atât mai 
mult azi, prin intensa mobilizare interioara, multumirea este o virtute. 

 
 
 
Marti, 12 octombrie 
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Azi vine spre noi un val al schimbarii, însa nu ca o penitenta sociala, ci ca o 
optiune personala. Drumurile ne atrag, visele se dezlantuie si sperantele prind aripi, 
astfel ca, de dimineata, prin sextilul Lunii cu Mercur din Balanta, foarte aproape de 
Soare, se vor înfiripa planuri de deplasare, de calatorie, fie fizic, spre anumite locatii, în 
interes personal sau profesional, fie cu gândul, spre înaltimi morale catre care nu ne 
îndreptam des atentia sau energia. 

Un alt gen de lupta interioara se înfiripa azi, de aceasta data ca o disputa cu 
disconfortul, cu neputinta de a cerceta simplu si usor valori care sa înalte spiritul si sa-l 
valorizeze. Ideea de drum are în ea un sâmbure de spirit practic. Ideea de a cuceri, de a 
atrage, de a domina sau de a impune un control asupra unui anumit segment social vine 
azi spre noi ca un nou imbold spre a continua ceea ce nu am terminat ieri. Unii o vor 
vedea ca pe o noua oportunitate, altii ca pe o noua forma de noroc si, indiferent de locul 
unde ne vom afla, binele este un semn al echilibrului si moralitatii. 

Azi oamenii se vor detasa mai usor, abandonând probleme sau spatii care par sa-i 
influenteze negativ. Vorbele sunt si ele instrumente eficiente în acest carusel si, în cea 
mai mare parte a zilei, exprimarea va fi mai eleganta si mai manierata decât de obicei, în 
care frazele, gesturile si întregul sistem de gândire si cel de miscare fuzioneaza pentru 
un scop comun. 

12 octombrie, în special prima parte, este o zi de noroc si multumire, de contact 
cu bucurii simple, personale, de confirmari pozitive si de hranire a sufletului cu noi 
sperante. Spre seara, ne încearca o revenire la realitatea saptamânii anterioare, la 
duritatea pe care o vom întâmpina mai clar si mai puternic mâine si de care acum, la 
finalul unei zile minunate, ne preocupam. 

Prin urmare, 12 octombrie ne aduce o picatura de liniste în tot haosul pe care îl 
traim de la începutul anului încoace. Azi ne vom detasa de complicatiile pe care unele 
neajunsuri sociale ni le-au adus si vom încerca sa ne bucuram de lucruri simple, de ceea 
ce pare neatins de ura, discordie sau orice alta forma de stricaciune. Noul tonus ce ne 
cuprinde ne va încarca de forta si speranta si ne va spune ca azi avem din nou sansa de a 
ne construi ceva bun, de a oferi celor din jur ceea ce avem mai bun si de a demonstra ca 
dispunem de calitati speciale. 

Unii îsi vor îndrepta prea mult atentia spre aceasta forma de narcisism, 
stabilizându-se în acest sector al veneratiei, altii vor parasi acest nivel, constienti fiind ca 
aceste intentii bune, aceste situatii care bucura prin apreciere, lauda sau veneratie, 
înseamna stagnare, autodevorare ce vor duce în mod inerent la disconfort si 
dezamagire. 

Spre seara, multe din bucuriile zilei se vor evapora si vor lasa în urma lor doar 
proiectele concrete, adica acele elemente ce se sprijina pe ratiune si spirit practic. Ni se 
va diminua abilitatea de a comunica usor, de a transfera cu mare viteza idei sau de a 
oferi un altfel de sprijin. Aceeasi greutate pe care în seara anterioara am simtit-o, vine 
spre noi, cu aceleasi îndoieli si dezamagiri, si de asemenea cu aceleasi tipuri de 
predispozitii de natura senzitiva, senzoriala sau somatoviscerala. 

 
 
 
Miercuri, 13 octombrie 
Azi avem o întâlnire cu destinul si tocmai de aceea nu lasam în totalitate în urma 

lumea ideilor si aspiratia spre o dreptate personala apropiata formei sale perfecte. Chiar 
de dimineata Luna va trece în Capricorn si ne vom lasa dintr-odata preocupati de 
spiritul practic, de succes, de reusita sociala, de imagine, statut si demnitate. 
Moralitatea, dreptate si educatia vor deveni instrumente cu care vom dori sa vindem sau 
sa cumparam statutul social nu pentru ca nu le mai acordam importanta cuvenita, ci 
pentru ca azi luam contact cu un gen de cenzura interioara, motivata de elemente de 
psihologie sociala, de contextul social, de sensul si directia spre un nou punct, spre o 
noua statie sau spre o noua reprezentare. Pentru a pune în aplicare aceste noi intentii 
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multi se vor detasa de compasiune, întelegere ori blândete si se vor dovedi patrunzatori 
în critica, dar superficiali în relatiile interumane. Asteptam sa primim afectiune, 
întelegere sau apreciere, dar nu suntem dispusi sa oferim, iar daca primim vom sti ca se 
întâmpla asta pentru ca, traind cu totii aceleasi predispozitii, o motivatie de natura 
practica îi anima pe cei care vor sa ofere si cei care vor mai mult de la viata, care sunt 
ambitiosi si iuti din fire, vor primi tot ceea ce li se întâmpla azi ca o dispensa a destinului 
prin care pot manipula usor evenimentele sau chiar sentimentele celorlalti. 

Daca ne referim al prefacatorie nu gresim, la fel cum nu am gresi daca ne-am 
referi si la viclenie, specula sau santaj. Totul este construit pentru a obtine succesul, iar 
dupa ce l-am obtinut instrumentele sunt puse într-o cutie, împreuna cu surubelnita, 
clestele sau masina de gaurit. 

Trecerea Lunii prin conjunctia cu Capul Dragonului împlineste asteptari ce se vor 
dovedi a fi mai mult de natura interioara. Aspectul de careu cu Jupiter si Uranus din 
finalul Pestilor, dar si trigonul cu Junon ne duce cu gândul într-un sector al afacerilor, 
întelegerilor pe baza contractuala, strategiilor dezvoltate pe termen lung, negocierilor, 
de aceasta data bune, dar si de dezvoltare al unui plan de masuri din aplicare caruia sa 
se stabilizeze si sa se înfiripe noile centre de putere pe care vara lui 2010 le-a scos în 
evidenta. 

Prin urmare, 13 septembrie este o zi a dovezii de afectiune privita ca o piatra de 
încercare în toate tipurile de asocieri. Ziua ne aduce mai multa tarie de caracter pentru 
care vor plati un pret prea mare. Se reduce intensitatea sentimentele si tocmai aceste 
sentimente vor fi la mare cautare azi. Va câstiga cel care este mai cald si mai deschis, 
pentru ca impusul astral este acela de a ne detasa de trairea emotionala, pentru a 
dezvolta un interes practic. 

Ziua este însa speciala pentru ca aduce o întâlnire cu destinul. Indiferent ca 
obtinem succesul rapid, ca ele vor veni încet si deci ne lipim de oameni importanti 
pentru a-l obtine, ideea de importanta de sine, de cult al unei personalitati pozitive va 
impune o crestere importanta azi. Daca de la începutul saptamânii am avut parte de o 
asemenea inspiratie, acum ne va inunda. Daca ne vom reprima sentimente, vom deveni 
mai disciplinati, iar daca vom încerca sa ne detasam de entuziasm si placere o vom face 
pentru a dezvolta un ideal practic, pentru a atinge un succes social centrat pe câstig 
imediat. Indiferent de rolul pe care îl obtinem dupa puterea pe care o avem la începutul 
zilei, sansa de a lasa o urma importanta în istoria locului, în sufletul unui apropiat sau 
de a pune bazele unui demers de care multi oameni sa beneficieze ne va construi o 
karma pozitiva care ne va multumi si înalta sufletul în 2011. 

Recomandarea pentru aceasta zi este aceea de a ne respecta vocatia. Daca nu ne-o 
cunoastem, ziua de azi ne-o va identifica. 

 
 
 
Joi, 14 octombrie 
Pentru ca Luna trece azi prin doua careuri, unul cu Saturn si celalalt cu Mercur, 

iar cu Lilith, Venus si Marte va împlini sextile, ziua va trece ca o grea încercare a vietii 
sociale. Suntem invitati la discernamânt, la analiza, la hotarâri serioase si stabile, la 
gândire în perspectiva. Cu toate acestea, orice gândim si facem, orice simtim si ne 
propunem sa întreprindem cu titlul de proiect sau ca demers social, spre finalul zilei va 
fi încarcat de o nota tragica, de o acuta dezamagire. Multi vor trece printr-un moment de 
uitare, de desprindere de ceea ce este important, de fapte importante, de ceea ce ieri îsi 
propusese sa solutioneze. Se vor lasa antrenati în fapte simple, fara profunzime, care sa 
nu le solicite nici gândire si nici sa nu-i supuna la un efort fizic important. Acest confort 
este azi periculos pentru viata sociala pentru ca ne tine prizonieri într-un sector al 
consumului interior, al distractiilor, al epuizarii resurselor. Placerile fizice au azi o nota 
vulgara si, tocmai de aceea, împlinirea lor va spori frustrarea, nu o va rezolva. 



2010 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime! 
 

311                                                                                         © Gheorghiță Coşer, 2010 

A realiza un conflict între viata sociala si cea personala, înseamna a invoca 
motivul separarii existentiale. Azi multi se vor confrunta cu probleme de constiinta, de 
îndoiala fata de profesie, pasiunile, fata de proiectele pe care le au si îsi vor suspecta 
prietenii, membrii familiei sau asociatii de lipsa de sinceritate, de comoditate, 
nerespectarea promisiunilor, neîncadrare în termene. 

Atât de la careu cât si de la sextil, atunci când sunt privite în raport cu opozitia si 
respectiv cu trigonul, adica în raport cu acele unghiuri care le reprezinta trasaturile la 
nivel social, care le exprima pe sectorul public, le externalizeaza, trebuie sa ne asteptam 
la evidentierea problemelor de natura personala pe care interactiunea sau relatiile de 
orice tip sa nu le poata solutiona, asa cum se întâmpla azi. 

Prin urmare, 14 octombrie este o zi de conflict interior, de neputinta si tristete. 
Orice scânteie de bucurie pe care dorim sa o aprindem ne costa prea mult timp sau 
energie, iar efectele pe care le produce nu sunt cele asteptate. Azi ne uitam pe furis unii 
la altii, ne suspectam de ceea ce nu este conform cu declaratiile pe care le-am facut sau 
primit în tipul de colaborare abordat si ne aratam multumiti de acesta critica inferioara. 

Cei care doresc sa-si mentina un nivel ridicat si un tonus sporit, vor apela azi la 
adjuvante. Cafeaua parca nu-si mai face efectul, ceaiul de asemenea, iar celelalte 
substante, care antrenau focul interior sau profunzimile gândirii, strabat corpul 
degeaba. Azi este o zi de cadere în infern si pentru ca suntem prea ocupati cu directia 
spre care suntem antrenati, nu stim ce sa alegem, nu mai suntem nici rationali si nici 
realisti. Asadar, recomandarea este de a adopta azi starea de martor, de a invoca motivul 
detasarii cât de mult putem, de a ne impune oprirea fluctuatiilor mentale pentru a fi 
echilibrati si stabili, pâna trece furtuna. 

 
 
 
Vineri, 15 octombrie 
Ultima zi de Capricorn ne îndeamna la spirit practic, la a pune în aplicare solutii 

pe care le-am avut în vedere în perioada 16-18 septembrie 2010, când Luna a trecut 
ultima data prin Capricorn. Azi, Venus va împlini trigonul cu Lilith si cele doua sextile, 
Luna-Jupiter si Luna-Uranus, vor putea sa exprime la nivel social, implicându-i pe 
oameni în activitati sociale cu intensitate si aport personal. În septembrie, în intervalul 
indicat, Marte abia intrase în Scorpion si abia luam contact cu vointa si abilitatea de a ne 
argumenta, sustine sau impune punctul de vedere. Acum, când deja avem experienta 
ultimilor 30 de zile, dar privim necesitatea implicarii în plan social dupa ultimele zile de 
contractie, marginalizare, neputinta, teama ori frustrare, ultima zi a Lunii în Capricorn 
de acum ne aduce împlinirea unor solutii complicate sau întâlnirea cu sustinatori 
importanti. 

Toate acestea se produc în urma unui soc, predispus pe cerul zilei de Primul 
Patrar, vizibil printr-o tensiune interioara, insomnie, teama de a continua un demers 
sau pierderea unui obiect important. În încercarea fireasca de a solutiona aceasta 
tensiune sau de a gasi ori înlocui ceea ce s-a pierdut evenimentele vor lua brusc un alt 
curs, vor intra pe un alt fagas si se vor apropia de ceea ce zilele anterioara destinul de 
avertiza. 

Acest element este însa unul de mare finete si tocmai de aceea multi vor ridica 
din umeri nestiind de ce li se întâmpla asta. Ei se vor bucura, îl vor lua ca atare si îl vor 
încadra în categoria situatiilor neprevazute care ajuta, impulsioneaza sau schimba 
complet viata. 

Când Venus si Lilith sunt în trigon avem de parcurs evenimente care trezesc 
mândria, care incita diferentele dintre sexe, care scot în evidenta oamenii prin atributele 
native, nu prin roadele muncii lor. Acest gen de confuzie pare un privilegiu, un 
beneficiu, o sansa, un noroc, însa ea compromite disponibilitatea fata de efort, sudoarea 
fruntii celui care gândeste, nu primeste titluri stiintifice prin influenta si merite ale 
familiei. Azi, oportunitatile sunt încadrate pe linia acestei strategii delicate. Multi se vor 
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mândri ca apartin unui anumit grup sau unei anumite familii, ca titlurile nobiliare pe 
care le detin îi vor proteja acum de efortul de a opri caderea libera. Sansa de care vor 
profita acum este una buna daca ea se sustine pe apelul la rezultate personale, nu la 
trasaturi ale grupului, ale breslei sau familiei. 

Spre seara, trecerea Lunii în Varsator schimba registrul informational si îi ajuta 
pe oameni sa se detaseze mult mai usor de responsabilitati apasatoare, de strategii care 
se întind pe mai multe zile sau de stresul ca nu au rezolvat ceea ce si-au propus. Fiind 
constienti ca a fost vorba nu de simtul datoriei, ci de ambitie, când Luna va trece în 
Varsator, dupa ora 17:23, toate le vom lasa în parasire pentru a ne arunca într-o ceasca 
de cafea, o bere, o calatorie imaginara pe strazi nemaiumblate, o renuntare la 
raspundere sau sarcini profesionale de dragul unei relaxari. 

Prin urmare, 15 septembrie aduce o tensiune pe proiecte personale, pe ambitia 
de a construi valori care sa marcheze pe deplin evolutia personala sau care sa atraga 
laude din partea celor din jur. Cu toate ca societatea cere acum o atentie speciala, ca 
multe proiecte par sa se adune acum spre a se solutiona si în loc sa ajute mai mult 
încarca programul si ordine asa cum am gândit-o, suita de evenimente ne îndreapta 
picioarele pe acele carari pe care umblam rar sau pe care nu a mai mers pâna acum 
nimeni. Este posibil ca dintr-o ambitie personala sa ajunge în punctul în care sa sa 
beneficiem de o inspiratie de geniu, sa întâlnim persoana care sa rezolve probleme 
pentru care am fi pierdut mult timp sau sa ne detasam dintr-odata de acele probleme pe 
care ni le-am revendicat fara rost. 

Azi se va pune problema inspiratiei, logicii si solutiilor venite prin comunicare 
empatica. Azi se vor clarifica acele planuri pe care le-am gândit la jumatatea lunii 
septembrie si ne vom bucura ca atunci am trait viata în mod activ si nu ne-am lasat 
consumati de evenimente. 

Recomandarea pentru azi este aceea de a nu lasa valul de schimbari si 
oportunitati sa ne influenteze decizia. Trigonul Venus-Lilith ne poate duce relativ usor 
la lacomie si caracterul constructiv al zilei sa fie stirbit de finalitati pe care nu le-am 
dorit. Încarcati de aceste „rebuturi pozitive” situatia sociala, chiar daca cea stresanta se 
rezolva azi, nu prea târziu, ci chiar în luna noiembrie ne vom confrunta cu aceleasi 
tensiuni ca acum, doar ca atunci personajele vor fi altele. 

 
 
 
Sâmbata, 16 octombrie 
În Varsator, Luna are un comportament straniu. Are nostalgii si le pune alaturi 

de statutul sau încercând prin asta sa-si nege dorinta de preaplin, de îndestulare, de 
amplificare a averii, statutului sau de lux si abundenta. În aceasta ipostaza îl gasim pe 
printul care, într-un moment special al vietii sale, sub privirea blânda si, deopotriva, 
patrunzatoare a scriitorului, îsi schimba haine cu un cersetor ce îi devine prieten pe 
viata. 

Bucuria negarii propriului statut, a indulgentei fata de ceea ce nu detine, a 
aspiratiei fata de ceea ce neaga sau, mai rau, anuleaza propriul statut, vor fi definitorii 
pentru aceasta. În primul rând, ne va încalzi un sentiment de revolta. Sângele va curge 
mai repede prin vene si ne va invita la alegeri complicate. Dintr-odata vom raspunde 
mai repede la provocari si pentru a ne justifica acest impuls invocam neplacerile pe care 
trebuie sa le înduram prin reguli, limite, interdictii. 

Acest semn de independenta, prin relatia de trigon cu Saturn, guvernatorul 
semnului opus domiciliului Lunii (Rac), si de careu cu Venus, aflata în opozitie fata de 
semnul exaltarii Lunii (Taur) îi va aduce acesteia confuzia ca detine controlul asupra 
lumii exterioare (prin Venus), dar si a celei interioare (prin Saturn). În realitate, ziua 
este o struto-camila, o fuga dupa doi iepuri care nu ne va aduce niciun câstig si nici o 
multumire constructiva. Indiferent ca simtim atractie catre o lume a ideilor, catre un 
univers al tehnologiilor ultramoderne, ca ne scufundam în valurile vibratiei astrale sau, 
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mai mult, ca aspiram la iluminare, se întâmpla pentru ca Luna în Varsator, în relatie cu 
cei doi gardieni ai calitatilor sale principale, ne invita acum la dovezi de pricepere. O 
grea încercare vor avea cei care viseaza sa atinga eterna lene, cea care confera 
paradisului trasatura sa superioara sau sa se departeze definitiv de flacarile continue ale 
eternitatii malefice, iadul. Azi, raiul si iadul se întâlnesc la nivel senzorial si, daca vom 
dori sa nu fim afectati, va trebui sa dovedim ca am mai lucrat cu asta pâna acum. 

Prin urmare, aceasta relatie speciala pe care Luna din Varsator o are acum cu 
Saturn din Balanta si Venus retrograd din Scorpion, ne pune în fata unor situatii pe care 
nu le mai putem evita decât cu riscul depasirii unei limite. Indiferent ca este vorba 
despre limite ale rabdarii, limite mentale, afective sau despre limite impuse de propria 
structura, toate se vor regasi într-un set de fapte si intentii în fata carora cei mai multi 
dintre noi îsi vor pierde rabdarea. Asta se va întâmpla, nu pentru ca aveam de-a face cu 
o supraapreciere a propriului potential, ci pentru ca nu putem sa ne oprim propriile 
fluctuatii ale mintii. 

Evenimentele, pe aceste unghiuri, sunt atât de personale încât unii ar putea 
foarte usor sa creada ca totul s-a întâmplat azi datorita sau din cauza lor. Egocentrismul 
Varsatorului va capata azi o forma umanista si razboinica. El se va interesa de totul, mai 
putin de propriile sale nevoi pentru ca nu-l va interesa evolutia, ci senzatia. Tragedia 
apare atunci când realizam ca tot ceea ce nu este în regula azi, devin incomod pentru ca 
în trecut s-a procedat la fel si acum avem din nou ocazia sa ne întâlnim cu ceea ce am 
refuzat sa învatam, sa acceptam, sa iertam sau sa ajutam. Agresivitatea va fi un 
instrument preferat azi, chiar daca ea nu este nicicum necesara. 

 
 
 
Duminica, 17 octombrie 
Ultima zi a saptamânii este dinamica si încarcata de un element cu totul special. 

Independenta si mobilitatea esoterica pe care Luna din Varsator o predispune acum va 
deveni, prin conjunctia ei cu Neptun si Chiron, un element de deschidere si împacare cu 
un ideal sau cu o noua serie de evenimente ample si neobisnuite. Aceasta relatie va 
impune o selectie mentala a prioritatilor, o detasarea de reziduurile vietii, o abandonare 
a elementelor incomplete, ce nu mai pot fi duse mai departe. O combinatie între 
deschidere spre viitor, spre noi sanse si o rezistenta la efort, duce mintea spre un tarâm 
al întelegerilor superioare si puterii de concentrare. 

Aceasta putere de concentrare creste miraculos cu conjunctia Soarelui cu Mercur 
pe semn de aer. Din nou Mercur se va afla în avantaj, asa cum a fost si în 3 septembrie, 
la ultima conjunctie Soare-Mercur de pâna acum. Acum ascendentul momentului plasat 
în Fecioara va face din instabilitatea si volubilitatea lui Mercur în Balanta un semn de 
apreciere, un etalon de comportare si gândire, un instrument de receptare a valorilor si 
de îndepartare a elementelor neesentiale care blocheaza reusita sociala. Apare însa o 
situatia interesanta în aceasta conjunctie si ea este indicata de calitatea Soarelui în acest 
cumul de forte. Fiind în Balanta, valorile sale, pentru cei care urmaresc reusita sociala si 
elanul avantajelor materiale, devin deziluzii sau elemente pe care trebuie sa le obtine 
prin intermediul altora. Cei care sunt orientati asa azi sau care s-au nascut cu o 
asemenea conjunctura pe tema lor, îsi masoara faptele dupa cât de mult sau de usor 
reusesc sa-si rezolve din problemele lor prin intermediul altora. Întoarcerea razelor sale 
spre interior este pentru Soare, care se mândreste cu explozia de caldura, lumina si 
demnitate, un semn de cadere, de întoarcere spre o alta realitate a lumii. Din aceasta 
cauza, a-si îndrepta gândurile spre Forta Divina, spre acele câmpuri subtile care sunt 
adevaratele brate ale destinului ce ne rezolva orice doleanta, înseamna a-ti împlini 
destinul de Balanta. Ceea ce se întâmpla atunci când Balanta intra în relatie cu Soarele 
pe segmentul planului fizic, prin valorile sale materialiste privite prin nevoia de confort 
si de progres tehnologic, este o anomalie, adica un efect invers al unui efect straniu ce se 
petrece în natura. Efectul de dubla negatie (o data prin întoarcerea Razelor spre interior 
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– cautarea sufletului – si a doua ora prin refuzul acestei tendinte – solutionarea 
problemelor prin intermediul altor fiinte, nu prin intermediul fortelor subtile, 
mercantilism, valorificarea aspectului exterior prin sustragerea atentiei de pe 
frumusetea spiritului, pe cea a corpului, construit sa arate si deopotriva sa desconsidere 
ceea ce arata) vine azi în ograda fiecaruia si cu totii vom gusta din aceasta dilema a 
Balantelor: „A fi sau a nu fi instabil!”. 

Cei aflati într-o dimensiune a cunoasterii spirituale îsi vor canaliza sperantele 
spre suflet, spre credinta, spre calitatile morale, asteptând de la acestea efecte imediate. 
Omul obisnuit, care nu si-a pus problema preschimbarii sale, ci doar a evolutiei, se va 
comporta ca în perioada lui Mercur retrograd: uita, fuge de raspundere, refuza sa 
comunice, se lauda singur cu rezultate pe care nu le poate expune celorlalti pentru a fi 
evaluat sau apreciat asa cum se asteapta sau cauta solutiile cele mai grele pentru a se 
minti ca efortul îi va oferi garantii solide. 

Prin urmare, indiferent ca ne ducem viata în planul vietii obisnuite sau ca ne 
translatam puterea subtila într-o dimensiune a ideilor sau valentelor spirituale, 
impulsul spre a nega propria structura, de a ne rezolva problemele prin intermediul 
unor forte exterioare, de a apela la un consilier, un medic, un sustinator, un protector, o 
ruda apropiata sau un prieten drag pentru a decide în locul nostru acolo unde stim deja 
raspunsul, dar nu îndraznim sa-l punem în aplicare, ne va domina întreaga existenta azi. 

Multe din lucrurile pe care le stiam într-o ordine clara, care se desfasurau într-un 
anumit ritm sau pe care le asteptam sa se împlineasca azi, conform unui grafic, se 
rasucesc, se rascolesc, se blocheaza din mers sau se înalta trecând într-o alta etapa, una 
mult mai buna. 

Multi vad în ceea ce se va întâmpla azi un lucru mai putin placut, însa ea este o 
teribila provocare a destinului, care nu uita sa ne reaminteasca de viata spirituala, 
fortele subtile, entitatile din planurile paralele, de puterea pe care o are un factor 
exterior, de penitenta divina sau de forta întâmplarii. Toate ni se vor potrivi azi ca o 
manusa, însa unii vor refuza sa o vada asa pentru ca s-au obisnuit cu schemele, 
tabieturile, siguranta zilei de mâine si nu vor dori sa simta pulsul vietii într-un nou 
început. Pe toti acesti conservatori ultima zi a saptamânii îi va enerva si îi va indispune. 
Celorlalti le va aduce un aer proaspat, o usurare a sufletului si un semn ca viata, pentru 
cine doreste sa priveasca în sus, este mai usoara decât pare. 

 
Luni, 18 octombrie 
Prima zi a saptamânii devine o zi constructiva prin trecerea Lunii în domiciliul 

planetei Neptun (Pesti) si deci prin transferul informational pe care îl aplica acestui 
sector dupa ce ieri seara a împlinit o conjunctie cu aceasta planeta. Acest tip de transfer 
se produce în sectorul sextilului Luna-Pluton si, spre seara, al sextilului/trigonului 
Luna-Axa Dragonului. 

Aceste elemente sunt menite sa aduca solutii de natura mentala, sa produca 
evenimente prin întelegerea fenomenelor si sa impuna modificari în sfera de activitate 
prin conexiuni, analiza, gândire. Gândirea ce va fi mobilizata acum va fi cea de tipul 
sintetic-analitic, iar inteligenta ce o va ajuta va fi ambivalenta: logico-matematica 
(rezolvarea problemelor abstracte prin rationamente inductive si deductive, de a 
întelege relatiile complexe dintre idei, fenomene, lucruri, de a clasifica, a emite ipoteze 
stiintifice pentru a cunoaste) si vizual-spatiala (perceperea lumii ca pe o imagine de 
ansamblu, abilitatea de a proiecta, de a reproduce, de a cuprinde într-o singura 
structura ceea ce simturile colecteaza separat). 

Pe fondul dezvoltarii acestora, se va observa o înclinatie spre latura emotionala, 
spre ceea ce contine ea mai intens si pozitiv, spre acele elemente de comportament care 
contribuie la dezvoltarea morala, la deschiderea spre o lume a ideilor, a descoperirilor 
care sa permita trecerea într-un alt plan al existentei, unul mult mai larg atât ca 
dimensiune afectiva, cât si volitiva. Trigoanele pe care Mercur le va împlini cu Neptun si 
respectiv Chiron ne va transforma azi în mesageri ai ideilor, în instrumente de 
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îndeplinire a unei vointe ce vine din necunoscut, dar care ne va permite, prin 
îndeplinirea ei, depasirea unor limite personale. În aceasta categorie sunt incluse 
perceptiile extrasezoriale, sensibilitatea artistica, înclinatia spre studiu, lectura, spre 
comunicari virtuale, adica spre a cultiva acele abilitati care contribuie la o dezvoltare 
rapida a fiintei. De aceea azi ne vom simti presati de timp, de prieteni, de sarcinile 
profesionale, de mersul evenimentelor, fortati sa facem ceea ce nu ne place, dar care se 
va dovedi bun si constructiv pentru noi. 

Contradictia, pe care o vor observa pasionatii de astrologie în aceste explicatii, 
survine din faptul ca s-a atribuit trigoanelor Mercur-Neptun si Mercur-Chiron în special 
valente logico-matematice, când definitiile sustin ca ele îi îndreapta pe oameni spre 
sensibilitate, intuitie, adica spre acele elemente care tin de sfera senzoriala. Azi ne 
departam de aceste trasaturi pentru a ne apropia de cealalta latura a zodiei Pesti, de 
vibratiile persuasive si pline de forta interioara, care dovedesc un spirit practic foarte 
dezvoltat, o precizie matematica în modul cum percep si reprezinta lumea. Acest 
caracter practic, selectat din gama de trasaturi ale zodii Pesti ca principal motor, este 
initiat de sextilul Luna-Pluton atât ca fundal, dat si ca finalitate, întrucât ziua începe 
într-un ton materialist (sextil Luna-Pluton) si se încheia agresiv (opozitie Luna-Junon), 
deci ne va cere o adaptare rapida la context, fara posibilitatea de a ne ascunde într-un 
confort efectiv. Cu alte cuvinte nu avem de ales decât sa ne adaptam modul de reactie în 
raport cu aceste impulsuri. 

Pe aceste vibratii omul va porni de la sentimentul sau de neapartenenta, de 
revolta împotriva propriei suferinte si se va adapta într-o structura macro, cu aceeasi 
rezistenta la durere, dar cu alte efecte. Vazându-se în afara propriei structuri va putea 
sa-si exteriorizeze framântarile afective cautând explicatii prin logica, paralelism, 
similitudinii de natura imagistica pentru a-si gasi un loc mai bun sau pentru a-si 
recapata linistea. 

Prin urmare, 18 octombrie nu este deloc o zi simpla si nicidecum una linistita. 
Este însa o zi a provocarilor de natura comportamentala în care vom încerca sa facem 
un salt calitativ, sa ne depasim propriile limite ale întelegerii ori ale gândirii. Tocmai de 
aceea azi sunt obligati sa devenim rationali pentru a ne oferi stabilitate prin realism, 
concret, materialism. Azi vom oscila între valori si marea problema nu va fi în a trai cu 
intensitatea sau în a gestiona sau întelege ceea ce traim, ci de a alege esenta pentru a da 
evenimentelor viitoare forta dupa cum le anticipam sau le dorim acum. 

Acest tip de provocare este pentru initiati un prilej de a se reevalua, de a initia noi 
proceduri de extindere a câmpului perceptiei, iar pentru cei neinitiati un pachet de 
întâmplari ciudate care nu se sprijina nici pe tulburarile de natura sociala, nici pe teama 
ce s-a cuibarit în suflet, nici pe carenta de informatii si nici pe devitalizare, ci pe 
dezorientare. 

 
 
 
Marti, 19 octombrie 
Spre deosebire de ziua de ieri, azi trigoanele pe care Soarele le va împlini cu 

Neptun si Chiron au o alta finalitate si o alta constructie implicând nu doar calitati ale 
gândirii sau atribute ale inteligentei, ci chiar o vasta gama de fapte ce sunt îndreptate 
spre o singura finalitate: eficienta actiunilor în plan social. 

Azi Luna va trece prin trigonul cu Venus si, la putin timp dupa aceea, prin 
conjunctia cu Lilith pregatind mijloacele prin care cele doua trigoane ale Soarelui cu 
Neptun si respectiv Chiron vor actiona. 

Daca ar fi sa judecam unghiurile Soarelui doar din punct de vedere psihologic am 
înclina balanta spre simtul artistic, spre sensibilitatea fata de sunet si forma, fata de 
elemente ale artei moderne si, în acelasi timp, fata de inspiratie, gândire libera, poezie, 
mentalitati, translatarea constiintei într-un plan superior. Daca ar fi sa judecam din 
punctul de vedere al evenimentelor atunci am putea spune ca azi, din întrega gama de 
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predispozitii, vor fi selectate acele evenimente care sunt tangente la moralitate, care 
implica iertarea pacatelor, care duce la asociere si lucru în echipa si nu oricum, ci prin 
identificarea acelor elemente comune care usureaza comunicare si schimbul deschis de 
informatii. Fiind un trigon pe semne de aer virtutile intelectuale vor fi la mare cautarea, 
comunicare vorbita, cea în care cuvintele au un rol, dar si intonatia, respiratia, topica, 
suita ideilor. Totul se va supune unei elegante speciale pe care spiritul trebuie sa o arate. 

Combinând cele doua tendinte, valorile acestor trigoane se îndreapta, pentru ca 
Neptun si Chiron sunt înca în conjunctie strânsa, spre o reformulare a idee de bine, de 
confort si de echilibru. Unii oameni ori nu mai au loc în viata noastra, ori, dintr-odata, 
vom considera ca totul li se cuvine si îi investim cu toata afectiune si toata atentia. Altii 
se vor crampona în obsesii periculoase, care le vor încarca vorbele cu sensuri negative si, 
prin asta, îsi vor face dusmani puternici. Ceea ce se întâmpla azi vine pe linia sanatatii 
afectiva, mentale sau spirituale si tocmai de aceea trebuie sa vedem prin ceea ce se ridica 
acum înainte ochilor si ne invita la o forma de comunicare cu spiritele naturii, cu 
destinul, cu dorintele noastre, acum personificate de oamenii din jur, de întâmplari 
ilogice sau de conjuncturi stranii. 

Realizarile predispuse de aceasta zi sunt puternice si merg pe linia curajului de a 
îndrazni si fricii de a pierde. Acestea doua impun o atractie romantica între efort, 
competitie si rana vindecata ca blazon al experientei. Toate acestea vor încuraja relatiile 
personale, cele care se vor construi prin sinceritate si devotament, dar vor reusi sa aduca 
si iluzia unor asocieri solide, acolo unde rana este puternica. 

Prin urmare, 19 octombrie ne indeamna la un efort, la o forma de protest 
împotriva obiceiurilor, împotriva celor care ne-au judecat gresit intentiile, care ne-au 
lasat singuri în fata unui inamic pe care nu l-am evaluat corect. În fata unei asemenea 
situatii azi suntem invitati sa gasim solutii, sa cheltuim mai putin, sa judecam corect, sa 
ne hranim sanatos si sa ne relaxam. Sufletul îsi cere azi drepturi pe care nu i le-am 
respectat în ultima vreme. O stare psihica proasta azi ne va duce usor pe un tarâm 
agresiv unde sa ne pierdem controlul, producând leziuni iremediabile. Azi ceea ce ne 
enerveaza trebuie iertat, ceea ce ne doare trebuie inteles, iar ceea ce ne lipseste trebuie 
atras prin efort suplimentar, nu prin drame. 

Familia, locul de munca, privit ca a doua familie, cercul de prieteni, asociatii sunt 
azi forte ale reusitei noastre daca vom trece testul echilibrului si al masurii. A gasi 
echilibrul între cantitate si calitate, între curaj si modestie, între energie si consum, 
înseamnă a obține un câstig important atât din punct de vedere medical, prin ameliorari 
spectaculoase ale starii de sanatate, cât si din punct de vedere mental ori spirituala. 

 
 
 
Miercuri, 20 octombrie 
Ultimul segment pe care Luna îl parcurge din zodia Pesti confera trasaturi 

similare celor de ieri, doar ca nu la aceeasi intensitate si nu cu aceleasi implicatii în plan 
social. Neavând alte unghiuri care sa se împlineasca la grad perfect, dar fiind înca în 
fereastra celor care s-au împlinit în zilele anterioare, azi, pâna seara, vom culege roadele 
impulsurilor din zilele anterioare si vom încerca o rememorare pozitiva a acestora. Cele 
trei unghiuri vor presara evenimente legate de curajul de a simti, de a spune ceea ce 
simti, de a demara un proiect pe baza unui sentiment, al unei trairi, pe baza unei placeri 
metafizice sau pur si simplu dintr-o ratiune straina logicii obisnuite. Asadar, 20 
octombrie este o zi a semnelor, a indicatiilor, a dezbaterilor, a îndraznelii si a initiativei. 

Nu doar când Luna se afla în aspecte pozitive cu Marte, ci si când ea trece prin 
apropierea lui Uranus sau prin unghiuri de 60 ori 120 de grade cu acesta, perceptiile 
oamenilor se modifica usor. Functiile mentale sunt activate si pot mai usor sa înteleaga, 
se desprind mai usor de resentimente sau de mânii si se lasa antrenati de idei 
îndraznete, planuri care implica efort sau consum mare de energie. Acum este si Jupiter 
în aceasta ecuatia si ceea ce facem azi este încarcat de sansa si noroc. 
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Prin urmare, 20 octombrie ne aduce o altfel de finalitate. Azi se grabesc 
lucrurile spre un punct final si tocmai de acea comportamentul oamenilor va fi unul 
precipitat, cu gesturi nepotrivite contextului general, dar bine argumentate dintr-un 
punct de vedere propriu. Nu este o zi de senzatie, ci mai curând de intuitie, de 
împartasire a acelor elemente care, în saptamâna anterioara, erau considerate rebuturi, 
elemente care au diminuat eficienta si care au dus spre uitare, lene si neputinta. Acum 
tocmai acea experienta a neputintei din saptamâna anterioara ne va motiva si ne va 
îndemna sa încheiem un capitol si, repede, sa deschidem altul. Trecerea Lunii în Berbec 
va aduce îndrazneala, dar ea nu va putea fi perceputa asa pentru ca trecerea lui Mercur 
în Scorpion, la putin timp de la miezul noptii, îndreapta întreaga atentie spre viclenie, 
transformând curajul, îndrazneala si forta într-un fel de instrument de tortura pentru 
cei care se opun. 

 
 
 
Joi, 21 octombrie 
Ne apropiem de finalul tranzitului Soarelui prin Balanta, iar Mercur deja schimba 

semnul, lasa în urma diplomatia sau teama de a-si asuma raspundere si porneste pe un 
drum al sensibilitatii tactile, senzoriale. O cadere în realitatea cruda a zilelor noastre se 
va produce azi prin acest ingress. Nu doar Mercur va face vizibila trasatura 
Scorpionului, ci si Marte împreuna cu Venus, care de ceva vreme trec prin aceasta zodie, 
ba chiar în aceasta zi Marte va împlini un trigon cu Jupiter din Pesti si Venus un sextil 
cu Junon din Fecioara. Pe fondul, înca activ, al celor doua trigoane pe care atât Soarele 
cât si Marte le împlinesc cu cele doua grupuri de planete din Varsator (Neptun-Chiron) 
si respectiv Pesti (Jupiter-Uranus), trecerea lui Mercur în Scorpion va spori istetimea 
mintii si spiritul critic, va aduce o abilitate speciala de a comunica si de a împartasi 
experientele anterioara, fie ele bune sau rele. Oamenii dintr-odata se simt importanti, îsi 
asuma raspunderea pentru faptele lor si se comporta în cunostinta de cauza. Sunt 
curajosi si motiveaza mai mult decât au facut în ultimele trei saptamâni tot ceea ce fac. 

Totusi, nu trebuie sa uitam ca Scorpionul este un semn al administrarii si 
organizarii, ca el construieste si distruge întotdeauna pe baza unui motiv si ca elementul 
sau creator este puternic pervertit de ambitia sa de a demonstra forta, puterea, eficienta 
ori inteligenta. Deci nu trebuie sa ne surprinda reactiile celor din jur care dintr-odata se 
pun pe citit romane celebre, lucrari stiintifice, tratate sau se apuca de un nou domeniu. 
Acesti oameni s-au consumat în ultimele trei saptamâni în dileme periculoase si acum 
dau curs trairilor în forma lor bruta, neelaborata, necosmetizata, nefinisata. 

Azi Luna se afla în careu cu nodurile sale si în opozitie cu Saturn si tocmai de 
aceea trebuie sa ne asteptam ca motorul motivatiilor, ceea ce-i anima pe oameni spre a 
actiona sau a gândi este sentimentul de neputinta, de nesiguranta ori de înstrainare. 
Simt ca au nevoie sa-si însuseasca ceea ce le lipseste cel mai mult si nu vor sa renunte la 
ideea ce le-a încoltit în minte ca au dreptul macar sa încerce sa-si însuseasca ceva situat 
în afara conditiei lor. 

Depasind cadrul existentei individuale, în plan social acest impuls de depasire a 
dimensiunii personale este unul periculos pentru stabilitatea grupului. Pot aparea fisuri, 
discontinuitati si, ca urmare a instinctului de vânator, cei care iau parte la acest 
eveniment se vor agresa unii pe alti, îsi vor declara razboi pentru ca fiecare va dori sa-si 
însuseasca ceea ce are celalalt. 

Unii vor numi asta lupta pentru supravietuire, însa ea este de fapt lupta pentru 
suprematie, o lupta animata de orgolii si centrata în jurul unui egoism mascat de fapte si 
justificat prin sacrificiu. Exista efort, exista disponibilitate, exista un mare consum 
psihic si afectiv, exista si o puternica motivatie, însa ceea ce se întâmpla azi sau care se 
initiaza începând cu aceasta zi, nu are nimic de-a face cu nobletea sau cu moralitatea. 
Acestea vor fi invocate, dar asta nu înseamna ca sunt reale. Balanta se înclina din ce în 
ce mai mult si doar azi ne mai putem mentine echilibrul, chiar si cu mare efort, pentru 
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ca mâine, când Soarele intra pe ultimul grad al Balantei ne vom pierde controlul si vom 
vinde dorinta de armonie pe un sentiment de satisfactie, de mândrie ori de victorie. 

Prin urmare, ziua de joi este o zi de efervescenta si intensitate 
comportamentala. Ca si ieri, suntem constrânsi sa actionam repede, ca dovedim viteza 
de reactie si sa ne implicam în solutionari pe care nu le mai putem amâna. Pentru a 
împlini acest demers viata îsi poate schimba azi brusc directia si sa depunem toate 
eforturile pentru a-si sustine acest nou curs. Pentru asta vom da dovada de istetime, 
vigilenta, memorie, curaj, îndrazneala si multa subtilitate, deci vom dispune de toate 
ingredientele pentru a solutiona cu succes tot ceea ce ne iese în cale. Unii dintre noi vor 
spune ca tot anul au asteptat momentul asta si dupa cum vor fi orientate faptele, dupa 
cât de mult succes au în a repara ceea ce altadata nici macar nu au putut atinge, chiar 
asa este. Persoanele care au zodiile de foc puternice în tema sau care au relatii strânse cu 
astfel de semne au sansa sa simta acum fluidele vietii, forta care încalzeste si anima 
întregul univers. Îndreptând aceasta informatie spre gândire, vom putea sa întelegem 
azi ca focul are multiple manifestari si ca principalele sale trasaturi – caldura si lumina 
– pot aparea în multiple forme de manifestare. 

Indiferent ce ne iese în cale azi, reactiile pe care le vom avea vor roti cu forta 
chakra soarelui (centrul de forta situat în zona ombilicului), lasând în urma ei o atingere 
calda, siguranta de sine, noi prieteni, un nou statut, o noua imagine sociala, o noua 
etapa în viata. 

 
 
 
Vineri, 22 octombrie 
Chiar daca vibratiile astrale pe care le-am avut de parcurs în zilele anterioare au 

fost în mare parte benefice inspirând curaj si initiativa, disponibilitate spre efort, sansa 
si profunzime, faptul ca azi se împlineste careul lui Marte cu Neptun, când, acesta din 
urma, nici nu este în toate functiile sale, aduc o grea încercare modului de a gândi si 
reactiona, o forta speciala în a manipula pe spatii înguste scopuri care nu ne privesc în 
mod direct, dar care, judecând prin prisma motivului în sine nu al contextului obiectiv, 
ar putea sa ne foloseasca în viitor. Un gen de anticipare negativa, sustinuta pe spaima de 
saracie si neputinta de a accepta înfrângerea sau o postura sociala diferita fata de 
premize se ridica acum la orizont si ne va domina întregul spectru al preocuparilor. 

Când Marte si Neptun sunt în careu tot ceea ce tine de deplasare, initiativa, de 
relatiile interumane si de impactul afectiv pe care aceste relatii îl au asupra oamenilor, 
devin factori de risc. Oamenii nu mai stiu sa convietuiasca împreuna si pentru a-si 
atinge scopurile uzeaza de mijloace frauduloase, de minciuna, de erori de judecata sau 
de obsesii periculoase pentru a-si duce la îndeplinire scopurile. Azi se va pune problema 
fugii de raspundere, a dinamismului negativ, a neputintei si a inclinatiei spre erori, a 
atractiei spre scandaluri sau alcool, droguri, comportament sexual aberant. 

Acest careu pare sa controleze întregul spectru al vietii sociale, pentru ca va fi 
primul aspect al zilei, ce se va împlini spre seara, ceea ce face ca toate faptele pe care le 
intentionam de dimineata si pâna în jurul orei 18,30 vor avea o nota agresiva, 
antisociala sau, daca educata aleasa este cea care doreste sa detina controlul, vom avea 
parte de o stare de frustrare ce va tulbura privirea si va întuneca mintea. 

Sextilele pe care, ulterior careului Marte-Neptun, se vor împlini vor aduce un 
plus de constientizare, o luciditatea senzoriala, o întelegere mai buna a corpului, a 
proceselor mentale, a motivatiilor care ne împing sa alegem o anumita gama de trairi 
sau de fapte pe spatiul social. 

Spre seara, când Mercur si Pluton trec prin sextil, ne linistim pentru ca ne 
amintim de explicatii practice, surprindem esenta faptelor de peste zi sau beneficiem de 
o întelegere speciala asupra unui fenomen amplu. Acum ne vom simti atrasi spre studiu 
si ceea ce cauta sa iasa la lumina prin idee sau cuvânt va fi bun si constructiv. 
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Prin urmare, 22 octombrie este o zi de mare încercare. Azi vom fi tulburari în 
slabiciunile cele mai intense si ne vom implica în demersuri ample, care nu vor cere 
solutionare imediata si multe dintre rezultate nici nu vor fi utile. Avem însa sentimentul 
ca suntem înlaturati dintr-o postura, ca ni se ascunde un adevar important si tocmai de 
aceea orgoliul de a pierde o pozitie ne va hrani importanta de sine pâna la limita 
superioara a vointei, adica, pentru omul comun, foarte aproape de agresivitate. 

La nivel social aceste unghiuri sunt periculoase pentru ca vor schimba centrul de 
greutate de pe relatii între grupuri, pe relatii între indivizi, scotând la lumina, cu intentii 
tendentioase, aspecte compromitatoare despre viata personala tocmai pentru a înclina 
balanta grupului de apartenenta. Pentru ca îl avem pe Marte în Scorpion aspectul este 
negativ pentru resursele pamântului, pentru ceea ce se afla în subteran, dar si pentru 
ceea ce pluteste în aer sau se afla situat la mari înaltimi. O relatie subtile între aceste 
doua extreme poate conduce acum, prin intermediul unui cercetator educat si echilibrat, 
la descoperiri speciale, la identificarea vocii care vine din adâncuri sau a semnalelor pe 
care planeta le ofera pentru a-i întelege mai bine mecanismele de reglare. 

22 octombrie este o zi de distrugere prin eroare de judecata, de vointa si de 
actiune, care poate duce la ruperea unei asocieri si lansarea în eter a unei informatii 
care, valorificata de un adversar istet sau viclean, poate duce spre un rezultat în 
totalitate negativ. 

Recomandarea pentru aceasta zi este aceea de a ne impune o detasare fortata fata 
de ceea ce ne incita simturile. Ceea ce simtim azi nu este real, dar daca vom crede ca e 
real atunci trebuie sa stim ca finalul va fi complicat, dureros sau tragic. 

 
 
 
Sâmbata, 23 octombrie 
Careul lui Marte cu Neptun, atât de dificil de înteles si integrat, este urmat de 

careul Marte-Chiron si de Luna plina formata de luminarii pe grade anaretice (Luna pe 
ultimul grad din Berbec si Soarele pe ultimul grad din Balanta) complicând relatiile 
profesionale si ducându-le foarte aproape de revolta sau chiar patologic. 

Când Marte si Chiron sunt în unghi stresant, cu atât mai mult când una dintre 
parti se afla în mers retrograd (acum Chiron se afla în mers retrograd) oamenii îsi 
amintesc de dileme mai vechi, de dureri puternice, pe care le-au stins în calmante sau în 
compromisuri, de relatii sociale care le-au accentuat starea conflictuala si care au 
amplificat sarcinile profesionale. Atributul principal al acestui unghi este durerea si ea 
va atrage atentia spre interior, fie prin indicarea unei afectiuni fizice care dintr-odata se 
amplifica, fie prin identificarea acelor divergente interioare, acelor dileme pe care le 
vedem acum amplificându-se si impunându-se. În Varsator, Chiron ne concentreaza 
atentia pe valori umanitare, pe relatii ierarhice, pe acele evenimente care sunt încarcate 
de sentimentul vinovatiei. Întelegând, omul stie ca durerea sa nu poate fi vindecata de 
niciun medic, tratament sau terapeut, ca ea nu se poate înlatura decât prin experienta 
directa. Prin aceasta pozitie se va cauta o scurtare a timpului de la cauza la efect, o 
reducere a procedeelor aplicate pentru ca se ia contact cu o intuitie stranie, neobisnuita, 
ce le poate parea unor geniala. Activându-se aceste trasaturi prin relatia de careu cu 
Marte, cautarile, dinamismul actiunii va avea o evidenta nota agresiva. Nerabdarea va fi 
vizibila peste tot, iar imprudenta va cuprinde pe toata lumea. Efectul – durerea – va fi 
pus pe seama conditie sociale, a imperfectiunilor pe care relatia copil-parinte, individ-
societate, sot-sotie, prieten-prieten le implica si ne vom aminti ca ni s-a mai întâmplat si 
în trecut ceea ce parcurgem acum. 

Chiar de dimineata Luna va trece în Taur unde ar fi trebuit sa se simta bine, dar 
intra în aceasta zodie cu pantalonii rupti, pentru ca tocmai a trecut prin faza de opozitiei 
cu Soarele si l-a completat pe acesta într-un mod negativ, impunând ca plan, deviza, 
strategie, resentimentele si umilintele din ultimele zile. Luna plina din Balanta va 
impune disputele sociale ca principala regula si lupta pentru supravietuire ca o 
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principala motivatie. Este lesne de înteles ca acum ne vom ajusta motivatiile în asa fel 
încât sa le oferim un caracter tragic si, prin ele, sa putem fi convingatori. În realitate, 
lupta este oarba, iar acolo unde ea are o motivatie solida, va fi este greu de explicat 
pentru ca face referire la o disputa de natura karmica, existentiala, majora cu implicatii 
ce depasesc cadrul acestei existente. 

Trecerea Soarelui în Scorpion reduce instabilitate, dar amplifica nevoia de a 
reusi, de succes fara a accepta refuzul sau esecul. Luna, înca în fereastra fazei de Luna 
plina, a trecut prin trigonul cu Pluton si opozitia cu Mercur, stabilizând gândurile pe 
ceea ce este profund si interior, în defavoarea unei insertii sociale echilibrate si utile. 
Abia dupa ce Soarele intra în Scorpion, întelegem ca framântarile acestei zile nu ne 
epuizeaza în zadar, ci totul se întâmpla cu un rost. Apelul la istorie, la un istoric al 
evenimentelor, la o succesiune de fapte care, privite acum prin necesitatea integritatii 
personale si a nevoii de stabilitate, au fost periculoase sau cel putin tendentioase atunci 
când s-au consumat. Implicarea caselor II, VIII si XI pe ingresul Soarelui în Scorpion, 
ne aduce ca factor de repetare o pierdere materiala, un deficit de imagine, refuzul unei 
sustineri ierarhice, dispute pe functie, dominare sociala, revendicare de drepturi. 

Totul vine însa cu o intensa durere, totul ne afecteaza în mod neplacut si 
indiferent cât de pregatiti suntem solutia pe care trebuie sa o punem în aplicare ni se va 
parea încarcata de o greutate aparte. 

Prin urmare, ziua este puternica la capitolul dezlantuiri, dar periculoasa pentru 
ca nu îi spune celui în cauza de unde trebuie sa-si ia resursele pentru a solutiona. Vom fi 
prinsi în capcana importantei de sine, a obsesiilor si pentru ca nu vom putea sa ne 
desprindem de ele, solutiile, oricât de clare ni se vor arata, vor fi greu sau imposibil de 
aplicat. Având o insertie gresita si neavând o mare viteza de reactie pentru a schimba 
directia sau starea sufleteasca mijloacele pe care le vom folosi vor semana mai mult cu 
trasaturile negative ale zodiei Taur (exaltarea lui Venus) încurajându-i pe oameni într-o 
disputa inegala. Ei vor crede ca se lupta pentru a se salva dintr-o situatie dificila si în 
realitate ei se vor lupta pentru a-si construi un alt învelis, o alta importanta, o alta 
limitare. Se vor dezvolta sentimente negative si din aceasta cauza amploarea 
evenimentelor va fi una foarte mare. Cu patru planete în Scorpion din cele sapte plasate 
în semne fixe, echilibrul este puternic zdruncinat si nu vom vedea alta solutie decât 
compromisul sau ambitia. În urmatoarea perioada, dar cu atât mai mult azi, ne va lipsi 
iertarea, nu vom putea sa întelegem binele în forma sa constructiva sau inofensiva, 
constatând ca toate drumurile au spini si toate florile sunt carnivore. 

Recomandarea pentru aceasta zi este aceea de a încerca un exercitiu foarte 
simplu: ecoul. Impuneti-va sa fiti deschizi fata de tot ceea ce vine spre voi si lasati-va 
antrenati în tot acest val al evenimentelor, starilor sau gândurilor. La venirea serii 
rememorati întreaga zi si opriti-va asupra evenimentelor care v-au deranjat cel mai mult 
încercând o usoara schimbare de rol. În felul acesta vom simti ce traiesc oamenii carora 
le limitam vointa, le furam libertatea de a simti sau îi obligam sa ne suporte reziduurile 
afective. Semnele fixe îsi ies greu din tensiunea si siguranta pe care aceste mod 
vibratoriu le-o confera si, reusind în acest exercitiu, veti depasi conditionarea astrala 
construindu-va o zona neutra ce va interactiona cu vibratiile astrelor, dar nu se va lasa 
dominata de ele. 

 
 
 
Duminica, 24 octombrie 
Este greu de crezut ca duminica poate fi o zi a armoniei asa cum ne spun 

aspectele ce se împlinesc azi la grad perfect. Doua trigoane (Luna-Junon si Marte-
Uranus) ce îmbratiseaza doua sextile (Luna-Lilith si Mercur-NN) reprezinta semnul 
unei eficiente ce se datoreaza doar echilibrului si comunicarii rapide între structuri 
situate pe nivele diferite. Ma declar rezervat în fata acestui caracter benefic pentru ca 
aceste ramuri pozitive vin, pe fondul tensiunilor pe care le-am avut de trait anterior, ca o 
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pipa de opium care nu reprezinta un obicei shamanic si drumul scurt pâna o doza de 
amfentamina. 

Aspectele pe care Luna le împlineste cu Junon si Lilith ne aduce o înclinatie spre 
activitati casnice situate pe un teritoriu strain, pe o zona care nu ne apartine sau prin 
intermediul unor personale care nu ne împartasesc preocuparile de moment. O vizita 
neanuntata poate fi un fapt obisnuit, dar azi ea poate începe din supermarchet, de la 
coltul blocului, de pe internet si se poate complica atât de mult încât patitul nu se mai 
gândeste ca socializeaza, ca întâlneste oameni noi, ca îsi diversifica activitatile casnice, ci 
ca îsi tulbura linistea cu ceea ce este obligat sa faca doar de ochii celorlalti. Unora 
asemenea situatii li se vor parea firesti, altora chiar le plac, însa exista o categorie de 
oameni ca le dispretuiesc si ei vor fi cei mai vulnerabili azi. 

În a doua parte a zilei, unghiurile ce se construiesc între planete cu mers mai lent, 
aduc o alta amploare evenimentelor, încercându-ne în mod serios nu pe usurinta de a 
întretine discutii superficiale, de conveniente, de a mentine o atmosfera destinsa, ci de a 
identifica în aceste evenimente banale acele puncte sensibile ale destinului. Pe sextilul 
Mercur-NN ne vom gândi ca nimic nu este întâmplator, ca oamenii trebuie sa-si traiasca 
viata si prin evenimente simple, nu doar cu greutatea unei misiune, a unor lectii majore 
sau a responsabilitatii. Lasând liber acest gând, totul se va complica într-un mod 
constructiv, placut si amplu. Vor fi identificate puncte comune, dar ele nu vor avea înca 
suport real, nu vor gasi solul potrivit pentru a-si prinde radacina. Discutii despre noi 
studii, despre o afacere buna, despre o întrevedere cu o persoana importanta sau despre 
cum sa ne petrecem timpul în viitorul apropiat sunt doar câteva dintre indicatiile 
trigonului Marte-Uranus. Totul va lua o nota îndrazneata, originala, curajoasa si nu 
doar pentru sine, ci pentru întregul grup de apartenenta, pentru întreaga comunitate. Pe 
acest unghi pot aparea brusc rezolvari pozitive, schimburi rapide de idei sau un semn 
venit prin intermediul tehnicii moderne (telefon, email, fax etc.) ce anunta o 
îmbunatatire a situatiei sau chiar a statutului. 

În situatia în care avem 5 planete retrograde (deci sunt invocate cinci elemente ce 
trebuie reparate pentru a se produce un salt calitativ: iertarea, detasarea, libertatea, 
fantezia, cunoasterea), Marte înca nu s-a desprins de careurile cu Chiron si respectiv 
Neptun, patru planete din Scorpion impun o presiune foarte mare pe axa acumularilor 
materiale, trasaturile pozitive ale zilei de 24 octombrie provoca ilaritate. Ele vor fi însa 
vizibile, doar ca ne vor îmbata atât de mult încât ne vom pierde simtul realitatii. Ceea ce 
vine prin aceste unghiuri pozitive are un mod personal si rapid de a se face vazut, însa 
nu dureaza pentru ca nu se poate impune peste trasaturile ample, generale care ne tin 
pe loc sau ne trimit la munca de jos. 

Prin urmare, ultima zi a saptamânii ni se va parea ca o zi a pasiunii pentru 
noroc, fantezii, placeri nebune, activitati superficiale, dormit de placere, nu de nevoie, 
risipa a banilor sau a energiei. 

A invoca azi semnul maturitatii înseamna a face cea mai teribila gluma a 
saptamânii. Cu totii ne vom prinde într-un joc al vietii si ne va placea sa ne risipim în 
nimic, motivând ca asa ne simtim bine. Acest „opium” astral ne poate costa mult daca 
nu reusim sa ne temperam, în preajma prânzului, pornirile. Între cele doua sextile 
(Luna-Lilith si Mercur-NN) va domina un semn al dezorientarii, al vânatorii hazlii în 
care se aleaga dupa doi iepuri, folosind sisteme electronice de urmarire, dar care nu se 
soldeaza cu niciun rezultat concludent pentru ca dintr-odata animalele fioroase intra în 
pamânt, adica se vor situa în afara retelei. 

Dincolo de aceasta alegorie, ziua este complicata pentru ca îi face pe oameni sa-si 
piarda mintile si sa se multumeasca cu ceea ce câstiga usor, cu promisiuni desarte si cu 
solutii la care niciodata nu au sperat. Cine are deja putin noroc va reusi, pâna la sfârsitul 
zilei, sa apuce bogatia de coada, dar la lasarea serii aceasta va disparea în necunoscut, 
lasându-l pe fericitul norocos cu coada ei în mâna si cu ochii umezi de vise. 

Recomandarea pentru aceasta zi este aceea de a o rezerva exclusiv aspectului 
spiritual al existentei, dar stiu ca un trigon Marte-Uranus va aduce atât de multa energie 
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încât ni se va parea practic imposibil sa stam cu ochii închisi pentru a medita sau sa ne 
abandonam lecturii când mâinile si picioarele tremura într-un ritm numai de ele stiut. 

 
Luni, 25 octombrie 
Începem săptămâna cu o intensitate specială. Luna, pe ultimul sectorul al 

exaltării sale (Taur) are de împlinit două Sextile (cu Jupiter şi Uranus) două careuri (cu 
Neptun şi Chiron), dar şi o opoziţie cu Marte. 25 octombrie este deci o zi de contradicţie 
constructivă, de dispută interioară pe idee avutului, acumulărilor, funcţiei ori profesiei. 
Mulţi îşi vor pune azi la îndoială priceperea şi se vor lăsa antrenaţi în demersuri care le 
vor complica şi mai mult viaţa. 

Faptul că Luna, exaltată, se consuma în asemenea aspecte, aduce societăţii 
noastre soluţii, ca un fel de maree pozitivă care măreşte volumul apelor, dar nu spala 
aluviunile şi le conferă acestora un rost sau un dinamism aparte. Senzaţia de 
neîmplinire, dezvoltată mult în săptămâna anterioară, se transformă brusc în dorinţa de 
acumulare, de schimburi informaţionale, de destindere prin bucurie, jovialitate, delicii 
comportamentale ori culinare. Acest gen de destindere, va da zilei o notă personală, o 
trăsătură care se va regăsi pe tot parcursul ei, indiferent de unghiurile care se vor 
construi după aceea. 

Trecând prin cele două careuri cu Neptun şi respectiv Chiron, Luna ne va 
dezvolta o imaginaţie dezordonată şi viaţa va comporta complicaţii care enervează, 
incita agresivitatea său duce spre comportamente bizare. Cu toate acestea trăsăturile 
benefice par să ne cuprindă în salturi, ca şi cum din oră în oră trebuie să se întâmplă 
ceva bun, pe fondul unei dorinţe ascunse pe care o dezvoltăm, dar cadrul general, 
dinamismul evenimentelor sociale, aşa cum sunt ele construite din săptămâna 
anterioară, rămân conturate în tonuri închise şi triste. 

În mijlocul zilei găsim vinovatul, fără să ne dorim asta şi vom protesta împotriva 
acelor elemente sau trăsături comportamentale care ne-au lezat anterior. Iniţial, ne vom 
preocupa mai mult de ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile şi mai puţin de amploarea 
evenimentelor ce s-au derulat de la începutul anului, dar, pentru că Luna trece în 
Gemeni, un semn instabil care impune acestui astru un dinamism prost orientată şi o 
vivacitate pe demersuri scurte, ne vom trezi că emitem păreri despre ceea ce nu ne 
pricepem foarte bine şi despre oameni care nu au în problemele noastre nicio implicare. 

Pe acest fond al bârfei, al dezordinii comportamentale, al siguranţei dezvoltată 
printr-un gen de minte încuiată, conjuncţia lui Mercur cu Venus este semn de eleganţă 
şi echilibru, de cercetare comportamentală, de implicarea în evenimente cu caracter 
monden şi de folosire a împrejurărilor ce se ivesc pentru un câştig personal. Fondul 
general pe care Luna reuşeşte să-l construiască de dimineaţă, aduce însă acestei 
conjuncţii o direcţie mai puţin plăcută. Se va râde, dar pe seama altora, se va dezvolta un 
comportament dinamic, dar el va fi în acelaşi timp şi nestatornic, se va căuta exprimarea 
frumosului prin forma şi expresie, dar asta va duce la superficialitate. 

Prin urmare, calitatea evenimentelor în care ne implicăm azi ne duce spre un 
tărâm mai puţin explorat. Este adevărat că asta ne incita simţurile şi ne conferă 
siguranţă, jovialitate ori plăcere de a socializa, că ne ajută să comunicăm în diverse 
moduri pentru a ne elibera de stresuri, însă totul se concentrează în jurul unei dorinţe 
de reechilibrare afectivă, de eliminare a unei tensiuni, de debarasare de un stres. 
Conjuncţia lui Mercur cu Venus este însă o conjuncţie periculoasă pentru cei care au 
funcţii de răspundere, care hotărăsc destinele celorlalţi, care se implica în demersuri 
sociale complicate şi au drept de decizie asupra grupurilor. Aceştia vor acţiona pe 
resentimente şi vor reuşi să impună drept etalon propriile frustrări, propriile mijloace 
de cercetare, înţelegere, reuşind să substituie progresul cu amploarea şi rezultatul 
constructiv cu reuşita conjuncturală. 

Neadevărurile vor fascina azi şi ne vor antrena în evenimente sociale care să le 
confere acestora stabilitate, ca şi cum vor participa la o întrecere pe tema: „Cine minte 
mai mult şi mai convingător?”. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne apropia de sinceritate. Dacă 
vom deveni excesiv preocupaţi de asta, dar ne vom lăsa manipulaţi de conjuncturile 
sociale vom căuta propriul adevăr în defavoarea celui de grup şi, în felul acesta, vom da 
viaţa unei alte forme de înşelăciune. Să înfruntăm cu curaj căldură puternică şi frigul 
periculos, chiar dacă acestea se vor succede la intervale foarte scurte. 

 
 
 
Marţi, 26 octombrie 
Ceea ce aduce această zi nu este nou, nici prin micile trăsături, nici prin valorile 

simple ale unei vieţi care nu oscilează şi nici nu ia amploare, dar nici prin acele elemente 
sociale care definesc caracterele oamenilor şi le ordonează după lumea ideilor sau după 
exemple de bune practici. 

Plasate între trigonul Luna-Saturn şi sextilul Soare-Pluton, careurile pe care Luna 
le va împlini azi cu Junon şi cu Lilith sunt încărcate de păcat, de dorinţe inferioare, de 
atracţie spre zone întunecate ale personalităţii sau caracterului uman. Dacă întâi 
disputele vor fi motivate de nevoia de simplitate, brusc registrul stărilor sufleteşti se va 
schimba şi vom fac apel la o nedreptate pe care am încercat să o corectăm anterior, dar 
nu am putut. Acelaşi eşec, acum se va transforma în tensiune psihică, durere fizică, ori 
într-un gen de neastâmpăr metafizic, în funcţie de gravitatea problemei sau de sectorul 
social în care se va manifesta. 

La puţin tip după aceea, complexele de inferioritate, îndoielile, sentimentele de 
vinovăţie, vor trece într-un alt plan, preschimbându-şi înfăţişările în ironie, agresivitate, 
vulgaritate ori indiferenţă. Vom avea azi neplăcută surpriză să vedem cum mulţi dintre 
apropiaţi se vor destinde, se vor relaxa sau se vor simţi încântaţi atunci când ne vor 
vedea pe noi că trecem prin greutăţi, când ne chinuim într-un foc al demersurilor fără 
soluţionare sau când întâmpinăm o mare şi nedorită încercare a vieţii. 

Pe acest fond al relaţiile psiho-comportamentale dizarmonice, sextilul Soarelui cu 
Pluton este semn de înţelegere personală, de izbândă în ceea ce nu am intenţionat direct 
sau de reuşită întâmplătoare într-un domeniu pe care nu-l stăpânim foarte bine. Pentru 
cei cumpătaţi, această oportunitate este privită cu mari rezerve pentru că nepriceperea, 
chiar dacă este ascunsă acum, ea se poate face văzută la un moment dat şi, cine ştie, 
atunci poate deveni chiar penibilă. 

Atunci când Soarele şi Pluton se întâlnesc în sextil, oamenii dezvoltă o mare 
putere de creaţie. Unii vor căuta să se afirme brusc prin ceea ce abia ating şi sunt 
încrezători peste limita admisă tocmai pentru că nu cunosc riscurile ce se ascund 
dincolo de strălucire. Azi vor vorbi mult despre pasiuni, despre puterea de influenţă, 
despre dominare, reconfigurarea traseelor pe care le au de urmat sau schimbarea 
priorităţilor de dragul unui nou statut. 

Prin urmare, 26 octombrie este o zi intensă pentru că ne pune fata în faţă cu 
ceea ce nu stăpânim, dar trebuie să folosim, cu ceea ce ar fi trebuit să învăţăm de mult 
timp încoace, cu ceea ce ne sperie pentru că nu avem, dar ne încântă prea mult când ne 
prinde de mijloc şi ne ridică spre strălucire. Vom pune azi prea multă pasiune în 
demersurile noastre şi prea multă senzualitate în exprimare ori atingere. Dacă luăm în 
calcul că nevoile primare ale omului sunt cele de hrană, sexuale şi de integritate, valorile 
pe care vom dori să le cultivăm azi vor da o altă înfăţişare luptei pentru supravieţuire, 
necesităţii de a perpetua o idee, un concept sau de a menţine cu încăpăţânare un statut. 

Cei care au lucrat asupra naturii lor instinctuale, care au încercat măcar să reziste 
o zi fără hrană şi să-şi menţină echilibrul, au rezistat instinctului sexual, fără să atingă 
limita frustrării sau care s-au simţit încrezători în statutul lor, chiar dacă viaţa nu le-a 
fost uşoară, ziua de 26 octombrie le va revitaliza structură, le va aduce în preajma 
oameni puternici şi ambiţioşi şi îi va ridica pe un piedestal pentru a fi exemple pentru 
ceilalţi. De partea cealaltă se vor situa oamenii fricoşi şi laşi, cei care lauda universul de 



2010 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime! 
 

324                                                                                         © Gheorghiță Coşer, 2010 

fiecare dată când le oferă prilejul de a minţi sau de a păcăli pentru a cultiva lenea, 
perversitatea, vampirismul afectiv. 

În plan social ziua este mai mult distrugătoare de valori pentru că atentează la 
ceea ce ne oferă saţietate. Cei puternici vor deveni adevăraţi vindecători în această zi 
poate şi pentru că oricât de mult ar primi ei nu se pierd cu firea, îşi cunosc locul şi 
limitele. 

 
 
 
Miercuri, 27 octombrie 
Ultima zi de Gemeni (Lună în Gemeni) este o zi de conservare. Nu vom putea lăsa 

în urma experienta primelor două zile ale săptămânii şi nici nu vom putea să ne 
impunem etaloane superioare pentru a privi cu mai multă îndrăzneală spre viitor. Azi 
trecem prin careul Luna-Jupiter, chiar în mijlocul zilei, şi nu doar neîncrederea, 
frustrarea sau teamă de „celălalt” ne curtează, ci chiar mici ghinioane care impun 
întârzieri, neinspiraţie, uitare, revolta lipsită de simţ practic. În acest tandem ne vom 
petrece întreaga zi, căutând să ne liniştim sufletele în plăceri periculoase. Unii se vor 
izola, refuzând dialogul sau dormind, alţii, dimpotrivă, vor căuta să socializeze mai mult 
pentru a-şi proteja o tulpină firavă de speranţă, să-şi ascundă fragilitatea sentimentelor. 

O călătorie interesantă se va produce azi şi nimeni nu pare să fie pregătit pentru 
că Marte azi va trece pe ultimul grad din Scorpion, complicându-ne relaţia cu sine şi 
agresând-o departe de privirile celorlalţi, în afara unui ajutor pe are l-am putea primi 
din afară. O combinaţie între ambiţie şi laşitatea, îi va duce pe mulţi dintre noi în pragul 
disperării şi cei pasionaţi de astrologie, văzând că pe cerul zilei nu se împlinesc aspecte 
majore între planete cu mers lent, se vor mira neştiind care sunt unghiurile care impun 
o apăsare atât de mare. Este vorba despre relaţia neobişnuită care se realizează intre 
Luna în Gemeni şi Marte din Scorpion, o inconjunctie (unghi de 150 grade) apăsătoare 
prin care sunt amestecate uleiul şi apă, adică două trăsături care, în absenţa unei 
motivaţii, nu vor putea fi niciodată combinate. 

Trebuie deci să ne aşteptăm de la această zi la o explozie temperamentală, la un 
dinamism interior care să ne pună pe jar sentimentele şi modul cum vrem să le facem 
cunoscute, care să ne îndemne să ne ridicăm chiar dacă am căzut în urma unei lovituri 
puternice sau ca urmare a oboselii accentuate. Aceasta revenire este spectaculoasă şi în 
acelaşi timp îngrozitoare. 

Pe sectorul public 27 octombrie este o zi de mari tulburări. Complicaţiile 
declanşate de la începutul săptămânii ating acum un punct final, o intensitate specială. 
Ceea ce va face din 27 octombrie o zi celebra va fi însă caracterul ambivalent al 
trăsăturile. Acolo unde o voce negativă va tulbura atmosferă, una pozitivă se va ridica şi 
va echilibra balanţa pentru că scopul nu este acela de a destabiliza, ci de a atinge un nou 
stadiu al controlului, cu atât mai mult dacă acţiunile se vor desfăşura în plan social. 

Prin urmare, ultima zi de Gemeni (Lună în Gemeni) aduce sentimente 
tulburătoare, întoarcerea la “Carul cu boi” al lui Grigorescu ce ar putea reprezenta 
pentru unii un umil mijloc de locomoţie, iar pentru alţii un simbol al simplităţi 
creatoare, al frumuseţii rustice pe care am crezut-o de mult timp dispărută. Întreaga zi 
ne vom complica în sentimente contrare şi, de asemenea, ca o exprimare la nivel social a 
trăirile, în evenimente sociale cu un caracter ambivalent. Judecând după succesiune 
unghiurilor, care au darul de a ne revela modul cum se construieşte urzeală de trăsături 
astrale, oricât de amplă şi negativă se va anunţa această zi, ea nu va putea să distrugă 
nimic. Scopul ei nu este acela de a distruge, ci de a consolida orice structură care se 
ridică. Aşadar, nu doar celulele sănătoase sunt azi impulsionate, tulburate sau 
determinate să se înmulţească, ci şi cele canceroase. Cei care nu sunt atenţi sau uita că 
viaţa se construieşte, se vor lăsa antrenaţi în demersuri periculoase. O sămânţă de haos 
pluteşte peste tot azi şi tocmai de aceea pentru a nu o atrage, pentru a nu o integra în 



2010 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime! 
 

325                                                                                         © Gheorghiță Coşer, 2010 

propria structura pentru că, începând de mâine, cu Marte în Săgetător să o dezvoltăm, 
se recomandă multă prudenţă. 

 
 
 
Joi, 28 octombrie 
Trecând în Rac, Luna va schimba cadrul general al predispoziţiilor inspirând 

simplitate şi melancolie, forţa în exprimarea verbală sau în a da o formă sentimentelor. 
Memoria a ceea ce s-a întâmplat săptămână anterioară ne revine brusc şi, în această 
postură, vom lua contact nu doar cu acele informaţii, ci şi cu efectele pe care ele le-au 
produs în răstimpul ce s-a scurs. Faptul că Luna ne duce într-un conflict interior, prin 
opoziţia cu Pluton, spre o agresivitate faţă de propriile construcţii, propriile idei sau 
relaţii, prin conjuncţia cu Coada Dragonului, dar şi spre o nevoie de recunoaştere a 
meritelor, rezultatelor sau statutului, prin trigonul cu Venus, va face din dimineaţa zilei 
de 28 octombrie un interval în care se vor construi toate planurile şi demersurile întregii 
zile. Fără să intenţionăm asta ne facem schema întregii zile, iar gândurile se vor îndrepta 
spre această preocupare şi, pentru că fondul energetic astral care ne susţine acest 
demers nu este unul benefic, suntem pe punctul să ne stricăm întreaga zi, pornind, chiar 
de dimineaţă, cu stângul. În acest punct riscăm să nu avem deloc viziune şi nici realism 
în a ne stabili obiective concrete, realizabile. 

În a doua parte a zilei, unghiurile pe care le va împlini Luna ne va tempera 
dorinţa de dominare şi nevoia de a schimba ceva în jur. Centrul de greutate al acestei 
modificări este careul Luna-Saturn. Un obstacol va întârzia finalizarea demersurilor 
programate de dimineaţă, fie printr-un evident semn de restricţie, fie prin accentuarea 
dezamăgirii resimţită, în complexul de stări, chiar de dimineaţă. Ceea ce va veni spre 
finaliza acum nu este deloc complex şi nici nu solicitată foarte mult cunoştinţele, ci va 
impulsiona spre o cercetarea mai atentă a ceea se întâmplă în jur, a oamenilor pentru 
că, în final, să ne convingem că suita evenimentelor a complicat sau schimbat contextul 
social şi acum este nevoie de o altă abordare. Ca element component al procesului de 
modificare, de schimbare a direcţie spre care se îndreaptă evenimentele sociale, ceea ce 
ne aduce a doua parte a zilei este benefic în esenţă, tocmai de aceea se impune aici un 
avertisment ce se îndreaptă spre a tempera entuziasmul şi forţa dezlănţuită, dinamismul 
şi optimismul, pentru că, îndreptând aceste impulsuri spre ceilalţi, pe unghiuri în care 
sunt implicate Junon din Fecioară şi Lilith din Peşti, vom fi dezamăgiţi în final. Nu vom 
găsi un canal comun de comunicare sau nu vom reuşim să-i antrenăm pe cei din jur aşa 
după cum ne-am dori şi asta duce la frustrare sau cel puţin la dezamăgire. 

Ziua nu este însă importantă doar prin acest periplu al Lunii, ci şi prin ingresul 
lui Marte în Săgetător, eveniment care modifică în bine cerul acestei zile, dar şi al celor 
ce vor veni până pe 8 decembrie când va părăsi Săgetătorul şi va intra în Capricorn 
(exaltare). Intrând în Săgetător, Marte ne va face să ne simţim liberi şi ne vom dezlănţui 
spre acele situaţii sau persoane care ne-au limitat decizia sau sentimentele în ultima 
lună, spre a le corecta. Pentru că Săgetătorul, ca semn ambivalent, va impune 
deopotrivă consum şi control, educaţie şi canalizarea acestei tendinţe spre un scop, 
revoltă şi motivarea acestei printr-o idee tangenta la propria moralitate, Marte va avea 
suficiente motive să ne tulbure conştiinţele şi să ne ducă spre un tărâm periculos. 

A acţiona în plan personal pe un asemenea ingress înseamnă a dori să se ascundă 
dureri care nu pot fi soluţionate acum. Tocmai de aceea, tot ce este nou, ce străluceşte, 
ce exprima frumosul şi rafinamentul, ce scoate în evidenţă un gând sau un sentiment pe 
idee “aşa gândesc eu”, “aşa simt eu” este acum impulsionat, dezvoltat într-un mod 
arzător şi impus anturajului că valori proprii benefice. Binele, prin Săgetător, se dezvoltă 
pentru că este suprimat raul, pentru că este ascuns sau pentru că nu a fost cunoscut 
încă. Atingând acest punct delicat al existenţei umane, Marte, după tot ceea ceea ce a 
tulburat în tranzitul sau prin Scorpion (15 septembrie – 28 octombrie 2010), va impune 
o defazare a existenţei personale faţă de cea publică şi acolo unde individul îşi duce viaţă 
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în solitudine, acolo unde nu există un schimb al ideilor, la nivel fizic sau la nivel astral, 
vibraţiile marţiene ne duc spre ridicol, penibil, kitsch. 

A acţiona în plan social cu un Marte în Săgetător înseamnă să dispui de funcţie, 
de veleităţi de comerciant şi să ai un auditoriu care să nu-ţi atingă punctele vulnerabile, 
acele defecte de care Săgetător întotdeauna fuge. Aici vom putea să observăm 
sensibilitatea şi delicateţea acestui semn care înţeapă pentru că nu a fost învăţat să facă 
altceva sau doboară limite al structurii umane pentru că nimeni nu l-a învăţat să se 
oprească şi să-şi folosească focul creator pentru căldura nu pentru a arde complet sau a 
pârjoli. În plan social Marte în Săgetător este semn de victorie, de dezlănţuire, de ieşire 
din anonimat, de ridicare la lumină a ideilor, de a construi un cadru social care să 
permită o dezvoltare constructivă, educativa, morală. Cu această nouă poziţie, cu toţii ne 
vom simţi drepţi şi puternici, plini de energie şi dispuşi să intrăm în competiţie. Semnul 
întrecerilor devine pentru acest ingres fie 100 m garduri sau maraton, fie o partidă de 
şah. 

Dacă Marte în Săgetător va impune un nou cadru pentru exprimarea dorinţelor şi 
pentru consum al forţei vitale, sextilul lui Mercur cu Junon şi apoi trigonul lui Venus cu 
Coada Dragonului, împlinite la grad perfect tot azi, dar şi prin implicarea Lunii, de-a 
lungul zilei, în aspecte cu acestea, au rolul de a schimba un standard, de a-l stabiliza şi 
de a ridica la tribună un pitic diform drept etalon al frumosului şi armoniei. În acest 
stadiu este prematur să judecăm dacă este sau nu veridic ceea ce suntem anunţaţi şi nu 
doar efectul unei construcţii mentale, dar azi vom crede cu tărie că piticul diform trebuie 
să fie un etalon impus trăsăturilor perioadei următoare. Pentru că vibraţiile acestei zile 
au puternice înclinaţii spre latura afectivă, iar Venus este încă retrograd în exil 
(Scorpion) şi, în mod absolut sigur, nimic din ceea ce aduce această zi nu ne va mulţumi, 
vibraţiile lui Marte, ca un suflu nou, ni se vor părea că o adevărată salvare. În felul 
acesta disputele pot atinge culmi ale absurdului, iar exprimările la scena deschisă vor 
semăna mai mult cu paroxismul decât cu entuziasmul, iar noi nu vom simţi deloc 
ridicolul situaţiilor. 

Prin urmare, 28 octombrie are şansa să devine cea mai intensă zi a lunii 
octombrie. Unii vor spune că au aşteptat întregul an 2010 această zi pentru a-şi vedea 
victoria instaurată sau pentru a se vedea pe un drum mai sigur şi mai prosper. 
Indiferent că se formulează aşa sau se abordează vibraţia zilei cu mai multă prudenţă, 
totul pare să intre pe un alt făgaş, ca şi cum dintr-odată schimbarea veşmintelor a 
însemnat şi schimbarea stării sufleteşti în aşa mod încât ceea ce a fost trist sau boala să 
nu se mai vadă aşa. 

Azi ceea ce nu se vede, nu există şi tocmai de aceea recomandarea pentru 28 
octombrie este de fapt un apel la prudenţă şi atenţie. Cel care are forţă şi dinamism are 
şi obligaţia să înveţe să-şi dozeze ceea ce deţine şi mai ales acestuia i se cere să reflecteze 
asupra consecinţelor înainte de a acţiona. Forţa dezlănţuită a vibraţiilor care vin dinspre 
Săgetător pot trece foarte uşor drept definitive ca intensitate, că desfiinţare a 
întunericului prin lumina orbitoare sau prin legiferare. 

Indiferent ce va cere azi finalitate, reflectaţi de mai multe ori pentru că efectul 
pirotehnic al zilei îl înspăimântă pe adversar, dar poate dărma şi casa în care locuim. 
Ceea ce se va hotărî azi, dacă va îndeplini această condiţie, va fi trainic şi benefic. 

 
 
 
Vineri, 29 octombrie 
Un al moment de dezlănţuire şi soluţionare, de împlinire şi descindere pozitivă 

de forţe se va împlini azi. Nu doar conjuncţia Soarelui cu Venus, că moment de tandreţe 
şi rafinament, de dezrobire, revoltă împotriva unei nedreptăţi sau de împlinire a unui 
vis, ci mai ales sextilul pe care Soarele îl împlineşte cu Capul Dragonului şi, deopotrivă, 
trigonul Mercur-Lilih, toate acestea fiind iniţiate de planete aflate în tranzit prin 
Scorpion. În felul acesta zodia Scorpion devine personajul principal al acestei zile, nu şi 
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al perioadei, pentru că Marte i-a părăsit teritoriul, trecând acum prin Săgetător. 
Pierzând guvernatorul nocturn, Scorpionul, care se simte mai bine în umbră, în 
întuneric, în deplinătatea forţelor ascunse, simte că pierde un susţinător important şi 
întreaga sa vibraţie se va disimula, renunţând pentru o zi la atacuri virulente sau la 
mişcări de culise, ca să-şi consolideze întâietatea sau controlul. 

Cele trei aspecte aduce semnul morţii într-un context nou, cum nu a mai fost el 
judecat până cum, de la începutul anului: sublimarea prin moarte şi renaştere ritualică. 
Poate, unora, li se va părea prea pretenţioasă această interpretare, însă ea nu este decât 
efectul impus de două direcţii care se întâlnesc azi, în spaţiu şi timpul zilei de 29 
octombrie, că pe un teren neutru: 

1. ambiţia şi dorinţa de putere; 
2. teamă eşecului şi remontarea pentru un nou început. 
Asemenea construcţiei miturilor, ziua de 29 octombrie ne înfăţişează episodic, 

ipostaze ale primei perioade a anului 2010, dar şi ceea ce s-a scurs din a doua perioadă, 
fragmentându-le pe înţelesuri comune pentru a ne familiariza cu întâmplări iniţiatice şi 
cu ideea de misiune, de suferinţă, pentru salvare sufletului său pentru protecţia 
celorlalţi, că, în final, faptele să reprezinte o monedă de schimb pentru a obţine un loc 
privilegiat în rândul celor drepţi sau în categoria exemplelor de bune practici. 

În mod obişnuit este greu să cuprindem cu mintea sensurile miturilor şi să le 
integrăm în existenţa profana, dar tocmai acesta este rostul lor şi acesta va fi rostul a 
ceea ce ni se va întâmpla azi. Aşadar, în intenţia noastră de a face ceva grandios sau pur 
şi simplu pentru a combate rutină ori plictiseala, declanşăm o serie de acţiune pe care 
nu le mai putem opri. Că este vorba despre dreptate, adevăr, cunoaştere ori înţelepciune 
sau, mai apropiat înţelegerii comune, dacă este vorba despre dragoste, ajutor reciproc, 
simbioză azi, relaţia cu apropiaţii, dacă ne referim la un destin personal, sau cu 
societatea, dacă ne referim la unul colectiv, implica refuzul continuării unui obicei fără a 
nu fi schimbat cu altul, asemănător acestuia, dar superior ca implicare şi cerinţe. Este ca 
şi cum azi nu vom mai folosi în mod direct bani, ci, prin faptele bune pe care le facem 
celor apropiaţi, îi implicăm pe ei în ceea ce noi avem de plătiţi pentru a cumpăra tot ceea 
ce ne trebuie cu banii lor, fără a-i manipula, fără a-i obliga să-şi înstrăineze un bun 
necesar, ci dintr-o pură comuniune, dintr-o simplă solidaritate. 

Făceam anterior trimitere la o piramidă existenţială, atunci când am identificat 
patru nivele de expresie a influenţei planetare, sugerând că starea de martor este 
etalonul, nivelul cel mai înalt pe care îl poate utiliza o fiinţă prin integrarea sa în 
determinismul astral. Azi vom folosi din nou aceasta piramidă existenţială ca şi cum am 
ocupa dintr-odată un al cincilea nivel, în afara a ceea ce am putut integra cu mintea. 
Dacă la nivel subtil acest lucru este relativ uşor de integrat, în viaţa comună este greu de 
înţeles cum se realizează acest transfer informaţional, cum dintr-odată se face un 
transfer de putere, cum unii mor (evident, la figurat) pentru că îşi pierd haina care le 
dădea stătut, nume, imagine socială. 

Dacă vorbim despre artă, armonie, frumuseţe fizică, sănătate emoţională, 
mentală sau că ne implicăm într-un demers social cu mare amploare, totul va avea însă 
o conotaţie mistică pentru că vom acţiona mai mult intuitiv. Viaţa comună va prinde 
aripi şi cei mai slabi de inimă vor avea bucurii pe care nu le vor putea digera, iar firile 
pesimiste evenimente care le vor zdruncina convingerile întunecate şi-i vor apropia mai 
mult de lumină şi optimism, de încredere şi speranţă. 

Prin urmare, 29 octombrie este o zi de mister, o zi în care ne trimitem hainele 
ce ne poartă numele în pădurea Baciu sau în triunghiul Bermudelor fără să ştim de ce; 
mulţi se vor gândi că dau curs unei curiozităţi de moment. Azi ne apropiem de sensurile 
profunde, de mecanisme complicate ale determinismului astral, ale succesiunii 
evenimentelor sociale şi putem surprinde o suită de întâmplări ce pornesc, de exemplu, 
de la un pix ce cade din ghiozdanul unui elev. Un întreg scenariu se poate construi de la 
un banal eveniment care pare să iasă din schema unei construcţii obişnuite sau 
simpliste. 
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Azi avem mai multă încredere şi tot ceea ce vrem să simplificăm ni se întoarce 
înapoi cu o energie pozitivă. O faptă bună este o mană cerească, iar un gest de sacrificiu, 
chiar dacă nu se poate finaliza aşa cum a fost intenţionat schimbă direcţia de mers şi 
conferă putere, forţa şi susţinere pentru demersuri personale pe care nu le putem 
nicicum vedea soluţionate. 

Aşa după cum se poate constata, ziua este încărcată de sensuri abstracte şi ceea ce 
întâmplat în afara acestor sensuri sunt vârfuri, frunzuliţe, ori umbre ale întâmplărilor 
majore pe care le coordonăm cu mintea şi intenţiile noastre. Recomandarea este aceea 
de a ne îndrepta atenţia spre interior, de a ne lăsa antrenaţi în acest joc abstract al vieţii 
pentru a ne hrăni sufletul cu lumina care animă stelele şi le face să fie atât de frumoase 
şi de vii. 

 
 
 
Sâmbătă, 30 octombrie 
Trecerea Lunii în Leu scade din doză de sensibilitate şi amplifica sentimentul 

neapartenenţei, a mândriei şi lasă loc unei percepţii eronate. Tot ceea ce gândim, 
înţelegem sau facem se va situa în centrul preocupărilor noastre şi vom căuta, pe baza 
experienţei anterioare, să identificăm metode simple prin care să ne impunem punctul 
de vedere, să ne facem ascultată vocea, să renunţăm la efort, dar să beneficiem în 
continuare de recompense. 

Careul Lunii cu Venus şi, implicit, careul între luminării, va fi înţeles că o 
autoanaliza, că o critică aplicată mediului în care lucrăm sau asupra căruia ni se cere să 
facem o evaluare. Această nouă sarcină ne trezeşte brusc la realitate. Înţelegem cât de 
uşor ne pot fi rănite sentimentele şi tocmai din această cauză a ceea ce se învăţa, vine cu 
vârsta, nu o asimilăm din cărţi. Experienţa personală este cea care ne îndeamnă să ne 
apropiem azi unii de alţii şi aburul gândirii abstracte, care ne-a învăluit ieri, se risipeşte 
brusc. În absenţa unui ajutor subtil, ştim doar că putem să acţionăm, că bază se pune 
doar pe muncă, efort, luciditate, isteţime şi recunoaştere. În afara acestora rămâne doar 
regretul că trăim într-o societate lipsită de simţul organizării, care invoca haosul şi 
deopotrivă respectul pentru libertatea celuilalt, doar atunci când nu poate stabili reguli 
clare după care cu toţii funcţionam. 

Prin urmare, azi involuam şi nu facem din asta un caz pentru că toate datele 
care ne parvin ni se par minunate, realiste şi nu ne obligă deloc să gândim sau să simţim 
suplimentar. Revenirea va plăcea unora, pentru că se întorc pe un tărâm cunoscut, al 
tăciunilor fumegând încă şi al umbrelor care se perinda în mare viteză pe după pietre. 
Această lume este încărcată de durere şi neputinţă, dar azi ne va plăcea întrucât ceea ce 
ne-a dat ziua de ieri a fost mai mult decât am putut duce. 

Din perspectiva iniţiatului, ziua de vineri 29 octombrie a fost ziua în care s-au 
deschis cerurile, iar cea de sâmbătă 30 octombrie cea în care picam testul unei încercări. 
Unora li se va părea impropriu să ştim dinainte care va fi rezultatul, de vreme ce 
încercarea în sine presupune utilizarea liberului arbitru şi prin el a mobilizării interioare 
majore, dar, aşa cum aminteam în analiza aplicată zilei anterioare, şi această formă de 
predicţie este inclusă în determinismul astral că o a cincea etapă a piramidei existenţiale 
prin care înţelegem că un ceas astral deosebit de complex şi fin, are minutare sau 
secundare pe care nu le cunoaştem încă şi când ele se întâlnesc visurile oamenilor sunt 
invadate de făpturi angelice de o supleţe şi un rafinament aparte. Când acestea se mişcă 
din nou, cerurile se închid şi cel care regreta, uita ce a trăi sau se bucura că a scăpat, este 
un decăzut al propriei vieţi. Din subtil nimeni nu va regreta contactul, pentru că şansa 
ne-a fost prezentată în mod egal tuturor, tocmai de aceea, având rolul de interpretor al 
destinului personal, astrologul poate şti când aceste ceruri se deschid şi cum vor aprecia 
oamenii ambrozia care le va cădea pe buze. 
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Duminică, 31 octombrie 
Ultima zi a lunii şi a săptămânii este săracă în evenimente astrale. Azi se va 

împlini un singur aspect astral: careul Luna-Mercur. Nici nu-i de mirare de acest unghi 
vine în finalul a două zile speciale, pentru că el le va vorbi acelora care îşi vor savura 
victorioşi întoarcerea la condiţia lor simplista. Aspectul este de-a dreptul calomnios şi 
agasează sensibilitatea mai puţin prin cuvinte şi mai mult prin atitudini. Ne amintim de 
întâmplări din trecut şi de atenţia pe care le-am acordat-o, de ruşinea pe care am 
îndurat-o şi de reproşurile pe care a trebuit să le primim. Nu vom fi deloc bucuroşi de 
această zi pentru că vom fi nervoşi, vom fi şi vigilenţi, tratând totul cu o atenţia negativă. 

Acesta este însă mai curând un aspect care nu produce efecte ample, ci doar o 
gazdă primitoare a multor resentimente pe care ar fi trebuit să le topim în înţelegere sau 
iertare. Suntem însă în plin tranzit al Soarelui prin Scorpion şi iertarea este o problemă 
impusă de acest semn. Acum nu se poate uita, nu se poate ierta, nu se poate refuza o 
amintire dureroasă, de parcă s-a pus o vrajă peste tot ceea ce trăim şi nu mai putem să 
ne sustragem. 

Prin urmare, ziua este dificilă dacă încercăm să-i dăm un sens intelectual, dacă 
dorim să folosim timpul liber (e weekend doar) pentru a studia, acumula noi cunoştinţe, 
a ne relaxa, a călători virtual sau a ne lăsa într-o nepăsare adâncă. Azi trebuie să ne 
oferim înţelegere. Azi nimic din ceea ce ne vine în minte nu este aşa cum considerăm. 
Elemente simple, aparent neînsemnate sunt neobservate şi dacă analizăm tot puzzle-ul 
fără acest infim element greşim, ca şi cum cineva s-ar îmbrăca cu o cămaşă fără nasturi 
sau şi-ar lua în picioare ciorapi cu călcâiele roase de la pantofi. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a îndrepta atenţia cu compasiune 
şi iertare faţă de tot ceea ce ne tulbura. A putea ierţi nu trebuie să fie condiţionată de 
energia negativă a suferinţei, iar aceasta tine de o înţelepciune de viaţă ce ne va fi 
extrem de necesară în 31 octombrie. 

 
Luni, 1 noiembrie 
Luna noiembrie debuteaza cu ingresul Lunii în Fecioara, iar, spre seara, cu 

împlinirea a doua sextile: Venus-Pluton si Soare-Luna. Judecând dupa acest final intens 
si puternic, modul cum se construiesc aspectele de-a lungul zilei ne va da fiori reci, 
teama de a actiona în public si, acolo unde este imperios necesar, fapte cu caracter 
ambiguu, retinere fata de a expune realizari personale, numele, faima ori reusita 
personala dobândita anterior. 

Suntem atrasi catre spatiul public, dar nu reusim sa identificam acele canale 
corecte de comunicare prin care sa transferam calitatile utile grupului. Sentimentele vor 
avea în continuare un caracter ambivalent si tot ceea ce ne pune sa traim este intens si 
dureros. 

Prima zi a lunii noiembrie ne va pacali cu confortul vieti private si, raspunzând 
acestor impulsuri, ne vom tulbura acele relatii stabile cautând cu acestea o diversitate 
nepotrivita contextului. Nu se poate media nimic, nu se poate negocia si faptele pe care 
le savârsit sunt aprinse în focul dragostei, a iubirii,a nevoii de apreciere, de diversitate, 
de iesire din rutina. Ambivalenta acestei zile aici se va manifesta cel mai mult, aratându-
ne ca soarta este stabilita deja, iar cursul evenimentelor ori amploarea lor nu se poate 
schimba cu un zâmbet sau cu 10 minute de sotron. Sextilul Venus-Pluton, care se 
împlineste azi, dar se formeaza de câteva zile, sustine aceasta idee si ne va impune, prin 
ratiune si rezerva, o anume luciditate a faptelor. 

Prin urmare, prima zi a lunii noiembrie este apasatoare, dar, pentru cei care îsi 
doresc o împlinire realista a demersurilor, nu doar o reusita, indiferent cum apare ea, 
ziua devine purtatoarea unui evident semn de evolutie. Se va oscila între tendinta de a 
actiona în societate pe demersuri care cer acum urgentare si nevoia de dragoste 
împartasita. Unii vor considera ca tot ceea ce ne aduce ziua este încarcat de frustrare, ca 
trecutul rascolit, care ne convinge acum ca a venit timpul împlinirilor sentimentale, nu 
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face decât sa ne pacaleasca, punându-ne în aceleasi situatii penibile care ne-au dus 
anterior la esec. Acestia se vor teme de oameni, de faptele lor si se vor arata rezervati, 
indiferenti si egoisti. Orice ar încerca sa-i ajute, nu va putea pentru ca întreaga 
constructie planetara, privita în mod sintetic, seamana mai mult cu Mercur retrograd, 
care crede ca stie multe, se pune împotriva curentului si vrea ca solutiile sale sa fie 
acceptate de grup pentru a smulge o confirmare a valorii sale. Prin alte mijloace, azi se 
va întâmpla la fel, dar având Mercur direct în Scorpion si Venus retrograd din acelasi 
semn, multi dintre noi vor avea norocul sa înteleaga semnalele care le vin din jur si sa se 
modeleze dupa acestea. 

Recomandarea pentru aceasta zi este aceea de a nu ne izola. Orice dorinta de 
interiorizare trebuie canalizata astfel încât împlinirea sa comporte un schimb cu cel 
putin o persoana. A rupe legaturile înseamna azi a ne pregati înca de pe acum un esec si 
mai mare la finalul lunii, când Pluton va fi în conjunctie perfecta cu Capul Dragonului. 

 
 
 
Marti, 2 noiembrie 
Nu doar pentru ca este marti sau ca trecem prin Scorpion (Soarele în tranzit prin 

Scorpion), ci pentru ca Lilith trece acum printr-o opozitie cu Junon, pe o axa în care 
niciuna dintre acestea doua nu se simt confortabil. Avem Luna în Fecioara alaturi de 
Junon si de partea cealalta Lilith si Jupiter, iar Mercur din Scorpion, timid si agresat de 
experiente anterioare la care nu a participat, dar care i-au fost puse în spate, încearca un 
sextil, deci o întelegere amiabila cu ceea ce se dovedeste a fi o mare frutuna 
sentimentala. 

Oamenii se revolta împotriva propriei lor conditii si desi au construit valori sau 
au participat cu bucurie la demersuri comune, acum se declara în total dezacord cu 
rezultatul final. Nu este însa o zi de actiune, ci mai curând de critica. Se spun cuvinte 
jignitoare, prietenii sunt supusi la umilinte si efectul este o stare proasta, o dezamagire 
generala. 

În plan social oamenii îsi pierd încrederea în functiile pe care le detin, nu mai au 
tact, nu mai au rabdare si azi spun clar si raspicat “am asteptat atât timp degeaba!”. 
Agresarea axei Fecioara-Pesti înseamna agresarea sufletului, a sentimentelor, a 
moralitatii calita în focul experientei si expulzarea unui bine protejat, a unei calitati, a 
unor rezultate bune sau chiar a unui bun comun în curtea altuia, în strada, la gunoi. 
Ceea ce se ofera azi, ceea ce se doneaza sau se înstraineaza poarta amprenta poverii si a 
neputintei de a aprecia o calitate, un stil, o valoare. 

Într-o alta acceptiune, opozitia Lilith-Junon aduce în centrul atentiei ciocnirea 
între lumi, între curente, între doua zone, între doua sectoare sociale pe ideea 
declansarii unei confruntari deschise, însa doar se mimeaza atacul sau razboiul în sine. 
Acest teatru este însa purtator al unui mesaj negativ. Dintr-o confuzie oamenii ajung sa-
si spuna multe lucruri rele si apoi le regreta, fara a avea puterea sa repare ceea ce s-a 
stricat, iar aceasta schema se poate produce nu numai la nivel comportamental, ci si în 
relatia dintre fiinte si obiectele pe care acestea le folosesc. 

Prin urmare, 2 noiembrie este o zi de ghinion în care ne pierdem cu firea în 
mijloacele de transport în comun, în trafic, ne uitam obiecte importante acasa si 
întreaga zi le cautam prin vecini, ne punem rau cu seful, cu autoritatile locale si apoi ne 
plângem ca nu stim sa negociem, sa ne sustinem punctul de vedere, ca nu suntem 
întelesi si ca, de fapt, întreaga viata ne-o desfasuram dupa bunul plac al altora. 

În realitate, azi ne lipseste dramul de întelepciune sau de bun simt pe care ni-l 
cere societatea, familia, anturajul, relatiile profesionale ori de prietenie si ne purtam de 
parca nu le-am avut niciodata. Azi asupra altora sau alti asupra noastra sunt aruncata 
acuzatii grave, tangente la hotie, prefacatorie, indolenta, comportament recalcitrant. 

Recomandarea pentru aceasta zi este aceea de a nu raspunde provocarilor. Sub 
pretextul surprinderii, cereti conjuncturii, situatiei, persoanelor, destinului, timp pentru 
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a reactiona. Veti vedea ca secunda urmatoare are deja alt rol si intervine în ecuatie cu 
alta vibratie. Asa devenim puternici si echilibrati, iar faptul ca stim dinainte, ne da un 
avantaj si ne usureaza alegerile. 

 
 
 
Miercuri, 3 noiembrie 
Noaptea de marti spre miercuri este un interval obositor pentru ca Luna va trece 

prin opozitia cu Jupiter, în seara zilei anterioare, si apoi în plina noapte, dar în spatiul 
acestei zile, prin opozitia cu Uranus. Daca atunci când Luna se afla în opozitie cu Jupiter 
mintea lucreaza pe resentimente si agresiune, oamenii amintindu-si de evenimente 
neplacute ce le-au produs suferinta, mânie sau agresivitate, pe opozitia Luna-Uranus, 
cele indicate anterior se transforma în frica de a lucra cu un inamic invizibil sau mai 
puternic, nesiguranta, indecizie. 

Pornind de la acest tip de relatie, raportul Lunii cu conjunctia karmica Jupiter-
Uranus, înca activa, aduce o segregare a intereselor sociale pornind de la idealuri greu 
de atins, prea înalte sau prea ample. Zodia Pesti, ieri, prin relatia cu Fecioara, sora sa de 
axa, a coborât nivelul de întelegere si de actiune si i-a lasat pe oameni la mâna 
destinului, la mâna faptelor sacre pe care au fost în stare sa si le construiasca pentru a-i 
apara. Azi se produce un recul al acestora si ne vin în minte motivatii, explicatii, 
principii si demersuri sociale în care dorim sa ne implicam pentru a rezolva ceea ce am 
stricat ieri. Pentru unii aceste procese astrale se traduc prin a cere iertare pentru faptele 
anterioare, dupa ce întreaga noapte s-au framântat în vina, pentru altii înseamna mai 
mult de atât, chiar angajarea într-un proces de redefinire a propriei sale identitati, de 
amplificare a farmecului personal, de crestere a puterii de convingere sau a încrederii în 
sine. 

Luna trece azi în Balanta si raportul cu sine va comporta o alta baza, una mult 
mai usor de folosit, mai simpla în abordare sau mai interesanta daca ar fi sa o analizam 
dupa efectele pe care le va produce. Satisfactia sa lasa în urma o perioada, o persoana, o 
greutate sau un demers ce ne apasa, ne bucura si prin asta ni se va acorda mai mult 
credit. Un gen de revolta ascunsa ne face sa ne demonstram siesi ca suntem în stare si 
efectul este unul remarcabil, nu doar în comparatie cu ziua de ieri, ci raportând la 
întreaga luna octombrie când, în plin tranzit al Soarelui prin Balanta, am trait deziluzii 
si dureri intense, fara sa spunem, zâmbind si strângând cu putere din dinti. Acum, când 
doar Luna trece prin Balanta (Soarele este deja în Scorpion) si suntem invitati sa luam 
parte la careul ei cu Pluton, la sextilul ei cu Marte si la careul pe care îl are cu Capul 
Dragonului, adica la acele unghiuri pe care Soarele le-a parcurs anterior, simtim ca 
mingea se ridica la fileu si toata lumea asteapta cu sufletul al gura sa o lovim cu gratie 
pentru a câstiga meciul. 

Faptele zilei de 3 noiembrie sunt însa dificil de înteles pentru un confesor pentru 
ca nu este o zi în care sa ne împartasim gândurile, sentimentele si nici una când sa ne 
simtim confortabil când cineva face asta în locul nostru. Ne simtim confortabil asa cum 
ne-am construit de dimineata si interactiunile le acceptam din dorinta de diversitate, 
consum sau din nevoia de socializare. 

Prin urmare, 3 noiembrie ne învata ceva simplu si curat ce ar fi trebuit sa 
învatam de-a lungul întregii luni octombrie, însa nu am putut din cauza amplorii 
evenimentelor: a trai simplu. Aceasta este deviza Balantei si acesta va fi sentimentul pe 
care cerul acestei zile va încerca sa ni-l insufle. Azi nu va mai conta atât de mult trecutul, 
nici tentatii viitorului, ci prezentul cu capcanele lui, cu diversitatea sa, deci cu ceea ce 
putem sa înfruntam. 

Misticii vor aprecia ziua de 3 noiembrie ca o zi a constiintei, însa ea este o zi a 
efectelor pe care constiinta subtila, atunci când este atinsa le impune asupra întregii 
fiinte. Cei care vor dori mai mult vor simti aceasta furtuna, însa raportata la întregul 
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context, la relatiile pe care le va construi cu apropiatii sau societatea, aceasta stare va fi 
un fel de furtuna într-un pahar cu apa. 

Recomandarea pentru aceasta zi este aceea de a ne îngriji de liniste si încredere. 
Azi ne putem aminti de liniste, de forta gândurilor pure si de profunzimea lor. “Daca 
gândurile sunt precum norii albi sau negri, atunci mediatia mea este albastrul nesfârsit 
al cerului” spunea un întelept indian. 

 
 
 
Joi, 4 noiembrie 
4 noiembrie este o zi de mare tinuta, de forta a expresie personale si, mai ales, de 

deschidere fata de acele situatii pe care în luna septembrie 2010 nu le-am înteles. Tinuta 
acestei zile este însa sustinuta de teama de nu pierde controlul, de grija zilei de mâine, 
de stresul ca o problema de natura practica se ridica deasupra tuturor si ea nu va putea 
fi rezolvata, tocmai de aceea este important sa ne pastram verticalitatea, daca tot nu ne 
alegem cu nimic bun sau constructiv. 

Aceasta grija nu este în totalitate justificata, pentru ca o conjunctie Luna-Saturn 
permite solutionari prin întelegere si simt practic, iar acum relatia celor doua planete, 
asa cum indicam într-o analiza anterioara, pe tranzitul lui Saturn în Balanta (exaltare) 
impune o triere severa a sentimentelor si orientarea lor spre o negare a ceea ce este mai 
bun si valoros, de dragul eficientei. 

Pe acest fond al inconsecventei din teama de a nu pierde controlul, de oscilatie 
între doua mai multe puncte puternice ale existentei, pe idee identificarii celui mai solid 
element al vietii pe care sa ridicam o constructive sau de care sa ne sprijinim viitorul, 
trigonul pe care Mercur îl va împlini azi cu Jupiter ne aduce vesti bune, discutii despre 
un progres sau o redresare, solutii pe probleme mai vechi, deschideri fata de rezolvari 
asupra carora nu am zabovit anterior. 

Norocul acestei zile este însa subred, chiar daca Jupiter se deplaseaza lent si 
activeaza câteva saptamâni acest punct. Vor beneficia de acest noroc doar cei care au un 
antrenament special, cei care pot sa se sustraga fricii de a pierde totul. Daca urmarim 
cerul zilei, nu doar momentele de împlinire a unghiurilor, vedem ca planetele sunt 
grupate în a doua emisfera a zodiacului, adica de la Fecioara la Pesti, ceea ce aduce o 
mare greutate pe solutionare, finalizare sau împlinire. Ni se cere deci maturitate si 
întelepciune, gânduri puternice si întelegere superioara. Nu prea vom avea parte de asa 
ceva, tocmai de aceea, spre seara vom considera ca ziua a fost impulsiva, agresiva si 
dispusa sa distruga acele relatii pe care ar fi trebuit sa le protejam mai mult. În lipsa 
unei maturitati încercata în focul vietii, 4 noiembrie ne aduce norocul pe care nu-l 
vedem si sansa de care vom beneficia în a doua parte a lunii noiembrie, când Jupiter nu 
va mai fi retrograd. 

Prin urmare, 4 noiembrie modifica spectrul faptelor cu caracter social, 
orientându-le spre acele demersuri care au cea mai mare nevoie de sustinere. Indiferent 
ca ne exprimam în scris sau vorbit, ca dorim sa transmitem starile sufletesti în mod 
telepatic unui cunoscut sau ca facem asta fara sa urmarim în mod direct un proces 
subtil, vom da dovada de un acut simt critic, de expansiune, de dinamism care vor face 
casa buna cu ambitia. Chiar daca exista multa determinare în ceea ce se întâmpla azi, 
“sansa” de a avea de toate si de a nu aprofunda nimic este o mare penitenta a perioadei 
tranzitului saturnian prin Balanta si în special al conjunctiei Luna-Saturn, cu Saturn în 
Balanta. 

Ni se cere mult si multi dintre noi nu dispun de resurse sau nu sunt obisnuiti sa 
ofere ceva, tocmai de aceea ziua va produce tensiune între asociati, între parteneri, între 
cei care îsi doresc sa aiba doar un raport profesional. 

Oamenii se tem azi si, din teama, se dedau la tot felul de fapte, contrare 
obiceiurilor lor. 

 



2010 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime! 
 

333                                                                                         © Gheorghiță Coşer, 2010 

 
 
Vineri, 5 noiembrie 
Revenirea la mers direct a lui Chiron, ce se va împlini azi, ne vorbeste despre 

modul cum trebuie sa ne raportam la evenimentele sociale si, mai ales, cum trebuie sa 
întelegem ceea ce ne va aduce întreaga luna noiembrie. Daca pâna la 8:15, când Luna va 
trece în Scorpion (cadere) mutând centrul de atentie de pe relatii pe complicatii 
personale sau sociala, vom mai dispune înca de o oarecare liniste sufleteasca, de o 
siguranta în ceea ce priveste abordarea interactiunilor umane, dupa ora indicata cadem 
în pacat, în gânduri sumbre, în tristete, tensiune. Toate aceste elemente negative nu 
sunt produse ale hazardului, ele vor fi legate punctual de comportamentul celor din jur, 
de implicatiile pe care le au relatiile dezvoltate de-a lungul acestei saptamâni si este util 
sa încercam sa ne raportam la tot ceea ce ni se întâmpla ca si cum totul este un raspuns, 
un ecou venit din subtil, ca un exercitiu de întelegere. 

Multi dintre cei care consulta o predictie astrologica, multi dintre cei care se 
intereseaza de astrologie, nu doar de horoscopie, nu-si doresc o evolutie spirituala, 
poate nici chiar una morala, si acestia vor fi cei vizati azi. Deoarece Chiron revine la 
mersul direct abia spre seara, întreaga zi se va afla în postura statica, deci de martor, de 
judecator al faptelor. Pentru ca ultimul aspect major realizat de o alta planeta decât 
Luna ce s-a împlinit anterior revenirii la mers direct a lui Chiron este trigonul Mercur-
Jupiter din seara zilei de 4 noiembrie, apelul la conciliere, la judecata justa, spirit critic 
dezvoltat în mod constructiv, elevare prin redimensionarea gândirii sau modelarea 
personalitatii prin legarea de prietenii cu fiinte speciale, evoluate, puternice, aduce zilei 
evenimente la limita dintre normal si absurd. Pe Scorpion, azi, Luna va împlini doar 
conjunctia cu Venus si sextilul cu Pluton, tocmai de aceea evenimentele vor avea o 
puternica implicare emotionala. Ne vom simti mai creativi, mai sensibili, mai revoltati 
în fata unei nedreptati si mai dispusi sa facem compromisuri pentru reusita personala. 

Reusind sa ne mentinem echilibrul în fata acestor impulsuri, ne mutam centrul 
de atentie pe cealalta ramura a crucii fixe, pe relatia Leu-Varsator, ce defineste 
abordarea de tipul iubire daruita-iubire primita, ego-sine, individual-universal. Având 
ca prim element pe Chiron în Varsator, apelul la experiente ale primaverii 2010 vor 
declansa un val de complicatii pe care cu greu le vom înfrunta daca nu dispunem de un 
potential creativ special, de spontaneitate si de farmec personal. De partea cealalta, 
apelând la trasaturile karmice subzitente pozitiei Lunii în Scorpion, adica daca o privim 
ca semn de evolutie a pozitiei sale în Leu, abordarea va deveni intensa si pasionala, iar 
tipurile de relatii, ce ne amintesc de iubiri mai vechi, de prietenii complicate, de tensiuni 
între asociati, de dusmani care au fugit peste granita si acum se întorc în tara, devin 
intense si greu de controlat. 

Totul este însa o încercare, tocmai de aceea a evita pe cât posibil orice implicare 
profunda în demersuri care nu tin de timpul prezent, care nu se produc si nu se 
consuma aici si acum, este cea mai buna alegere pe care o putem face. Cine nu este atent 
azi se va lupta cu morile de vânt si... va fi învins! 

Prin urmare, nu doar pentru ca azi Chiron revine la mersul sau direct, ci si 
pentru ca întreaga perioada ne apare ca un mers pe sârma sau pe muchie de cutit, ziua 
de 5 noiembrie se va complica aparent din nimic, ne va tulbura valorile certe în care am 
investit în ultimele luni si ne va trimite la întâmplari ce s-au consumat în primavara lui 
2010, înainte de retrogradarea lui Chiron. 

Multe din cele ce ni se întâmpla azi ne tulbura degeaba, pentru ca mesajul lor nu 
este real si nici experienta în sine nu este atât de folositoare din postura celui implicat. 
Asadar, lipsa de implicare ne scoate afara din închisoarea sentimentelor negative si ne 
ofera motive de a trai în liniste sufleteasca, cu toate ca nimic din ceea ce vine spre noi 
acum nu este normal sau nu ne îndeamna spre relaxare, reculegere ori odihna. 

Azi trecutul este viu prin noi însine. Noi îl tinem în viata în mod artificial, prin 
perfuzii de energie vitala si prin atentia totala ce i-o acordam. Nu-l numim “trecut”, ci 
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experienta si multi dintre noi vor ajunge sa se mândreasca cu el, departându-se de 
realitate si deopotriva suferind din cauza asta. 

 
 
 
Sâmbata, 6 noiembrie 
Aspectele zilei anterioare, în mare parte abstracte pentru cei mai multi dintre noi, 

vor capata azi conotatii practice. Azi Luna si Soarele vor trece printr-o conjunctie. Luna 
noua în Scorpion este un aspect puternic si versatil, agresiv prin ambitia dezvoltata si 
intransigent prin faptul ca nu accepta refuz. Ca un corolar al Lunii noi, careurile pe care 
Mercur le va împlini cu Neptun si respectiv Chiron aduce zilei de 6 noiembrie o prea 
mare tensiune pentru a putea fi uitata usor. Acestora li se alatura trigoanele Luna-Lilith, 
Luna-Jupiter si sextilul Luna-Junon, care se interpun, dupa ora când aspectul se 
împlineste la grad perfect, între celelalte aspecte malefice indicate. 

Aceasta Luna noua se dedica total conjunctiei Pluton-NN din finalul acestei luni, 
care ne va tulbura constiintele cu multiple experiente si-si va impune creativitatea 
existentiala în sectoare de viata esentiale. 

Azi vom avea nevoie de vise, de sperante, de initiative, de certitudini si de rezerve 
speciale pentru a ni le îndeplini pe toate acestea. Unii vor spune ca este prea mult 
pentru o singura zi, însa cele 4 planete individuale din casa I a temei Lunii noi, care sunt 
guvernatoare al caselor VIII, IX si X lipsite de planete, vin cu un gol straniu în 
demersuri pentru a ni se reaminti conditia pe care o avem pe ideea: datornicului i se 
cere în continuare datoria pentru a i se aminti statutul, nu pentru a-l ajuta sa-si rezolve 
problema cu trecutul. 

Tandemul pe care îl impun însa cele doua careuri pe care Mercur le ridica cu 
Neptun si Chiron sunt cu mult peste asteptarile noastre, chiar si atunci când ne 
implicam într-un proces de anticipare prin mijloace astrologice. Se pierd din vedere 
detalii esentiale, de uita amanunte importante si se încearca o redresa din vârful 
creionului pentru a se ascunde pierderea controlului pe aspecte cruciale ale vietii. 
Acestea devin un fel de halucinatii care nu provin de la substante psihedelice, ci care 
sunt induse printr-un gen de miracol, de noroc, sansa, de deschidere spirituala, morala 
sau afectiva. Pentru a le întelege, unii fac apel la vampirismul spiritual si nu sunt 
departe de adevar, însa doar cei care vor trai constient asta vor putea certifica. Prin 
aceasta imensa ratacire a mintii, prin dezordinea afectiva, centrul de greutate al 
preocuparilor noastre va fi în mod serios zdruncinat si i se va impune o finalitate gresita. 

La nivelul întelegeri comune, aceste unghiuri aduc hotarâri inopinate, schimbari 
de planuri, nervozitate, probleme legate de neputinta realizarii unui calcul matematic 
simplu în viteza impusa de o situatia importanta. Eroarea va duce la intrigi si aceste 
intrigi în loc de confere evolutie prin concurs, disputa, confruntare, îi orienteaza pe 
oameni spre întâmplari lipsite de profunzime, spre situatii penibile. 

Insist asupra acestor trasaturi de natura comportamentala si mai putin pe cele ce 
privesc evenimentele sociale pentru ca finalul zilei, prin trigonul Luna-Jupiter, ne aduce 
o deschidere spre întelegere, o forta aparte de a cuprinde cu mintea ceea ce ne-a adus 
întreaga zi. Semnele de apa (Rac, Scorpion, Pesti) sunt extrem de vulnerabile si 
deopotriva solicitate pentru a le indica celorlalti masuri ale moralitatii si rezistentei. Sa 
nu ne miram daca vom vedea unul dintre aceste semne în fruntea plutonului, 
amintindu-ne de marii eroi ai neamului, de fiintele sublime care pot sa se desprinde din 
suferinta si haos pentru a ne arata ceea ce suntem cu adevarat. 

Prin urmare, 6 noiembrie va fi o zi apasatoare din toate punctele de vedere. Ea 
este însa dificila si pentru astrologul care cauta sa surprinda esenta unei actiuni sau sa 
identifice acele mecanisme care se afla în spatele a ceea ce vedem în mod direct cu ochii 
fizici. Azi suntem refuzati, pacaliti, invitati sa luam parte la situatii penibile, care ne 
umilesc si ne tulbura constiinta într-un mod acid si concentrat. Ne va veni foarte greu sa 
iertam, sa fim ordonati în gânduri, sa nu stricam obiectul cel mai util sau pe care l-am 
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folosit cel mai mult în ultima vreme. Spre seara, întregul centru de greutate al zilei va sta 
pe umerii unei personale care nu reprezinta un pion principal al evenimentelor si care 
pâna acum a trecut neobservata. Interventia ei schimba starea lucrurilor, aduce un dram 
de liniste si de încredere în asa fel încât sa putem valorifica impulsul mental si inspiratia 
pe care ni le vor aduce trigonul Mercur-Uranus de mâine. 

Totusi, Luna noua de azi atrage un semn de alarma asupra mândriei si 
impulsivitatii. Cei care se vor declara prea siguri pe ei, cei care îsi vor revendica succesul 
altora doar pentru ca au o alta tonalitate a vocii, doar pentru ca stiu si înteleg 
mecanismele financiare care aduc câstig si profit prin perfuzie cu glucoza aplicata 
dolarului sau steroizi injectati în euro. Azi ratacim si etalonul acestei rataciri se va 
raspândi de-a lungul întregii luni noiembrie. 

Recomandarea pentru 6 noiembrie este aceea de a ne consuma energia pentru 
studiu, cercetare, cunoastere, pentru a citi, scrie, pentru a realiza un schimb de 
experienta cu cei pe care îi admiram sau îi îndragim pentru a ne impune un etalon 
pozitiv de selectie a informatiilor. O greseala savârsita azi, indiferent ca este savârsita 
intentionat sau dintr-o eroare, va avea pâna la finalul lui noiembrie un sfârsit trist. 

 
 
 
Duminica, 7 noiembrie 
Ultima zi a saptamânii este o zi deosebit de important nu atât pentru ceea ce 

aduce ca finalitate acum, ci pentru ceea ce initiaza si se va desfasura, în etape, pâna la 
finalul acestei luni. Ieri Mercur se certa cu Neptun si Chiron, încercând sa-si faca 
dreptate acolo unde nu trebuie, sa intervina în problemelor altora cu solutii 
fantasmagorice si sa se streseze pe problemele care oricum se vor finaliza dupa o 
schema asupra careia, în mod paradoxal, cei implicati nu au avut nimic de comentat. În 
acest context, spre seara, un element de detaliu, un fapt aproape neînsemnat sau o 
persoana lipsita de calitatea unui pion important schimba centrul de greutate al 
evenimentelor cu o idee, o declaratie, o interventie sau pur si simplu prin simpla 
prezenta. Pe acest fond, nu doar trigonul lui Mercur cu Uranus, dar si revenirea lui 
Neptun (un vinovat al tulburarilor de constiinta de ieri), precum si trigonul Soarelui cu 
Lilith (un alt vinovat al acestor evenimente) împlinit azi, ne creeaza impresia ca, 
izolându-ne de ceea ce înseamna confruntare directa sau detasându-ne de disputa 
verbala, schimb de idei, solitudine, rezolvam ceea ce nu este bun si corect în propria 
existenta. În planul secund al acestor predispozitii, ca un zumzet ce umple atmosfera de 
sonoritati, careurile Lunii cu Neptun si Chiron ni se înfatiseaza ca atitudini de o mare 
lasitate din partea celor cu care colaboram, pe care îi solicitam sa ne înteleaga o 
doleanta sau în fata carora suntem datori. Azi ne confruntam cu ipocrizia lor, fara a-i 
caracteriza aceasta atitudine negativa. Suntem judecati de cei în care avem cea mai mare 
încredere si de care depindem în totalitate sau partial, pentru finalizarea demersurile ce 
definesc tipul de colaborare abordat. 

Revenirea lui Neptun la mersul direct înseamna iesire dintr-un anonimat negativ. 
Daca anterior oamenii s-au judecat unii pe altii pe ideea de sacrificiu, ajutor reciproc sau 
si-au subminat autoritatea prin mijloace imorale, minciuna, bârfa, dezicere, denunt, 
acum a venit clipa regretului. Ea a dat, de fapt, primele semne de ieri, însa, ca fapta, azi 
îsi va face cel mai mult simtita prezenta. 

Putem de declara ziua de 7 noiembrie ca fiind o zi de regret, facându-se prin asta 
un apel punctual la ceea ce ni s-a întâmplat în ultimele zile, adica în a doua parte a 
saptamânii. Acest regret chiar daca este întretinut de aspectele zilei, el a aparut în urma 
unui conflict straniu între evenimentele ultimelor zile si ceea ce anticipam ca ni se va 
întâmpla mâine si poimâine, pâna miercuri, când conjunctia Luna-Capul Dragonului 
anunta începutul unui nou ciclu draconitic. În absenta unor evenimente ca sa se fi 
consumat, dar apelându-le emotional, starea mentala se va altera si în loc sa apreciem 
degajarea multor complicatii sociale, linistea unei zile de weekend, contactul benefic cu 
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apropiatii, membri ai familiei sau prin intermediul mijloacelor moderne (internet, 
telefon mobil etc), aceasta anticipare negativa ne tine pe loc si ne tulbura foarte mult. 

Trecerea Lunii în Sagetator ne aduce un plus de forta si energie, de motivatii si de 
spirit competitional prin conjunctia ei cu Marte. Multi dintre noi vor si spune ceea ce îi 
îngrijoreaza si, prin asta, vor crea multe animozitati. Prima conjunctia a Lunii cu Marte 
pe Sagetator din ultimii 2 ani va face apel la ceea ce s-a întâmplat în 28-29 octombrie 
2010 când Marte abia intrase în acest semn, impunând noi standarde si noi modalitati 
de abordare a evenimentelor sociale, deciziilor sau relatiilor personale. 

Prin urmare, ultima zi a saptamânii este o zi tulburatoare, desi evenimentele 
sunt pasnice si fara un aport personal care sa ni le agite în mod intentionat ele nu 
produc animozitati si nici nu creeaza un anume disconfort. Prin revenirea lui Neptun la 
mersul direct ne prinde dintr-odata nostalgia, regretul si vor considera ca totul este 
emotional, totul se rezuma la un schimb de natura afectiva. Ceea ce simtim ne apasa si 
din cauza asta dilemele, îndoiala sau schimburile de idei sunt periculoase pentru ca 
lezeaza structura emotionala vizibil tulburata azi. 7 noiembrie este însa, mentinându-ne 
în acelasi cadru emotional, o zi de legatura între ceea ce s-a întâmplat în a doua parte a 
saptamânii si ceea ce anticipam ca se va întâmpla luni, 8 noiembrie si marti, 9 
noiembrie, pâna miercuri când, la putin timp de la miezul noptii, va începe ciclul 
draconitic – un ciclul al modulatiilor sufletesti si al evolutiei morale. 

Nu este gresita nici anticiparea acestor zile, dar nici rememorare a aceea ce s-a 
întâmplat anterior pentru ca din punct de vedere astral acestea au o puternica legatura, 
fiindca intervalul 6-9 noiembrie reprezinta zona tampon unde se suprapun devizele a 
doua cicluri diferite date de ciclul sinodica (initiat de conjunctia Luna-Soare) si ciclul 
draconitic (initiat de conjunctia Luna-NN). Aceasta zona tampona stimuleaza intuitia si 
perceptiile senzoriale, însa fara a ajuta la întelegerea sau la integrarea lor pe un fagas 
normal. Tocmai de aceea confuzia, judecatile pripite, agresiunea sunt elemente care nu 
sunt impuse de unghiurile planetare, ci efecte ale suprapunerii celor doua cicluri. 

Recomandarea pentru aceasta zi, din cauza lui Neptun care îl trezeste pe 
somnambul când acest facea o plimbare pe stresina casei, este aceea de a ne impune 
rabdare, multa rabdare, mult calm, multa atentie si, mai ales, ca un legamânt, acela de a 
nu ne premitem sa gândim rau despre ceva sau cineva. Sa rezervam ziua de 7 noiembrie 
pentru postul de gânduri. 

 
 
Luni, 8 noiembrie 
Săptămâna care începe azi nu se va evidenţia prin evenimente astrale majore, ci 

prin implicaţiile pe care le vor avea primele zile ale săptămânii în contextul agresiv al 
lunii noiembrie. Azi şi mâine se va pregăti trecerea spre o nouă dimensiune a gândirii, 
spre un nou mod de a simţi, spre un nou mod de a ne raporta la lucruri. 

Azi Venus, aflat în mers retrograd, trece în Balanţă, iar Luna se va implica într-un 
sextil cu Saturn şi în două careuri cu Lilith şi Junon. Gândind că Venus este în domiciliu 
în Balanţă şi că forţa cu care îşi impune propriile etaloane de dreptate sunt ample şi 
dinamizează mult comportamentul uman, revenirea sa “acasă” ar putea însemna un 
lucru bun şi prin asta ar putea să readucă o rază de lumină acolo unde nu a fost prezentă 
în ultimele 30 de zile. 

În Balanţă, dar în mers retrograd, Venus se va încurca în propriile interese, în 
ambiţia sa de a clarifica, soluţiona, de a pune bazele unor demersuri sociale simplificate 
la maximum sau de a se debarasa de greutăţi.Multe din ele le vom finaliza, le vom 
înlătura din centrul atenţiei, alegându-le sau transferându-le pe umerii altora. Totul va 
depinde de intenţia pe care o vom avea în dimineaţa acestei zile. Pentru că în momentul 
ingresului Venus trece prin casă I, evidenţiind calitatea de Luceafăr de dimineaţă, 
natura sa va fi una războinică şi ne va încuraja să ne facem singuri dreptate, să 
conducem, să educăm fără a ţine cont de situaţiile delicate, să nu ne preocupe echilibrul 
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sau diplomaţia şi, prin asta, să ne arătăm dezinteresaţi de curăţenia morală, afectivă pe 
motiv că a veni momentul să simţim altfel, să ne raportăm altfel la ceea ce se afla în jur. 

Pentru asta va fi invocată urgentarea ca element principal al acestei zile şi lipsa 
timpului ca principala cauză a problemelor. Dacă vom cădea în superficialitatea 
specifică acestei poziţii, vom risipi argumente plauzibile în situaţii lipsite de valoare: 
vom calcula perfect restul pe care îl primim de la magazin, dar nu vom fi în stare să 
facem un calcul elementar al cifrelor ce apar pe fluturaşul de salariu s.a.m.d. Dacă dorim 
să ne preocupăm de elementele de precizie ale vieţii şi vedem că nimic nu este conform 
cu intenţia sau planul, vom da vina pe o inversiune a lucrurilor: “totul este răsturnat, 
nimic nu mai stă în picioare!” vom spune şi, dacă vom lua evenimentele acestei zile în 
uşor, toate vor merge în direcţia asta. 

Prin urmare, 8 noiembrie ne aduce spre împlinire o penultimă etapă, ce nu se 
referă însă la evenimente sociale, la întâmplări, la succesiunea episoadelor de viaţă, ci la 
ceea ce am dorit să corectăm în comportament, să reparăm în relaţiile pe care le-am 
dezvoltat şi să ajustăm, acolo unde se poate, ținta propusă. 

Degajarea Scorpionului, prin trecerea lui Venus în Balanţă, înseamnă depăşirea 
unor probleme, sublimarea lor prin contact direct, comunicare, schimb armonios şi 
toate acestea sunt binevenite, chiar dacă schema mentală rămâne şi, pe un alt segment, 
într-un alt domeniu sau cu alţi oameni, până pe 30 noiembrie când Venus va reveni în 
Scorpion, vom construi alte tipuri de complicaţii sociale pe ideea “aceeaşi Marie, dar cu 
altă pălărie”. 

Azi facem un pas în această direcţie şi este suficient să învinuim pe alţii de 
propriile erori, să refuzăm să înţelegem greutăţile despre care aflăm acum, să ajutăm 
când cineva vine spre noi cu intenţia de a cere. Mecanismul cu care trecem, împreună cu 
Venus, din Scorpion în Balanţă şi care ne dă impresia unei inversiuni, este o construcţie 
mentală care se sprijină pe efectul negativ impus de suferinţă. Acolo unde ni s-a greşit, 
dezvoltăm o obsesie faţă de această categorie de oameni, acolo unde nu am reuşit, 
dezvoltăm o respingere faţă de domeniul în care am eşuat s.a.m.d. menţinându-ne într-o 
stare mentală viciată mai mult decât este cazul de întâmplări, eşecuri sau ghinioane 
cărora li se acorda mai multă importanţă decât e cazul. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne repara mintea cu iertare, idei 
nobile, demnitate, moralitatea şi de a ne lăsa cuceriţi de zâmbete, apropieri, întâmplări 
neprevăzute. Universul şi, implicit, noi, pentru că îl personificăm, are propriul 
mecanism de reglare pe care nu trebuie să-l blocăm cu mintea convingându-ne că doar 
răul, negativul şi suferinţa sunt reale. Binele vine prin linişte, iar luciditatea de 
asemenea. 

 
 
Marti, 9 noiembrie 
La puţin timp de la miezul nopţii Mercur, în mers direct, trece în Săgetător (exil), 

căutând să schimbe sensul, aşa cum Venus a reuşit în ziua anterioară, punând la grea 
încercare înclinaţia spre comunicare nu prin obstrucţionarea ei, ci prin evidenţierea sa 
într-un mod exagerat. Suntem obişnuiţi, din unghiurile ce s-au tot împlinit între planete 
de-a lungul acestui an, să ni se pună pumnul în gură, să nu putem spune ceea ce dorim, 
ceea ce ne-am programat, ceea ce avem în gând sau să nu reuşim să transpunem în 
cuvinte sentimentele. În prima parte a zilei de azi avem trei planete în Săgetător 
(Mercur, Luna şi Marte) şi două în Balanţă (Venus şi Saturn) ceea ce vor impune asupra 
Scorpionului o degajare, nu doar fizică, prin trecerea planetelor în alte zodii, ci 
comportamental sau chiar ca evenimente sociale prin împlinirea unor demersuri ce au 
fost începute din vara acestui an. 

Ceea ce vine spre noi azi se va produce în primul rând prin eliberarea 
Scorpionului, prin detensionarea ambiţiei, a relaţiilor ridicate pe constrângere, 
obligaţie, datorie, ambiţie, răutate, invidie sau nevoia de a ucide un rău profund. Al 
doilea motiv va veni din exilul lui Mercur care, în momentul de ingress, ocupa casa III 
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şi, prin faptul că ascendentul momentului este plasat în Fecioară, devine şi guvernator al 
temei. 

Nu putem să trecem cu vedere acest element de mare fineţe astrală şi nici să le 
încadrăm la capitolul “şi altele” pentru că a lăsa în urma semnul care patroneaza 
moartea şi renaşterea ritualică, a slăbi dintr-odată lanţurile robiei psihice înseamnă a 
rătăci cu mintea, a greşi din plăcerea de a nu ne mai împotrivi binelui, a desconsidera 
tradiţia, doar pentru a scoate din suflet, împreună cu ea, rigoarea, metoda, efortul şi 
sacrificiul. Sacrificiul, un element deosebit de important în orice fel de integrare, dar 
mai ales în evoluţia spirituală este identificat adesea cu victoria totală. Fără sacrificiu nu 
există reuşită, eliberare de condiţionare şi nici succes. A fi privaţi de dreptul de a ne 
sacrifica, în aspectul său bun, înseamnă a rătăci într-un paradis în care ceea ce opreşte 
evoluţia vine pentru a hrăni simţurile. 

Dacă revenim în planul existenţei comune, trecerea lui Mercur în Săgetător este 
semn de dezlănţuire prostească, de vorbire inutilă, de a autodefăimare prin 
desconsiderea instrumentelor psihice, afective sau spirituale pe care le menţineam cu 
mare efort şi consum interior. 

Trecerea Lunii în Capricorn (exil) intensifică acest semn al trădării interioare şi 
ne înstrăinam ceea ce ne este preţios şi drag, dar care nu mai poate fi întreţinut acum. 

Prin urmare, 9 noiembrie este o zi de înstrăinare a propriei fiinţe, a mamei, a 
originii, a forţei interioare şi părăsirea unui drum pe care mergeam cu greu şi încet. 
Elementul particular al temei fiecăruia va da însă o definiţie corectă a acestei zile, 
pentru că dezicerea de suferinţă, sacrificiul de până acum poate însemna deopotrivă 
eliberarea de păcat sau înrobirea minţii în plăceri morbide. 

Există însă o nuanţă ce ne va influenţa pe toţi indiferent de trăsăturile temei 
natale: alegerile pe care le vom face azi vor trebui să ne satisfacă dorinţa de a trăi mai 
bine, mai uşor şi mai simplu. Pentru asta am putea fi dispuşi să ne trădăm cel mai 
apropiat şi devotat prieten. 

Cei care lucrează cu energia şi sunt angrenaţi într-un proces de evoluţie spirituală 
se vor simţi azi părăsiţi de Dumnezeu, de lumea fiinţelor sublime şi, această înstrăinare, 
îi va duce în faţa unui tribunal subtil în care, prin ambivalența naturii sale, omul este 
deopotrivă judecător şi judecat. 

Recomandarea pentru această zi este de fapt o invitaţie la un experiment: să ne 
alegem azi un model şi să-i dăruim tot ceea ce putem simţi mai bun şi mai curat. În felul 
acesta se realizează o ambivalență pozitivă: devenim în mod deliberat pozitivi, cultivând 
trăsături personale, dar şi ne golim de ceea ce credem că este mai valoros pentru a ne 
umple cu ceea ce admirăm, adică împlinim un sacrificiu total. Nu numai din punct de 
vedere ezoteric acest procedeu este benefic, ci şi că abordare profana, pentru că duce la 
socializare pozitivă, la linişte, optimizare a funcţiilor vitale, încredere. Acest procedeu ne 
ajută să transfigurăm şi astfel să sublimăm, printr-un apel subtil sau printr-o 
interacţiune chiar, natura inferioară aflată acum la îndemâna unei furtuni astrale, aşa 
cum ne învaţă poetul: “Din bube, mucegaiuri și noroi/Iscat-am frumuseți și prețuri noi” 
(T. Arghezi). 

 
tudor arghezi - testament 
Asculta mai multe audio diverse 
 
Miercuri, 10 noiembrie 
Azi Luna trece prin conjuncţia cu Capul Dragonului, aducând începutul ciclului 

draconitic. Acum acest ciclu draconitic este foarte important, iar asta o putem vedea din 
implicaţiile sociale pe care le au unghiuri aparent minore împlinite de Lună cu celelalte 
planete din această postură de deschizător de drumuri, de iniţiator de cicluri. 

Luna draconitică, în astrologie, se adresează mai curând spiritului, evoluţiei 
morale şi mai puţin asupra faptelor sociale sau destinului personal. Dimensiunea 
socială, interumana, prin Luna draconitică, devine un instrument de evoluţie la nivel 
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global, de răspuns la stimuli astrali de o mare fineţe şi care au darul de a trezi acele forţe 
subtile arhetipale pe care fiecare le deţine în interiorul său. 

Acum, când Luna trece prin preajma Nodului său de nord, ea se afla şi în preajma 
lui Pluton şi nu oricum, ci prin construirea unui careu cu Saturn, fratele său mai mare, 
împreună cu care patronează axa evoluţiei ezoterice (Capricorn-Rac). Acest moment 
este însă unul deosebit de delicat pentru convingerile personale, asupra cărora se va 
lucra în cascadă şi pe care acum suntem motivaţi sau obligaţi să ni le reformulăm. 
Relaţia cu familia, din mai multe unghiuri, suporta acum agresiuni din partea sistemului 
judiciar, din partea societăţii, din partea comunităţii locale sau a anturajului. Nu 
cuvintele sau sentimentele sunt cele care ne ajuta acum să ne orientăm, ci efectele 
faptelor pe care nu le putem controla. Unii cad în depresie, alţii se enervează, mulţi se 
vor simți neputincioşi în faţa unor situaţii sau persoane care ne hotărăsc destinul şi care 
se dovedesc a fi surzi la apeluri, solicitări, cereri ori alte instrumente sociale de acţiune. 

Relaţia Lunii cu Pluton depăşeşte sfera preocupărilor personale şi devine delicată 
tocmai prin implicarea careului Pluton-Saturn, aflat acum la limita superioară a orbului, 
dar şi prin relaţia sa cu Axa Nodurilor sale care, de asemenea, trece prin preajma lui 
Pluton. Relaţia complexă pe care Luna o aduce în centrul atenţiei acum devine un mijloc 
de evoluţie şi deopotrivă de decădere. Această dihotomie a trăsăturilor astrale nu este 
deloc o noutate pentru noi pentru că, de-a lungul acestui an, ne-am mai întâlnit cu 
aceste direcţii, doar că acum ele nu reprezintă o predispoziţie de o zi, ci o direcţie ce 
acţionează în această fază de început până la finele lui noiembrie 2010 şi ale cărei efecte 
se pierd în negura timpului. Acum valențele socio-profesionale, morale, educative şi cele 
care au nevoie de un spaţiu mare de desfăşurare sau care sunt în relaţie cu străinătatea 
devin mijloace de evoluţie sau adevărate instrumente de tortură. 

Ca şi în cazul ciclului sinodic, la începutul ciclului draconitic obiectivul este cel 
mai important element. Mulţi dintre cei care consultă predicţiile astrologice şi iau în 
serios acest avertisment vor înţelege că strategia este cea importantă, însă se înşeală. 
Strategia implică mai mult decât un simplu obiectiv, ea implică reguli, planificare, 
organizare şi conducere, ori acestea sunt elementele care ne lipsesc pe aceste unghiuri. 
Ţinta sau obiectivul pe care ni-l propunem va trebui să ne lase liber spaţiul dintre 
secunda începutului, adică momentul acesta, prezentul, şi finalul drumului. În acest 
spaţiu de mijloc noi, cu toţii, vom trece prin schimbări importante. Prin acest ciclu 
draconitic valorile şi ambiţiile lumii fizice, cele dezvoltate de careul Saturn-Pluton, vor 
avea suport fizic şi, în loc să dezvoltăm un liber arbitru armonios și puternic, noi ne 
extindem voinţa pentru a ne îngrădi unii altora liberul arbitru. 

Din nou revenim la minciună şi la comportamente aberante, din nou ne 
întoarcem la false speranţe şi ambiţii care depăşesc puterea de acţiune şi nivelul de 
cunoştinţe, din nou ne simţim puternici atunci când reuşim împotriva celorlalţi. O 
competiţie negativă va avea acum suportul astrelor şi ne va domina pentru că ne-a 
convins deja că simţurile trebuie hrănite cu realizări. 

În funcţie de puterea de înţelegere şi nivelul de cultură, a hrăni simţurile poate 
însemna decădere în fapte cu un evident motiv antisocial sau atingerea unei miraculoase 
vindecări. Obiectivul va fi deci acela care ne va da parfumul faptelor. 

Prin urmare, 10 noiembrie este o zi de cotitură în destinul oamenilor pentru că 
acum, un mecanism subtil a ajuns la final şi altul s-a declanşat dincolo de atenţia ochilor 
fizici. În planul secund se hotărăsc traseele pe care trebuie să le urmăm şi nu vom putea 
rezista unei asemenea furtuni sociale decât dacă ne stabilim obiective nonviolente, 
realiste. În astrologia mondială există un concept care va avea acum un înţeles foarte 
clar şi limpede: când un popor dezvoltă prin relaţii interne un sistem de valori cu tentă 
agresivă, istoria îl va îndrepta spre confruntări pentru a concretiza ceea ce hrănește 
subtil prin efortul comun al membrilor. 

Începând din această zi şi până la finalul lunii suntem puşi în faţa unui zid pe 
care stă scris ceea ce am gândit şi am simţit până acum, educaţia pe care o avem, nivelul 
de înţelegere şi intensitatea voinţei. Într-un moment de întunecare sau de iluminare, 
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pornind din acest punct, oamenii îşi aleg destinul şi abia spre finalul lunii vor vedea ce 
au ales. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne face autocritica. Pornind de la 
rezultatul pe care îl obţinem, indiferent de amploarea autocriticii să ne lăsăm îndemnaţi 
de fapte bune, de gânduri bune, de idealuri simple, personale şi nonviolente. Puţini sunt 
cei care îşi cunosc viitorul după ceea ce aleg să facă în prezent. Cei mai mulţi dintre noi 
trăim legaţi la ochi şi suferim din cauza acestei orbiri. Alungând teama, devenim mai 
siguri şi mai puternici şi, în felul acesta, putem deveni totali în alegerile pe care le facem. 

 
 
Joi, 11 noiembrie 
Sextilul dintre Soare şi Luna, acum când Luna trece prin exil şi este şi iniţiatoarea 

ciclului draconitic, aduce variaţiuni pozitive intenţiilor de ieri. 11 noiembrie vine cu 
ambiţie şi iniţiativă, cu o gândire limpede şi clară, cu seriozitate şi o deschidere faţă de 
ceea ce aduce prosperitate, curaj, dominare, supremaţie. Sentimentele se răcesc, dar 
asta pentru că un stimul exterior le îndeamnă în direcţia asta. Concomitent cu această 
schimbare de stare azi beneficiem de o reorientare. În acest tip de analiză generală, nu 
se poate anticipa dacă această nouă direcţie este pozitivă sau nu, ci doar că este 
argumentată de necesitatea unor rezultate practice. În funcţie de casa astrologică prin 
care trece Luna în horoscopul personal sau în tema anuală, se poate identifica acel 
sector al vieţii în care azi ne dorim rezultate practice, dar şi trăsătura sa principală. 

Cert este că trecând prin sextilele pe care le va împlini cu Jupiter şi Uranus, Luna 
îi va face pe oameni puternici, de parcă nu au avut niciodată slăbiciuni. Sunt inspiraţi şi 
siguri pe ei, au ideile clar ordonate în minte şi dau dovadă de viteză de reacţie şi 
iniţiativă. 

Se vor păcăli însă atunci când se vor ambiţiona să folosească sentimentele mai 
mult decât le permite valul de predispoziţii. Procedând aşa, vor descoperi că nu numai ei 
sunt reci şi calculaţi, ci şi ceilalţi din jur, că distanţa este neplăcută atunci când nevoia 
de dragoste, apropiere fizică, de împlinire sentimentală se înfiripă. 

Prin urmare, 11 noiembrie este diferită de zilele anterioare şi ne anesteziază 
sentimentele pentru a nu le mai simţi intensitatea dureroasă. În absenţa durerii, mintea 
devine liniştită, focalizată, iar eficiența o trăsătură a acţiunilor spre care ne îndreptăm 
acum. 

Rezerva şi distanța abordate azi sunt însă compromisuri ale destinului care ne 
îndemnă acum să ieşim din rutină şi să ne hrănim sufletul cu rezultate practice, dar nu 
gratuit, ci lăsând în urmă trăiri care, în mare parte, ne definesc modul de a fi şi 
comporta. Această ieşire din rutină înseamnă azi şi ieşirea din ritm, din bunul simţ, din 
buna creştere, depăşirea unor limite ale comunicării sau afişarea unei atitudini 
arogante, superioare, adică aşa cum îi stă mai rău unui om. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu judeca pe nimeni după cum 
reacţionează. Cine înţelege că ceea ce primeşte azi este măsura a aceea ce a oferit şi, în 
multe din cazuri, şi mijlocul, este un om superior, dispus să înţeleagă şi excesele zilei de 
mâine, nu doar ieşirile din ritm ale zilei de azi. 

 
 
Vineri, 12 noiembrie 
Intrarea Lunii în Vărsător şi implicit sextilele sale cu Mercur şi Marte aduce un 

plus de dinamism zilei, dar şi o libertate prost înţeleasă. Atât Marte cât şi Mercur în 
Săgetător aduc o lipsă de control, o agitaţie motrică, o hiperkinezie pe care mulţi şi-o vor 
consuma prin mişcare, sport de performanţă sau efort ocazional. În lipsa unui consum 
adecvat acest surplus energetic ne va îndemna spre excese, acţiuni iresponsabile, 
comportament oscilant. 

De partea cealaltă, Luna din Vărsător ne aduce curajul în a ne exprima liber o 
atitudine rebelă, lipsită de atenţie, răbdare sau cumpătare, ce vor face din această zi, 
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prin relaţiile pe care le va construi cu Mercur şi Marte, un vulcan încins în care nu se va 
da nicicum curs simţirii, gândirii ori emancipării, ci defulării, exploziilor 
temperamentale, lipsei de răbdare sau de înţelegere. 

Faptul că se va trece de la o extremă la alta nu este o noutate pentru noi, nu doar 
prin poziţiile planetelor Marte şi Mercur, ci, în primul rând, o greşeală, prin intervenţia 
Vărsătorului ca principal vinovat în repetarea ostentativă şi iresponsabilă a greşelilor. 

Prin urmare, 12 noiembrie, deşi nu se evidenţiază la capitolul evenimente 
astrale, ne duce într-un sector sensibil în care simţurile sunt asaltate de senzaţii noi şi ne 
vom vedea îndreptăţiţi să ne consumăm toată energia pe care o considerăm 
excedentară. Lipsa de control, incertitudinea, nevoia de a demonstra ceva, fără a avea 
importanţă ce, ne pun în situaţii penibile, complexe care ne vor solicita şi mai mult. În 
faţa unor astfel de situaţii ne simţim îndreptăţiţi să intervenim prin cuvânt, prin apel la 
moralitate, relaţii interdisciplinare, prin ascunderea adevărului care doare sau prin 
înstrăinare, deplasarea spre un pământ străin. 

Fuga de responsabilitate este azi o mare problemă, tocmai de aceea 
recomandarea vine spre a ne împăca azi cu noi înşine, spre a ne salva din agitaţia care 
ne cuprinde, reamintindu-ne de ceva pozitiv. Evocarea unor întâmplări pozitive vor 
antrena atât dorinţele marţiene cât şi tendinţele mercuriene într-un periplu interior 
lipsit de pericol. 

 
 
Sâmbăta, 13 noiembrie 
Nu pentru că este o zi de sâmbătă şi nici pentru că este 13, ziua de azi aşa cum se 

obişnuieşte să se spune ar putea fi “o zi de ghinion”. Deşi anumite tradiţii indica vinerea 
ca fiind o zi de mare ghinion, pe motiv că Iisus a fost rasticnit vineri, că romanii 
obişnuiau să-şi ucidă osândiţii la moarte vinerea, că, mai târziu, se susţinea că 
vrăjitoarele îşi sărbătoreau vinerea sabatul (semn rău), iar zeiţa păgână Freya a fost 
anatemizată de ziua ei, adică vineri (Freya’s Day = Friday = Vineri), ziua de sâmbătă a 
devenit o zi cu ghinion şi asta tot dintr-o înţelegere greşită a învăţăturilor ezoterice 
referitoare la trăsăturile acestei zile. 

Trigonul Luna-Saturn, cu Soarele în Scorpion şi pe unghi de 90 grade între 
luminării, este semn de preschimbare negativă a unor intenţii bune. Ziua este dificilă 
pentru cei care şi-au programat azi întâlniri importante sau pentru cei care s-au pregătit 
pentru deplasare. Drumurile, în special cele făcute pe calea aerului, sunt cu risc, iar cele 
de pe apă supuse întârzierilor sau schimbărilor de direcţie. 

Deplasarea în sine, prin trigonul dintre Luna şi Saturn nu este periculoasă, ci 
poate deveni aşa prin implicaţiile pe care le are, prin ajustările traseului, prin 
schimbarea motivului iniţial sau prin deconspirarea lui, atunci când avem de-a face cu o 
deplasare, un transport sau o mutare despre care nu trebuie să se ştie. 

Chiar de dimineaţă apar astfel de tensiuni, întârzieri ale orei de plecare, opriri 
neprogramate s.a. care produc neplăceri sau chiar decalarea timpului de sosire şi de aici 
un întreg şir de evenimente neplăcute, de explicaţii, de promisiuni. Cu toate acestea 
ghinioane, nu este însă o zi nefastă, pentru că aplicaţia trigonului Soare-Jupiter, a 
conjuncţiei Luna-Neptun, dar şi a sextilului Marte-Saturn aduce o corectare a acestora 
încât ceea ce se întâmplă azi nu lasă urmări ample asupra vieţii individuale sau sociale. 

Cei care sunt înclinaţi negativ şi care se bucura trăind în confuzii şi erori de 
gândire, vor vedea în 13 noiembrie un fel de sfârşit al lumii, exagerându-şi eşecurile. 

Prin urmare, vom parcurge o serie de evenimente negative, de ghinioane, de 
întârzieri în derularea planurilor sau de schimbări ale acestora. Nu este însă nimic 
amplu şi nimic grav, tocmai pentru că evenimentele nu sunt menite să fie aşa, ci doar să 
funcţioneze cu o eroare. 

Cei mai mulţi dintre noi, având o gândire sănătoasă, nu vor lua în sens personal 
că se împiedică la ieşirea din casă, că le-a trecut pisica vecinului prin față sau că s-au 
întâlnit cu un cortegiu funerar. Ei vor privi acestea ca pe simple evenimente, 



2010 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime! 
 

342                                                                                         © Gheorghiță Coşer, 2010 

catalogându-le ca atare şi continuându-şi traseul. Alţii se vor simţi împovăraţi căutând 
sensuri mistice absurde pe care să le atribuie acestor întâmplări. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a trăi viaţa simplu şi de a ne 
încrede în primul rând în ceea ce vedem şi apoi, dacă mai este timp, în ceea ce ni se 
spune. 

 
 
Duminică, 14 noiembrie 
Ultima zi a săptămânii ne va întoarce atenţia către sine. Conjuncţiile Lunii cu 

Neptun şi Chiron de pe finalul zodiei Vărsător şi trigonul Lunii cu Venus retrograd din 
Balanţă, ne va motiva să ne ocupăm mai mult de viaţa personală, de realizările pe care le 
avem într-un cadru restrâns, cu familia sau cu prietenii apropiaţi. 

Prima parte a zilei va fi o perioadă de colectare de informaţii. Cuvinte, aprecieri, 
evaluări, invitaţii vor veni de peste tot, dar nu li se va da curs pentru că nu vor fi înţelese 
aşa cum sunt ele. În mod paradoxal, aceste îndemnuri îi vor încuraja pe oameni să se 
îndrepte spre studiu, spre a înţelege mai mult, spre a găsi soluţia la multe din 
problemele cu care se confruntă. Vor depune mai mult efort pentru a rezolva complicaţii 
ale vieţii personale sau îşi vor atribui probleme ale altora pentru a le soluționa. 

În a doua parte a zilei vom lăsa deoparte acest eroism domestic şi ne vom adânci 
în emoţii pe care nu le putem înţelege. Ne amintim de ziua de ieri când nu am putut 
finaliza simplu şi corect mai nimic din ceea ce am făcut şi când ni se părea că o schemă 
se repeta. Vom căuta un vinovat şi este suficient ca pentru scurt timp să ne lăsăm pradă 
acestei tulburări afective pentru a ne compromite ziua. 

De fiecare dată când trece prin Peşti, Luna predispune la drame sentimentale, la 
confuzii, abandonări de proiecte sau detaşări vizibile de oameni şi problemele lor. Nu 
instigă însă la laşitate, ci îi face pe oameni conştienţi de lipsa de voinţă, de inconstanţa 
lor, poate prea conştienţi, şi de aceea faptele lor produc în această perioadă de trei zile 
multă confuzie sugerând dezordine mentale şi afectivă. 

În realitate, în Peşti, Luna îi ajută pe oameni să-şi lărgească orizontul, percepţiile 
şi ca urmare a acestui fapt se simt mici şi neputincioşi. Din unghiul limitat al fiinţei 
umane această deschidere spre orizonturile infinite înseamnă refuz al vieţii pe care o 
reprezintă, abandonarea ei, dezicere, izolare. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne tulbură cu păreri şi atitudini extrem de 
variate şi intense. Se trece de la informaţie la esenţa ei, dar nu într-un mod intelectual, 
savant sau riguros, ci senzorial, ca şi cum se trece de la planetariu la telescop, iar de la 
telescop la Stargate sau Starship Enterprise. De la informaţie la realitate, traseul este 
imediat, dar urmările vor fi însă greu de înţeles şi integrat. 

Se va întâmpla ca, mulţi dintre cei care nu reuşesc să se extindă prin procese 
mentale, să adopte o atitudine mai puţin corectă faţă de cei care pot lucra cu 
instrumente abstracte şi care au şi o mare mobilitate interioară. Scopul pentru care 
suntem sub această cascadă de vibraţii astrale este aceea de a ne deschide mintea, de a 
ne lărgi orizontul conştiinţei spre alte dimensiuni, printr-un alt gen de raportare. Unii 
nu se vor extinde azi cu percepţiile până la nivel cosmic, dar cu siguranţă vor înţelege că 
multe din cele ce li se întâmplă în particular, au ecou asupra planului social şi vor 
medita îndelung la aceste efecte. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a vă lăsa în voia dorinţei de a 
călători cu mintea sau de a simţi altfel decât aţi făcut-o până acum. 

 
Luni, 15 noiembrie 
Săptămâna începe cu o înţelegere, ca un armistiţiu, între două părţi aflate în 

conflict. Cei doi malefici, Marte şi Saturn, se întâlnesc într-un sextil construit între 
Săgetător şi Balanţa, şi ne aduce în centrul atenţiei probleme de comportament, de 
atitudine, de exprimare verbală sau în scris, de comunicare prin instrumente moderne 
sau de educaţie. Întreg registrul acestei zile este diferit de ceea ce a adus săptămâna 
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anterioară şi tocmai de aceea valorile morale ce vin spre noi prin aceste vibraţii astrale 
ne construiesc o legătură karmică specială cu începutul anului 2010, când în lunile 
februarie, martie şi o parte a lunii aprilie, cei doi au fost în sextil. Dacă în perioadă la 
care facem acum trimitere cele două planete şi-au început unghiul în februarie, cu Marte 
retrograd şi Saturn direct, şi l-au finalizat în aprilie, cu Marte direct şi Saturn retrograd, 
acum ambele planete sunt directe şi îşi unesc eforturile pentru un scop comun. 

Unghiul celor două planete aduc aşadar în centrul atenţie complicaţii ale primei 
jumătăţi a anului 2010 şi dau impresia unui inamic puternic, a unui duşman, construit 
ca pasărea Pheonix din propria cenuşă, care nu poate fi înlăturat. Se vor analiza azi 
probleme legate de timpul de lucru, seriozitatea îndeplinirii sarcinilor profesionale sau 
condiţiilor contractuale, responsabilitate. Sunt afectaţi cei care îşi doresc o carieră 
militară ori administrativă pentru că azi se vor pierde în detalii periculoase pentru 
imaginea lor. Nu vor şti când vor depăşi graniţa de la autoexprimare la aroganță, de la 
ambiţie, la insistență. Relaţiile pe acest tip de aspect depăşesc limita convenţionalului şi 
atentează la obiceiuri conservatoare. Mulţi se vor revolta pe obiceiul de a plimba pisica 
la ora fixă, lăsând-o sigură în faţa blocului, de a urmări cu regularitate programele de 
ştiri sau de a bea cafeaua la aceeaşi oră. 

De o parte şi de alta a sextilului Marte-Saturn, Luna va împlini două careuri, unul 
cu Mercur şi altul cu Marte, iar, spre seară, va trece prin conjuncţia cu Luna neagră. 

Întreaga zi se anunţă dificilă pentru că ne îndeamnă să abordăm probleme 
complicate, grele, dificile, care nu se pot soluţiona într-o zi şi poate nici într-o lună. Azi 
vom fi însă prea ambiţioşi pentru a ne mulţumi cu puţini şi prea disperaţi de trecerea 
timpului pentru a nu valorifica tot ceea ce se poate acum. 

Semnul de revenire a unei probleme mai vechi poate avea azi conotaţii medicale. 
O sensibilitate la umezeală, la mucegai pare să se activeze, la fel şi alergiile faţă de 
suspensii din aer. 

Prin urmare, 15 noiembrie ne complică viaţa prin responsabilitate şi 
demnitate. Unii dintre noi se vor descurca foarte bine în aceste noi ape şi tocmai de 
aceea un segment al populaţiei va privi această zi cu admiraţie şi încântare. Ei îşi vor 
vedea timpul ca pe un element important şi vor constata că nu doar şeful, societatea, 
partenerul de afaceri, ori prietenul îi apreciază, ci însuşi destinul prin diversele sale 
oportunităţi. 

Ceea ce este personal ne ambiţionează şi ne motivează pentru a reuşi. Mulţi nu 
vor reuşi însă să depăşească acest cadru personal şi viaţa îi va lua azi pe nepregătite. 
Aceştia vor lua în sens personal orice intervenţie şi se vor stresa pentru orice lucru 
mărunt şi lipsit de valoare ce le iese acum în cale. Ei au uitat zicala “cine seamănă vânt, 
culege furtună” şi se prezintă azi ca victime ale unor înscenări, ale unor agresiuni cu 
substrat politic, administrativ sau cultural, construite așa pentru a li se compromite 
imaginea. 

Se va vorbi azi despre invidie şi calomnie, despre ceea ce poate fi atacat şi 
contestat prin cuvânt. De aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne 
lasă constrânşi de sentimentul de vinovăţie. Azi trebuie să dovedim că suntem puternici 
prin maturitate, profunzime, nu prin agresivitate. 

 
 
 
Marti, 16 noimbrie 
Cine ar fi crezut că mai avem parte şi de astfel de zile bune! Azi Soarele şi Jupiter 

se întâlnesc într-un trigon şi chiar dacă Jupiter este viciat de fapte vechi, de remuşcări 
pe care nu le-a putut lăsa în urmă şi nici stinge în efectul miraculos al sextilului Marte-
Saturn, devenim blânzi şi înţelegători cu cei care ne-au greşit şi vom încerca să împărţim 
cu ei din propria bogăţie sufletească. 

Micile animozităţi impuse de opoziţia Luna-Junon au menirea de a ne aminti că 
suntem muritori şi că aerul pozitiv al zilei este valoros prin alegerile pe care le facem, nu 
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prin briza perfectă a zefirului astral. Înţelegând asta putem vedea că 16 noiembrie este o 
zi de noroc şi deschidere spre oportunităţi importante, de predicţie şi înclinaţie faţă de 
creaţie, optimism, relaţii armonioase, plăcute, decente. 

Scena acestei zile aduce însă un episod interesant în care Soarele şi Jupiter, cei 
doi parteneri ai unei căi speciale de evoluţie prin justiţie şi expansiune a personalităţii, 
primeşte vibraţiile Lunii din Peşti, deosebit de sensibil afectată de dramele începutului 
de an 2010. Dacă ieri, prin intermediul maleficilor Marte şi Saturn, am călătorit în lunile 
februarie, martie şi aprilie ale acestui an, Luna, sensibil legată de Marte, prin împlinirea 
la grad perfect al unui careu în cursul zilei de ieri, răspândește de-a lungul întregii zile 
ipostaze delicate în care ne sunt prezentate probleme pe care va trebui să le depăşim 
pentru a ne menţine optimismul şi starea de confort. Unii vor numi aceste ipostaze 
picanterii şi dacă ieri au făcut parte din categoria celor puternici care nu s-au lăsat 
doborâţi de provocări aceste picanterii vor da culoare vieţii lor şi intensitate 
evenimentelor în care se vor implica. Prin ele nu cearta ori disputa în sine cu un 
apropiat este importantă, ci împăcarea de după, consensul ce se naşte în urma 
consumării energice. 

Spre seară, când Luna va trece prin conjuncţia cu Uranus, ne vom simţi cuprinşi 
de inspiraţie şi de o înţelegere stranie a situației după care ne-am ghidat întreaga zi. Va 
părea că ne facem autocritica şi acum, printr-o minune, putem să fim obiectivi, dar în 
realitate contactul cu neprevăzutul, cu forţa electrizantă a lui Uranus, deschide portiţe 
sensibile şi înlătură din calea înţelegerii obstacole periculoase prin selecție, identificare 
a unor noi oportunități, nu abuzând de spiritul critic sau autoanaliza. Având un Uranus 
apropiat de Jupiter în Peşti, ambii aflaţi în mers retrograd, acest demers interior nu va 
merge spre o aprofundare a gândirii, ci spre o concretizarea în planul acţiunii directe. 
Adică, gândim şi executăm, simţim şi împărtăşim, ne vine inspiraţia şi o punem în 
aplicare sub impulsul unui îndemn magic, special. 

Prin urmare, 16 noiembrie este o zi de mare dinamism interior şi de mari 
realizări personale pe sectorul public. Azi ne simţim liberi, dezinvolţi, puternici şi 
eficienţi. Amploarea evenimentelor nu este însă una menită să ne aşeze mintea pe piloni 
mai rezistenţi, ci să ne construiască relaţii speciale, să consolideze acele tipuri de 
colaborări care, pe alte conjuncturi astrale, nu au sorţi de izbândă. Este o zi de eficienţă 
şi îndemn, de solidaritate şi forţa interioară. Cei optimişti simt din nou că trăiesc. Este 
frumos şi benefic să mai avem parte de influxuri atât de ample şi benefice, însă este 
important să înţelegem că la puţin timp de la miezul nopţii, odată cu trecerea Lunii în 
Berbec, ample erori, greşeli săvârşite în această zi vor ieşi la suprafaţă. Compromisul de 
azi ne va durea şi ne va amplifica neputinţa acolo unde primele zile ale acestei 
săptămâni nu au putut să ne maturizeze nicicum. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne strădui să ne domolim 
entuziasmul. Nu trebuie să uităm că azi sărim 100 de garduri, dar mâine ne vom plânge 
de febră musculară, că nu am primit coroniţă cu lauri sau nu am fost luaţi în serios. 
Rostul acestor anticipări nu este însă acela de a li se confirma veridicitatea, ci de a le 
folosi constructiv pentru a preîntâmpina un eşec, aşa cum anunţă ziua de azi. 

 
 
 
Miercuri, 17 noiembrie 
A treia zi a acestei săptămâni ne aduce o cădere în gol. După intensitatea şi 

amploarea optimismului dezvoltate în ziua anterioară, azi, prin trecerea Lunii în Berbec 
şi, implicit, prin careul cu Pluton şi Capul Dragonului, aflate în unghi din ce in ce mai 
strâns, semnul de echilibrul se susţine acum prin alte explicaţii. 

Trecerea de la veselie la tristeţe, de la optimism şi expansiune, la pesimism şi 
deznădejde este specific atât lui Marte, în timpul tranzitului său prin Săgetător, cât şi 
acestei treceri speciale pe care o comportă Luna, de la Pești la Berbec, ieri aliată la 
pasiune, azi duşman de moarte a acesteia. 
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Nu trebuie să ne mirăm dacă avem azi ieşiri necontrolate, chiar dacă ne ştiam 
persoane echilibrate şi chiar dacă reușeam de cele mai multe ori să facem față 
impulsului. Azi suntem îndemnaţi să lucrăm pe un ton inferior, să cântăm pe un ton 
coborât, dar să avem aceeaşi eficiență ca ieri. În Berbec, Luna este impulsivă, lipsită de 
rafinament şi neatentă la sentimentele celorlalţi şi, acolo unde avem de-a face cu oameni 
echilibraţi, deci unde se va manifesta trăsătura sa evolutivă (Berbecul este un fost Rac), 
vom avea şi explicaţii pentru situaţiile penibile pe care le vom parcurge. Că identificăm 
sau nu un vinovat, că ne declarăm pe noi înşine vinovaţi sau că stabilim la unison că 
situaţia în sine a fost de vină, 17 noiembrie ne duce într-un sector delicat, încărcat de 
îndoială şi decepţii. 

Azi cercetăm greşit problemele existenţiale, le analizăm de pe poziţii delicate şi 
tocmai de aceea ne dor foarte tare, tocmai de aceea nu facem decât să ne adâncim şi mai 
mult în incertitudine. 

Anticipând însă sextilul pe care Mercur îl va împlini cu Saturn în cursul zilei 
următoare, deci plasând unghiurile pe care Luna le stabileşte azi, sub razele acestui 
aspect benefic, spre seară, dacă privim în urmă şi în mod absolut necesar facem un efort 
să cuprindem întreaga zi într-o privire, înţelegem că totul a fost o imensă provocare 
pentru a dovedi că a meritat să fim eficienţi luni şi veseli marţi. 

Prin urmare, azi ne întoarcem din nou la sărăcia emoţională, mentală sau 
materială şi ne regăsim din nou în compania lipsurilor şi dorinţelor neîmplinite. Starea 
de sănătate va suferi azi o cădere bruscă pentru că tonusul va scădea, iar gândurile, 
motivate de aspectul practic al vieţii, vor fi încărcate de spirit critic sau de pesimism. 

Este o zi de decepţie, de eşec în a construi o linie comună între două părţi, care ne 
incita să acţionăm, dar ne şi impune o greutate în plus pentru că ne vedem în situaţia de 
a face ceea ce nu putem şi nici nu suntem ajutaţi în direcția aceasta. Azi, prin acest gol 
astral, prin această cădere, simţim că nu mai avem suportul astral al zilei de luni, când 
am fost eficienţi, dar nici tonusul şi nici forţa zilei de marţi, când am fost expansivi şi 
deschişi. Efectul LSD-ului s-a risipit şi trebuie să atingem aceleaşi stări sau să avem 
aceleaşi rezultate fără niciun sprijin. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne menaja mai mult decât 
suntem obişnuiţi să o facem. A fi exigent cu propria persoană este un lucru bun, dar azi 
vibraţia astrală ne îndeamnă să depăşim o limită a exigenței şi să ne certăm pe motive 
absurde. Iertarea propriei persoane este o măsură în a dezvolta înţelegerea aplicată 
celorlalţi. Dacă nu ştim să fim înţelepţi în a ne ierta pe noi înşine, nu vom înţelege 
niciodată cum să-l iertăm pe cel de lângă noi. 

 
 
 
Joi, 18 noiembrie 
Cea mai importantă zi a săptămânii aduce un sextil Mercur-Saturn, două careuri 

Soare-Neptun şi respectiv Soare-Chiron, dar şi revenirea la mers direct a beneficilor 
Jupiter şi Venus. În acest interval Luna trece prin trigoanele cu Mercur şi Marte, dar şi 
prin opoziţia cu Saturn. 

18 noiembrie ne aduce aşadar un moment de regăsire a drumului pierdut, de 
echilibrare a gândirii şi de corectare a faptelor pe care le-am săvârşit în prima jumătate 
a anului 2010 cu agresivitate şi egoism. Revenirea, spre seară, la mers direct a 
beneficilor, după ce întreaga zi au avut poziţie statică, ni se înfăţişează ca o reparare a 
unei direcţii după un moment de reflecţie. 

Nu este o noutate ca planetele să ne îndemne la maturitate şi decizii corecte, este 
însă o noutate că beneficii, împreună, să impună această direcţie prin întreaga lor 
structură, prin statutul lor, nu prin unghiuri care se construiesc şi se disipă în timp. 

Totuşi cei doi benefici, chiar dacă impun împreună acelaşi efect, motivaţiile sunt 
diferite. În timp ce Venus, aproape singuratică în Balanţă, părăseşte semnul destul de 
repede după revenirea la mersul direct (pe 30 noiembrie 2010 trece în Scorpion), 
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sugerând că vremea bucuriei şi a liniştii a cam trecut şi a venit momentul să fim duri, 
serioşi, muncitori şi critici, să ne construim singuri reuşitele profesionale nu să le 
primim ca efect al statutului sau titlului ştiinţific, Jupiter revine la vechile sale metode, 
la tulburări de conştiinţă, la modificări de statut profesional, de conduită, aducând o 
nouă consolidare a centrelor de putere. 

În sfera personală, întoarcerea la voinţă, forţă, spirit critic sau, de partea cealaltă, 
la aroganță, agresivitate, furt, incompetență, are ca motivaţie un nou statut ce impune 
un alt tip de remuneraţie. Vrem să fim plătiţi în alt mod, mai mult sau prin alte mijloace 
şi, prin asta, nu doar să se facă diferenţa între ceea ce facem noi şi ceea ce fac alţii, ci să 
şi ascundem deficiențele de limbaj, comportamentale sau de educaţie pe care le avem. 
Sfera de influenţa creată acum de Venus prin iminenta sa trecere în Scorpion, după 
revenirea la mers direct sună, în acest sector al vieţii personale, ca o ameninţare, ca o 
prevestire, ca un semn rău de care trebuie să ne păzim și care va dura 2 săptămâni. 

Pe sectorul social vremurile se schimbă, centrele de putere îşi modifică teritoriul 
în aceeaşi construcţie, în acelaşi model şi după aceleaşi idei, doar că spre alte sectoare 
ale vieţii. Revenirea lui Jupiter la mersul direct este semn de creştere prin răspundere la 
provocări, prin deschidere spre o altfel de justiţie, spre o corectarea a unei nedreptăţi 
care s-a săvârşit intenţionat sau neintenţionat prin tergiversare, deposedare ori 
înlocuire a unui titlu, a unei distincţii, prin nerecunoaşterea unor merite. 

Întreaga zi va tremura sub zdruncinul acestor două direcţii şi cu toţii vom sesiza 
că mintea se îndreaptă spre noi sectoare, că dorim să schimbăm ceva în viaţa personală, 
în casă, la serviciu, că ne dorim un loc mai sigur, că cerem dovezi de prietenie şi ne 
lăsăm antrenaţi de demersuri sociale ilogice, dar explicabile din perspectiva grijilor sau 
a îndoielilor cu care luam acum contact. 

Pe acest fond al staţionării şi apoi al revenirii la mers direct a beneficilor, 
careurile Soarelui cu Neptun şi Chiron, aflate încă în conjuncţie, ne fac să credem că 
nimic din ceea ce trăim azi nu este real. Suntem complexaţi că nu cunoaştem suficient 
sau ceea ce trebuie, ceea ce se cere, că nu putem să facem faţă provocărilor, că nu avem 
antrenamentul necesar să înfruntăm o situaţie care se iveşte acum. 

Aspectul neobişnuit al zilei este dat chiar de ivirea, pe nepregătite, a unor situaţii 
complicate, de confruntarea cu evenimente care apar dintr-odată sau despre care aflăm 
în ultimul moment şi cu care trebuie să ne confruntăm pentru a le soluţiona, nu pentru a 
le trece la capitolul experienţe. Senzaţia de umbră, de persoană care ne urmăreşte paşii 
peste tot, de prezenţă stranie care ne suflă în ceafă, de complicaţii sociale care ne 
agasează acum cu urgentarea lor fără să mai aibă răbdare câteva zile, sunt elementele 
neplăcute ale acestei zile şi chiar dacă au fost predispuse şi în zilele anterioare, nu le-am 
perceput așa pentru că altele au fost atunci prioritare. 

Toate acestea au însă o direcţie benefică şi ea este înclinată spre seriozitate, 
mobilizare interioară, comunicare eficientă, punctuală, realistă şi construirea unui alt 
tip de relaţii pe care nu l-am mai abordat până acum. De aceste predispoziţii este 
răspunzător sextilul Mercur-Saturn, care transformă orice iniţiativă, orice impuls în 
oportunitate, în contact, deschidere spre noi direcţii ce pot fi fructificate dacă dispunem 
de maturitatea necesară, de viziunea clară asupra finalului de drum. 

Prin urmare, 18 noiembrie nu este deloc o zi uşoară. Ea aduce în centrul 
atenţiei temeri mai vechi, complexe de inferioritate, frici, poate chiar fobii legate de 
oameni, spaţii sau situaţii. Nu doar starea interioară este cea mobilizată azi, nu doar 
sentimentele sunt răvăşite, ci întreaga situaţie socială este tulburată pentru că nu putem 
merge mai departe în condiţiile date. Frica, obsesia, carențele de cunoştinţe, frustrările 
nu sunt elemente pe care să ne construim demersuri sociale importante. Tocmai de 
aceea acum, când revenirea la mers direct a beneficilor se face la o diferenţă de doar 
câteva ore, primim promisiunea unei susţineri, a unei schimbări benefice, a unor 
modificări personale şi sociale importante. Ştim că nu doar ceea ce se întâmplă în 
această zi este important pentru bunul mers al lucrurilor, pentru repararea a ceea ce s-a 
greşit, ci, prin aplicaţia la conjuncţia Pluton-Capul Dragonului ce se va împlini la finalul 
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acestei luni, avem sentimentul că ne pregătim pentru ceva mult mai mare, pentru 
schimbări radicale, ample şi benefice pentru viaţa personală, dar şi pentru ceea ce 
înseamnă inserţie socială, structuri sociale ori administrative. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne dărui idealului ales, de a ne 
lăsa modelaţi de forma sa, nu de a ne speria mai mult decât am făcut-o până acum. 
Lumea se reconfigurează, iar ceea ce se declanşează cu aspectele de azi este doar un 
semn că noi elemente de organizare, structură şi formă iau naştere din haosul pe care îl 
trăim. Supravieţuirea depinde de viziune, tocmai de aceea invitaţia este o altă formă de 
încercare interioară, de test, de apel care, strigat, străbate întunericul şi imediat ce-l 
vom auzi ne va însoţi spre ieşire. 

 
 
 
Vineri, 19 noiembrie 
Atât trigonul Soarelui cu Uranus, cât şi careul lui Marte cu Lilith, sunt aspecte 

importante care sunt avute în vedere atunci când se face analiza unui an din punct de 
vedere astrologic. Azi acestea două se împlinesc la grad perfect, la doar patru ore 
diferenţă între ele, şi nu este deloc puţin lucru. Prin asta se intervine asupra contextului 
astral dificil al lunii noiembrie cu direcţii importante, strategii revoluţionare, deschideri 
spre un nou orizont de cunoaştere, înţelegere superioară a unor lucruri vechi, redresare 
după o perioadă de tulburări sociale sau preschimbări administrative. 

În toată această intervenţie majoră, Luna trece din Berbec în Taur, dintr-un semn 
agresiv într-unul paşnic şi rezistent, construind un cadru optim ideilor novatoare pentru 
a se dezvolta. 

19 noiembrie este ziua soluţiilor, încadrându-se în direcţia specială a întregii 
săptămâni. Azi se vine însă cu mai mult curaj, cu mai multă îndrăzneală pentru a 
personaliza un demers, pentru a-i da o notă originală şi pentru a extinde în mod pozitiv 
sfera viziunilor dincolo de o limită pe care o atingem doar de două ori pe an, când 
Soarele şi Uranus sunt în trigon. Evenimentele acestei zile iau forme diverse şi oferă 
individului posibilitatea de a se desfăşura în multiple moduri. Având în continuare 
Marte în Săgetător şi, nu oricum, ci într-un unghi negativ cu Luna neagră, extremele 
acestei zile sunt periculoase şi se pot solda cu eşecuri lamentabile. Ne va rămâne însă 
experiența, care poate fi extrem de benefică celor care se vor abate pe aceleaşi cărări, dar 
amintirea eșecului ne va urmări pretutindeni, ca o umbră. 

Viaţa personală va fi însă dominată de drame şi sentimente confuze. Dilemele, 
suspiciunile, nemulţumirile sunt scoase la lumină şi discutate fără tact şi fără a face vreo 
introducere. Se întreabă mult, pentru că în realitate se încearcă o preluare a controlului. 
Inversiunea este azi cuvântul de ordine în acest sector şi asta implică şi schimbarea 
rolurilor în cadrul activităţilor casnice, dar şi explozia acelor depozite emoţionale la care 
nu s-a umblat de ceva vreme. 

Dacă în viaţa personală acest aspect dramatic, demonstrativ va fi prioritar, în 
viaţa socială exercitarea puterii de influenţă, a dorinţei de a fi în fruntea unui grup, de a-
l conduce, de a-i vorbi, de a ţine discursuri lungi, de a umple timpul cu retorică, este 
doar un exerciţiu de putere, doar un mod de a testa până unde se poate merge. 

În ambele sectoare stresul suspiciunii este dureros şi oricât de mult vom străluci 
în fața celorlalţi, oricât de largi vor fi zâmbetele lor, o umbră de îndoială va fi întrezărită 
pe chipurile lor şi asta înseamnă trecerea bruscă de la extaz la dezamăgire. Nu doar 
Uranus este vinovat de asta, ci şi Marte din Săgetător, care se vede acum lovit în fricile 
pe care doreşte să şi le ascundă foarte bine. Dezinvoltura este aspru sancţionată azi, la 
fel veselia, naivitatea ori lipsa de scrupule. 

Scena socială, peste care Luna face o trecere majestoasă, devine, luând în calcul 
unghiurile pe care le împlineşte, un element de strategie şi segregare. Ceea ce se 
construieşte acum este educativ şi moral, tocmai pentru că se luptă împotriva a ceea ce 
este educativ şi moral, dar de factură veche. 
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Cei care nu sunt echilibraţi sau care nu doresc să-şi menţină o stare de 
verticalitate, vor fi îndemnaţi de acest curent astral să se impună, să domine, să 
jignească, să sfideze, să impună respect sau să-şi însuşească meritele altora. Efectele 
negative ale acestor fapte vor fi observate chiar din cursul zilei de mâine, când Mercur 
va împlini şi cu Marte şi cu Lilith unghiuri şi, prima asta, va aduce la lumină adevăratele 
intenţii ale acestei zile. 

Prin urmare, 19 noiembrie ne aduce pe scena socială eroi cu o bună imagine 
care se aruncă în valurile evenimentelor sociale şi care sunt pasibili de a face erori 
majore. Ies din acest forfot cu pantalonii rupţi, cu obrazul pătat şi fără perspectiva 
vreunei redresări. Erorile acestei zile susţinute pe lipsa de măsură şi elogiu, pe cultul 
unei idei aberante sau prin susţinerea de măsuri ori fapte cu caracter incert, fals, 
antisocial, atrage o sancţiune imediată şi iremediabilă. 

19 noiembrie se pare că se încadrează în caracterul decisiv al acestui an. Tocmai 
de aceea se impune, ca recomandare, rememorarea stării de martor, reţinerea, 
renunţarea la multe din faptele care cer entuziasm şi declaraţii incendiare, misionarism, 
descinderi în forţă pe spaţiul social sau declaraţii de absolută sinceritate în spaţiul vieţii 
personale. 

Sinceritatea poate fi un instrument de răzbunare, tocmai de aceea ea azi nu 
trebuie înlocuită cu minciuna pentru a susţine diplomaţia, ci se recomandă să se 
renunţe la fapta care se foloseşte de sinceritate ori minciună, adică să se mai stingă 
puţin din ambiţia de a ieşi în frunte. Să ne amintim azi de proverbul “Stelele nu se sfiesc 
să pară mici licurici”. 

 
Jewel - Foolish Games  
 
Vezi mai multe video din muzica 
 
Sambata, 20 noiembrie 
Departe de a se încheia săptămâna cu aspectele majore ale zilelor anterioare, în 

20 noiembrie se împlinesc două aspecte importante: careul Mercur-Lilith şi conjuncţia 
Mercur-Marte. Sâmbătă nu este o zi de ieşit din casă, de pornit pe drumuri de munte aşa 
cum făcea Calistrat Hogaş cu Pisicuţa lui, ci o zi de interiorizare, de sublimarea a 
pornirilor, a impulsurilor spre acţiune într-un cadru restrâns. 

Mercur se deplasează repede prin Săgetător şi aspectele pe care le ridică acum cu 
Lilith şi Marte nu au greutatea celor pe care le-a ridicat anterior Marte cu Lilith sau 
Soarele cu Uranus. El vine repede să verifice, să corecteze, să ajusteze să schimbe, pe 
motive personale ceea ce crede că nu este corect şi, fără să îmbunătăţească prin exemplu 
personal ceea ce evaluează, răscoleşte totul, tulbura apele şi pe cei care plutesc în ele. 

Careul Mercur-Lilith aduce tulburări de limbaj, agresivitate prin cuvinte, vorbe 
grele, acuzaţii tendenţioase, dar şi o înclinaţie spre furt, spre a lua cu împrumut sau 
definitiv ceea ce nu ne aparţine sau, dacă tot nu poate lua, măcar să strice, să arunce, să-
l deposedeze şi pe proprietar de ceea ce hoţul însuși nu-și poate însuși. Nu este de 
mirare că acest gen de furt, de intervenţie agresivă în viaţa altcuiva, de folosire fără bun 
simţ a bunurilor altuia până la uzură sau defecţiune majoră tine şi de sfera spionajului, a 
bârfei, a informaţiilor secrete care sunt secrete pentru că asta este destinaţia lor sau sunt 
făcute secrete pentru a proteja un interes personal. 

Pe acest fond al violării intimităţii, conjuncţia lui Mercur cu Marte are o dublă 
conotaţie: 

1. agresivitate prin tonalitate, sens, mesaj, prin vorbire în ansamblu; 
2. impunerea unui etalon al valorilor morale, ideologice sau culturale fără a avea 

certitudinea că este un lucru bun. 
Indiferent pe care dintre cele doua direcții am porni, ajungem tot la constrângere, 

tot la tulburarea unei linişti interioare printr-o intervenţie exterioară deliberată. În tot 
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ceea ce se întâmplă azi nu există întâmplare. Totul este făcut intenţionat şi nu cu 
gânduri bune. 

Prin urmare, ziua este periculoasă pentru cei care doresc să-şi rezolve 
problemele pe spaţiul public. Unghiurile pe care Mercur le face azi cu Lilith şi Marte au 
o tentă agresivă ce porneşte de la o cotă minimă prin tulburări de limbaj, cuvinte grele 
spuse cu scopul de a jigni sau compromite imaginea cuiva, destăinuirea unor secrete 
care nu fac obiectul discuţiilor respective şi nici nu constituie un argument în 
conversație, ci doar semnul unei agresiuni. În a doua parte a zilei aceste impulsuri vor 
căpăta o conotaţie violentă, atât prin tonalitatea vocii, cât şi prin implicaţiile sociale ale 
informațiilor vehiculate. 

Mulţi vor simţi că li se încălzeşte sângele în vene şi nu ştiu concret de ce, doar îşi 
amintesc de situaţii din trecut când le-a fost afectată integritatea, când au fost puşi într-
o lumină proastă sau au fost umiliţi. Încercând să-şi facă singuri dreptate, azi cad uşor 
pradă unor energii periculoase pe care nu le mai pot controla. Tocmai de aceea 
recomandarea pentru această zi este aceea de a desfășura doar activităţi într-un spaţiu 
intim, menit să ne protejeze de interferenţe. 

Mulţi nu vor şti de ce, dar azi se enervează din nimic şi dacă stau în casă nu sunt 
protejaţi de aceste impulsuri, însă neavând în jur pe nimeni care să-i antreneze vor 
depăşi acest moment. 

Întreg weekend-ul acestei săptămâni se anunţă periculos. Mâine se va împlini 
faza de Lună plină, care pe Scorpion poate instiga la violenţă cu consecinţe grave asupra 
integrităţii personale. Nu este însă nimic de amploare, dar nici ceva care să treacă cu 
noaptea. 

Fiţi maturi şi, dacă citiţi aceste avertismente în timp util, impuneţi-vă să nu auziţi 
nimic, iar dacă auziţi să nu interpretaţi în sensul rău. Împotriviţi-vă curentul azi şi 
mâine pentru a sta în lumină. 

 
 
 
Duminica, 21 noiembrie 
Unul din punctele cele mai delicate ale lunii noiembrie, dar în mod special al 

zodiei Scorpion pe care o traversăm în acest moment, este Luna plină ce va atinge 
momentul maxim în seara acestei zile pe gradul anaretic Scorpion-Taur, cu ascendentul 
momentului în Rac şi pe o axă Taur-Scorpion interceptată de casele XI-V. 

În periplul sau pe finalul zodiei Taur, Luna se “conversează” cu Junon, Jupiter, 
Neptun, Chiron şi Uranus ascultându-le acestora solicitările, implicându-se cu ei în 
demersuri ample cu ecou puternic în plan social, dar care nu se soldează conform 
aşteptărilor, ci dimpotrivă se finalizează cu grave erori, cu dispute între generaţii, între 
clanuri, între foştii lideri şi actualii, între diferite centre de putere sau de execuţie. 

Luna plină din Scorpion de anul acesta este malefică, distructivă şi poate deveni 
periculoasă pentru cei care doresc să-şi facă dreptate într-un cadru amplu, pe stradă, în 
parcuri, la tribună, pe net sau din studiourile tv. Plasându-se pe o axă interceptată, dar 
şi pentru că se construieşte, ca predecesoarea sa din 22 octombrie 2010, pe ultimele 
grade al zodiilor implicate, această fază a Lunii aduce în punctul de explozie tensiuni 
nerezolvate între două sau mai multe grupuri, între cei care deţin controlul acum şi cei 
care-l deţineau anterior. 

Cu Luna guvernatoarea temei pe casa a XI-a sunt implicaţi liderii de opinie, ghizii 
spirituali, şefii de departamente, politicienii sau cei aflaţi acum în funcţii administrative 
înalte. În interiorul grupurilor din care fac parte se vor dezvolta ample frământări ce se 
pot solda cu înlocuirea lor sau cu impunerea unei alte metode de lucru. 

Ceilalţi aflaţi în alte posturi, trec printr-un moment complicat de zdruncin 
interior. Axa afectivităţii se intensifică şi suntem incitaţi să facem declaraţii sau să 
primim, iar unele dintre ele nu sunt deloc plăcute. Un gen de aroganţă, de sfidare sau de 
îndrăzneală se va dezvolta în această direcţie şi multe din complicaţiile lunii ajung în 
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acest punct sau pornesc de aici, ca şi cum evenimentele acestei zile de duminică sunt un 
nod al întregii luni noiembrie. 

Azi se atinge punctul maxim al unei confruntări, ipostază de maximă intensitate 
într-un demers care aduce alături două elemente ce nu sunt compatibile, dar care 
trebuie totuşi să lucreze împreună. Noul produs care se construieşte are o durată scurtă 
de viaţă, pentru că pe tema Lunii pline o Lună neagră culminanta aflată încă în opoziţie 
cu Junon pune sub semnul întrebării orice seriozitate dezvoltată într-o altfel de asociere, 
chiar relaţia în sine. Pe aceste unghiuri, nicio nouă asociere nu are suportul moral, 
informaţional, dar nici inspiraţia necesară să se întreţină împotriva forţei de distrugere 
dezvoltată de Lună plină. 

21 noiembrie este ziua unei distrugeri, a unei fisuri, a unei diminuări 
considerabile pe care o vom transpune în cifre abia spre finalul lunii noiembrie, când 
Pluton şi Capul Dragonului se întâlnesc într-o conjuncţie. 

Spre seară, trecerea Lunii în Gemeni, în momentul ulterior opoziţiei perfecte, nu 
schimbă cu nimic lucrurile, cel mult se va putea vorbi mai uşor despre ceea ce s-a 
întâmplat de-a lungul acestei zile. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii este o zi complicată de intensitatea Lunii 
pline şi de consecinţele majore pe care aceasta le impune asupra sectorului social. Cu 
Luna guvernator al acestui moment, abilităţile de comunicare, influenţa exercitată pe 
spaţiul public, curajul de a spune adevărul şi de a-l susţine prin mijloace specifice sunt 
puternic afectate de o presiune internă majoră. 

În lipsa unei implicări sociale, presiunea internă se manifestă la nivelul corpului, 
crescând nivelul lichidelor, afectând tensiune arterială, regimul hidric al organismului şi 
echilibrul nervos. Mulţi vor apela azi la sfatul medicului pentru că se simt rău, uită 
informaţii importante sau pentru că sunt irascibili şi puşi pe ceartă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de ne impune un autocontrol sever 
asupra gândurilor şi emoţiilor. Orice acţiune din planul social poate leza considerabil 
ceea ce considerăm că este mai valoros şi mai important pentru noi. Stă în puterea 
noastră să ne protejăm de taifun sau să fim victime ale acestuia. 

 
 
Luni, 22 noiembrie 
Cu trecerea Soarelui în Săgetător se produce eliberarea Scorpionului de singurul 

element care îl mai traversa şi deci ne vom desprinde de acele ambiţii care ne-au 
complicat viaţa sau care ne-au adus ipostaze penibile. 

Luna, chiar din seara zilei anterioare, va părăsi şi ea zodia Taur, intrând în 
Gemeni, şi deci eliberând întreaga axă Taur-Scorpion care, după ce în ultima lună a fost 
plină de planete şi a beneficiat de ocazii de care nu a avut parte întregul an pe care, una 
câte una, le-a ratat, va impune uitarea ca trăsătură principală. 

Ideea de uitare ne va tenta pe toţi. Mulţi se vor trezi că uită la propriu unde şi-au 
pus cheile, cum îl cheamă pe şef, când este ziua lui de naştere sau care este cel mai scurt 
drum la serviciu. Alţii vor da un alt sens acestei tendinţe şi vor ignora tensiunile din 
ultimele 30 de zile, prefăcându-se că iartă ceea ce le-a fost greu sau că îi înţeleg pe cei 
care s-au opus multor demersuri iniţiate şi, prin asta, le-au făcut probleme. 

Cu 22 noiembrie şi cu trecerea Soarelui în Săgetător ne îndreptăm atenţia spre 
pomul lăudat, spre cei care au obţinut rezultate în ultimele perioade, spre protectori, 
consilieri, psihologi, oameni de afaceri, ocultişti, pentru că ni se va părea că aceştia ştiu 
mai multe şi cu informaţiile pe care le deţin ne vor ajuta să depăşim mai uşor acest 
impas. Aceste impulsuri nu vin însă dintr-odată. Întreaga săptămână care tocmai s-a 
încheiat ne-a invitat la o astfel de “vânătoare”, la o astfel de selecţie, oferindu-ne prilejul 
de a ne perfecţiona limbajul, vocabularul, mimica, ideile sau planurile de viitor. 

Uranus, singura planetă retrogradă la momentul acesta, devine acum 
guvernatorul temei de ingres a Soarelui în Săgetător. Asta înseamnă că vom fi inspiraţi, 
dar nu ajutaţi, vom putea să fim eficienţi în ceea ce întreprindem, dar nu vom putea să 
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schimbăm lumea, să îmbunătăţim planul, ci doar să supravieţuim. În următoarele 30 de 
zile, începând din această zi, ne vom preocupa mult de risipă, consum interior, consum 
de relaţii. Vom apela mai mult la cunoştinţe, la persoane de legătură şi vom încerca să-i 
motivăm pe aceştia pentru a se implica mai mult în proiectele noastre. Nu va funcţiona 
sensibilizarea, nici impresiile afective, nici mila şi nici compasiunea, chiar dacă cel la 
care se apelează dispune de o educaţie în sensul acesta şi se sustrage motivaţiilor 
mercantile. Mintea răstoarnă valorile şi acolo unde un simplu “te rog” sau “mulţumesc” 
era suficient, acum se cere mai mult sau altceva şi prin asta se ajunge într-un impas 
pentru că am putea fi întrebaţi: “Eu ce câştig din asta?”, “Care este avantajul meu?” sau 
“Te ajut, dar vreau în schimb ceva!”. 

Ideea de negoţ cu ceea ce nu se poate vinde, de troc cu valori care sunt primite 
prin inspiraţie şi deci trebuie oferite necondiţionat sunt elemente care duc în criză relaţii 
vechi. 

Trigonul Lunii cu Saturn ce se va împlini spre seară nu poate ascunde deloc lipsa 
sentimentului şi nici deturnarea pe o pantă periculoasă a spiritului practic. Acest unghi 
aduce însă o seninătate utilă. Chiar dacă ne impunem unii altora etaloane greşite nimeni 
nu se supără şi fiecare va considera că este firesc să se întâmple aşa sau mulţi nici nu vor 
sesiza o pervertire a relaţionării pentru că nu aveau aşteptări. 

Prin urmare, 22 noiembrie este o zi de deviere de la cale. Sunt uitate multe 
elemente de educaţie sau abandonate pentru a da curs unui impuls mult mai puternic 
care ne-a consumat întreaga săptămână anterioară. Minciuna sau abilităţile oratorice 
vor fi azi la loc de cinste. Invocăm moralitatea şi adevărul, forţa spirituală sau educaţia, 
dar, în realitate, nimic din acestea nu ne preocupă. Dacă le aducem în discuţie se 
întâmplă doar pentru că ajută în negociere, tranzacţie sau în a câştiga o poziţie 
importantă. 

Împotriva a ceea ce ne recomandă manualele de astrologie pe momentele de 
ingres, să nu vă stabiliţi azi obiective şi nici nu trebuie să daţi curs impulsurilor de a 
vinde totul doar pentru că există cerere. Transformarea inspiraţiei, luminii spirituale, a 
moralităţii într-un produs vandabil are consecinţe karmice negative majore. Ar fi 
suficient să amintim doar faptul că ne scădem nivelul de vibraţie, anesteziindu-ne o 
oportunitate oferită de destin pentru a ne elibera de toxine spirituale de dragul unui 
confort sau, mai exact, de dragul unui deficit de înţelegere aplicat ideii de confort, 
echilibru sau armonie. 

Dacă dintr-o eroare de gândire sau o consecinţă karmică produsă în vieţile 
anterioare şi reiterată acum ajungem să vindem bucăţi din suflet într-un negoţ al acestei 
lumi, cu obiecte care rămân în această lume, să ne împotrivim azi şi să oferim gratis ceea 
ce altădată vindeam. Ba mai mult, celui care ne iese în cale, pentru a ne oferi privilegiul 
de a ne înnobila sufletul, să-i mulţumim că acceptă darul. 

 
 
 
Marţi, 23 noiembrie 
Pe ultimul segment al zodiei Gemeni, Luna va împlini nu mai puţin de 9 aspecte. 

Cu o parte dintre acestea (cele care sunt plasate pe zodii mutabile) construieşte o cruce 
mobilă, semn de complicaţii cauzate de instabilitate, de risipirea în proiecte ample ce nu 
pot fi finalizate pe durată scurtă sau, cel puţin, pe parcursul acestei zile. 

Teama de a nu rupe legătura cu sursa puterii, cu starea de sănătate, cu inspiraţia, 
cu acele elemente interioare care îl ajută pe individ să vorbească liber, cursiv şi 
inteligent, cu acele forţe care îi conferă vigoare şi luciditate, dar şi cu acele elemente de 
comportament care nu se pot copia prin imitare sau reproducere verbală sunt 
elementele definitorii ale acestei zile. 

Pe mulţi îi va încerca azi o durere sufletească, un zdruncin interior venit dintr-o 
rătăcire a minţii sau din neputinţa de a o linişti şi stabiliza într-un sector anume. 
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Prima parte a zilei, mai puţin dificilă, aduce confruntări verbale, consum al 
creditelor, epuizarea unor variante pentru redresarea unei situaţii şi, pe fondul acestora, 
o anticipare, nu departe în viitor, ci chiar în a doua parte a zilei, a unor întâmplări care 
atentează la imaginea socială sau la sănătatea individului. Pentru a ne mulţumi ne vom 
explica asta prin suprasolicitare, prin aruncarea puţinului timp liber ce ar fi trebuit să fie 
rezervat pentru relaxare, linişte ori destindere, pe proiecte neprevăzute, rezolvarea unor 
probleme casnice, repararea unor relaţii defectuoase care consumă nervos şi obosesc. 

A doua parte a zilei vine cu o puternică ambivalenţă, cu două direcţii centrate în 
jurul gândirii, a forţei mentale, a curajului de a înţelege ceea ce fizic, efectiv sau moral 
nu putem accepta. Multora întâmplările acestui interval le va suna ca un pas în 
întuneric, ca o deschidere faţă de fenomene noi, persoane noi, oportunităţi noi, care nu 
ne promit nimic, dar, prin deplasarea în sine pe care am iniţiat-o, ne afişăm noi înşine 
încrezători în şanse. Nu vom şti dacă ne păcălim eficient sau ne minţim cu convingere, 
dar se pare că nu avem de ales. 

Aşadar, întreaga zi se va situa între careul Lună-Lilith, rece şi pervers, aducător 
de ghinioane, gânduri negre, interlocutori falşi, mincinoşi, perverşi, şi trigonul Lună-
Venus, ce ne va motiva să fim corecţi şi buni, diplomaţi şi eleganţi în exprimare pentru a 
trece puntea suspinelor, pentru a ne atinge obiectivul. 

Prin urmare, 23 noiembrie, deşi mult mai bogată în evenimente decât ziua 
anterioară, se va situa în acelaşi registru tematic. Se va face negoţ în alţi termeni şi 
folosind un alt limbaj, însă nu dintr-o dorinţă personală, ci dintr-o necesitate socială. 
Valorile care sunt invocate azi cer implicare în plan social, însă, crucea cosmică mobilă 
ce se ridica acum, dar şi multitudinea de planete cu care Luna va împlini azi unghiuri, 
ne va lăsa fără putere, fără ambiţie, fără rezerve şi fără motive de bucurie. 

Această zi de marţi este o zi de mare încercare morală. Se va pune problema 
alegerilor pe care societatea ne invită să le facem, dar şi ale acelora pe care trebuie să le 
săvârşim pe baza propriilor necesităţi sau motivaţii. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne evalua posibilităţile de reuşită 
atunci când trebuie să acţionăm, pentru că numai celui atins de geniu îi va fi dat să lase 
urme adânci în conştiinţa grupului. Efortul, amploarea evenimentelor reprezintă un 
anonimat care ne va înghiţi azi ceea ce este mai preţios şi eficient, dacă nu vom şti să 
oferim tributul într-o măsură corectă şi precisă. 

 
 
 
Miercuri, 24 noiembrie 
Trecând în Rac, Luna ne va îndulci sentimentele şi le va presăra cu impresii 

nostalgice. La puţin timp de la miezul nopţii, pe spaţiul acestei zile, triunghiul regal pe 
care îl împlinea când încă se mai afla în Gemeni, împreuna cu Venus şi cu Neptun-
Chiron din Vărsător, aduce inspiraţie, vise lucide, impresii subtile venite prin căi sau 
mijloace energetice, înţelegeri ale unor sensuri puternice ce vin acum spre noi cu forţa şi 
mesajul unei iniţieri, al unui contact cu informaţii valoroase ce ne pot ajuta sa depăşim 
un impas al vieţii personale. 

Întreaga noapte se va afla sub forţa binefăcătoare impusă de acest triunghi regal, 
chiar dacă Luna la 3:13 va trece în domiciliu (Rac). Ulterior acestui moment careul pe 
care Mercur îl va împlini cu Junon şi apoi opoziţiile pe care Luna le va face cu Pluton şi 
Capul Dragonului va pune la grea încercare credibilitatea, amploarea forţei pozitive, 
bunele intenţii, adevărul pentru care am depus atât de mult efort să-i menţinem 
vivacitatea şi caracterul benefic, sinceritatea de care ne-am folosit pentru a menţine 
toate tipurile de asocieri în care ne-am angajat. 

Când Mercur şi Junon sunt în unghi de 90 de grade, versatilitatea mercuriană are 
puternic de suferit. Asta nu se va întâmpla pentru că există o forţă socială care deviază 
un proiect, ci pentru ca un impuls negativ ne vine din interior. Lipsa de consecvenţă, 
lenea, disconfortul, complexul de inferioritate sau neputinţa de a ordona ideile pentru 
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următorul pas sau demers sunt doar câteva din elementele impuse de acest careu. Acest 
unghi este semn de despărţire pentru că se împlineşte sub razele binefăcătoare ale 
triunghiului regal, dar nu oricum, ci într-o stare cumplită de luciditate. Ne uitam după 
consoartă cum îşi face bagajele şi după ce îşi inchide dulapurile îşi ia cu sine toate 
amintirile lăsând în urmă un abur fin ce se estompează cu timpul. O uşoara nostalgie ne 
aduce în faţa ochilor senzaţii de deja vu, impresii care nu se pot încadrate în categoria 
celor normale şi care fac trimitere la aspecte important ale vieţii. 

Întreaga zi ne tulbură prin conflicte pe care nu le putem gestiona şi tot ceea ce ni 
se întâmplă ne arde inima, sufletul, mintea, gâtul sau tălpile. De aceea ne vom simţi 
loviţi, alungaţi, marginalizaţi îndepărtaţi din drum pentru a face loc alaiului de 
torţionari care se îndreaptă către cetate. Cu picioarele goale în praful fierbinte, azi, deşi 
ştim ca destinul ne îndreaptă spre cetate, ne vom împotrivi bunului mers al lucrurilor 
invocând motivul bucuriei sau durerii. Tocmai de aceea ne va tenta o întoarcere din 
drum, o revenire paradoxală la un trecut benefic. Această utopie nu va face altceva decât 
să ne amplifice şi mai mult conflictele şi drama. 

Prin urmare, 24 noiembrie este o zi tristă şi complicată, purtătoarea unor 
mesaje periculoase pentru mersul firesc al lucrurilor. Întâmplările care vin peste noi 
acum au un mesager, un sol care le anunţă venirea. Pe tot parcursul zilei o luciditate 
stranie ne va face să luăm parte cu mare implicare la toate evenimentele pe care le 
parcurgem şi tocmai de aceea, neputând accepta tipicul lor, avem tendinţa de a da 
înapoi, de a ne retrage din calea lor, de a pleca de la locul faptei, de a amâna întâlniri 
importante sau de a renunţa la un proiect important. 

Ceea ce trăim azi este un impas: nici nu putem merge mai departe, date fiind 
trăirile neplăcute, dar nici nu ne putem întoarce pentru ca avem de împlinit o chemare a 
destinului, ca o intuiţie specială, ca o sarcină profesională sau ca o rugăminte venită din 
partea unui apropiat. 

În gând, azi, ne certam cu toata lumea şi nimic din ceea ce trebuie să se 
desfăşoare nu este susţinut de un cadru benefic. Lumea va părea răsturnată fără ca nouă 
să ni se schimbe poziţia. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a accepta cu smerenie calea, 
sarcina, mesajul. Trăsătura necondiţionării se va împlini azi prin acceptare, deci printr-o 
transpunere asupra elementelor cu care intram în contact a necondiţionarii pe care o 
percepem pe ideea: „Şi ne iartă nouă păcatele noastre, căci şi noi înşine iertăm tuturor 
celor ce ne greşesc nouă. ” (Luca 11:4) 

 
 
 
Joi, 25 noiembrie 
Împlinirea careului Mercur-Jupiter după ce Mercur şi Junon şi-au perfectat 

unghiul de 90 de grade în cursul zilei de ieri ne construieşte pe cer un careu în T pe 
semene mobile aducând în centrul atenţiei o dinamică specială, o forţă specială prin 
care gândul, cuvântul şi sentimentul produc leziuni sociale majore pentru că se 
urmăreşte sancţionarea, aplicarea de interdicţii, reducerea intervenţiilor şi a 
contactelor. Azi se vor neglija vestimentaţia, discursul şi planurile de viitor. 

25 noiembrie este ziua în care ies la lumină slăbiciunile organice, cele de natură 
afectivă, dar şi neglijenţele de factură comportamentală. Nu mai sunt ascunse ironia, 
invidia şi ranchiună şi nici nu sunt evaluate corect rezultatele muncii pentru că mintea 
este rătăcită şi, împiedicându-se, uită, se rătăceşte în dileme existenţiale penibile sau îşi 
consumă energia în conflicte imaginare. 

Pe fondul acestei tendinţe, valorile personale sunt puternic zdruncinate, mersul 
pe sârmă, cu care ne-am obişnuit până acum, comportă schimbări de direcţie. Ochii se 
întorc dintr-odată în altă direcţie pentru că, spunem noi, valurile vieţii ne urcă şi ne 
coboară spre ţeluri neabordate până acum. Totul sună a curaj şi îndrăzneală, dar, în 
realitate, este o descindere din teamă de a înfrunta un final nefericit, de a atinge eşecul 
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anticipat în zilele anterioare, în special ieri când Mercur şi Junon ne-au zdruncinat 
relaţiile prin careul lor. 

Parfumul discret cu care Luna înconjoară acest careu cu două aspecte înainte 
(careu cu Saturn, trigon cu Lilith) şi doua după (sextil cu Junon, trigon cu Jupiter) ne 
distrage atenţia de la elementele esenţiale şi ne încurajează să credem în faptele bună şi 
măreţe. Problema nu se va pune în calitatea acestei alegeri, ci în seriozitatea pe care o 
vor dovedi orientându-se spre această direcţie. 

Valurile vieţii ne îndeamnă cu forţă spre finalizarea unor demersuri începute în 
prima jumătate a lunii noiembrie, dar nu vom putea să înţelegem esenţa benefică a 
efortului pe care trebuie să-l facem acum. Ne vor fi mult prea evidente durerea, 
disconfortul, reproşurile, neîncrederea, lipsa susţinerii în defavoarea atitudinii de 
învingător pe care trebuie să o dezvoltăm acum. 

Luna este încă în Rac şi chiar dacă dezvoltăm o sensibilitate faţă de problemele 
existenţiale ale lumii, faţă de trăsături evolutive ale comportamentului uman 
(compasiunea, înţelegerea, romantismul etc.) seriozitatea abordării acestora în raport cu 
propria persoană va avea mult de suferit. Vom fi conştienţi, ca şi în zilele anterioare, de 
tot ceea ce există în jur, inclusiv de impresii, atitudini sau de scopuri ascunse privirii 
directe, dar nu vom putea să le punem în aplicare pentru că vom fi mult mai atenţi 
asupra unui conflict de ordin intern. 

Prin urmare, 25 noiembrie este o zi de tensiune interioară. Mulţi dintre noi vor 
avea impresia că evenimentele acestei zile sunt un fel de final al demersurilor începute 
în prima jumătate a lunii noiembrie, că acum se amplifica tensiunea şi că niciun element 
al planurilor de viitor, aşa cum le-am stabilit atunci, acum nu pare să respectam traseul 
corect. Totul se răstoarnă, se preschimbă în cenuşă sau se complică. Unii vor realiza că 
este vorba de neatenţie, că este vorba de asimilarea unor idealuri care nu le sunt propice 
sau nu le aparţin, că din cauza asta le este greu şi că sarcinile suplimentare sau însuşirea 
atribuţiilor altora le complică întregul demers social, dar nu renunţa, nu-şi vor 
recunoaşte povara şi nici nu se vor arăta faţă de ceilalţi îngrijoraţi de acest aspect al 
vieţii. Deviind de la adevărata intenţia, pe aceste unghiuri se ajunge uşor la penibil şi 
polemici inutile, la discuţii cu substrat ezoteric asupra cărora iniţiatul nu-şi apleacă 
atenţia pentru că ştie că nu are de ce să guste din aceste dileme. Rafinarea 
comportamentului prin apelul la elemente superioare este o tendinţă a acestei zile, dar 
nu va fi luată în serios, oamenii se vor opri la jumătatea drumului şi se vor lăuda între ei 
sau se vor acuza de ceea ce s-a parcurs până în acel moment, de ceea ce este intermediar 
ca şi cum ar fi întreg. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a înlătura din faţa ochilor 
impurităţile care ne deformează realitatea. Asta se poate face prin menţinerea privirii 
într-o direcţie fixă, prin constanţă, seriozitate, sentimente profunde şi stabile. Orice 
fluctuaţie a minţii are azi un ecou social important. Din punctul în care suntem vedem 
că generăm tensiune sau contradicţie, dar în subtil tăişul gândului necontrolat loveşte 
haotic în toţi cei care ne ies în cale. Aceasta este o formă subtilă de violenţă care ne va 
tulbura privirea şi, ca efect de bumerang, ne va răvăşi şi mai mult gândurile ducându-ne 
în punctul în care să ne facem rău singuri atât de mult încât să nu ne poată ajuta nimeni. 

 
 
 
Vineri, 26 noiembrie 
Sub un chip cu totul şi cu totul nou, azi lăsăm deoparte sentimentele şi ne 

implicăm în demersuri care nu au legătură cu latura afectivă, dar o vor mima. Luna, pe 
ultimul segmentul al domiciliului său, ne va comprima sentimentele şi ni le va pune la 
grea încercare. Întreaga noapte de joi spre vineri va fi plină de tensiuni, iar mulţi îşi vor 
întrerupe somnul şi grijile de peste zi îi vor invada. 

Trigonul pe care Luna îl va împlini cu Uranus nu este de această dată unul simplu 
pentru că alături de Uranus se află şi Jupiter care nu mai este imaculat în adevărul pe 
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care doreşte să-l susţină şi să-l răspândească pentru că Lilith se apropie cu paşi repezi 
de el. Ideea de tentativă, de răsucire a planurilor, orientarea lor negativă, machiavelică, 
de deschidere a Cutiei Pandorii într-o intimidate bolnăvicioasă, plină de resentimente şi 
aversiune, ne transformă brusc în mici monştri. Nici nu vom simţi că se produce 
schimbarea, pentru că între Lilith şi Jupiter nu se construieşte încă o conjuncţie activă, 
dar vom considera că suntem îndreptăţiţi să răscolim trecutul din nou şi, când privim un 
om, vom considera că este util să vedem în el faptele pe care trebuie să le iertăm, să le 
uităm sau cu care trebuia să ne împăcăm. 

Acesta este fondul pe care Luna trece în Leu. Asta înseamnă că ziua de 26 
noiembrie este o zi complicată de lipsa de măsură şi obsesii. Ne vom plânge că nu 
suntem iubiţi, că nu suntem băgaţi în seamă, că se fac glume pe seama noastră sau că 
suntem intimidaţi ori că reprezentăm un pericol. Nimic nu va fi adevărat din toate 
acestea, dar azi nu va interesa pe nimeni adevărul. Conjunctura va fi însă teribil de 
flexibilă pentru că în a doua parte a zilei se va împlini trigonul Luna-Soare şi, dacă vom 
privi de pe margine ceea ce este prioritar şi ni se înfăţişează azi ca fiind important, 
aşteptând momentul potrivit să intrăm în scenă, totul va lua o turnură pozitivă. Din 
nefericire, ziua nu predispune la răbdare nici la măsură, de aceea puţini vor fi cei care se 
vor lăsa curtaţi de aceste sentimente pozitive. Aceştia vor fi oameni rari care au blană de 
pisică şi inimă de leu, care pot absoarbe o tensiune şi o pot sublima prin voinţă proprie 
într-o vibraţie înaltă, pe ideea: „Din bube, mucegaiuri şi noroi. Iscat-am frumuseţi şi 
preţuri noi”. 

Prin urmare, 26 noiembrie este o zi puternică şi de mare însemnătate pentru 
echilibrul interior. Foarte uşor ne putem pierde controlul şi cădea în patima persecuţiei. 
Vom începe prin a critica exact pe cei care, de-a lungul zilei, ne vor întoarce acest „favor” 
şi asta ne va găsi fără putere, consumaţi în reproşurile pe care le-am făcut până atunci. 

Elementul surpriză al acestei zile va fi invitaţia de a ne respecta momentul de 
sinceritate. Aceste „momente” sunt numite de iniţiaţi hiatusuri şi ele se vor manifesta 
printr-o ipostază socială, o trăire personale sau o întâmplare concretă prin care întreaga 
scenă social, întregul teatru fariseic al acestei zile se va topi şi îi va lăsa să se vadă 
chipurile schimonosite sau dimpotrivă zâmbetele pline de tandreţe şi căldura aşa cum le 
sunt trăirile. Puţini vor fi însă cei care vor trăi conştient acestea, dar cerul astral al 
acestei zile nu va alege, ci va oferi fiecăruia un prilej de magie interioară. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a dezvolta o încredere sănătoasa în 
ceea ce am ales să facem până acum. Nu ne va ajuta la nimic să anulăm o alegere făcută 
în trecut doar pentru că acum ne privim chipul într-o oglindă spartă pe care refuzăm cu 
încăpăţânare să o vedem spartă pentru că trecem printr-o modă a oglinzilor neregulate, 
numite şi… „naturale”! 

 
 
 
Sâmbăta, 27 noiembrie 
Unul din marile evenimente ale anului, conjuncţia lui Pluton cu Capul 

Dragonului, se va împlini azi la grad perfect. Există astrologi care folosesc Nodul 
adevărat (True Nod) în detrimentul Nodului median (Mean Nod), considerând că 
adevărul astronomic este cel care trebuie luat în calcul pentru a emite o predicţie 
adecvată. Este opţiunea lor şi nu le-o poate comenta nimeni, decât atunci când nu ştiu 
să-şi justifice alegerea acestui sistem de calcul. 

Pentru cei care nu ştiu, Nodul median reprezintă destinul terestru, în timp ce 
Nodul adevărat încearcă să traseze liniile unui destin cosmic, în care alegerile 
pământene au o altă coloratură, o altă implicare şi deci o altă însemnătate. Aceste 
Noduri nu au poziţii prea diferite, ele situându-se la diferenţe de câteva grade unul de 
celălalt. O altă diferenţă care este speculată în alegerea Nodului adevărat este aceea că, 
faţă de cel median, acesta are intervale în care se deplasează direct. Ca de exemplu, între 
24 şi 28 noiembrie 2010 Nodul adevărat merge direct apropiindu-se din nou de Pluton, 
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dar ratând o a doua conjuncţie cu acesta. Asta se explică prin faptul că, privit la nivel 
cosmic, sufletul trece prin intervale, prin valuri de vibraţii care nu-l obligă la explorări, 
autodepăşiri, suferinţă, cunoaştere sau supravieţuire, în timp ce aici, în această lume, 
pentru orice lucru mărunt trebuie să depunem efort, chiar şi când respirăm sau când 
beneficiem de bătăi ritmice ale inimii este nevoie de un consum, de un efort susţinut. 
Asta înseamnă karmă activă, dinamică, o karmă de suferinţă pe care nu o vom regăsi în 
permanenţă în dimensiunea cosmica (alternarea Nodului direct cu cel retrograd in 
mersul său adevărat) pentru că acolo nu respirăm şi nici nu avem nevoie sa ne bată 
inima pentru a trăi. Mecanismele vieţii astrale se ajustează după alte legi, diferite de cele 
care acţionează aici, dar de care avem cunoştinţă pentru că suntem fiinţe 
multidimensionale şi, că suntem sau nu conştienţi de asta, acţionăm concomitent în mai 
multe dimensiuni. 

Am preferat Nodul median deoarece alegerile acestei lumi sunt prioritare pentru 
că acţionând continuu în încordarea efortului spiritual, în percepţia muncii susţinute că 
trebuie să schimbăm ceva, să îmbunătăţim, să perfectăm, să ridicăm, să împlinim un 
rost, prindem în acest efort şi cele câteva momente de retrogradare ale Nodului 
adevărat, care este mai blând şi nu ne pedepseşte atât de aspru, reuşind astfel să 
dezvoltăm o ambivalenţă evolutivă cu efecte remarcabile asupra destinului în aspectul 
său dual, terestru şi cosmic, devenind fiinţe complete. 

Nodul adevărat s-a întâlnit cu Pluton pe 9 noiembrie, însă pe noi ne interesează 
Nodul median, cel care ne suflă în ceafă ori de câte ori ne pierdem minţile şi visăm că 
suntem prinţi cu capetele împodobite de coroniţe aurite, în timp ce călcâiele ne dor de 
crăpături, iar umerii strigă de atâta povară. 

Alături de conjuncţia Pluton-Capul Dragonului, Mercur împlineşte două sextile, 
unul cu Neptun şi celalalt cu Chiron, iar Luna va trece prin sextilul cu Saturn, dimineaţă 
şi, prin trigonul cu Marte, seara. 

Atunci când trece prin Capricorn, Pluton este reformator al structurilor sociale, al 
ideilor care au stat la baza curentelor şi schimbă totul pentru că moda fustelor scurte şi a 
pantalonilor evazaţi a trecut, înlocuind asta cu alte croieli şi alte frizuri care să 
corespundă noilor tipare de gândire, noilor resurse interne. Poziţia lui Pluton în 
Capricorn este deci dependentă de resursele pe care le avem acum şi dacă va reconfigura 
ceva, el nu o va face pentru că a sosit momentul să schimbe gratuit ceva, ci pentru că 
noul tipar de gândire ce a apărut prin vehicularea idelor pure, prin cultivarea unui nou 
ideal spiritual sau prin manipularea informaţiilor dincolo de bariera limbajului sau a 
exprimării fizice (comunicaţii telepatice, inspiraţie, genialitate) cere noi idealuri, noi 
structuri sociale, noi tipare, noi instrumente de apreciere a valorilor. 

Atunci când se întâlneşte cu Capul Dragonului pe acest semn rece, care nu se 
mândreşte cu uscăciunea sa, cu lipsa vitalităţii creatoare, dar este abil în a administra 
valori, va da viaţă idealurilor naţionale neconsumate în evenimentele ultimilor 8 ani. Că 
aceste idealuri vin pe cale vocală, prin scris sau prin intermediul unui exemplu personal, 
tangent la sacrificiu, izolare, descoperire celebră, nu are importanţă. Semnul apropierii 
celor doua elemente este indiciul unei explozii de idei şi se va consuma prin iniţiative 
care vor lăsa urme adânci în conştiinţa umanităţii. 

Judecând după contextul de azi, după unghiurile pe care le vor împlini azi 
planetele, visul salvării din tensiunea lipsurilor, speranţa unei schimbări prin doborârea 
limitelor sunt acele elemente asupra cărora conjuncţia Pluton-NN va lucra în viitorul 
apropiat. 

În sectorul vieţii personale această conjuncţie este semn al separării de drumul 
care nu are finalitate constructivă, de acel traseu care consumă, care este păgubos, care 
era întreţinut artificial. Aspectul ambivalent al Nodului (acţiunea concomitentă a celor 
doi poli NS si NN) va aduce deopotrivă câştig nesperat sau pierdere dureroasă, atingerea 
momentului de împlinire sau rătăcirea într-o derivă periculoasă, aducătoare de mari 
lipsuri şi pierdere de imagine. Se va gândi puţin şi împotriva obiceiurilor dezvoltate în 
ultimii 16 ani, de aceea cei tineri sunt acum vizibil atraşi de perspective noi, neştiind să 
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aleagă grâul de neghină. Norocul care ii va apăra, va fi acela dat de educaţia pe care au 
primit-o. De-a lungul acestei luni, de când această conjuncţie a devenit mai intensă, 
semnalele că întregul echilibru personal stă în educaţie, în maturitatea alegerilor în 
diferite ipostaze de o amploare nemaiîntâlnită de ei până acum, au fost semnale că ceva 
se întâmplă cu şi în destinul personal. Mulţi dintre ei au fost inspiraţi de la începutul 
lunii şi până acum vor fi şi azi deschişi spre noi informaţii şi valori reuşind să se 
stabilizeze într-o dimensiune a încrederii şi speranţei pozitive. Ceilalţi îşi vor aminti cu 
tristeţe de ipostaze delicate ale anului 2010, când au încercat să-şi pună în aplicare 
ambiţia şi au pierdut. În plan medical conjunctura slăbeşte sistemul imunitar şi 
acţionează în mod negativ asupra glandelor cu secreţie internă situate în partea de sus a 
corpului. Metabolismul calciului este vizibil zdruncinat şi, prin el, starea de vitalitate a 
organismului. 

În plan social conjuncţia Pluton-Capul Dragonului nu va împlini schimbări 
spectaculoase acum, ci le va porni în această perioadă, iniţiind modificări de optică şi 
orientare. Sunt vizaţi liderii şi aparatele de conducere cărora li se va răsuci cuţitul în 
rana cea mai dureroasa, pentru a înţelege ca întregul sistem pe care aceştia îl reprezintă 
este bolnav. Ştim cu toţii, pentru ca suntem informaţi, ce vremuri trăim, dar nu ştim 
nicicum ceea ce ni se pregăteşte. Această conjuncţie Pluton-NN anunţă, pe lângă o 
dinamică absolut specială ce se va ivi în anul care vine, cea mai mare păcăleală a 
perioadei pe care o traversam şi pe care o vom înghiţi puţin câte puţin întreg anul 2011, 
sub diferite înfăţişări şi culori, după cum va dori sa fie vândută. O karmă deosebit de 
delicată este scoasă la lumină, nu pentru a ne curăţa sufletele de păcate, ci pentru a 
împlini promisiunea pe care au făcut-o faţă de noi înşine înainte de a veni cu entuziasm 
în această lume. Expunerea la aceste influxuri astrale nu înseamnă şi garantarea 
eficienţei, a succesului. Tocmai de aceea vom trăi până la finalul lui 2011 un an de 
extreme de orice tip care nu sunt selectate aleator, ci după o logică personală, intimă pe 
ideea: „Aveţi grija ce vă doriţi pentru că s-ar putea să primiţi”. Tendinţa păcăleală versus 
destin împlinit va fi directiva principală a anului 2011 care va porni de la această 
conjuncţie. 

Nu minciuna va fi periculoasă, nici condiţiile austere care ne sunt anunţate şi nici 
absenţa resurselor care să ne susţină nivelul de trai cu care ne-am obişnuit, ci speranţa 
falsă că alegerile de acum sunt bune ne vor tulbura atât de mult încât vom ajunge în 
punctul în care să nu mai credem în nimic. A ne desprinde de ceea ce nu mai putem 
duce mai departe, de cojoacele Babei Dochia, înseamnă a ne întâlni cu destinul într-un 
mod extrem de personal şi simplu. Pentru asta ne-am pregătit în ultimele 30 de zile, de 
când acest unghi s-a strâns foarte mult. Sub influenţa în cascadă a aceea ce se 
declanşează acum, întreg anul 2011 se anunţă extrem de delicat, cu alegeri pe muchie de 
cuţit şi pe punctul de a distruge identităţi naţionale despre care am crezut că sunt 
puternice, doar pentru că aşa a dovedit-o istoria. Nu istoria îndepărtată ne oferă acum 
lecţii de viaţă, ci cea a ultimilor 8 ani, de când acest ciclu Pluton –NN este în 
descreştere. 

Prin urmare, 27 noiembrie vine cu un indiciu esenţial echilibrului pe care 
trebuie să-l stabilim în 2011. Atât viaţa personala cât şi cea social sunt puternic 
zdruncinate de un deficit de putere, de un deficit de influenţă, de un decalaj între 
gândire şi acţiune, ceea ce ne duce într-o dispută intensă pentru recunoaşterea meritelor 
sau pentru recompensare. 

Nu doar ceea ce se întâmplă acum, ci, în general, ceea ce aduce întreaga perioadă, 
reprezintă lecţii de viaţă cu un puternic substrat moral, de o forţă cu totul aparte. 

În afara acestor tendinţe macro, ziua este plină de energie şi forţă, puternică 
pentru că anunţă schimbarea statutului, modificări de conduită şi amplificarea 
responsabilităţilor sociale pe un sector asupra căruia ori nu am mai lucrat de 16 ani, ori 
nu am lucrat niciodată. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a o rezerva meditaţiei, purificării, 
contactului cu vibraţiile subtile ale paradisurilor astrale sau ale templelor de vindecare 
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şi armonizare, de abandonare a conştiinţei în curentul evoluţiei cosmice pentru a 
recepţiona, prin inspiraţie, ceea ce, de-a lungul lui 2011, ne va fi de un real folos. Cei 
care nu sunt obişnuiţi cu abordarea acestei laturi a vieţii pot să-şi dedice ziua lecţiilor de 
viaţă, citind la întâmplare din exemplele celorlalţi, din aforisme, vorbe de duh, citate 
celebre şi să le caute esenţa. Magia acestei conjuncţii ii va conduce spre ceea ce are 
nevoie să înţeleagă pentru a depăşi cu bine complicaţiile lui 2011. 

 
 
 
Duminica, 28 noiembrie 
Ultima zi a săptămânii nu este deloc o zi simplă şi liniştită şi nici nu-şi merită 

titlul de „zi liberă”, „zi de weekend”. Azi Mercur se afla în careu cu Uranus, iar Luna va 
parcurge ultimul sector al zodiei Leu, intrând în Fecioară în mijlocul zilei. Pe acest 
sector ea va trece prin două opoziţii (cu Neptun şi Chiron), un trigon cu Mercur şi un 
sextil cu Venus, iar pe prima porţiune din Fecioară va ridica două trigoane cu Pluton şi 
Capul Dragonului aflate încă în conjuncţie strânsă, pentru că, la sfârşitul zilei, să 
împlinească faza de Ultimul Pătrar (careu Soare-Luna). 

Dinamismul astral este azi foarte ridicat şi nu doar pentru că se împlinesc multe 
aspecte la grad perfect şi, prin asta, sunt împlinite sau demarate proiecte ori demersuri 
sociale importante, dar şi pentru că se continuă o serie negativă de aspecte pe care 
Mercur le-a tot împlinit săptămâna asta cu planetele din Peşti. Aşadar, nu doar această 
săptămână, ci şi această zi complică relaţiile profesionale, le duce spre acele întruniri 
sociale care nu soluţionează nimic din lipsa înţelegerii sau a puterii de a aplica acele 
soluţii care au fost gândite în săptămânile anterioare, în afara acestor unghiuri. Pentru 
că avem încă foarte puternic inserată în sinteza vibraţiei astrale de azi conjuncţia 
Pluton-Capul Dragonului, ziua va aduce mai aproape de înţelegerea noastră delimitarea, 
separată, segmentarea ori împărţirea puterii prin alegerile pe care le facem. A alege să 
facem ceva azi, implică un alt sortiment de decizii, alte motivaţii şi alte aşteptări decât 
avem în mod obişnuit. Conflictul între Mercur şi Uranus, planete ce formează cuplul 
cunoaşterii, va zdruncina învăţătură, ideile, experienţa de viaţă, gândirea concretă, 
noţiunile abstracte, dar şi modul cum ne raportăm la viaţă. Trecând de la Leu la 
Fecioară, pe un context atât de duplicitar şi orientată spre speculă ori minciună 
predispuse de conjuncţia Pluton-NN, Luna ne va invita spre o pendulare între orgoliu şi 
mercantilism, impunându-ne azi să trăim cu intensitate tristeţea şi dezamăgirile că 
multe din experienţele vieţii nu au fost aşa cum am dorit. 

Sunt afectate azi canalele de comunicare, nu doar cele ce implică vocea umană, ci 
şi cele în care sunt folosite tehnicile moderne, deciziile legate de integritatea personală 
ori a grupului, averea, patrimoniul familiei, instituţiei, statului, dar şi strategiile de 
viitor, nu cele pe termen lung, ci acelea care vizează doar anul 2011. 

Pentru mulţi astrologi predispoziţiile anului 2010 se apropie de final, nu pentru 
că intrăm în decembrie, ci pentru că forţele astrale care şi-au început dominarea se vor 
întinde spre 2011 încă de pe acum, fără să ţină cont că până la încheierea acestui an mai 
sunt cinci săptămâni. Schisma, separarea, segregarea, alegerile şi delimitările despre 
care am tot vorbit de-a lungul acestui an, se vor combina acum cu o formă de iluzie greu 
de pătruns pentru omul obişnuit care, din obişnuinţă, aşteaptă să i se spună ce să facă 
sau este coordonat după impresii ori analize superficiale. 

Cei tineri care nu au trecut cu maturitate prin conjuncţia anterioară Pluton-Capul 
Dragonului (ultima conjuncţie Pluton-NN a avut loc în 27.02.1994, în Scorpion) în aşa 
fel încât să-şi poată coordona întreaga viaţă prin modificări de conduită sau orientări 
majore ale destinului, acum, la a doua întâlnire, veriga slabă a lanţului trofic se 
autodevorează, îşi anulează valorile şi intră, pentru o perioadă, în preschimbare. Această 
conjuncţie cere o schimbare decisivă a traseului printr-o raportare la ansamblul 
destinului, nu la necesităţile imediate. Mulţi, pe acest unghi, îşi vor pierde locul de 
muncă, stabilitatea familiei, averea, o persoană dragă sau amintirile acumulate în locul 
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unde au crescut şi s-au împlinit, dar este util să înţeleagă că, trecând prin acestea, 
destinul îi spune că îl aşteaptă alte drumuri încărcate de mai multă răspundere şi care îi 
pot oferi rezultate de o rară profunzime. Nu privaţiunile sunt importante, ci schimbarea 
pe care o anunţă după ce ele se vor încheia. Menţinerea cu încăpăţânare în dispute sau 
susţinerea ambiţiei de a dezvolta doar acumulări imediate duce individul într-o derivă 
periculoasă. 

Prin urmare, prima zi de practică, după instruirea serioasă impusă de 
conjuncţia Pluton-Capul Dragonului împlinită ieri, ne încearcă liniştea mentală, calmul, 
seriozitatea, sinceritatea şi măsură abilitaţilor practice pe care le-am dezvoltat până 
acum. Vom trece azi prin multe dificultăţi de exprimare, prin puncte critice ale unor 
relaţii de care nu eram foarte ataşaţi, dar pe care am fi dorit să le menţinem şi pentru a 
ne amăgi că avem o inserţie socială sănătoasă. Nu prea ne iese însă nici discursul, nici 
destinderea cu prieteni, nici modificările pe care dorim să le facem în propria locuinţă, 
nici odihnă. Nimic nu pare să fie la locul lui, nici în afară nici în interior, asta pentru că 
avem aşteptări pe care nu le putem formula, gândi clar sau înţelege în forma în care se 
prezintă acum. 

Pe sectorul social ziua este încărcată de dinamism şi controverse. Vorbele sunt 
răstălmăcite şi, deşi au tendinţa să spună acelaşi lucru, oamenii nu se mai înţeleg, se 
contrazic şi se acuză de subminare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a reflecta asupra dorinţelor 
personale, asupra sacrificiilor pe care trebuie să le facem pentru a trece într-o nouă 
etapă de dezvoltare. Viaţa ar putea avea planuri mari pentru noi şi nu putem şti 
niciodată ce ascunde în adâncimile sale abisale destinul până când nu trecem proba 
curajului. Confruntarea cu sine este în acest context cea mai severă şi serioasă încercare 
existenţială. 

 
 
Luni, 29 noiembrie 
Cum Junon şi Jupiter sunt într-un orb foarte strâns al opoziţiei lor, Marte, care 

trece şi el azi prin gradul 23 al zodiei Săgetător, va ridica două careuri cu cei doi 
protagonişti ai opoziţiei de pe axa Fecioară-Peşti, construind un careu în T mobil, dispus 
să comprime tensiunile profesionale, să le de-a o culoare închisă şi să anunţe schimbări 
de factură juridică, de încadrare, de organigramă, de structură organizatorică, de 
prioritate, dar şi de limbaj. Din al doilea cadran al zodiei Fecioară, Luna va ridica şi ea 
azi o opoziţie, aşa cum face Junon, dar cu Lilith din Peşti. 

Deviza zilei este „o nenorocire nu vine niciodată singură!” şi dacă până acum am 
înţeles care sunt explicaţiile celor cu care intrăm în contact, ale funcţionarilor de la 
ghişeu care nu au talent în a lucra cu publicul, dar le place să li se spună „Bună ziua!” şi 
să primească un salariu pentru asta, azi ne nemulţumeşte tot. Mintea nu este rătăcită şi 
poate şi din această cauză forţa şi dinamismul interior, oferit de trecerea lui Marte prin 
Săgetător, se transformă azi într-o bombă cu ceas. „Uite cum trece timpul şi iar n-am 
făcut nimic!” vom auzit des spunându-se sau „uite trece lună şi iar nu am reuşit să 
rezolv!”. Nici azi nu vor reuşi să-şi rezolve ceea ce şi-au propus sau ceea ce îşi doresc să 
se întâmple pentru că există multă lipsă de consistenţă, lipsă de atenţie, indolenţă sau 
chiar minciună. 

Când Marte şi Junon sunt în careu se porneşte un război interior, un război cu 
sine, cu propriile fapte sau cu propria persoană având la bază motivul inconsecvenţei 
sau a neputinţei. Azi îl acuzăm pe cel mai devotat prieten de lipsă de sinceritate şi el 
ajunge să ne creadă, căutând să răspundă la acelaşi nivel, cu aceleaşi instrumente şi, 
spre seară, când Marte începe să se depărteze uşor de faza maximă a aspectului, se 
ajunge practic la un conflict născut dintr-o criză de identitate, fără un alt motiv real ori 
serios. Luând în considerare că Săgetătorul are cu Fecioara o relaţie stranie de stimulare 
a talentelor prin opresiune, criticism ori prin cultivarea unor sentimente negative 
(invidie, gelozie etc.), înţelegem că între Junon (relaţiile) şi Marte (dorinţa) se 
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instaurează o nevoie de libertate susţinută pe incapacitatea de a mai suporta o situaţie 
tensionată. „Nu mai pot să te suport!”, „Am ajuns la capătul răbdării!”, „Am obosit să te 
tot ascult şi să mă tot acuzi că nu înţeleg” s.a.m.d. vom auzi în jur. Doar pentru că iau 
parte la astfel de episoade, este greu de stabilit dacă oamenii sunt sau nu de vină, pentru 
că magnetismul astral le amplifică acum ceea ce mocnea în semiobscuritatea sufletului 
şi era interzis să iasă la lumină. Nimeni nu este perfect şi tocmai de aceea trăind în 
această lume trebuie să ne acceptăm unii altora şi această latură negativă fără să 
dezvoltăm sentimente negative. Răspunsul negativ, pe astfel de reacţii, aprinde un 
conflict care va consuma rapid o componentă benefică a relaţiei ce trebuie şi chiar are 
dreptul să existe în continuare. Avem datoria să ne controlăm această latură negativă 
într-o intimitate aleasă cu mare grijă pentru că atunci când ieşim în lume să fim, aşa 
cum bunicii noştri obişnuiau să spună, „cu straiele curate”, adică cu trăirile şi gândurile 
purificate. 

Ceea ce se întâmplă azi este cu adevărat tragic pentru că primim din social un 
feed back la gândurile negre, la incertitudinea pe care o dezvoltăm sau la eşecul de care 
ne acuzăm atât de aspru. Asta se întâmplă pentru că Marte ridică un careu nu doar cu 
Junon, ci şi cu Jupiter, afectându-ne judecata, măsura, sinceritatea şi bunele intenţii. 
Tot ceea ce se află în desfăşurare va avea azi o eroare, totul va fi scos din schema 
armoniei şi binelui, aşa cum l-am construit în ultima luna, şi deplasat spre o formă 
personală de revoltă. Nu toţi vor striga în stradă sau nu toţi se vor lua la bătaie în 
sufragerie, ci pentru unii este suficient să izbească uşa de la intrare şi să şuiere printre 
dinţi „La naiba cu viaţa asta!” pentru a se încadra în determinismul astral. Intensitatea 
este stabilită de propria dimensiune afectivă şi propriul mod de a regla o tensiune 
acumulată în crescendo de-a lungul întregii zile. 

Mulţi dintre cei care vor consulta aceste previziuni se vor strădui să nege 
realitatea magnetismului astral, devenit azi agresiv prin careurile lui Marte cu Junon şi 
Jupiter, îndreptându-şi atenţia spre a realiza un insistent exerciţiu de voinţă. Chiar şi 
această abordare este încadrată în determinismul astral, pentru că liniştea nu este 
ascunsă azi în spatele voinţei, ci în spatele înţelegerii. Căutând să tempereze totul prin 
voinţă, nu vor fi mai aproape de înţelegere, ci de acceptare şi când paharul se va umple 
vor spune „Dar ce sunt eu?”, „Dar de ce numai eu?” „Nu mai pot, m-am săturat!”. 
Opoziţia Luna-Lilith afectează considerabil voinţa, păcălindu-l pe individul care 
procedează aşa că desensibilizarea este un efect al voinţei controlate. Fiecare are un 
punct sensibil, fie pe orizontală (prin tatonarea diversităţii), fie pe verticală (prin 
tatonarea intensităţii). 

Prin urmare, azi ne va încerca o agresivitate pe care trebuie să nu o 
manifestam în public, în preajma persoanelor dragi sau vulnerabile. Această energie nu 
se manifestă în mod special prin cuvânt sau prin gesturi, ci atitudinea este cea care ne 
reduce cantitatea de aer pe care o respirăm şi, din disperare, vom recurge la gesturi 
necugetate. 

Oricât de credibil ni se va părea conflictul azi el nu trebuie să aibă credibilitate 
din partea noastră. Dacă dorim să facem un efort de voinţă, atunci să ne străduim să fim 
constructivi, încercând o deplasarea a înţelegerii spre alte unghiuri. Dacă vom urmări să 
ne proiectăm înţelegerea în postura celui din faţă, vom reuşi să ne liniştim pornirile şi să 
acceptăm mult mai uşor că oamenii sunt fiinţe agresive. 

Cei care sunt angrenaţi într-o cercetare ezoterică şi care folosesc instrumente şi 
tehnici de armonizare şi elevare spirituală, pot apela azi la terapia cu vocale. Acestea vor 
fi alese intuitiv sau aleator. Tehnica este simplă: într-o stare de interiorizare inspirăm 
adânc şi emitem, pe un timbru vocal constant, o vocală aleasă, până când este expirat tot 
aerul din plămâni. Se face o pauză de două respiraţii de voie, apoi se inspiră din nou 
amplu şi se elimină tot aerul, de asemenea pe emiterea vocalei. Din practică vă pot 
împărtăşi că pe o astfel de ipostază astrală vocală „o” este cea mai indicată, pentru că 
acţionează în ansamblu asupra zonei abdominale, înlăturând multe din stresurile pe 
care le acumulam peste zi şi redând forţa, calmul şi optimismul. 
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Marţi, 30 noiembrie 
Ultima zi a lunii noiembrie aduce revenirea lui Venus în Scorpion, trecerea Lunii 

în Balanţă şi împlinirea opoziţiei Jupiter-Junon. În tot acest interval Luna, pe ultimul 
segment al zodiei Fecioară, trece şi ea prin opoziţiile cu Jupiter şi Uranus, dar şi prin 
careurile cu Marte şi Mercur. În Balanţă, azi, Luna nu va reuşi decât să ridice câte un 
careul cu Axa Dragonului şi respectiv cu Pluton, urmând ca întâlnirea cu Saturn să fie 
rezervată zilei de 1 decembrie. 

Revenirea lui Venus în Scorpion, după ce şi-a încheiat şi perioada de 
retrogradare, dar şi a doua trecere prin Balanţă, aduce de această dată noroc în 
demersuri ascunse, în deplasări programate de mult timp, în acele proiecte sociale care 
au nevoie de noroc, şansă, de un impuls din partea Universului pentru a se putea 
finaliza. Trecerea lui Venus în exil (Scorpion), după ce anterior a ridica probleme mari 
cuplurilor, relaţiilor de prietenie sau profesionale punând la îndoială ceea ce era mai 
solid şi valoros, acum ea se apropie de ceea ce a distrus sau a lăsat în părăsire, fără a se 
mai preocupa de calitatea finalului. Datorită acestui aspect azi vom dori să-i mulţumim 
pe toţi şi, în intenţia noastră, rănim mai mult decât ajutăm. 

Gesturile severe, privirea superioară, ambiţia rece şi faptele decisive, care nu lasă 
loc la interpretări, încărcate de o maximă duritate şi forţă, sunt elementele definitorii ale 
acestei zile şi cunoscându-le trebuie să avem în vedere că forma de agresivitate pe care o 
vom întâlni azi nu este îndreptată doar asupra celorlalţi. Fiinţele fragile, care se pierd în 
detalii, dar îşi amintesc întâi de frică şi apoi că au un punct de vedere, cei care îşi ascund 
caracterul şi caută să nu genereze conflicte pentru că, în realitate, nu se pot impune, 
sunt cei care se vor răni singuri în intenţia de a pune în valoare o calitate pe care şi-o 
atribuie sau de a ajuta. 

Atunci când trece prin exil o planetă rupe tăcerea prin sfaturi, recomandări, lecţii 
de viaţă, preluarea poverii de pe umerii celuilalt fără a dispune de tact, răbdare sau 
competenţa necesară. Acest gest al trecerii de la interesul faţă de propriul aspect (Venus 
în Balanţă) sau ignorarea acestuia, la interesul faţă de aspectul celorlalţi sau, de 
asemenea, ignorarea lor, este percepută de anturaj ca o intervenţie improprie în 
intimitatea celuilalt. Având şi un careu în T, cu Marte planetă focar, lipsa de măsură şi 
dorinţa de a modifica în celălalt ceea ce trebuie de fapt să modificăm în propria fiinţă, ne 
aruncă în gesturi necugetate. Dacă ziua de ieri a tulburat apele prin construcţii mentale 
şi sociale agresive, prin dovezi ale greşelilor, azi vom continua în acelaşi registru, 
persistând în greşeală sau aducând la lumina discuţiilor din spaţiul public dilemele sau 
tulburările personale pe care ieri le-am dezvoltat. 

Nu este un lucru obişnuit ca Junon şi Jupiter să treacă prin opoziţie. Ultima dată 
când cele două s-au întâlnit în această dispunere a fost pe 30 aprilie 2005, pe axa 
Berbec-Balanţă. Nu este nici comod să treci prin asta, pentru că unghiul aduce 
neconcordanţă între declaraţie şi faptă, înşelătorie, izgonire, alungare, îndepărtarea 
unui element care conducea greşit un grup sau care acum doreşte să impună grupului 
obedienţă pentru a beneficia de avantaje personale. Se va pune problema lipsurilor, a 
acumulărilor, a relaţiilor de natură administrativă care nu mai pot fi menţinute, a 
asocierilor stabilite pe cale juridică ce nu mai pot funcţiona. 

Nu se răstoarnă lumea însă se produce o răscolire a vieţii personale, pentru că 
dispunerea celor doi aduce, prin intervenţia Marelui Benefic (Jupiter) din domiciliul 
nocturn (Peşti), dar şi susţinută, mai apoi, de Micul Benefic, ce abia a intrat în Scorpion, 
semnul de trigon cu domiciliul nocturn al lui Jupiter, oferă soluţii improprii care 
stârnesc rumoare, dar care au puterea să cârpească sacul, să-l peticească pentru a mai 
funcţiona o perioadă. 

Încadrând aceste unghiuri în dinamica lui 2011, care a început să se ivească încă 
de pe acum, micile soluţii, isteţimea, spiritul practic, ingineriile financiare sau 
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speculaţiile sunt elemente care ne vor tenta şi ne vor oferi încrederea celui care doreşte 
să fie învingător în vreme de pace pentru a nu mai fi atacat în vreme de război. 

Prin urmare, ultima zi a lunii noiembrie aduce alegeri greşite, semnul că am 
apucat pe un drum impropriu, săvârşirea unor fapte de o moralitate îndoielnică sau 
adoptarea unor hotărâri cu îndrăzneala celui care se arată că ştie tot pentru a ascunde 
imensele carenţe de putere şi de informaţie. 

Dacă în sfera vieţii sociale impulsul de a păcăli şi însuşi foloase necuvenite, de a 
domina pentru a ascunde adevărul, în viaţa personală conflictul cu consoarta, acuzele 
aduse prietenilor vor fi explicate prin grija şi responsabilitatea ce le-o purtăm. Ideea „Te 
cert pentru că ţin la tine!”, care este în general o mare aberaţie, va fi replica preferată 
azi. Judecând în absenţa oricărui sentiment, spiritul justiţiar, precizia, regula, ambiţia 
sunt impuse ca valori morale, iar alegerea lor ca un mod de a demonstra cât de mult 
ţinem noi unii la alţii când ne aflăm în competiţie, când ne criticăm, verificăm, evaluăm, 
când trasăm subalternilor sarcini suplimentare sau când rupem legătura cu un prieten 
care ne-a dezamăgit. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne îndrepta atenţia spre 
compasiune. Acesta este elementul care ne reglează imensa aciditate mentală şi care ne 
poate susţine pe linia de plutire pentru a vedea cam în ce direcţie duc drumurile celor 
care, grei de atâta răspundere, răutate, invidie, spirit critic, merg în adâncimile apei, 
fără să le fie pe acolo drumul lor. 

 
 
 
Miercuri, 1 decembrie 
Prima zi a lunii decembrie ni-l aduce pe Mercur în Capricorn care, spre seară, se 

va şi grăbi să ridice un sextil cu Venus din Scorpion, un sextil Lună-Soare şi conjuncţia 
Lunii cu „fratele său mai mare”, Saturn. 

Până pe 10 decembrie, Mercur va avea un mers direct. La această dată va intra în 
mers retrograd pentru o durată de 20 de zile când va trece deja în Săgetător (18 
decembrie), iar în Capricorn va reveni pe 13 ianuarie 2011. 

Foarte intens şi complex, acest tranzit ne face să trecem uşor de la acceptare la 
revoltă, de la obedienţă, la nesubordonare într-un mod rapid, schimbându-ne 
comportamentul de dimineaţă până seara, dar şi între începutul şi finalul acestei 
perioade de 10 zile. Până pe 10 decembrie, oamenii vor căuta să se îndrepte mai mult 
spre latura practică a vieţii. Indiferent că este vorba despre o discuţie sau despre un 
demers, că se iniţiază un proiect sau că se analizează perspectiva lui 2011 rezultatul va fi 
produs în absenţa oricăror sentimente. Ambiţia şi prudenţa fac din aceste 10 zile un 
simbol al eficienţei şi al inspiraţiei. 

Avansarea Lunii negre spre Jupiter într-un semn de maximă sensibilitate, de 
observaţii negative, de retrăire a traumelor sau de parcurgerea unor experienţe care, la 
rândul lor, produc traume, ne pune în gardă şi ne invită să folosim raţiunea şi prudenţa 
într-un scop constructiv, nu pentru a justifica lenea, comoditatea, nepăsarea ori alt scop 
negativ. Întreţinerea unor intenţii negative, pe trecerea lui Mercur în Capricorn, va duce 
la dinamizarea trăsăturilor negative ale acestui tranzit: nervozitate, eroare de judecată, 
materialism exagerat, aroganţă, invidie. 

Prin sextilul Mercur-Venus azi se întâmplă un lucru bun. Indiferent de motivele 
lor, de demersurile în care sunt angrenaţi, de temperament sau de înclinaţii, oamenii se 
simt azi mai deschişi la minte şi la suflet, se exprimă uşor, îşi intuiesc unii altora 
gândurile şi comunică mai uşor. Pornind de la aceste relaţii personale serioase, 
raporturile profesionale se dovedesc eficiente şi, dacă mai urmărim şi conjuncţia Lunii 
cu Saturn ce se împlineşte acum, înţelegem că modulaţiile zilei nu sunt doar benefice, ci 
şi trainice, stabile. 

Prin urmare, prima zi a lunii ne dovedeşte a fi o zi de bucurie şi iniţiativă, de 
gândire şi sobrietate. Azi bucuria, jovialitatea, destinderea nu sunt incompatibile cu 
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studiul, seriozitatea, gândirea ori autoanaliza. Se produce astfel o schimbare de 
conduită. Oamenii se dovedesc a fi mai serioşi, renunţă la conversaţiile de convenienţă 
şi reduc schimbul la ceea ce este util şi eficient. Se simt atraşi de preocupări domestice, 
de activităţi intime şi pentru că le împlinesc pe acestea cu simţ de răspundere şi 
echilibru efectele pe care le obţin îi mulţumesc şi se dovedesc a fi stabile. 

Pe sectorul social valorile personale devin etaloane ale eficienţei. Starea 
sufletească bună, echilibrul personal şi uşurinţa cu care sunt abordate conexiuni 
complexe devin instrumente care garantează succesul. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lăsa în voia inspiraţiei. Dacă 
unii dintre noi doresc să-şi aştearnă pe hârtie gândurile, să scrie versuri sau să-şi 
consemneze întâmplării de care acum îşi amintesc, să nu se împotrivească. Valorile 
cuvântului, ale exprimării corecte, ale ideilor născute din focul creaţiei sunt elemente 
care ne vor încânta sufletul azi şi ne vor oferi recunoaştere şi apreciere. 

 
 
 
Joi, 2 decembrie 
Pe ultimul segment al zodiei Balanţă, Luna se întâlneşte cu Marte într-un sextil şi 

cu Neptun şi Chiron în două trigoane, lăsându-ne în Perioada fără direcţie (Luna vidă) 
nu mai puţin de 6 ore (10:42-16:43). Trecând în Scorpion, Luna se întâlneşte cu Venus 
în conjuncţie, cu Mercur în sextil şi de asemenea în sextil cu Pluton şi Capul Dragonului, 
aflate încă în conjuncţie. În a doua parte a zilei vom avea, de asemenea, de observat 
sextilul la grad perfect dintre Neptun şi Marte, care se construieşte încă de la începutul 
săptămânii anterioare. 

A doua zi a lunii decembrie este deci o zi de lucru în salturi, de efort dincolo de 
puterea de a gândi sau acţiona în limitele raţiunii, dincolo de calcule, analize 
matematice, dincolo de logică sau de observaţie. Impulsul de a pune în aplicare ceea ce 
sentimentul, sensibilitatea şi observaţia din ziua anterioară ne-au îndemnat, ne duce 
într-un tărâm nou, de dinamism interior, de forţă, dorinţă de acţiune, curaj, însă nici nu 
se termină bine dimineaţa şi comunicarea trece într-un alt registru, cuvintele vor căpăta 
o altă greutate, iar ideile nu mai prind atât de mult, aşa cum s-a întâmplat ieri. Pe 
această „pauză” de relaţionare, care survine pe Luna vidă, oamenii se vor simţi frustraţi 
că nu-şi pot finaliza demersurile iniţiate anterior. 

Trecând în Scorpion, Venus încurajează forţa şi curajul, dar, acum, avem o altă 
şansă, fără a mai putea reluă firul evenimentelor de acolo de unde l-am lăsat în 8 
noiembrie. Acum se discută în alţi termeni şi se stabilesc alte priorităţi. Raţiunea va avea 
aşadar o altă greutate şi nu ne va fi deloc ruşine să-i suspectăm pe cei din preajmă de 
lipsă de sinceritate, subminare, rea intenţie sau agresiune. 

Toate acestea sunt doar efecte ale unor stări proaste ce survin pe Lună vidă prin 
nefinalizarea proiectelor. Ne bucurăm însă că destinul, întâmplarea, şeful ori o 
autoritate administrativă ne-a blocat demersul pentru că în felul acesta ne putem folosi 
timpul şi energia pentru aspecte mai practice, pentru ceea ce este util şi care cere 
soluţionare imediată. Multe din cele ce le gândim, aşa se vor şi împlini, însă, dacă 
aspectul social, demersurile împlinite, etapele proiectului, atingerea obiectivelor sunt 
elemente care mulţumesc, ceea ce nu s-a împlinit în prima parte a zilei lasă urme adânci 
pe suflet. 

Sextilul lui Marte cu Neptun este însă un mijloc de deschidere a minţii spre artă, 
creaţie, telepatie, tehnici alternative de vindecare fără să se mutileze traseele, conturul 
evenimentelor ori demersurile la care am ajuns să ţinem atât de mult pentru că nu le 
putem schimba. Valorile personale sunt acum privite prin altă fereastră sau, pentru 
mulţi dintre noi, prin altă oglindă. Nuanţarea dată de cele două tipuri de raportări ne 
indică delimitarea a două categorii de oameni: cei care trăiesc uitându-se în permanenţă 
în curţile celorlalţi şi cei care doresc să-şi continue viaţa uitându-se întâi la propriul 
comportament. 
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Pe acest unghi, indiferent de intenţie, când se priveşte prin fereastră sau în 
oglindă se caută de fapt defecte, justificări, elemente negative care să susţină observaţi 
negative, critice, acre, pe care le facem în perioada asta. În felul acesta un lucru bun, cel 
dat de sextilul Marte-Neptun, nu poate fi privit ca un instrument de purificarea a 
dorinţelor, de identificare a impulsului şi apoi, în a doua etapă, pozitivarea ei prin 
raportare la un etalon corect, simplu, străin de patima percepţiilor. 

Prin urmare, 2 decembrie este o zi de mare încercare interioară. Ceea ce se va 
vedea la exterior va fi negativ sau, chiar dacă nu va fi negativ, va produce reacţii 
stresante asupra anturajului. Mulţi se vor vedea azi marginalizaţi, uitaţi de lume, 
abandonaţi şi se vor plânge că nu sunt apreciaţi, că nu le sunt recunoscute meritele. 
Totul li se pare real şi lăsându-se antrenaţi în aceste trăiri se simt devitalizaţi şi trişti. 
Această observaţie este o primă etapă în dezvoltarea personala încurajată acum de 
legătura specială care se construieşte între zilele de 1 şi 2 decembrie. Este important să 
nu ne oprim în această tensiune şi să căutăm să ne oferim explicaţii, să cerem din jur 
informaţii suplimentare sau să ne lăsăm cuprinşi în preocupări diferite de natura 
stimulilor care ne-au dus spre frustrare. Spre exemplu, dacă sănătatea este cea care ne 
oferă motive de îngrijorare, să nu ne aruncăm în informaţii similare obţinute de la cei 
care au mai trecut prin asta, de pe net sau de la ghicitoarea cartierului, ci să ne apropiem 
mai mult de propriul corp pentru a-i asculta mesajul. A ne raporta la ceea ce credem că 
este identic, la ceea ce este la fel de tragic, dureros sau negativ înseamnă a folosi forţa lui 
Marte din Săgetător pentru a ne împovăra, pentru a crea efecte negative, pe un fond deja 
sensibil afectat, făcându-le reale, pentru a distruge barca, prin amplificarea agitaţiei 
interioare, nu pentru a o duce la mal. 

 
 
 
Vineri, 3 decembrie 
Trecerea lui Marte pe ultimul sector din Săgetător aduce unghiuri benefice cu 

planetele de pe final de Peşti şi Vărsător. Această relaţie de înţelegere (sextil lui Marte 
cu Chiron din Vărsător) şi conflict (careul lui Marte cu Uranus din Peşti) anunţă o 
revoltă împotriva propriei condiţii, împotriva vieţii simple, împotriva a ceea ce am 
învăţat şi am cunoscut acum. Sextilul Marte-Chiron ne îndeamnă la curaj, iniţiativă, 
abaterea de la o cale greşită, solicitarea ajutorului din partea celui care ne-a mai susţinut 
anterior, reluarea unor legături care au fost rupte sau slăbite din neînţelegerea 
caracterului lor complicat. 

Azi, pe spaţiul public, este abordată seriozitatea şi îndrăzneala într-un mod 
prudent, dar uşor peste limita convenţionalului, puţin zgomotoasă şi dispusă să ofere, 
chiar de pe acum, primele forme de revoltă socială, de nemulţumire, de separare pe 
motive etnice, ideologice sau culturale. 

Intenţiile pe care Marte prin unghiurile cu Chiron şi Uranus le lansează azi sunt 
iluzorii. Pe aceste unghiuri, programarea unei descinderi, al unui calendar al exprimării 
nemulţumirii, desfăşurat de-a lungul lunii decembrie sau chiar al întregului an 2011, 
sunt erori de gândire şi iniţiativă ce ne tulbura mintea şi sufletul. Soluţiile care implică o 
exprimare în forţă, o impunere prin ton, demers social, revoltă în stradă, ruperea unei 
colaborări nu reprezintă soluţia pentru a tempera nemulţumirile, ci elementul care le va 
complica şi mai mult. Tocmai de aceea întreaga zi ne va tenta cu resemnări, dezamăgiri 
intense, dezvoltarea unei atitudini psihologice plină de voinţă sau cu totala lipsă de 
viziune. 

3 decembrie este deci ziua erorilor de judecată, de acţiune şi de eşec din confuzie, 
înţelegere greşită. 

Prin urmare, 3 decembrie vine cu un aer de superioritate, cu o forţă intensă 
care va distruge din nerăbdare, din lipsa de înţelegere, de cuprindere, de viziune, de 
profunzime, elemente corecte, benefice pe care le avem în jurul nostru şi care, fără să le 
ştim rostul, acţionau şi ne menţineau norocul. Azi dezvoltăm un tip de revoltă împotriva 
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a ceea ce ne ajută mai mult, a ceea ce ne menţinea echilibrul, împotriva celui mai stabil 
element pe care ajungem să nu-l mai percepem aşa din obişnuinţa binelui, a confortului, 
dar şi pe fondul nemulţumirii impusă de neîndeplinirea dorinţelor fantasmagorice. 

3 decembrie este o zi de greşeli existenţiale, de revoltă penibilă, chiar prostească, 
împotriva stabilităţii, echilibrului fragil. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu răspunde provocărilor. Orice 
tentaţie, orice îndemn care ne încurajează spre a acţiona azi pe spaţiul public se 
finalizează cu un efect negativ care ne întunecă mintea şi ne abandonează în concluzii 
pripite. A nu răspunde la provocări înseamnă a fi puternic, echilibrat şi sever doar în 
dorinţa de a nu distruge ceea ce avem. A cere mai mult azi, înseamnă a greşi. 

 
 
 
Sâmbătă, 4 decembrie 
Nu este un lucru nesemnificativ faptul că planetele sunt acum grupate pe 

jumătate de zodiac, de la Fecioară la Peşti, la fel cum nu este puţin lucru că ne aflăm pe 
final de ciclu şi, nu oricum, ci cu Mercur trecând prin preajma conjuncţiei Pluton – 
Capul Dragonului. 

Ne vom preocupa mai mult de Lună în observaţiile acestei zile pentru că 
împreună cu planetele din Peşti, Vărsător şi cu Marte din Săgetător, va construi o 
configuraţie numită Nicovala. Privită ca un evident semn de evoluţie, diagrama karmică 
a acestei configuraţii se susţine mult pe cele careurile pe care Marte din Săgetător le 
construieşte cu planetele situate pe final de Peşti (Uranus şi Jupiter) şi Luna cu 
planetele situate pe final de Vărsător (Chiron şi Neptun). Rolul special pe care îl va avea 
azi Marte este acela de a motiva şi deopotrivă mobiliza, prin sextilele cu Chiron şi 
Neptun de la baza configuraţiei, trigoanele pe care Luna le va împlini cu planetele din 
Peşti. 

4 decembrie devine o zi de motivaţie şi angajament, de disponibilitate şi 
evaluarea oportunităţilor. Chiar dacă sextilul lui Marte cu planetele din Vărsător ne 
aduce voinţa şi dorinţele spre o extremă, foarte aproape de lipsa de control şi 
independenţa fără măsură, careurile vin cu limitări şi frici, cu insecuritate şi disconfort 
la o intensitate atât de mare încât mulţi vor ezita să răspundă acum provocărilor pe care 
destinul le lansează. 

Trecând pe ultimul segment din Scorpion, Luna ne îndemnă să ne sedimentăm 
sentimentele, să ni le îndreptăm spre segregare, maturizarea şi deopotrivă spre o nouă 
formă de exprimare. Intuiţiile, inspiraţiile, cercetările ezoterice şi, de partea cealaltă, 
preocupările pentru ştiinţele exacte, pentru precizie şi extinderea spre necunoscut, într-
o înşiruire de trăsături logice, raţionale, precise, matematice, sunt instrumentele 
specifice acestei zile. 

Cele mai importante evenimente se vor desfăşura în prima parte a zilei, fără a ne 
oferi şansa să cădem pe gânduri, să medităm la ceea ce se întâmplă. Totul vine spre noi 
cu viteza unui uragan şi tocmai de aceea ni se cere o mare viteză de reacţie. Cu trecerea 
în Săgetător a Lunii, spre seară, forţa acestei configuraţii se estompează şi încet, încet 
dispare, însă ne rămân impresiile şi dinamica evenimentelor pe care le-a predispus în 
prima parte a zilei. 

Pe acest unghi se va vorbi despre bani, proprietăţi, educaţie, înstrăinarea unui 
bun sau chiar strămutarea pe un pământ nou, agresiune deschisă împotriva unui 
element care, în ultimele două săptămâni, a bruiat mult mediul şi a impus programarea 
unor evenimente ce nu vor putea fi puse în aplicare, aşa cum se intenţiona. 

Prin urmare, 4 decembrie este o zi dură, puternică, severă, care ne forţează să 
fim practici şi serioşi în ceea ce facem, să dovedim simţul estetic, sensibilitatea ori 
viziunea cu care suntem înzestraţi. 

Educaţia primită se va comporta ca un resort al forţei, ca un mijloc de a opune 
rezistenţă sau de a ne arunca în evenimente pentru a extrage de acolo ceea ce ne 
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avantajează cel mai mult. Faptul că planetele sunt adunate pe jumătate de zodiac aduce 
Nicovalei o forţă şi un dinamism aparte, ca şi cum azi se împlineşte finalul unor presiuni 
interne, finalul unor demersuri, atât rele cât şi bune. 

Sănătatea este vizibil afectată şi tocmai de aceea sunt în creştere intoleranţa la 
extreme termice, alimente acide, efort intelectual susţinut, alcool. 

O formă concentrată de presiune, de agresiune, de acţiune negativă va face ca 
elementul cel mai sensibil dintr-un sistem să cedeze. Dacă acest element este un individ 
aparţinând unui grup, atunci vom asista la evenimente sociale de o mare complexitate, 
dar totul se va produce în interior şi vom avea, din nou, o zi de weekend tulburătoare, 
epuizantă, dureroasă şi tristă, aşa cum a fost săptămâna trecută. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a cântări de mai multe ori vorbele 
folosite şi faptele pe care le facem. Buna creştere este azi un element preţios, alături de 
care trebuie să situăm cunoaşterea acestei lumi, ce ne ajută să înţelegem care sunt 
reacţiile oamenilor atunci când vin în contact cu transformările psiho-comportamentale 
impuse de forţele subtile. 

Cei care îşi cunosc lumina interioară vor fi atraşi azi de latura melancolică a vieţii. 
Este important să accepte şi această formă de tristeţe pentru a cunoaşte şi interferenţele 
lumină-întuneric, adică zonele afectate de penumbre morale sau comportamentale. Este 
greu de descris complexitatea stărilor sufleteşti în zonele de interferenţă, dar şi acolo 
sunt ghizi, fiinţele de lumină, care îi ajută pe învăţăcei să cunoască, să evolueze. 

 
 
 
Duminică, 5 decembrie 
Între conjuncţia lui Mercur cu Capul Dragonului, care se împlineşte azi, la ora 

3:55 şi conjuncţia lui Mercur cu Pluton, care se va împlini mâine, 6 decembrie 2010, la 
ora 3:50, Soarele şi Luna construiesc faza de Lună nouă, cu un ascendent al momentului 
în trigon perfect cu Jupiter din casa a IX-a, într-un exemplar domiciliu de casă ce nu 
uită să ne aducă aproape speranţe pe care mintea noastră le-a refuzat în ultima vreme. 

Când Mercur şi Capul Dragonului se întâlnesc, mintea se lasă inundată de 
scopuri măreţe, de gânduri îndrăzneţe şi de idealuri care nu sunt deloc simple şi nici 
uşor de atins. În astfel de momente ni se pare că totul este posibil şi că oricât de greu ar 
fi să atingi o ţintă, dispunem de resursele necesare, forţa şi motivaţiile potrivite pentru a 
învinge. Pe Capricorn, Mercur este un gânditor, un lider de opinie, o forţă în a găsi 
soluţiile cele mai bune în condiţii de criză existenţială sau materială, în ipostaze 
complicate de contextul social sau penibile, dar nu se poate ajuta pe sine. Această poziţie 
este ideală pentru cei care practică meserii de îndrumare şi control, de evaluare şi 
susţinere, care consiliază în proiecte de anvergură, dar nu-i poate ajuta deloc pe cei care 
cer cu îndrăzneală vieţii încă o şansă pentru a învinge vicisitudinile, complexele de 
inferioritate, umilinţele pe spaţiul public sau sărăcia. 

Combinaţia acestor elemente (Mercur şi Capul Dragonului în Capricorn) creează 
o dimensiune a hazardului prin idei concrete, controlate, o insulă a fericirii construită 
din aproape în aproape, bucată cu bucată, până când se ridică un zid înalt, imposibil de 
distrus, dar incitant pentru toţi temerarii lucrurilor neobişnuite. 

Prin acest unghi şi pe spaţiul zilei de azi se construiesc lucruri frumoase, simple, 
magnifice atât prin efort susţinut, prin muncă istovitoare, dar şi prin calitatea gândirii. 
Azi descoperim că putem deveni stăpâni pe gândurile noastre, că putem să ne avântăm 
spre idealuri ambiţioase şi, mai ales, putem să fim liberi în alegerile pe care le facem. 

Mari provocări ni se întind acum la picioare şi o mare forţă simţim că se înfiripă 
numai aruncându-ne gândul spre viitorul apropiat. Această forţă este însă, pe tema lunii 
noi, dependentă de maturitate. Ambiţia şi abnegaţia de care dispunem, în următoarele 
30 de zile ne va scuti de efortul acumulării rezervelor pentru traiul obişnuit şi ne va 
încuraja să fim îndrăzneţi şi puternici, drepţi şi optimişti pentru că, în ciuda 
aparenţelor, lumea este condusă tot de cei buni şi drepţi. 
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Semnele unei segregări pozitive, indiciile mult aşteptate ţin să se ivească din 
spatele norilor întunecaţi. Ne simţim sufletul exaltat fără ca evenimentele sociale ori 
şirul întâmplărilor să ne încurajeze. Suntem inspiraţi şi, pornind pe acest traseul al 
receptării informaţiilor dintr-un sector superior, poate chiar din eter, devenim virtuoşi 
şi sensibili la nevoile celorlalţi, eficienţi în munca pe care o depunem şi puternici în a ne 
atinge idealul. 

Tentaţia „Dacă ştiu sau pot, trebuie să spun sau să fac acum!” intră pe o pantă 
ascendentă şi întregul an 2011 va fi dominat de aceasta într-o manieră jucăuşă, infantilă, 
atunci când este departe de propria persoană sau de consumul direct într-un eveniment, 
dar periculoasă, caustică atunci când este aproape. 

Dacă ştim sau putem nu trebuie să spunem sau să facem acum, ci, întâi, trebuie 
să ne obişnuim cu gândul că deţinem o astfel de forţă ori de informaţie şi apoi să uzăm 
de ea. Lecţia răbdării îşi are rădăcina în această zi, pe această Lună nouă. Măsura 
răbdării va fi dată de puterea de rezistenţă, iar asta nu ne va veni din afară, nu ne va pica 
în palme din cer, ci va trebui să o căutam în interior, să o identificăm şi apoi să o 
cultivăm pentru a atinge eficienţa. 

Sextilul Lunii cu Saturn, la doar câteva ore de la Lună nouă, anunţă iminentul 
sextil Soare-Saturn care se va împlini marţi, 7 decembrie după conjuncţia Mercur-
Pluton, ceea ce indică o avertizare a câmpului gândirii, o amploare majoră a intenţiilor 
de reuşită, chiar o supraevaluare a potenţialului sau a reuşitei. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne aduce o ambivalenţă stranie, dar, în 
acelaşi timp, plăcută. Pe de o parte ni se împlinesc aşteptări majore şi primim forţa, 
tonusul şi oportunitatea la care tot aşteptăm, iar, de cealaltă parte, suntem investiţi 
dintr-odată cu prea multă putere, cu prea multe daruri şi nu ştim pe care să le 
deschidem mai repede şi din care dulciuri să mâncăm cu mai multă poftă. 

Prin intermediul gândurilor, a vorbirii, a comunicării ideilor, planurilor, 
schiţelor, proiectelor, intenţiilor, adică prin intermediul lui Mercur săptămâna 29 
noiembrie – 5 decembrie se leagă în mod miraculos de săptămâna 6 – 12 decembrie. Se 
spun lucruri mari, se trezesc elanurile revoluţionare, aspiraţiile măreţe şi mulţi dintre 
cei care au muncit intens întregul an 2010 se văd acum recompensaţi într-un mod direct 
şi abundent, mai bine decât au sperat şi în termeni mult mai plăcuţi. 

Se spune „Dumnezeu nu-i dă omului ceea ce cere, ci ceea ce are nevoie!” şi 
aceasta se pare că este deviza acestei zile şi va fi şi în următoarele 30 de zile, până la 
următoarea Lună nouă din 4 ianuarie 2011. Că e mult sau puţin ceea ce vom primi în 
următoarele 30 de zile, nu stă în puterea noastră de oameni să judecăm, dar sta însă în 
puterea noastră să fim curajoşi şi să îndrăznim cu bunul simţ al celui care gândeşte 
profund şi caută să fie util celorlalţi în măsura în care îşi este util sieşi. 

Protagoras spunea: „Omul este măsura tuturor lucrurilor”. Acum avem ocazia să 
înţelegem care ne este măsura pentru că, după noile mărimi, să ne decupăm forme ale 
gândirii şi sentimentelor din metrajele subtile, din valurile de materiale colorate despre 
care ştim cu certitudine un singur lucru: nu le-am cerut aşa! Măsura pe care o vom avea 
acum, pe care o vom reproduce începând de azi, în următoarele 30 de zile, ne va 
construi o armată de prieteni, o turmă de oi sau o magazie de păpuşi. 

 
 
Luni, 6 decembrie 
Azi Uranus revine la mersul său direct şi, prin asta, conştiinţa colectivă va suferi o 

modificare importantă la capitolul înţelegere, acceptare, cuprindere a sensurilor noi, dar 
şi, la nivel de comportament, o diminuare a agresivităţii dezvoltată în ultimele luni. 

Nu doar Uranus este cel care îşi ia azi straie noi, ci şi Mercur care, prin conjuncţia 
cu Pluton, încadrează perfect Luna nouă împlinită ieri, dovedindu-se viteză de reacţie, 
isteţime şi, în acţiune, un colorit bogat al mişcărilor. Azi, Mercur devine prieten cu 
Uranus pe ascuns şi sub impulsul acestei alianţe secrete oamenii vor manifesta unii faţă 
de alţii o atracţie stranie, împotriva a ceea ce au simţiţi şi făcut până acum. 



2010 – analize asupra tranzitelor       Fii în profunzime! 
 

368                                                                                         © Gheorghiță Coşer, 2010 

Revenirea lui Uranus la mersul direct opreşte un val de acţiuni ce se deplasa spre 
o finalitate sigură şi, împotriva a ceea ce se calculase şi se stabilise ca principală 
prioritate, acum lucrurile se răstoarnă din nou, schema se reconfigurează şi 
evenimentele sociale întâi, în prima parte a zilei, vor comporta o stagnare, apoi, în a 
doua parte a zilei, se vor îndrepta spre o altă finalitate decât se anticipase. 

Când Mercur şi Pluton se află în conjuncţie, dimensiunea afectivă a vieţii este cea 
care va avea de suferit. Oamenii se apropie mai mult de raţiune şi, lăsând în urmă 
sentimentele, se rănesc lansând pretenţii sau păşind pe un teren fragil, cel al îndoielii 
privită ca spirit critic. Femeia şi deopotrivă ceea ce reprezintă ea ca principiu 
(compasiune, modulaţie, echilibrul, energie etc.) vor avea de suferit pentru că vor fi 
judecate într-un tribunal interior şi, pe baza acestor analize rapide, pripite, egoiste, 
pentru o zi, li se va declara război. 

Armele acestui război vor fi cuvintele, judecăţile, ideile. Mercur este cel care iese 
din ritm, din aglomerarea de planete ce s-a format pe finalul Săgetătorului şi începutul 
Capricornului, adică ocupând o mare parte din Ophiucus. Asistăm deci la o reiterarea 
unor lecţii de viaţă, a complicaţiilor relaţionale sau chiar a problemelor de sănătate. 
Revin multe din elementele dureroase, în acelaşi loc şi cu aceeaşi intensitate, ducându-
ne cu gândul spre dezamăgire, deziluzie, neputinţă, incertitudine. 

Aplicând o observaţie sintetică asupra revenirii la mers direct al lui Uranus şi 
implicarea conjuncţiei Mercur-Pluton de pe Capricorn, apreciem ziua de 6 decembrie ca 
o zi de confluenţa între două sau mai multe dimensiuni. Pe de o parte avem împliniri 
pozitive ce ţin de demersurile ultimilor zile, care ne mulţumesc şi ne încânta, iar pe de 
alta aparte o schimbare a finalităţii, o reinventariere a bunurilor care au fost folosite 
pentru atribuirea acestui traseu, pentru a fi consumate şi pentru împărţirea lor pe mai 
multe trasee şi pentru mai multe persoane. 

Azi ne simţim aglomeraţi cu sarcinile profesionale, dar nu ne va ajunge timpul 
nici pentru activităţile săvârşite în scop personal, dar nici pentru cele derulate pe spaţiul 
public, nu pentru că nu ar fi timp, ci pentru că de la o oră la alta adăugăm un nou 
element în program sau îl reconfigurăm pe acesta. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne solicită pe dimensiunea afectivă a vieţii. 
Devenim agitaţi şi chiar morocănoşi pentru că simţim puţin, iar ceea ce simţim este 
confuz sau greşit. Oamenii au dintr-odată un alt rol, iar seriozitatea relaţiilor este acum 
mutată de pe prietenie, schimb reciproc, bună înţelegere, pe troc, transfer mutual, 
obligaţie sau datorie. 

Nu este însă o zi în care se ating extremele, ci o zi în care se produc schimbări în 
interiorul structurilor, se iau hotărâri pentru a găsi o cale mai scurtă de soluţionare a 
problemelor. Necunoscutul este o componentă importantă şi, în intenţia de a depăşi 
blocajele sociale pe care le vedem azi cu mai multă luciditate, ne lovim de altele. Aici va 
surveni momentul de tulburare interioară majoră şi tot aici vom înţelege că schimbările 
majore nu se fac doar prin voinţă, ci şi în timp şi, mai ales, nu se abordează prin 
suprimarea sentimentelor, pentru că ecoul karmic, cel produs de ideea care a stat la 
baza acestei atitudini „sentimentul este o povară!”, va întoarce spre individ acele relaţii 
care au fost complicate chiar din cauza sentimentelor. Acest cerc vicios este azi trăit cu 
intensitate şi ne va „ajuta” să trecem cu viteza de la încântare şi speranţă, la deziluzie şi 
suferinţă. Cei care înţeleg că faptele sunt ecouri produse de interacţiunile emanaţiilor 
personale în comunitate, vor privi cu maximă seriozitate această zi şi nu se vor aventura 
în a produce schimbări pe ideea „aşa nu se mai poate, hai să schimbăm că mai rău nu 
poate fi!”. Ba da, poate fi mai rău! 

 
 
 
Marţi, 7 decembrie 
Trecând în Capricorn, Luna va deveni brusc atentă la grup, anturaj, comunitate. 

Producându-se acest lucru în aplicaţia sextilului pe care Venus îl face cu Capul 
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Dragonului, vibraţia Lunii va fi benefică şi îi va încuraja pe oameni spre fapte cu 
caracter practic, spre o regândire a muncii lor, spre o corectare a ceea ce s-a greşit ieri 
din lipsă de măsură. Luna trece şi ea azi prin conjuncţia cu Capul Dragonului 
declanşând un nou ciclu draconitic. 

Cine va avea curiozitatea să se uite pe harta astrală a acestei zile, va observa cu 
mare uşurinţă aglomerarea de planete din casa I a Lunii draconitice şi, ştiind că iniţierea 
acestui ciclu aduce modulaţii sufleteşti şi evoluţie morală, va înţelege că sextilul lui 
Venus cu NN de azi, ce reprezintă practic un sextil cu întregul grup de planete de la 
începutul Capricornului, este o imensă şansă de a construi o nouă dimensiune a vieţii, 
de a face dreptate într-un sector unde nu a fost văzută niciodată lumina adevărului şi 
unde intenţiile maliţioase erau considerate reguli sau exemple de bune practici. 

În viaţa personală această aglomerare de planete ne îndeamnă spre schimbare, 
spre adăugare, spre împlinire. Mulţi îşi vor cumpăra obiecte noi pentru a-şi redecora 
locuinţa sau îşi vor schimba look-ul, vor da curs unor idei noi şi se vor lăsa antrenaţi în 
tot acest joc fără să observe cât de mult îşi vor schimba viaţa prin aceste aspecte aparent 
banale. Miezul acestor impulsuri, conţinutul faptelor vor fi cele care vor da vieţii o nou 
înfăţişare, care îi va schimba direcţia şi va îmbunătăţi condiţia morală a individului. Nu 
trebuie să ne aşteptam la minuni, Mercur în casa I, chiar dacă este temperat de Lună, 
aduce spirit critic, ton ridicat, agresivitate verbală şi o ambiţie arzătoare. Viaţa ne oferă 
însă multiple oportunităţi şi este important ca implicându-ne să ne lăsăm loc şi pentru 
înţelegere, pentru a nu face parte din categoria celor care nu învaţă nimic din ceea ce li 
se întâmplă. 

Pe sectorul social aspectele personale ale vieţii vor avea o mare greutate. Practic, 
azi, ceea ce este personal va deveni un atribut al grupului. Elementul cel mai bun ce se 
va manifesta pe spaţiul public va fi cel al imaginii sociale, care va deveni, prin relaţia lui 
Venus cu grupul de planete din casa I, un mijloc de reuşită, în instrument de a impune o 
valoare personală ca o trăsătură de grup, de a pune în practică ambiţia de a reuşi. 
Semnul de putere, de care se apropie acum oamenii, este însă o lamă de cuţit care taie 
cu ambele margini. Pe de o parte se câştigă încredere şi se stabilizează imaginea socială 
într-un sector nou, iar pe de alta se ia contact cu noile încercări, cu noii opozanţi, cu 
noile tipuri de dispute pe care le implică noua poziţie, noul statut, noile realizări. Pentru 
cei care nu au o viaţă socială intensă, acest grup de planete le construieşte o lume a 
ideilor solidă şi intensă. Aceştia vor fi atraşi de concepte, amintiri, întâmplări din 
tinereţe, cărora acum le vor da o mare însemnătate. Tot ceea ce este bine se desfăşoară 
în imaginaţie, amintire, idee, gând, iar ceea ce este suferinţă se trăieşte în relaţiile, şi aşa 
simplificate, pe care le parcurgem. 

În acest context, sextilul pe care Soarele îl va împlini cu Saturn, aduce un 
eveniment nefericit ce se va solda cu un final bun. Chiar dacă Saturn este în exaltare, iar 
Soarele în Săgetător nu are o calitate specială cu care intervine în aspecte, relaţia de 
tipul Balanţa-Săgetător, este o relaţie neobişnuită pentru că va impune Săgetătorului şi 
implicit planetelor care îl ocupă, o saturaţie, o aglomerare de intenţii, fapte, pretenţii, 
care, iniţial, umplu viaţa acestui semn de foc, dar până la urmă va exploda într-un mod 
drastic, justiţiar, aşa cum le este tipicul. 

Pe acest unghi, valorile morale sunt deci încurajate şi, dincolo de aceste trăsături, 
pe care mulţi nu dau o para chioară, evenimentele merg spre demascare, aflarea unor 
adevărul ţinute în umbră, oprirea unui demers care se făcea împotriva celui care îl 
susţinea. 

Prin urmare, 7 decembrie este o zi deosebit de importantă atât pentru viaţa 
personală cât şi pentru cea socială. Norocul se iveşte dintr-odată de după uşă şi ne 
bucurăm mult că avem o astel de oportunitate, fără să luăm în calcul că asta implică şi 
noi responsabilităţi. Pentru a primi un ecou negativ nu trebuie să aşteptăm foarte mult, 
chiar în a doua parte a zilei vom avea de înfruntat primul val al neputinţei de a soluţiona 
ceea ce implică noua postură. 
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Azi descoperim elemente care sunt valoroase doar prin calitatea lor, nu şi prin 
mecanismul în care sunt integrate. Adevărul are azi un aspect urât şi doare foarte tare. 7 
noiembrie nu ne transformă în roboţi pentru a construi un mecanism social complex, ci 
ne îndeamnă să ne sondăm potenţialul şi să aflăm deopotrivă ce putem face şi ceea ce 
suntem îndemnaţi să facem. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu opune rezistenţă impulsului 
de a modifica, afla, explora, impune, pentru că acesta este sensul valului vibraţiei 
astrale. Cu Saturn în casa X a ciclului draconitic ni se promite o poziţie importantă, 
conform aspiraţiilor, dar şi efortul trebuie să fie pe măsură. Cu aglomerarea de planete 
în casa I, efortul poate fi haotic, distructiv, periculos pentru cei care sunt mânaţi de 
dorinţe de răzbunare. Azi avem din nou ocazia să schimbăm ordinea lucrurilor, dar ca să 
fie şi bun ceea ce facem trebuie să strălucească în plan real, nu prin descrieri sau false 
impresii. 

 
 
 
Miercuri, 8 decembrie 
Un alt eveniment astral se produce azi: trecerea lui Marte în Capricorn. Deşi 

această calitate este controversată (i s-ar fi putut atribui Scorpionul ca exaltare, însă 
Taurul nu poate fi pentru acesta un semn de cădere), Marte intră într-un semn care îi 
diminuează agresivitatea şi orientează forţa spre pasiuni interioare, construind din 
dorinţă un ţel nobil, atât pentru sine, cât şi pentru comunitate. Ideile sunt măreţe, 
puternice, solide, iar faptele restricţionate sever până aproape de perfecţiune. Pentru că 
aceste calităţi nu sunt deloc pe frecvenţa planetei Marte, ci mai curând spiritul de 
cuceritor, pionieratul, competiţia şi dinamismul ca forţă şi exprimare, se consideră că la 
construirea lor stă o cauză subtilă misterioasă. Elementul karmic devine astfel unul 
dintre principalele trăsături ale acestei poziţii. Totul are o cauză, nu doar faptele 
predispuse de această poziţie, însă acum doar prin trăsăturile impuse de astrologia 
karmică acestei poziţii se poate înţelege mai bine dinamica şi finalitatea faptelor, atât în 
sfera personală de acţiune, cât şi în cea socială. 

Trăsătura karmică principală a lui Marte în Capricorn este autocontrolul, asta 
înseamnă că tot ceea ce va veni spre noi acum, din această zi şi până în 16 ianuarie 2011, 
când va trece în Vărsător, este efectul unor situaţii ce s-au desfăşurat anterior şi în care 
am dat dovadă de rezervă, calm, înţelegere, gândire practică şi autocontrol. Maniera în 
care evenimentele ne vor încerca, căutând să ne schimbe direcţia, să ne tulbure cu 
invitaţii în zone pline de forfotă, dinamism, zgomot sau pe un sector competiţional, va 
indica însă un alt tip de invitaţie, una tangentă la autocontrolul pe care l-am dovedit 
anterior. Situaţia nu este deloc încurcată, doar că, dacă evenimentul în sine, ce ni-l 
aduce fapta din trecut cu care va fi, în intensitate, direct proporţional, ordinea şi 
construcţia ei din prezent, ce ni se va desfăşura prin înţelegere, calcul, va fi invers 
proporţional cu cea ce a fost în trecut, adică ni se va reedita o situaţie din trecut, dar 
acum trebuie să ne implicăm mai mult. 

Maturitatea şi gândirea profundă sunt atribute care dau bătăi de cap cetăţeanului 
modern. În viziunea lui, a fi matur înseamnă a fi critic, arogant şi scârbit de tot ce 
inspiră inocenţă sau bucurie, iar a gândi profund înseamnă a te arăta dezamăgit de tot 
ceea ce oferă această lume, pe motiv că totul este trecător şi, din această cauză, totul este 
perimat. Cu Marte în Capricorn lucrurile vor trebui privite dintr-o altă perspectivă. Spre 
exemplu, copil fiind, maturitatea şi gândirea profundă poate fi regăsită în abnegaţia şi 
pasiunea pentru studiu. În timp ce colegii nu se ocupă de şcoală pentru că „oricum nu-
mi va folosi la nimic”, sensibilitatea subtilă îi atrage pe unii spre studiu cu ambiţia, 
voinţa, cu dorinţa de a fi cel mai bun sau cu plăcerea de a trăi într-un lume a ideilor, a 
cunoştinţelor. Confruntaţi cu viaţa dură şi mereu în schimbare, cele două tipuri de 
personaje se pot întâlni pe un spaţiu comun, de exemplu ca şi colegi de serviciu. Dacă 
trecutul, karma echivalente, în exemplul nostru, cu dorinţa şi abnegaţia de care dă 
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dovadă individul în perioada de creştere şi dezvoltare, iar atunci el alege să citească, deci 
să se comporte diferit faţă de cel care bate mingea, întâlnirea celor două tipuri în aceeaşi 
instituţie, pe posturi improprii studiului pe care l-au abordat anterior, ţine de atributul 
misterios al lui Marte în Capricorn. Un număr mare de variabile se interpun aici, pentru 
că forţa şi mulţumirea, acceptarea sau, din nou, voinţa şi abnegaţia, sunt trăsături care, 
în contextul actual, sunt puternic zdruncinate. Forţa cu care vectorul astral acţionează 
ne va destăinui acum motivul faptelor anterioare: poate studiul nu i-a folosit sau poate 
jucându-se şi-a dezvoltat mai mult latura creatoare, inspiraţia. Specificul acţiunilor de 
azi ne va spune cât de intensă este încercarea. Dacă studiul a fost corect şi a indicat 
preocuparea potrivită, destinul va veni în întâmpinare cu sarcini uşoare, potrivite 
educaţiei şi înţelegerii, dacă nu, oricât de pricepuţi am dovedit că suntem, nu va conta, 
destinul trimiţându-ne la munca de jos, la cea istovitoare pentru a învăţa să fim 
eficienţi, nu superiori, puternici, nu aroganţi, rezistenţi, nu agresivi. 

A învăţa lecţia eficienţei, nu înseamnă a face doar ceea ce este profitabil, ci 
înseamnă a fi inspirat să faci exact ceea ce destinul te încurajează, fără a resimţi frica, 
orgoliul, egoismul sau mândria. 

Magia lui Marte în Capricorn impune acest slalom printre calităţi şi defecte, 
printre necesităţi şi bucurii, sub impulsul unei forţe restrictive ce acţionează în 
permanenţă. Exaltarea lui Marte în hărţile natale nu ni-i indică pe cei care au studiat 
anterior (existenţe trecute) calităţile spiritului sau care au fost înzestraţi cu virtuţi 
morale speciale, ci pe cei care au ştiut să facă acest slalom între calităţi şi defecte, care 
au dovedit atât de multă maturitate încât au vrut să şi strige numele Domnului, în 
reprezentaţii opulente, dar au şi putut să se împotrivească unei ordini sociale sau 
genealogice, dacă o chemare interioară spunea altceva. 

Acum virtuţile au mai curând rol orientativ şi nu ne putem sprijini pe ceea ce ne 
îndeamnă, dar putem să ne amintim de alchimia interioară de care am dat dovadă în 
trecut, când ni s-a întâmplat la fel. 

Sextilul lui Venus cu Pluton este azi un instrument periculos. Riscăm să devenim 
prea ambiţioşi, prea siguri pe ceea ce înţelegem la prima vedere şi să nu dăm deloc 
dovadă de flexibilitate sau de înţelegere şi să privim totul raportând la propria persoană, 
în absenţa totală a empatiei. 

Prin urmare, 8 decembrie este o zi intensă şi delicată. Dacă nu dăm importanţă 
evenimentelor sociale, pentru a repara sau a îmbunătăţi ceea ce vine acum spre noi, 
repetarea istoriei, reiterarea unor întâmplări ce se repetă într-un număr par de ani, ne 
pune în situaţia de a greşi iar şi iar, însă de această dată cu mai multă patimă şi mai 
mult egoism. Aşa cum ne-am obişnuit să gândim, legătura dintre Pluton, ca guvernator 
al Scorpionului, Venus în Scorpion şi Marte în Capricorn, creează dileme adânci celor 
care au în acest stadiu mici îndoieli legate de calea pe care au pornit, de profesie, de 
implicarea într-o asociere sau de idealul pentru care au ales să se sacrifice. 

În măsura în care suntem dispuşi să ne consumăm energia pentru a ne răspunde 
la întrebarea „De ce ni se întâmplă toate acestea?” ziua de azi ne va oferi o importantă 
oportunitate. Însă nu întâmplarea în sine aduce soluţia, ci rafinarea impulsului cu care 
se va interveni, a dorinţei, a gândului care o va întreţine. 

 
 
 
Joi, 9 decembrie 
Pe ultimul sector al zodiei Capricorn, Luna va avea de trecut prin trigonul cu 

Junon şi sextilul cu Uranus, devenind planetă mediatoare opoziţiei celor doi. Această 
relaţie astrală face trimitere la curaj, iniţiativă, la acel element care să pornească dintr-
un vis, dintr-un gând, care să ne trezească din somn sau pe care să-l avem în minte 
imediat ce ne-am trezit brusc. Se poate vorbi despre desprindere de o legătură 
periculoasă, de abandonarea unei relaţii care se dovedeşte a fi păguboasă, periculoasă şi 
care aduce numai probleme. Capul este o zonă sensibil afectată, fie prin atentarea la 
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frumuseţea sa, la forma sa, fie prin deposedarea, în urma unui conflict, de acele podoabe 
personale, instrumente de înfrumuseţare s.a.m.d. 

Pentru că iese din tiparul unei zile obişnuite, 9 decembrie ne aduce bucurii în 
afara vieţii personale aşa cum o ştim sau în afara sectorului social pe care îl frecventăm. 

Abia intrată pe Vărsător, Luna se implică într-o ceartă cu Venus şi, ca efect al 
acestui unghi nefast, oamenii se jignesc, se lovesc prin vorbe sau chiar fizic, se dovedesc 
a fi impulsivi nu pentru că simt în interior un îndemn spre agresivitate, ci pentru că, 
dintr-o slăbiciune interioară, ajung să facă asta pentru a dovedi că sunt puternici. 

Tocmai de aceea, diversitatea acestei zile stă în creativitatea fiecăruia, în 
abilitatea sa de a multiplica valenţele relaţionale şi de a le folosi pentru a spune clar şi 
răspicat „Tu nu te pune cu mine că eu sunt cineva!”, „Dacă te pui cu mine, ai să vezi tu!”. 

Prin urmare, ziua de joi este o zi care ne complică viaţa prin dezlănţuirea 
orgoliului, invidiei, egoismului, importanţei de sine. Unii dintre noi vor percepe această 
zi ca pe una incitantă, care îi motivează să se arunce în valurile vieţii, să se lupte cu orice 
individ care le iese în cale, indiferent că au sau nu ceva de împărţit cu acesta, să 
provoace pe oricine, chiar şi pisicile care caută plictisite prin gunoaie. 

Cei care ieri făceau parte din categoria celor capabili să-şi înţeleagă provocările 
destinului şi care nu s-au dat înapoi de la efort, dacă acesta nu le-a complicat viaţa, au 
parte azi de identificări, de evenimente neobişnuite, fericite, stranii care le vor satisface 
nevoia de mister, inedit, amplu, profund. 

Indiferent din ce categorie facem parte sau spre ce ne îndreptăm, evenimentele 
acestei zile nu vor dura. Ele se produc în ultima zi de mers direct al lui Mercur şi tocmai 
de aceea ne inundă cu informaţii care ne folosesc, ne tulbură mintea şi, ca efect al 
acestora, ne precipitam în fapte superficiale sau fără perspectivă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne diminua instabilitatea minţii 
şi de a ne preocupa de ceva profund sau constructiv. Nu doresc să sugerez că lectura, 
mediaţia, studiul sunt singurele preocupări care duc spre profunzime pentru că aş cădea 
în subiectivism. Personal, le consider pe acestea singurele în măsură să-i redea omului 
forţa, puterea, încrederea şi profunzimea, însă recomandarea merge spre a asculta vocea 
interioară, cea care ne spune ce faptă magică putem săvârşi pentru a câştiga ziua, nu 
pentru a o pierde. 

 
 
 
Vineri, 10 decembrie 
Azi Mercur intră în mers retrograd pentru 20 de zile împlinind, spre seară, un 

sextil cu Venus, care ajunge şi ea la mijlocul primului decan din Scorpion. Pe spaţiul 
acestei zile se mai împlineşte şi un careu Soare-Lilith, periculos pentru cei care lucrează 
în sistemul medical, pentru cei care se află în călătorie pe apă sau care doresc să 
întreprindă una, pentru cei care sunt lideri spirituali, care au de transferat idei nobile 
spre cei care le solicită şi care au nevoie de ele. 

Luând în calcul că Luna şi Saturn sunt în trigon, că Soarele şi Uranus de azi intră 
în toleranţa admisă pentru un careu, lupta dintre bine şi rău, dintre expansiune şi 
reţinere, dintre impuls şi argument, dintre gândire şi instinct se află la o cotă foarte 
înaltă. 

Retrogradarea lui Mercur în Capricorn afectează structurile de bază, cele care au 
statut de schelet, sistem de susţinere, cele situate în locuri retrase, neexplorate încă şi 
cele care se află în adâncimi, dar care sunt cunoscute şi, prin asta, celebre: fosele 
marine, peşterile vizitate sau explorate etc. Maniera în care se va interveni acum prin 
retrogradarea lui Mercur va fi una dificil de corectat. Se va rupe o legătură, se va prăbuşi 
o platformă, se va acoperi o intrare sau se va amâna accesul spre un element, un sit, un 
obiect situat la mari înălţimi. 

În analogie cu acestea, la nivelul structurii umane, ruperea legăturii cu ceea ce 
ne-a făcut celebri, cu ceea ce ne-a ridicat la culmi ale recunoaşterii şi poate chiar al 
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progresului însemna căderea în anonimat, în păcat sau chiar în autodistrugere. Asta 
poate înseamnă boală prin epuizare, despărţire pe motive nervoase, crize de 
personalitate, deconspirarea adevăratelor intenţii prin lipsă de răbdare ş.a. 

Elementul benefic al acestei zile este însă secundar. Nu se poate da vina pe 
societate, pe vecini, pe colegii de serviciu. Nu se poate da vina pe nimeni pentru că, azi, 
vom strica din proprie iniţiativă ceea ce este cel mai important pentru noi. Judecând 
după sextilul Mercur-Venus ce se împlineşte spre seară, ne putem aventura să susţinem 
că relaţiile de prietenie între fiinţe sunt cele vizate, nu cele dinte fiinţe şi obiecte, însă 
tensiunea, nervii, stresul pot fi consumate printr-o bruscare a acestora ori o utilizare 
necorespunzătoare: aruncarea televizorului pe fereastra sau a tăvii cu friptură pe pian. 

Nefiind principal, elementul benefic secondează fiecare eveniment şi ne curtează, 
ca un înger, să ne calmăm, să ne echilibrăm şi să lăsăm toată revolta să se scurgă mută 
în afara corpului. Apropierea lui Marte de Capul Dragonului şi implicit de Mercur şi 
Pluton, cu care se va întâlni duminică, 12 decembrie (NN) şi respectiv marţi, 14 
decembrie (Pluton), dar şi prin stabilirea ascendentului momentului de retrogradare pe 
ultimul grad în Berbec, aduce următoarelor 20 de zile o energie tulburătoare, un 
neastâmpăr care nu se va manifesta pe spaţiul social, ci va fi orientat spre ceea ce este 
mai bun, curat şi paşnic în relaţiile de prietenie pe care le avem, în relaţiile de dragoste, 
în relaţiile dintre părinţi şi copii, dar şi între colegi de serviciu, acolo unde nu există 
competiţie sau dominare. 

Prin urmare, 10 decembrie ne aduce un pas înapoi, o retragere spre o zonă 
unde nu ar trebui să mergem, spre un loc periculos, agresiv şi murdar, adoptând un 
comportament care nu este deloc potrivit îndemnului astral al acestei perioade. Este 
adevărat că forţa subtilă ne tulbură conştiinţele şi ne lasă lipsiţi de ajutor în mijlocul 
unei mulţimi dispusă să linşeze pe oricine îi iese în cale, dar nu acesta este elementul 
asupra căruia trebuie să ne îndreptăm atenţia. Retrogradarea lui Mercur, într-o 
societate educată şi profundă, înseamnă revenirea asupra unor idei insuficient asimilate, 
nu uitare, aversiune, inconstanţă sau lipsă de comunicare. La fel careul Soarelui cu Luna 
neagră, nu ar trebui să aducă un comportament antisocial, ci parcurgerea unor ipostaze 
de verificare în care este necesar să fie dovedit adevărul şi, prin asta, să se probeze 
maturitatea individului. De această dată noi suntem cei care, răscolind după adevăr, 
ajungem să ne pierdem atât de mult în minciuni, încât nu mai ştim ce căutăm şi nici de 
ce am ajuns să fim aşa. Iată deci cum noi suntem cei care dăm o tentă agresivă 
vibraţiilor astrale. În realitate el trebuie să ne întărească, să ne ridice sufletele spre un 
alt nivel, nu să ne chinuie şi mai mult în suferinţe intense sau în sărăcie. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne mobiliza în mod pozitiv voinţa 
şi de a ne închide urechile la ceea ce este neadevăr sau agresiv. Nu este însă cea mai 
dificilă zi în care să luăm contact cu minciuna şi perfidia, Luna şi Saturn sunt în unghi 
bun şi asta înseamnă că în permanenţă ne putem aminti de un exemplu pozitiv, de bune 
practici, de recomandări, dar modele de forţă şi devotament, de sacrificiu sau de 
strălucire şi putere care să ne ajute să zâmbim, dar nu maliţios, ci de bucurie şi 
încântare. 

 
 
 
Sâmbătă, 11 decembrie 
Cu riscul de a stârni unora zâmbete ironice, putem să declarăm ziua de 11 

decembrie ca fiind o zi a vrăjitoarelor. Luna, pe ultimul sector al zodiei Vărsător, trece 
azi prin conjuncţiile cu Neptun şi Chiron şi spre seară avem şansa să participăm la 
opoziţia lui Uranus cu Junon. 

O zi a vrăjitoarelor nu este însă una a puterii sau a înţelepciunii, ci una în care să 
se confunde gândirea cu impulsul şi compasiunea cu binele personal. Pentru cei care 
sunt obişnuiţi cu gândirea mistică sau care au luat deja contact cu ezoterismul, capriciile 
unei vrăjitoare sunt imposibil de controlat de mintea omului obişnuit, datorită 
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ineditului sau a vicleniei, situându-se deci în afara unui etalon al moralităţii. 
Vrăjitoarele nu au stăpâni, chiar dacă îi numesc aşa pe cei din subtil, ci doar 
colaboratori, pe care îi păcălesc şi îi folosesc după bunul plac. În funcţie de deschiderile 
şi percepţiile lor, vrăjitoarele îşi îndreaptă aceste intenţii spre oamenii din această lume, 
păcălindu-i şi folosindu-i pentru a-şi consolida un trai uşor şi îndestulat, sau spre 
cealaltă lume, atunci când sunt mânate de dorinţe mistice ascunse care le vor desfăşura 
orgoliile până la a se considera prezicători, profeţi sau chiar fiinţe de lumină. 

O zi a vrăjitoarelor este deci o zi grea şi plină de piedici şi cele mai multe dintre 
aceste obstacole sunt cu atât mai puternice cu cât este mai naiv şi mai credul cel care le 
întâlneşte. O piedică este uitarea, alta este frustrarea sexuală, iar după acestea lenea, 
frica şi egoismul le găsim încolonate ca furnicile. 

Opoziţia lui Uranus cu Junon este un aspect important care aduce libertate de 
expresie, uşurinţă în a construi relaţii neobişnuite de prietenie, îndrăzneală în a depăşi 
limitele şi a dezvolta o mare aspiraţie pentru a accede în mediile sociale unde se ajunge 
greu sau care nu sunt deschise faţă de noi membri. Jocul acesta este, prin unghiurile 
care se construiesc în această perioadă pe cer, periculos şi tocmai de aceea nu accesul în 
sine este dificil, ci menţinerea sau găsirea unui alt loc, după ce se va considera că noul 
membru nu este conform standardelor. 

Visul puterii, al controlului poate fi azi împlinit şi nu împlinirea acestuia 
constituie problema, ci motivul pentru care este dezvoltat. Cei care se lasă purtaţi de 
aceste ambiţii nu se schimonosesc la faţă aşa cum se întâmplă cu vrăjitoarele din poveşti 
şi nici nu li se deformează corpul, ci se aleg cu deformări ale sufletului, cu întinarea lui, 
cu pervertirea sâmburelui de lumină pe care îl mai au. Mulţi nu dau două parale pe 
astea şi tocmai de aceea privesc tentaţiile acestei zile nu ca pe un element negativ de 
care trebuie să se ferească, ci ca o oportunitate, ca o recunoaştere a meritelor. 

Prin urmare, 11 decembrie ne pune în faţa unor situaţii complicate fără a avea 
timpul necesar pentru a ne pregăti sau pentru a ne răzgândi. Azi se împlineşte proverbul 
„aveţi grijă ce vă doriţi pentru că s-ar putea să primiţi” şi prin ceea ce ni se întâmplă 
rămânem marcaţi. 

Trecem însă prin momente delicate de sensibilitate şi vedem în asocieri 
neobişnuite, întâlniri cu persoanele cu care nu avem nimic în comun soluţia la 
problemele zilei. Este inutil să mai spun că acest impuls, chiar dacă domină spectrul 
acţiunilor acestei zile, este unul care nu modelează caracterele, ci le agresează prin 
asocieri de proastă factură. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lăsă în voia evenimentelor 
zilei, dar, în acelaşi timp, de a ne ţine departe de consum. Ceea ce vine spre noi, pentru 
că îl are pe Uranus implicat, este nou şi ne poate consuma într-o clipă şansă de a trăi 
simplu, discret sau fericit. Nu risipiţi liniştea de o viaţă pe un zgomot de o zi! 

 
 
 
Duminică, 12 decembrie 
Ultima zi a săptămânii ne aduce conjuncţia Marte-Capul Dragonului şi ipostaza 

magnifică a modificărilor de ţintă, obiectiv, scop sau de mutare a centrului de atenţie 
dintr-un sector personal spre unul public. 

Aspectele pe care le conţine ziua se vor împlini până la prânz, ceea ce va da un 
elan special evenimentelor derulate în a doua parte a zilei. Din Peşti, Luna ridică sextile 
cu grupul de planete din Capricorn şi un trigon cu Venus construind tot atâtea 
triunghiuri minore câte planete sunt situate în primul decan din Capricorn. 

Toate acestea sunt privite ca oportunităţi, şanse, deschideri şi provocări, pe care 
le regăsim toate într-o singură zi, graţie Lunii care trece acum prin Peşti. Elegant şi sigur 
pe el, Marte va concentra acum întreaga şansă ce a fost presărată de-a lungul lui 2010. 
Ceea ce nu am putut împlini pentru că nu a fost timp, inspiraţie sau nu au fost bani, ceea 
ce nu s-a putut finaliza pentru că mintea nu ne-a putut ajuta şi poate nici cunoştinţele, 
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nu doar efortul susţinut, nu ne-au fost prieteni în tot aceste an, vin acum să ne ajute să 
depăşim un moment de maximă tensiune. Da, există multă tensiune în această 
conjuncţie, dar este una pozitivă, dinamică, o şansă pe care o avem de câteva ori în viaţă. 
Aflat în exaltare şi trecând prin conjuncţia cu Pluton, ambele în preajma nodurilor, 
oferă oamenilor o nouă viziune asupra vieţii, o deschidere spre o strategie existenţială cu 
totul nouă, asupra căruia poate cel mult am meditat, dar niciodată nu am sperat că ni se 
va înfăţişa în forma aceasta. 

Seriozitatea gândurilor şi, ca o consecinţă a acestora, faptele bune, ajutorul 
acordat celorlalţi sau sieşi, detaşarea de complicaţiile şi tensiunile unui an tulburător 
pentru întreaga existenţă, ne vor da putere şi încredere. Multora încrederea le va încălzi 
sângele în vene şi vor dori să-şi facă dreptate. Nu stă în puterea noastră să judecăm azi 
dacă este sau nu bine, stă însă în puterea noastră să facem în aşa fel încât această 
oportunitate să nu ne ducă spre violenţă. Marte, chiar şi din Capricorn, nu va reuşi să-şi 
domolească aspiraţia pentru vârfuri, culmi, către înălţimi ameţitoare de unde să lanseze 
ordinele cu o voce tunătoare. Tocmai de aceea să dăm gândurilor o formă elegantă, 
blândă prin scop şi intenţie. 

Aspectele dirijoare de karma pe care Nodurile cu regenţii le dau acum ne aduc 
într-un singur loc binele şi neşansa în părţi egale. Suntem puşi în situaţia de a face 
alegeri dificile, dar acestea, pentru a-şi menţine caracterul lor corect, trebuie să fie 
împărtăşite. Înţelegem astfel că evenimentele sociale predispuse acum de planete nu au 
un şablon general şi că ele sunt efecte ale unor intenţii dezvoltate anterior. Curajul şi 
iniţiativa, necesitatea exprimării şi dezvoltării unui punct de vedere propriu, a cuceririi, 
sunt elemente care împlinesc aşteptări nu le construiesc. 

Ceea ce se construieşte azi este de mare intensitate emoţională şi are scopul de a 
ne ajuta să ne definim o nouă dimensiune afectivă a vieţii. Chiar dacă aspectul depinde 
de poziţionarea Lunii în primul decan al zodiei Peşti şi deci ar putea să nu dea acum 
amploare evenimentului şi să nu fie pe măsura temporală a predispoziţiilor celorlalte 
planete implicate, adică pe luni, chiar ani de zile, ceea ce se declanşează acum, dinamica 
vieţii personale, dar şi cutremurul social pe care îl produce prin impunerea unor noi 
devize în traiul personal, face din 12 decembrie una dintre cele mai importante zile de 
peste an. 

Nu ceea ce se întâmplă acum schimbă direcţia, ci ceea ce se naşte acum, ideea, 
intenţia, ambiţia, promisiunea toate acestea dau vieţii un nou mod de a se raporta la 
elementele din jur. Efectul este o schimbare în profunzime. La lumină se vor observa 
doar uşoare reverberaţii, o stare de bine, de libertate, de curaj şi iniţiativă. În spatele lor 
se naşte însă ceea ce ne va ajuta să dăm un sens măreţ vieţii. 

Prin urmare, cu 12 decembrie intrăm într-o nouă etapă. Ea se va împlini însă 
cu calm şi răbdare de-a lungul întregului an 2011, chiar dacă Marte, de această dată, se 
deplasează foarte repede prin Capricorn, grăbind soluţii şi risipind şansele. Pe aceste 
unghiuri vor exista beneficii pentru toţi, însă doar celor serioşi li se va oferi şansa 
împlinirii lor, nu doar a apariţiei de o clipă, asemenea efemeridelor, cum se întâmplă în 
cazul majorităţii. 

Dacă ne gândim ca iniţiativele şi disponibilitatea, forţa şi vitalitatea sunt 
elemente de bază acum, lipsa de măsură în folosirea acestora ne va oferi un spectacol 
social interesant de urmărit şi de analizat. Oamenii au obiceiul de a-şi risipi cu bună 
ştiinţă norocul, de a se încurca în propriile minciuni sau de a consuma în plăceri de o 
clipă acumulări făcute în ani de muncă intensă. Dacă în general se pun toate acestea pe 
lipsa de cunoştinţă, de cultură, de experienţă, deci de cunoaştere, azi ele vor fi cauzate 
de lipsa de control, de siguranţă prea mare în evenimente sociale pe care nu le-am 
programat şi pe care nu le putem controla. Sesizăm din aceste predispoziţii că acum este 
mai important să înţelegem ceea ce ni se întâmplă, decât observarea ori constatarea 
evenimentului în sine. 

Cei care lucrează cu energia, care sunt obişnuiţi să analizeze structurile social 
dintr-o altă perspectivă, vor putea interveni asupra evenimentelor vieţii lor cu forme-
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gând, cu idei-forţă, cu intenţii care să le confere o accelerare a vitezei de lucru, a 
sensibilităţii subtile, a înţelegerii pentru a-şi uşura viaţa. Este important de ştiut că nu 
doar reuşita în sine a ceea ce mobilizam acum este importantă, ci şi seriozitatea cu care 
ne implicăm în aceste tipuri de modificări pentru a face faţă cu demnitate noilor 
responsabilităţi, noilor restricţii, dispoziţii sociale sau modificări de statut, ce vin acum 
spre noi ca efecte, ca împliniri. 

Recomandarea pentru această zi este de fapt o invitaţie de a rămâne în propria 
albie şi de a nu ne aventura mai departe decât ne permit simţurile. Aventura cunoaşterii 
poate fi periculoasă fără un ajutor, fără o supraveghere, fără o susţinere din partea celor 
care nu trăiesc pentru prima dată această ceremonie de decorare. Modestia prinde bine 
oricui, tocmai de aceea să ne străduim să privim dincolo de entuziasm pentru a fi 
pregătiţi de orice. 

 
 
Luni, 13 decembrie 
Azi Luna trece prin conjuncţiile cu Lilith şi Jupiter şi se pregăteşte ca, mâine, la 

puţin timp de la miezul nopţii să treacă prin conjuncţia cu Uranus. Fiind în careu cu 
Soarele (Primul Pătrar), Luna ne tentează azi cu lucruri neterminate, cu probleme care 
nu au soluţii, adică ne va restrânge întregul spectru al gândirii spre lucruri care nu au 
deloc importanţă, care sunt pe cale să se soluţioneze fără a ne mai implica în derularea 
evenimentelor. 

13 decembrie este o zi de repetare, de reînviere a complicaţiilor săptămânii 
anterioare, a reuşitelor şi succeselor pe care această săptămână l-a înregistrat şi nu are 
deloc putere să ne aducă evenimente noi, cu forţa, cu prospeţime ori cu ineditul cu care 
suntem, din cauza aspectelor ultimelor luni, atât de familiari. 

Azi minciuna nu răneşte în mod direct, ci doar ocultează stări sufleteşti. Tocmai 
de aceea, tot ceea ce nu se spune azi nu este neapărat ceva rău şi nici periculos. Oamenii 
se simt mult mai în siguranţă dacă se adună, dacă îşi reduc vocabularul, dacă se evită 
unii pe alţii, dacă nu-şi respectă promisiunile sau dacă aleg să se mintă uşor. Judecând 
după conjuncţia Lună-Jupiter ce se va împlini spre seară, vocaţia de lider este, prin 
efectul cumulat al ezitărilor de peste zi, vizibil afectată. În acest sector nu va fi însă 
vorba de minciună şi nici de diplomaţia cu care adevărurile dureroase se spun în 
termeni dificil de înţeles pentru cel mai puţin educat, ci este vorba de ezitare, de teamă, 
de reţinere. Cei cu viziune se vor teme azi pentru ceea ce li se pare că se întrezăreşte în 
viitor, pentru ceea ce cred că li se va întâmpla sau pentru ceea ce vor prevedea pentru 
ceilalţi. Durerea a ceea ce anticipează îi izolează şi, dacă refuză să exprime în cuvinte 
ceea ce simţ sau văd, procesele complicate pe care le vor declanşa, vor somatiza toate 
aceste spaime şi dintr-odată îi vor apuca durerile de spate, de ochi, de cap sau se vor 
confrunta cu o stare de slăbiciune generală. 

Prin urmare, 13 decembrie este o zi care nu ţine cont de puterile fiecăruia sau 
care nu dă fiecăruia, aşa cum cărţile sacre ne învaţă, după puterea lui. Azi ni se oferă 
informaţii pe care în mare parte nu le înţelegem sau intrăm în contact cu sentimente pe 
care nu le putem trăi. Pentru a face faţă acestora, alegem să ne retragem, să facem un 
pas înapoi, să refuzăm comunicarea, să ne izolăm într-o lume imaginară care nu ne 
poate oferi decât satisfacţia siguranţei departe de ceea ce ne înspăimântă aici. Azi nu ne 
atrag lucruri concrete şi de aceea ni se pare că oamenii vorbesc în dodii, iar noi le 
răspundem la fel. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne strădui să înţelegem 
elementul abstract cu care intrăm azi în contact. Mintea este cea care ne spune dacă este 
sau nu real şi, a ne folosi întreaga convingere pentru a da crezare unei fantezii, înseamnă 
a deveni creatori. Calitatea creaţiei nu poate fi însă anticipată într-o analiză generală, 
dar putem să ne străduim să nu dăm viaţă furtunilor pe care le-am trăit de la începutul 
lui noiembrie până acum, dar nici viziunilor egocentriste, ce îşi găsesc săptămâna 
aceasta un loc de frunte în categoria avertizărilor. 
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Marţi, 14 decembrie 
Ziua de 14 decembrie nu este importantă doar pentru că Luna trece prin preajma 

lui Uranus, ci, ca o consecinţă a acestei conjuncţii, evenimentele se vor răsturna din 
ordinea lor firească, dar şi pentru că Mercur, aflat în mers retrograd, va trece prin 
preajma conjuncţiei cu Pluton şi Marte, la doar 10 minute diferenţă de conjuncţia 
perfectă Marte-Pluton. Practic îi avem în conjuncţie pe Marte, Mercur şi pe Pluton 
atunci când Luna trece grăbită prin ultimele grade ale zodiei Peşti, deci participând la o 
altă conjuncţie, dar nu atât de strânsă, împreună cu Uranus şi Jupiter. 

Acest moment de fuziune este unul cât se poate de complicat pentru bunul mers 
al lucrurilor, aşa şubred cum era el. Nici Pluton şi nici Mercur în Capricorn nu comportă 
vreo calitate specială, doar Marte este pe acest semn în exaltare şi tocmai din această 
cauză se va pune azi prea multă bază pe aspiraţie, pe dorinţă, pe acţiunea în sine, de 
parcă doar atât mai lipseşte pentru ca două elemente să intre într-o fuziune forţată. 

Privind acest aspect rar prin prisma conjuncţie Pluton-NN care s-a consumat 
anterior, putem să invocăm pentru această suprapunere motivul viciului, al arderilor 
inutile, al rezistenţei în faţa noului şi al distrugerilor din ambiţii prosteşti, din răutate 
sau din neputinţa de a ţine pasul cu noile schimbări. 

Greu de înţeles şi integrat în contextul deja frământat al vieţi sociale, gradul al 
cincilea din Capricorn este semn de slăbire prin dezvoltarea agresivităţii, de consum 
interior pentru a menţine o coeziune în grup. În trăsăturile acestuia găsim provocarea 
drept cauză a acestei descinderi, însă nimic despre bunele intenţii, despre caracterul 
constructiv al unei astfel de descinderi. Se consideră deci că vibraţia acestui grad este 
preambulul la un mare eveniment pe care acum, cerul acestei zile, doar îl anticipează 
sau căruia i se pun bazele. 

Mercur a mai trecut peste Pluton pe 6 decembrie şi practic, ceea ce aduce acum, a 
fost început atunci. Nu se poate însă neglija relaţia lui Marte pe acest grad care tulbură 
apele indiferent de locul unde se manifestă producând, prin obiectivare şi detaşarea pe 
care o impune necesitatea atingerea scopului într-o confruntare, într-un război, 
aplicarea unui tratament egal tuturor actorilor participanţi la acest teatru social, tuturor 
celor care întregesc cercul magic, cercul din jurul forţelor astrale. Aşadar, evenimentul 
principal al acestei fuziuni planetare Mercur-Marte-Pluton este inversiunea privită ca 
finalitate. Ceea ce nu ne-a fost îngăduit acum se va împlini, ceea ce era şubred, acum va 
deveni trainic, ceea ce a fost acuzat se va schimba dintr-odată în valoare şi apreciere, iar 
ceea ce nu a fost cunoscut ni se revelează. Nu am certitudinea că tot ceea ce vine acum 
spre noi ne este util, cum nu am certitudinea că, dacă ne este util, putem şi înţelege ceea 
ce ni se întâmplă. Valorile sufleteşti sunt acum, graţie vitezei cu care se deplasează 
informaţia, accesibile oricui, dar nu şi înţelese. Putem însă pune pe seama acestei 
conjuncturi frământări sociale, dispute între state, tendinţa de a rupe o analiză, 
renunţarea la o monedă sau adoptarea uneia, schimbul de valori între state pe 
considerente istorice, aderarea, fuziunea sau reîntregirea unor teritorii, schimbarea unui 
lider pe considerente materiale, financiare. 

Dezideratele sunt elementele care ne încălzesc sufletele şi ne incita simţurile. A 
ne stabili acum o ţintă înseamnă a ne lăsa conduşi de dorinţa de a demonstra, de forţa 
cu care ne ambiţionăm să cerem un loc privilegiat. Prin aceste fapte numele trebuie scris 
cât mai sus, chiar dacă meritele nu vor dura. 

În viaţa personală aceste suprapuneri aduc gânduri de acumulare şi reţinere, de 
atragere a banilor, a lucrurilor, de a da acestui sector al vieţii o notă simplă, stabilă. 
Dacă există probleme nerezolvate din cauza cărora multe dintre cupluri nu pot merge 
mai departe, dificultăţile nu îi fac pe aceştia să-şi destăinuie cele mai ascunse gânduri, 
nu-i încurajează să vorbească despre asta şi implicit să se înţeleagă, ci, în mod 
miraculos, îi duc pe aceştia spre a se simţi eliberaţi de tensiunea interioară care i-a dus 
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la conflict, alimentându-l. Dacă este vorba de orgoliu, atunci conflictul va persista şi va 
lua o formă social amplă, implicând asociaţi, prieteni sau chiar structuri administrative 
în dispută, pentru că fiecare dintre cele două părţi să se simtă protejaţi de societate aşa 
cum în viaţa de familie nu se simt. Dacă disputele au fost, aşa cum ne-au indica 
conjuncturile anterioare, susţinute pe confuzii, decalaje între replici, rutină, neputinţa 
de a asculta sau înţelege punctul de vedere al celuilalt, maniera stabilă prin care 
evenimentele se vor derula va aduce stabilitatea pe care ne-am dorit-o, dar la care nu am 
sperat pentru că niciun semn nu indica atingerea acestui moment de echilibru. Aici se 
poate include şi relaţia cu sine. Având un semn cardinal atât de încărcat, vor creşte 
instabilitatea şi teamă, fobiile, incertitudinea sau, de partea cealaltă, ambiţiile prea 
mari, curajul necontrolat, consumul sever al forţelor interioare pentru o satisfacţie, 
pentru o distracţie, pentru a exalta simţurile. Din nefericire distanţa de la impuls până la 
consumul total este prea scurtă şi, în tot acest timp, efortul depus pentru a ne simţi bine 
este unul mult mai mare decât altădată, ca şi cum nimic nu durează, ci dimpotrivă, 
parcă orice am face, în loc să ne sporească sentimentele, liniştea, confortul, le 
diminuează. 

În plan social impulsul acestui aspect este acela de a ne tenta cu fapte ample, 
complexe, cu demersuri care se întind pe o perioadă mare de timp, cu implicarea unor 
persoane situate la mari depărtări sau pentru a cuceri o întindere mare ca spaţiu, 
teritoriu ori ca profunzime. Dacă ne referim la fapte, acestea vor fi dominate de 
perseverenţă, de ambiţia de a asimila, atrage ori de a domina mai mult decât s-a 
întâmplat până acum, iar dacă este vorba despre comportament atunci acesta va fi 
dominat de instabilitate, stres, tensiune. Toate acestea au ca scop distrugerea unor 
structuri vechi şi ridicarea acestora în cel mai mare secret sau în mod nedeclarat al 
părţilor care formează un întreg. 

Dacă în viaţa privată acest aspect ne duce spre depăşirea unui impas sau spre 
confruntarea părţilor într-un sector lipsit de motivul disputei, pe spaţiul public acest 
lucru nu se poate desfăşura la fel. Evenimentele, pentru că se produc pe un semn 
cardinal, nu au amploarea şi nici durata necesară pentru a se desfăşura pe spaţiul public 
aşa cum se intenţionează în particular şi, în următoarele 30-45 de zile, mulţi vor avea 
impresia că sunt ghinionişti, că nimic nu le iese, că orice ar face nu au şansă, dar nici 
susţinerea necesară pentru a construi lucruri plăcute, profunde ori durabile. Totul este 
însă coordonat de minte şi cei mai mulţi care vor gândi aşa nu vor sesiza că în realitate 
insuccesul se datorează instabilităţii, demarării mai multor proiecte în acelaşi timp, 
agitaţiei, frici de insucces. Se poate vorbi aici despre lăcomie, pentru că doar ea îi 
motivează atât de aprig să meargă pe mai multe fronturi în acelaşi timp, doar ea îi ţine 
să nu renunţe la ceea ce nu este acum de maximă prioritate. Problema principală va fi 
însă cea legată de stabilitatea materială, de bani, de proprietăţi de drept sau de valori 
circulare, de avuţie, casă, avere, patrimoniu, masa succesorală, orientată în aşa fel încât 
atunci când ne aşteptăm cel mai puţin sau cu puţin timp înainte ca demersul să se 
finalizeze, alte elemente, persoane sau grupări să intervină cu aceleaşi intenţii. 

A doua parte a zilei, prin trecerea Lunii în Berbec ne aduce un conflict de 
interese. Sunt pierdute din vedere detalii importante sau în mod concret sunt pierdute 
obiecte importante, sunt rupte legături de prietenie, parteneriate sau se iau hotărâri în 
această direcţie. Este însă doar un impuls şi nu sunt semne că această revoltă, că acest 
mod de a protesta împotriva unei impuneri, împotriva unei ordini cu care nu am rezonat 
niciodată, va dura. 

Prin urmare, ziua de 14 decembrie se înscrie în categoria celor mai importante 
zile ale anului 2010, chiar dacă trăsăturile sale se încadrează mai curând în valentele lui 
2011. Atât viaţa privată, cât şi cea socială sunt tulburate de evenimente cu care nu 
suntem obişnuiţi şi pe care nu le putem coordona uşor şi simplu. Obiecte pierdute, 
uitate, abandonate, risipite, însuşite ilegal ori la limita legii sunt acum căutate, solicitate, 
revendicate din dorinţa intensă de ne spori avutul personal sau de a ne îmbunătăţi 
imaginea socială. Ceea ce facem nu este deloc un simplu demers pentru că totul se va 
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complica atât de mult încât, la final, dacă ne vom alege numai cu o parte din ceea ce am 
solicitat, cerut, luat, revendicat, este un caz fericit. 

Ziua de 14 decembrie ne aminteşte de lupta de clasă, de raporturile antagoniste 
între două sau mai multe grupări cu concepţii diferite, care nu pot ajunge la o înţelegere 
şi care sfârşesc prin a ajunge într-o confruntare. Asta pentru că nu disputa în sine este 
prioritară, nici solicitarea sau ideea susţinută în acest tip de relaţie, ci finalitatea a ceea 
ce părţile nu cunosc şi, dacă ar cunoaşte, nu şi-ar dori să se întâmple. 14 decembrie este 
pentru cine are urechi să audă şi minte să înţeleagă o zi de renunţare la vechie metode, 
de modelare a caracterului său de ajustare a impulsurilor până la limita în care poate 
ceda, în mod diplomatic şi superior, sau renunţa pe deplin la demersurile, atacurile 
virulente sau la intenţiile de dominare prin fragmentarea adversarului pe ideea „Divide 
et impera!”. 

Recomandarea pentru această zi este acea de a nu ne permite revolta, 
agresivitatea, răzbunarea, nemulţumirea sau orice altă formă dinamică de intervenţie 
asupra anturajului sau asupra propriei fiinţe. Este mult mai bine şi mai constructiv să ne 
ocupăm de calitatea lui Marte în Capricorn (gândire, profunzime, toleranţă), decât de 
impulsurile teribiliste ce iau naştere din conjuncţia Marte-Mercur pe Capricorn. Dacă 
evenimentele sunt scurte, ca şi demersurile, vom avea succes indiferent cu ce gânduri 
acţionăm, dar finalitatea va avea altă calitate. Dacă suntem înţelepţi şi facem acum un 
pas înapoi, de pe o zonă care în scurt timp se va surpa, vom fi capabili se progresăm în 
2011. Dacă nu, tot anul vom căuta un mod de a ne ridica la nivelul la care suntem acum, 
pe final de 2010. 

 
 
 
Miercuri, 15 decembrie 
Opoziţia Lunii cu Saturn ce se împlineşte azi aduce risipire, o scădere a 

randamentului, uitare, nesiguranţă în proiecte practice şi lipsă de consistenţă în 
demersurile cu caracter spiritual. Berbecul este un semn prea dur pentru Lună, tocmai 
de aceea evenimentele pe care le predispune sunt încărcate fie de agresivitate, fie de un 
dramatism aparte. Se spune că în aceste perioade oamenii se pierd cu firea, nu mai ţin 
cont unii de alţii şi, din considerente practice legate de siguranţă, stabilitate, confort, 
ajung să încalce reguli nescrise ale convieţuirii în grup. 

Impulsivitatea pe care o resimt oamenii când Luna trece prin Berbec este o 
realitate, însă acordând prea multă importanţă acestui aspect şi nesocotind cauza, 
motivaţiile, poate chiar justificările, importante pentru a particulariza fiecare problemă 
la nivelul individului, este o greşeală. Teoriile moderne ale astrologiei karmice atribuie 
Berbecului elementul de evoluţie al Racului, domiciliul Lunii, pe care îl protejează şi îl 
dezvoltă de-a lungul existenţei sale. Cultivând elemente de un puternic rafinament, de o 
abnegaţie neegalată în tot zodiacul, dar având sâmburele de revoltă ascuns printre 
ambiţii şi îndoieli, Racul îşi trăieşte două vieţi în paralel: prima este cea care reprezintă 
încărcătura de speranţe şi curiozitate, de subtilitate şi forţă, iar altă, de care ştie numai 
el, este un produs sintetic construit din eşecurile vieţilor anterioare. 

Extinzând acest exemplu la nivelul grupurilor, astrologia previzională indică 
intervalul trecerii Lunii prin Berbec drept o perioadă de elevare şi curaj, de desprindere 
de ceea ce este dureros, de dezvoltare a unei laturi asupra căreia s-a lucrat într-o altă 
perioadă a vieţii. Acum, când Saturn trece prin Balanţă, restricţiile sociale sunt însă greu 
de suportat. Ele au un caracter constructiv, dar, raportat la nevoile personale, la dorinţa 
arzătoare de zbor, creştere, înălţare, progres, strălucire, nu fac decât să amplifice şi mai 
mult grija, efortul, disperarea, iar eşecurile vin în cascadă. Pentru mulţi dintre noi, 
opoziţia grupului, a societăţii, constituie provocări pentru a ne depăşi condiţia, pentru a 
ne dezvolta o latură şi mai puternică sau pentru a ne maturiza. 

Prin urmare, 15 decembrie nu este o zi lipsită de evenimente. Ea aduce 
întâmplărilor un caracter personal, o notă originală, una izvorâtă dintr-un preaplin 
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sufletesc, dar de care nu s-a ştiut. Mulţi oameni nu prea au secrete sau cel puţină aşa 
susţin. Azi vom descoperi cu stupoare că până şi despre aceştia nu ştim tot şi poate şi cei 
în cauză vor fi surprinşi pentru că impusul astral ne îndeamnă pe toţi să ne protejăm 
acea latură a personalităţii, a Eului, a sufletului, despre care doar noi ştim şi poate, în 
totalitate, nici noi nu o cunoaştem. 

Recomandarea pentru această zi este acea de a nu ne lăsa prada îndoielii sau 
nesiguranţei. 

 
 
 
Joi, 16 decembrie 
Mijlocul săptămânii ne aduce trecerea lui Mercur peste Capul Dragonului, 

trigonul Soarelui cu Luna, dar şi un careu pe care Soarele îl împlineşte cu Jupiter. Cea 
mai mare parte din zi Luna va fi în Berbec încercând o îndulcire a situaţiei prin bucurii 
simple şi personale, indicate de sextilele pe care le va ridica împreună cu Neptun şi 
Chiron. 

În aparenţă, ziua va fi zdruncinată de vorbe, discuţii fără rost, complicaţii sociale 
deduse din informaţii sau obstrucţionarea unor demersuri pentru că nu s-a folosit tonul 
potrivit, cuvântul cheie sau informaţia cea mai importantă. Spun aparenţă, pentru că în 
realitate centrul de greutate este cel care porneşte din dispute de natură organizatorică, 
dispute între structuri, nivele sociale, între generaţii, ce apar brusc şi în care fiecare 
parte va invoca motivul dreptăţii, al înţelegerii eronate ce li se aplică, a deposedării de 
drepturi sau a înstrăinării. 

Astfel de lucruri se tot întâmplă de o săptămână încoace şi mulţi dintre noi nu vor 
sesiza că ziua de 16 decembrie va fi diferită de cea de 15 sau de cea de 17. Ceea ce aduce 
totuşi nou în palmaresul evenimentelor acestei săptămâni, sunt divergenţele de opiniei 
care fac trimitere prea departe în trecut, mergând spre originea lucrurilor, spre etnie, 
spre educaţie, spre statut sau spre o anumită orientare ce alimentează acest statut. Este 
semn de conflict cu oamenii legii sau de subminare a autorităţii pentru cei care lucrează 
în domeniul juridic sau care prestează activităţi tangente la sistemul educaţional. 

Relaţiile personale pe careul dintre Jupiter şi Soare sunt mânate de orgolii şi 
alimentate de ambiţii ce se dovedesc a fi mai mare decât posibilităţile. Prin acestea, 
multe dintre datorii pot fi plătite fără a considera prin asta că se comite o eroare. Dacă 
privind în aspectul pozitiv, a plăti o datorie înseamnă a scăpa de o greutate, de o sarcină, 
a depăşi o etapă, dar în sensul negativ, faptele ce pornesc de aici susţin răzbunarea, 
conflictul şi revolta. Un asemenea aspect, cum se întâmplă azi, este tulburător pentru că 
nu se poate face o clară distincţie între ceea ce este pozitiv şi ceea ce este negativ atunci 
când se plăteşte, se achită sau a înapoiază ceva. Regulile karmice, impregnate puternic 
de trăsături personale şi anunţate de trecerea Lunii prin Berbec, seamănă mai curând a 
revenire la un rău pe care nu l-am dorit, la o construcţie mai veche, nu pentru a o folosi 
aşa cum s-a întâmplat în trecut, ci pentru a depăşi momentul de impas în care ne aflăm 
acum. Toate acestea azi se construiesc prin cuvânt, prin dialog, prin tratative sau prin 
mesaje. 

Prin urmare, 16 decembrie, pentru cei care doresc să se implice în social cu 
intensitate sau care sunt nevoiţi să facă asta datorită proiectelor pe care le au în 
derulare, este o zi de suprasolicitare, de complicaţii comportamentale, de dureri 
sufleteşti provocate de despărţiri sau jigniri. Azi auzim o poveste interesantă, o 
întâmplare stranie, o cazuistică neobişnuită şi toate acestea ne atrag atenţia spre 
exterior. Prin conţinutul lor, aceste informaţii sunt negative pentru că nu clarifică şi nici 
nu soluţionează, ci mai curând amplifică îndoială sau ramifică ipoteza în şi mai multe 
variante. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne limita la cât ştim şi înţelegem 
prin instrumente comune. Azi sunt periculoase orice substanţe care stimulează, oricât 
de inofensive s-au dovedit anterior. Căldura este azi o sursă de echilibru şi linişte. 
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Vineri, 17 decembrie 
Trecând prin Taur, Luna ridică azi trigoane cu grupul de planete din Capricorn şi, 

spre finalul zilei, trece prin opoziţia cu Venus. 17 decembrie este o zi de căldură, de 
identificare a acelor sentimente care trebuie împărtăşite, de aducerea la lumină a acelor 
gânduri sub impulsul cărora oamenii să se cunoască mai bine, să-şi poată cultiva sau 
descoperi ceea ce au în comun şi să se apropie mai mult unii de ceilalţi. Relaţia dintre 
Taur şi Capricorn este una specială, ce aduce acum mai mult a lirică existenţială, decât a 
dispute karmice. De aceste direcţii nu sunt afectaţi doar cei care sunt născuţi în aceste 
semne, ci toate zodiile. 

17 decembrie este deci o zi a întrebărilor despre mersul lucrurilor, despre direcţia 
spre care ne îndreptăm, despre alegerile pe care le facem pentru a ne stabiliza într-un 
domeniu sau pentru a ne extinde într-altul, pentru a învăţa lucruri noi sau pentru a 
asimila dintr-o altă dimensiune ceea ce un apropiat, grupul de apartenenţă sau viaţa 
însăşi aşteaptă de la noi. 

Mulţi se vor simţi azi împinşi spre creaţie şi ceea ce aduce azi doar va semăna a 
impuls artistic, dar el va fi în realitate o orientare spre epurare, purificare, desprindere 
de întreg, redescoperirea acelui drum greu, anevoios care este specific propriei existenţe 
şi pe care le-am refuzat anterior. Pe aceste influxuri mulţi dintre oameni se vor lansa în 
proiecte ambiţioase şi pentru a le îndeplini se vor simţi încurajaţi însă ajutorul primit 
este, pe un asemenea context, rece şi distant, un semn de decădere într-un bine care 
complică viaţa şi mai mult sau care aduce şi mai multe datorii. 

Dacă în sectorul vieţii comune, aceste vibraţii cosmice îi îndreaptă pe oameni 
spre împrumuturi, compromisuri, asocieri pe baza unor eşecuri comune, suferinţe 
comune, într-un sector al evoluţiei spirituale impulsurile sufleteşti duc spre izolare, 
singurătate, renunţare la alimente, bucurii, tratament, lumină sau desprinderea de acele 
obiceiuri cu care nu eram împăcaţi. 

Indiferent ce vom alege şi indiferent care va fi soluţia pe care o vom intenţiona, 
acţionând cu intensitate, ambiţie sau redundanţă, seara acestei zile ne va aduce o 
strângere de inimă, o teamă în a împărtăşi ceea ce s-a întâmplat peste zi, un refuz al 
comunicării şi prin asta confruntarea cu riscul de a devia de la bunele moravuri, 
aspiraţie, educaţie. 

Prin urmare, 17 decembrie este o zi care dezvoltă calităţi împotriva 
sensibilităţii sau tăriei de caracter, aducând la lumină elemente sufleteşti de care în 
condiţii normale oamenii vor să scape. Sunt blamate intuiţia, gândirea analitică, 
iertarea, înţelegerea şi încurajate impulsivitatea, dominarea prin forţă, deformarea 
intenţionată a ideilor, scopurilor pentru a alimenta dorinţa de diversitate sau pentru a 
combate plictiseala, renunţarea la statut. 

17 decembrie este o zi de agresare a femeii sau a trăsăturilor feminine în ipostaza 
în care acestea sunt puternice, expansive, lipsite de simţul pericolului. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a realiza o selecţie pozitivă a 
informaţiilor, impunându-ne prin voinţă, educaţie sau prin asocieri cu oameni de 
condiţie bună, peste care aceste impulsuri trec neobservate, pentru a preţui ceea ce are 
natura mai frumos, graţios şi blajin: feminitatea! 

 
 
 
Sâmbătă, 18 decembrie 
Dacă am crezut că dificultăţile zilei de 17 decembrie au trecut cu noaptea ne 

înşelăm. Azi, prin împlinirea sextilului Soare-Neptun, trecerea lui Mercur retrograd în 
Săgetător, dar şi prin perfectarea careului Soare-Uranus, vom fi atât de siguri că 
greşelile sunt în realitate fapte bune încât vom fi în stare să aruncăm pe fereastră efortul 
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întregului an 2010 pentru a da curs unei dorinţe de răzbunare, impulsului tulburător de 
a cerceta ceea ce nu ne este dat să înţelegem, de a ne însuşi ceea ce nu ne este util, de a 
visa spre o schimbare benefică de statut prin compromisuri, fapte rele, dispute. 

Nu trebuie să luăm în uşor ceea ce ne aduce această zi pentru că forţele pozitive şi 
negative se amestecă atât de mult încât iluzia succesului îi va atinge chiar şi pe cei mai 
pregătiţi, chiar şi pe cei pentru care fluctuaţiile câmpului astral nu le produc modificări 
majore de comportament. Eroarea se va infiltra peste tot şi primul efect va fi oboseala. 
Dacă până acum ne cunoşteam propriul corp şi ştiam să interpretăm semnalele, 
avertismentele şi eram pregătiţi pentru efort sau pentru relaxare, acum nimic din ceea 
ce percepem nu seamănă cu ceea ce ştiam şi mai afectaţi vor fi cei care au deja instalate 
afecţiuni pe care încearcă să le trateze ştiinţific, pe baza unei medicaţii. Azi îi va tenta 
schimbarea medicaţiei, a mediului, a spitalului sperând că în felul acesta vor rezolva o 
mare problemă. Iluzia înţelegerii, a cunoaşterii, a atingerii informaţiilor corecte ne duce 
azi în pragul unor erori de judecată şi prin acestea în punctul de a săvârşi cele mai 
proaste fapte ale lui 2010. 

Avem mai mult de o lună de zile de când experimentăm evenimente personale şi 
sociale care nu sunt fireşti, care nu pot fi încadrate într-un trai normal şi, prin 
perspectiva lor, înspăimântă. Până acum am fost ajutaţi să ne ţinem cu firea să nu 
stricăm armonia, chiar şi firavă, pe care o mai aveam, însă azi ne cuprinde dorul de 
libertate pe care îl vom înţelege greşit şi vom fi tentaţi să-l aplicăm eronat. A fi agresiv, a 
te arăta aşa pentru că acesta este impulsul, a avea reacţii colerice pentru că aceasta este 
natura, aşa este temperamentul, pentru că aşa este firea, este una, dar lucrurile iau o 
altă direcţie atunci când se adoptă acestea ca pe soluţii unice pentru a scăpa de o 
tensiune de ordin intern. Ca evenimente aspectul aduce întâi precipitare în fapte cu 
caracter social şi apoi distrugerea liniştii căminului, schimbarea locuinţei, abandonarea 
tradiţiei, renunţarea la vechile metode. 

Această gravă eroare ne aduce, după explozia care consumă tensiunea, păreri de 
rău, rugăminţi, cuvinte ce pot impresiona, linguşeli faţă de cei care au rezistat 
conflictului şi prin asta se atinge o a doua etapă a disputei, ce va avea o intensitate mai 
mică în plan social, dar va fi foarte intensă în planul vieţii private. 

Pentru că luminariile (Soarele şi Luna) au cu Neptun şi Uranus aspecte inverse 
(Soarele are cu Neptun sextil şi cu Uranus careu, iar Luna sextil cu Uranus şi careu cu 
Neptun) evenimentele vor fi alimentate de raţionamente pe care sufletul nu le poate 
accepta. În felul acesta 18 decembrie este o zi de tulburare a vederii, a luminii interioare, 
a înţelegerii, a simţului care ne ajută în orientare. Toate se întretaie şi dacă refuzăm să 
gândim fiecare pas şi alegem doar acţiunea vom fi protejaţi de etapele intermediare, 
dacă vom dori să cuprindem în sensuri evenimentele şi deopotrivă sentimentele, totul va 
merge spre teamă, incertitudinea şi pe acestea deciziile nu pot fi decât greşite. 

Prin urmare, 18 decembrie ne aduce din nou un regal de forţe. Diferenţele 
dintre impulsuri şi raţiune, dintre recomandări şi decizii, dintre cursul evenimentelor şi 
ceea ce am cerut, solicitat sau ceea ce am aşteptat să primim, ne rupe de studiu, de 
cercetare, înţelegere şi ne consumă energia pentru a supravieţui. În ciuda a aceea ce, la 
suprafaţă, planetele ne indică, 18 decembrie este o zi de supravieţuire, însă nu pentru că 
suntem acum în faţa unui pericol catastrofal, ci pentru că ni se cere să ştim ceea ce nu 
am învăţat, să facem ceea ce nu ni s-a spus şi să împlinim aşteptări despre existenţa 
cărora nu am ştiu niciodată. Dacă discipolul poate înţelege recomandarea Filocaliei de a 
dărui şi ceea ce nu are, omul comun se vede însă în imposibilitatea de a gândi corect, de 
a fi confortabil în lipsuri sau deposedări, de a renunţa la acumulările sale, la avuţia sa şi 
de a înţelege că toate acestea nu-i trebuiesc. Şi pentru că niciodată nu este suficient cu 
cât ni se întâmplă, caracterul negativ al evenimentelor acestor zile vine din perspectiva 
lor. În următoarele luni ceea ce va însemna decizie pentru stabilizarea familiei, comerţ 
cu amănuntul, justiţie, asocieri pe motivul creşterii puterii de influenţă, atunci când se 
va face trimitere spre ceea ce s-a elaborat sau s-a hotărât acum, va fi supus eşecului sau, 
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pentru a supravieţui, va trebui să fie acceptat un nou compromis, de această dată mai 
mare decât cel de acum. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne implica în activităţi personale 
care au trecut de-a lungul vieţii testul corectitudinii. A face fapte bune nu trebuie să fie 
azi un produs al intuiţiei de moment, ci efectul unui plan, al unei scheme. 

 
 
 
Duminică, 19 decembrie 
Prima parte a zilei aduce puţină înţelegere, echilibrare în problemele personale, 

dar şi o îndulcire a relaţiilor sociale. Luna, pe ultimul segment al exaltării sale (Taur) 
aduce o triere a preocupărilor care cer finalizare urgentă şi înclinaţia spre activităţi de o 
mai mică amploarea şi cu un factor de risc mai mic. Pentru că înainte de răsăritul 
Soarelui, Luna trece în Gemeni, liniştea, aşa cum este ea dorită, nu va putea fi atinsă, iar 
faptele sociale care ne-au aglomerat programul în zilele anterioare ne curtează din nou 
însă acum, pentru că avem deja o anume experienţă, vom dovedi mai multă pricepere în 
luarea deciziilor, dar şi în abordarea timpului. 

Lupta cu timpul ia azi forme ciudate. Unii nu se vor preocupa deloc de program, 
de planuri, de scheme, de ceea ce şi-au propus din timp că vor face azi, iar alţii se vor 
aglomera şi mai mult, fiind practic imposibil de abordat ziua de 19 decembrie ca pe o zi 
obişnuită în care activitatea să alterneze cu momentele de pauză. 

Când Soarele şi Chiron sunt în sextil oamenii au pretenţia că sunt mai activi, mai 
puternici, mai înţelepţi, îşi pot hotărî singuri destinul, dar nu se pot detaşa de 
prejudecăţile pe care educaţia, la care fac acum apel, le-a format. Prin răsucirea 
acestora, deoarece trecem printr-un careul Junon – Mercur retrograd, ingredientele 
judecăţii, maturitatea şi regulile la care vom face acum apel sunt atât de vechi şi de 
depăşite de evenimentele sociale încât nici noi, cei care le folosim, nu ni le mai amintim 
aşa cum erau. Totuşi, le folosim, facem trimitere la ele şi cei care nu le respectă sunt 
acuzaţi de trădare, de lipsa de profesionalism, lipsa de comunicare, indiferenţă, 
minciună. 

Mulţi dintre cei care sunt puternic implicaţi în astfel de evenimente nu prea vor 
şti despre ce vor vorbi şi vor confunda curajul cu tupeul şi înţelepciunea cu prejudecata. 

Prin urmare, cu 19 decembrie încheiem săptămână în confuzie şi judecăţi 
pripite. Azi vom greşi faţă de prieteni, cerându-le prea mult, intervenind în viaţa lor, 
solicitând răspunsuri acolo unde nici întrebarea nu este clară, dar şi lansarea unor 
pretenţii pentru soluţionarea cărora este nevoie de timp. Consumând timpul pentru a 
soluţiona pretenţii elaborate fără simţul realităţii ne consumăm din oportunităţi. 
Întreaga săptămâna pe care o încheiem acum am dus o puternică luptă interioară 
pentru a ne menţine într-un cadru echilibrat, pentru a spori forţa interioară, pentru a nu 
uita cine suntem şi pentru ce lucrăm într-un anumit domeniu. Cei versatili vor resimţi 
această zi ca pe o cădere în gol, nu pentru că nu vor găsi oameni care să le rezolve 
problemele, ci pentru că vor lansa pretenţii în crescendo şi nu vor fi mulţumiţi de 
evoluţie. 

În cel mai fericit caz azi vor simţi nevoia de vorbim mai mult decât de obicei, să 
evadăm din greutatea impusă de responsabilitate, să ne schimbăm numele în „Bond, 
James Bond!” ridicând galant dintr-o sprânceană sau să ne maimuţărim în faţa oglinzii 
jucându-ne cu fardurile mamei ori cu aparatul de ras al tatălui. 

Este important azi să fim ponderaţi şi, de asemenea, este necesar să ştim că din 
exterior, pentru asta, nu vom primi nici un ajutor, ci dimpotrivă. 

 
 
Luni, 20 decembrie 
Ultima conjuncţie Soare-Mercur de anul acesta, din cele cinci programate în 

2010, se va împlini la doar câteva ore de la miezul nopţii, iar, în parte a doua zilei, 
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Soarele va împlini un careu cu Junon şi Mercur un sextil cu Chiron. Între aceste aspecte 
Luna va trece prin trigon cu Saturn şi careu cu Lilith aducând zilei o coloratură aparte. 

20 decembrie, prin aceste unghiuri, va continua caracterul tulbure şi dur al 
săptămânii anterioare, ducându-l spre acţiune, demers finalizat, împlinirea unor 
aşteptări, confruntări pe informaţii scăpate de sub control. În general, când Soarele şi 
Mercur se întâlnesc într-o conjuncţie se poate vorbi despre forţă mentală, despre 
iniţiativă, control, însă, acum, când Mercur este retrograd, ceea ce trebuie ţinut între 
limitele unei gândiri echilibrate, în cadru impus de educaţie, bună creştere, seriozitatea, 
program, se schimbă şi ia, asemenea lui Mercur, cale întoarsă. Sunt uitate informaţii 
importante, sunt neglijate sarcinile de serviciu şi răscolite obiceiurile pentru a găsi ceva 
rău menit să discrediteze persoana. 

Dacă ne ghidăm după ordinea în care aceste unghiuri se împlinesc, atunci trebuie 
să ne aşteptăm ca dimineaţa zilei să nu aducă evenimente importante, ci doar să le 
anunţe, prin invitaţii, întâlniri, schimbări de planuri. De la acest moment al dimineţii şi 
până după amiază gândurile, întreaga stare sufletească, deciziile sunt schimbate sub 
impulsul unor afirmaţii pe care în mod normal nu le băgăm în seamă. Ne deranjează 
tonul cu care vecinul discută cu soţia sa, cum este abordat elevul/studentul la orele de 
curs, cum suntem serviţi în magazin, cum este îmbrăcată prezentatoare de la ştiri sau 
cum aleargă doi căţei în parc. 

Ezitarea şi neîncrederea, în a doua parte a zilei, ne vor duce spre refuz şi negare. 
Înţelegerea nu va funcţiona la cotele cele mai bune şi nici memoria, dar negaţia va fi azi 
preferata tuturor. 

Prin urmare, 20 decembrie este o zi de tristă amintire. Hm, fiind o zi în care 
multe le vom uita, a invoca peste timp motivul rememorării sale, punctual anumite 
întâmplări sau în ansamblu prin starea de spirit pe care ne-o va lăsa, este o ironie fină. 
Vorbele şi intenţia de a le descoperi rostul şi elanul ne vor captiva, ne vor umple de 
energia, dar nu ne vor duce spre nimic bun. Descoperind că nimic nu merge, că nu 
există nici inspiraţie, nici iniţiativă, nici consecvenţă şi nici forţă, nu mai dorim să dăm 
curs invitaţiilor, demersurilor pe care am fi dorit să le finalizăm în a doua parte a zilei. 
Amânăm, nu pentru a înlocui acţiunile cu ceva mai bun, ci pentru că nu putem să le 
ducem la capăt. Principalul instrument va fi azi negaţia şi ea se va răsfrânge şi asupra 
propriei educaţii, spunând „NU!” tabieturilor, sensibilităţii, schimbului energetic, 
aspiraţiei sau chiar înţelegerii propriei condiţii. 

Azi vom avea impresia că ne doare şi aerul pe care-l respirăm, tocmai de aceea 
recomandarea merge spre acceptare. Privind prin prisma evoluţiei spirituale, nimic din 
ceea ce ni se pare real aici nu are aceeaşi greutate în Planul Luminii. Să acceptăm ceea 
ce ni se întâmpla azi fără să judecăm aspru nici persoana şi nici întâmplarea, nici 
instrumentul şi nici cauza! Acceptarea este o importantă lecţie a destinului, care face 
casă bună cu împăcarea şi cu acestea două sufletul îşi poate împlini rostul său aici. 
Pentru cei care nu urmăresc împlinirea unor scopuri esoterice, acceptarea va fi semn de 
maturitate şi echilibru. 

 
 
 
Marţi, 21 decembrie 
21 decembrie împlineşte nu mai puţin de 11 aspecte, chiar 12 dacă includem 

ingresul Lunii în Rac la categoria aspecte. Printre acestea careul lui Mercur cu Uranus 
este un aspect foarte prost, la fel şi Luna plină care, a treia oară consecutiv, alege să se 
împlinească pe ultimul grad al zodiei (gradul anaretic), de această dată în Săgetător. 

21 decembrie este o zi a opiniei, a disputelor verbale, a complicaţiilor pe care, din 
nou, cuvântul le produce şi pe care, din momentul în care sunt iniţiate, nu le mai poate 
opri. Careul lui Mercur cu Uranus ne indică o proastă direcţie, o deviere de la bunele 
intenţii, o distragere a atenţiei de la planurile pe care le-am avut, nu doar pentru această 
zi, ci şi de la cele pe care ni le-am stabilit pentru întreaga săptămână. Influenţa proastă 
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va fi azi la fel de vizibilă, exemplele negative vor fi luate drept modele de bune practici, 
fără a avea conştiinţa erorii de judecată, a greşelii, fără a resimţi o părere de rău, fie ea 
cât de mică. Încrederea că alegerile pe care trebuie să le facem azi sunt bune, corecte, 
demne de urmat, bulversează şi mai mult, extinzând preocuparea spre domenii asupra 
cărora nu ne-am îndreptat atenţia. Efectul acestei deplasări negative este, aşa cum uşor 
se poate deduce, cauzatoare de suferinţă. Instabilitatea mentală produce instabilitate 
afectivă şi, pe fluctuaţii de această factură, devierea de la scop, menire, plan, proiect, 
demers este o opţiune la îndemâna oricui. 

Luna plină în Săgetător, pe fondul acestor tulburări, amplifică nemulţumirea faţă 
de celălalt, faţă de regulile sale, faţă de educaţia sa, de priceperea cu care îşi poate 
impune valorile în care crede sau faţă de stabilitatea sa. Pe aceste impulsuri oamenii se 
vor judeca după aparenţe sau se vor lua la întrecere în a demonstra care este mai stabil 
în cale, care a fost mai rigid în a-şi menţine ideile sau care a fost mai afectat de 
fluctuaţii. Se produce astfel o inversare a sentimentelor, o deviere de la bunele intenţii, o 
răscolire a relaţiilor de familie şi a raporturilor profesionale dintr-un motiv necunoscut 
pentru celălalt. Ceea ce este în faţă este deci supus erorii de judecată, agresat prin 
ignorare sau încadrat în reguli rigide, improprii. 

Trecerea Lunii în Rac face din a doua parte a zilei un instrument de rememorare 
a vechilor umilinţe, a întâmplărilor din săptămânile anterioare, a deciziilor pe care le-
am luat sau pe care a trebuit să le împlinim în ultimele două săptămâni. Va persista o 
senzaţie de neîmplinire şi, prin asta, se va da curs unei împotriviri periculoase pentru 
cariera, viaţa socială, relaţii de natură profesională. Totul va fi privit ca o dispută, ca o 
luptă, ca o confruntare în care nu se urmăreşte cucerirea unei noi dimensiuni a vieţii, 
inserţia într-un nou domeniu, ci se dă curs unei revolte, a unei nemulţumiri. 

Prin urmare, 21 decembrie este o zi agresivă, cu tulburări de gândire şi 
conduită în care manifestam direct respingere faţă de persoana de lângă noi, simţind că 
prin asta ne sporeşte puterea, încrederea şi, în felul acesta, ne vedem mai inteligenţi, 
mai înţelepţi, mai puternici. Această agresiune poate lua azi forme variate, de la un 
simplu refuz, până la acţiuni fizice de bruscare pe spaţiul public, de alungare din cămin 
sau de rupere a unor înţelegerii care şi aşa în ultima vreme au fost menţinute artificial. 
Nu sunt însă folosite cele mai bune metode, nu sunt alese cele mai bune instrumente, 
însă atunci când vine momentul să se emită păreri despre propriul mod de acţiune, 
despre propriile fapte, despre rezultatele muncii, încrederea va deborda, la fel şi 
cuvintele de laudă. 

21 decembrie este o zi proastă pentru educaţie, cultură, pentru acţiuni de caritate, 
pentru a da curs unei solicitări, pentru a lucra în echipă sau pentru a analiza activitatea 
din ultima perioadă. 

Azi se împlinesc multe aspecte şi toate impulsionează în mod direct spre 
tulburarea conştiinţei, agresivitate sau indirect, punând la dispoziţia comportamentului 
impropriu motivaţii benefice, instrumente elevate pe care ni le-am însuşit în lungi 
perioade de efort. Pasionaţii de ezoterism numesc asta „coborârea nivelului de vibraţie” 
şi nu greşesc dacă şi ei, prin instrumentele specifice domeniului lor de acţiune, se arată 
îngrijoraţi de modul aberant prin care azi oamenii îşi vor face rău unii altora sau prin 
aroganţa cu care, pe de o parte îşi vor lăuda roadele muncii, iar pe alta le va 
desconsidera altora meritele. 

Recomandarea pentru această zi este un îndemn ce poate fi luat în considerare 
întreaga săptămână: feriţi-vă de păcat! 

 
 
 
Miercuri, 22 decembrie 
Trecerea Soarelui în Capricorn este pentru mulţi astrologi un indiciu al 

întoarcerii spre pacifism şi ponderaţie, spre calm şi profunzime. În realitate, se intră 
într-o perioadă de acomodare, de linişte, cea de dinaintea furtunii, de pregătire pentru o 
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serie de evenimente care vor debuta cu trecerea Soarelui prin Vărsător, adică începând 
cu 20 ianuarie 2011. 

Acum ne simţim puternici, încrezători în complicaţiile vieţii de familie sau 
dispuşi să acceptăm o deviere, o reorientare, o separare pentru că aşa este dictată de 
conjunctura socială sau de cei care decid exact ceea ce nu îi interesează sau ceea ce nu 
cunosc. 

Careul pe care Mercur îl va împlini azi cu Jupiter, spulbera visele într-un trai mai 
bun, soluţionarea unei intervenţii sau poate chiar compromite o întrevedere în care ne-
am pus mari speranţe. Cuvântul, căruia i se schimbă sensul, atacă prin conţinut, mesaj, 
dar şi prin tonalitate. Prin asta sunt invocate motivele arhicunoscute al îngrădirii 
libertăţii, ale minciunii, ale comerţului ilegal sau bazat pe şantaj emoţional, ale ideilor 
inflexibile sau ale mesajelor emise cu scopul de a domina. 

Azi oamenii au tulburări de comportament şi se acuza unii pe alţii că nu sunt 
respectaţi sau că nu le este plătită munca. Aşadar, ne întoarcem la perioade dificile din 
viaţă când oamenii se atacau unii pe alţii din cauza orbirii spirituale sau pentru că aşa 
erau încurajaţi să facă fapte bune. Ne întoarcem la depozite, banii strânşi de-a lungul 
întregului an, la economii făcute în vremuri şi mai grele decât acum, la reiterarea unor 
conjuncturi pe care nu mai suntem în stare să le controlăm ca în trecut, pe care le vedem 
că atunci, dar care au menirea doar de a ne speria. Deplasarea înapoi a lui Mercur ne 
ameţeşte la figurat, prin sărăcirea vocabularului, prin tulburări de înţelegere, lipsă de 
atenţie, sau la propriu, prin vertijuri, afectarea metabolismului magneziului, 
nervozitate, hiperkinezie. 

Prin urmare, 22 decembrie este o zi de tulburări complexe atât ale corpului, cât 
şi ale sufletului. În funcţie de nivelul de percepţie, dar şi de direcţia spre care se 
îndreaptăm preponderent atenţia, unda de şoc ne va afecta mai mult latura fizică sau pe 
cea afectivă ori spirituală. Această undă de şoc, acest val distrugător este un ecou al 
nevoii de bine, de calm, de lumină, de linişte, echilibru afectiv sau organic cerute 
anterior, în gând sau printr-un demers social, iar starea de dezechilibru, de eroare 
seamănă mai mult cu convalescenţa, cu perioada în care, după o afecţiune gravă, 
organismul dă semne de refacere. Problema este, aşa cum indicam prin retrogradarea 
lui Mercur, de percepţie. Mulţi vor confunda revenirea la starea normală, la echilibru, la 
bine, la o anume starea de normalitate, ca o altă formă de boală, ca o altă alarmare, ca o 
altă serie de evenimente triste, complicate ori maliţioase. 

Se spune că din toate trebuie să învăţăm câte ceva şi cei mai mulţi acceptă acest 
deziderat ori îl resping, pentru că nu încearcă nicidecum să se transpună în mesajul său. 
A învăţa nu înseamnă a-ţi lua notiţe, a memora, ci înseamnă întâi a recepta, apoi a 
elabora, adică a consulta conţinutul său pentru a identifica puncte comune sau zone de 
interes şi abia la final a dezvolta o rezonanţă cu subiectul, emitentul sau cu cauza 
educaţiei pentru a o concretiza într-un mod personal. Asta nu vom reuşi să facem azi 
uşor, ci cu mult efort şi numai după ce lăsăm în urmă acele elemente care ne-au adus în 
trecut boala, starea proastă sau decăderea socială din care acum încercăm să ne ridicăm. 

 
 
 
Joi, 23 decembrie 
Pe ultimul sector al zodie Rac, Luna va avea azi de trecut prin trigoanele cu 

Jupiter şi Uranus şi prin sextilul cu Junon din Fecioara, asta înseamnă că în prima 
jumătate a zilei ne vom arăta încrezători în forţele proprii şi convinşi că din ziua de ieri 
am învăţat măcar să tăcem mai mult, să ascultăm ceea ce au de spus ceilalţi şi, în timp ce 
ascultăm, să încercăm să le înţelegem mesajul fără a-i considera superficiali, limitaţi ori 
ciudaţi. 

Cu acest mesaj la bază, ziua de 23 decembrie este o zi de deschidere şi înţelegere, 
de sensibilitate artistică sau apropiere de oameni prin sentimente pozitive, constructive. 
Ceea ce aduce 23 decembrie este un semn că lucrurile pot reveni la normal, că multe din 
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evenimentele care ne-au bulversat de-a lungul întregii luni noiembrie acum se repară şi 
că nu greşim deloc dacă lăsăm puţin loc în spaţiul personal şi pentru câţiva prieteni care 
doresc asta. Tocmai de aceea, 23 decembrie este o zi de inspiraţie şi de noroc, de 
întâlniri inopinate ce se pot solda cu un final fericit. 

Prin urmare, azi avem timp să ne bucurăm, să ne tragem sufletul după efortul 
de înţelegere abordat ieri, după încercările şi testele pe care le-am avut de parcurs 
anterior. Chiar dacă va părea că luăm totul în uşor, că nu muncim cu spor sau că ne 
permitem să lenevim, să dăm iama prin magazine, să vorbim toată ziua la telefon sau să 
ajutăm un prieten la curăţenie fără să ne intereseze că trebuie şi la noi să facem acelaşi 
lucru, maniera prin care se succed evenimentele nu ne lasă să pierdem vremea. Spre 
seară, găsim şi cu ce să încălzim atmosfera: cu o vorbă bună, cu un cadou, cu o realizare 
sau cu o înţelegere specială, diferită de până acum, aplicată lucrurilor comune. 

 
 
 
Vineri, 24 decembrie 
„Pace pentru o zi!” ar fi deviza acestei zile, pentru că Soarele trece acum peste 

Capul Dragonului, activând acele impulsuri care îi aduce omului curajul de a schimba 
direcţia sau de a merge mai departe atunci când complicaţiile prezentului îi frânează 
demersurile sau i le opreşte. 

24 decembrie este o zi a îndemnului, a încurajării şi a elanului spre a ne 
îndeplinim sarcini pe care nu le-am putut finaliza anterior. Nu vom avea impresia că 
împlinim demersuri întârziate, ci vom crede că acesta este timpul lor. Relaţia cu 
valoarea temporală a lucrurilor, cu succesiunea lor în timp, cu etapele lor de derulare au 
asupra corpului o influenţă interesantă. Având un NS în Rac şi un NN în Capricorn, 
conversia karmică a perioadei ne îndemnă să dăm viaţa emoţiilor practice, să controlăm 
timpul, revolta sau nemulţumirea şi să le dăm acestora un sens pozitiv şi elevat. Acum, 
în perioada aceasta de final de an, dar şi azi, prin conjuncţia Soarelui cu NN, acest 
transfer de valori ne pune la încercare obiceiurile, tradiţiile, seriozitatea cu care zilnic 
facem aceleaşi lucruri, cerându-ne o reformulare a implicării emoţionale în tabieturi, 
spre exemplu, în cafeaua de dimineaţă sau în nevoia de a lăsa întreaga fiinţă inundată de 
zgomotul civilizaţiei prin mass media (tv, presa) sau prin zgomotul străzii. 

Emoţia acestui impuls va fi iniţial neplăcută pentru că anunţă schimbare, 
rectificare, corectare, reaşezare în albie a unor impulsuri sau recunoaşterea pe deplin a 
unor senzaţii, intuiţii, inspiraţii sau deducţii pe care nu avem încă ocazia să le aducem la 
lumină. 

Dacă aceste condiţii de conversie, de transmutare sau de reorientare sunt 
îndeplinite, ziua este specială, puternică, plină de provocări pozitive. 

Prin urmare, 24 decembrie este o zi de mare mobilitate. Tot ceea ce aduce 
această zi la capitolul evenimente este nou, complicat şi dificil de acceptat, însă la 
capitolul emoţii sau reprezentări mentale, influenţele astrale ne răscolesc acele depozite 
pe care le trăim în subsidiar, care ne alimentează aparenţa socială, dinamica 
modificărilor de conduită şi ardoarea cu care ne menţinem pe linia propriilor obiceiuri. 
Azi trăim toate acestea pentru că a venit momentul să schimbăm ceva în viaţa socială 
sau în modul cum ne raportăm la anturaj. 

24 decembrie, tocmai pentru că ne îndemnă spre această conversie karmică, spre 
această modificare de dinamică personală sau socială, este o zi de luptă interioară, de 
consum abordat prin dispută între tradiţional şi novator, tabieturi şi noi deprinderi, 
între exprimare şi simţire, dar mai ales între aspiraţiile pe care le formulăm de la 
începutul anului şi împlinirea lor prin înclinarea spre concret, formă, înălţime, 
performanţă, precizie, corectitudine, pacifism. 
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Sâmbătă, 25 decembrie 
Trecând pe ultimul sector al zodiei Leu, Luna aduce azi vitalitate şi 

autoexprimare şi, ca un efect al acestora, popularitate, o dinamică specială a vieţii 
personale animată de ambiţia de a depăşi limite tatonate ieri. 

25 decembrie este o zi de atribuire a unor impresii false aplicate propriei 
persoane şi care, de-a lungul zilei, devin tangente la forma de exprimare, la inteligenţă, 
la amplitudinea gesturilor sau la generozitate. Azi acţionăm cu putere, dar nu din 
considerente vizibile, ci pe baza altor motive, nu prin semnul de evoluţie pe care ziua de 
ieri ni l-a adus, ci prin spuma de nervi, prin iritarea, sau opoziţia pe care am aplicat-o 
schimbării. 

În lipsa unei măsuri sau a unei educaţii care să ne coordoneze implicarea în plan 
social, 25 decembrie ne tulbura ambiţia şi transformă o zi de sărbătoare într-o zi în care 
se doreşte amestecarea uleiului cu apa fără foc, fără căldură, fără intuiţie sau inspiraţie 
de moment. Efectul negativ al acestei sancţiuni aplicată lipsei de inspiraţie sau de 
educaţiei este revolta, agresivitatea, aroganţa cu care sunt sfidate regulile celorlalţi, 
prezenţa lor, maniera în care se exprimă. 

Prin urmare, 25 decembrie ne complică existenţa cu nepotriviri, schimbări de 
plan, insatisfacţie, neîmplinire, eşec, lipsa de emoţie sau eliberarea unei emoţii prea 
puternice pentru a găsi în jur un echivalent. 

Dacă reuşim să ne menţinem calmul, chiar cu eforturi, a doua parte a zilei ne va 
recompensa strădania cu evenimente plăcute, pline de încântare şi cu o armonia ce a 
lipsit în prima parte a zilei. 

 
 
 
Duminică, 26 decembrie 
Într-un alt registru şi pe alte motive, azi se continuă ceea ce prima parte a zilei de 

25 decembrie nu ne-a putut împlini dintr-o nepotrivire, lipsă de sincronizare, impunere 
prin reguli sau alte evenimente cu caracter inopinat. 

Azi ne va tenta ideea de vocaţie, de curaj, iniţiativă, deschidere spre gesturi ample 
şi dinamice, comunicarea prin intermediul tehnicilor neconvenţionale sau renunţarea la 
acele elemente tradiţionale care tulbură conştiinţa prin neînţelegerea lor sau ştirbeşte 
din farmecul unei zile de vacanţă. 

26 decembrie nu este însă o zi împotriva regulilor şi nici una în care să ne facem 
noi propriile reguli după care să acţionăm întreaga zi, ci este o zi a exploziei de vitalitate, 
a căutărilor strategice, a contactelor eficiente, a selecţiei aplicată nu doar obiectelor, ci şi 
persoanelor. 

26 decembrie este deci o zi de ambiţie şi elevare, de indicare peste limitele 
impuse de obiceiurile dezvoltate până acum şi săvârşirea unor fapte cu caracter novator. 
Mulţi se vor juca periculos şi în joaca lor „îşi vor da foc la valiză” pentru ca apoi să 
realizeze că nu mai pot ieşi din încurcătură pentru că le-a lipsit măsura, simţul 
ridicolului, curajul ponderat sau educaţia necesară, adică acea tradiţie pe care o vor 
sfida azi, pentru a nu strica tot ceea ce ating. 

Prin urmare, 26 decembrie este o zi de explorare, de deschidere spre limite, 
pentru atingerea sau depăşirea lor. Pentru asta trigoanele Lunii cu Marte şi Pluton sunt 
adevărate surse de iniţiativă şi forţă, însă retrogradarea lui Mercur (guvernatorul 
semnului tranzitat acum de Lună) ne trage pe toţi înapoi, ne întârzie mişcările, elanul 
sau după o tensiune ni-l eliberează brusc, producând defazări, deplasare în salturi, 
zdruncin, bruscare. 

Dacă dorim să nu ne strivim sensibilitatea azi este important să ne menţinem în 
albia a ceea ce ştim, înţelegem, cunoaştem, atingem sau putem controla. Teribilismul se 
va solda azi cu sancţiuni, reveniri la simplismul sau sărăcia de altădată ori va limita 
drastic mişcarea, deplasând-o ori stopând-o brusc, prin intervenţii agresive pe corpul 
fizic sau pe cel emoţional. 
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Luni, 27 decembrie 
Începem săptămâna cu o conjuncţie Soare-Pluton, cu un careu Mercur Lilith şi cu 

parcurgerea Lunii pe ultimul sector al zodiei Fecioară, urmând ca, spre seară, când deja 
a ajuns în Balanţă, Luna să se situeze în careu cu Nodurile sale, aducând un moment de 
cumpănă. 

Ne apropiem de finalul lui 2010 şi mulţi sunt obişnuiţi ca în astfel de momente 
să-şi facă o analiză a aceea ce a însemnat acest an. 27 decembrie nu este însă o zi 
dedicată unei astfel de analize pentru că aduce la lumină cele mai neplăcute mistere, 
răscolind viaţa personală într-un mod neplăcut. 

Când Soarele şi Pluton trec printr-o conjuncţie atunci funcţiile mentale 
superioare trec într-un plan secund, lăsând loc ambiţiei de a câştiga uşor, de a deţine 
controlul sau de a răsturna ordinea lucrurilor, nu pentru a aduce ceva nou, ci pentru a 
instaura propria ordine, propriul sistem de valori, propriile reguli. Cu trecerea Lunii pe 
ultimul sector al Fecioarei din nou se produce o grupare a planetelor pe jumătate de 
zodiac (configuraţie numită „Emisfera”), din nou se produce o concentrare a scopurilor 
sau, ca revers, o precipitare a acţiunilor desfăşurate pe spaţiul public. Dinamica vieţii 
interioare va fi amplificată de un gen de nesiguranţă, de nelinişte, de neîmpăcare cu o 
informaţie, cu un mesaj, cu o soluţie sau cu un ideal despre care aflăm azi, în prima 
parte a zilei. Totul devine o imensă provocare pe care oamenii şi-o doresc şi care este 
cerută exact aşa cum le va trece prin faţa ochilor. Azi experimentăm situaţii maginale, 
tulburătoare, cu un imens potenţial competitor. Mercur, situat în mijlocul acestei 
aglomerări şi împlinind azi un careu cu Luna, deci situându-se încă în careu cu Jupiter, 
aduce idei false, minciuni, erori de funcţionare sau de impunere în posturi cheie. Pe 
aceste unghiuri sfaturile şi soluţiile care ne vin din anturaj sunt eronate şi ele duc la 
pierdere de imagine, eşec, întârziere sau, de partea cealaltă, suntem ajutaţi să-i vedem 
pe oameni aşa cum sunt ei în realitate: temători, laşi, vicleni, mincinoşi, puternici, 
energici, lipsiţi de tact sau dezarmant de sinceri. 

Există însă şi un revers al acestor impulsuri care aduc, prin careul Mercur-Liliht, 
o negare a minciunii printr-un conflict interior, printr-o revoltă împotriva a ceea ce 
doare cel mai tare dintre neadevărurile cu care intrăm în contact. Din nefericire este 
însă un fapt pasager, o dispunere care nu ţine mult, un efect de o clipă care va schimba 
tonul general al zilei dacă va fi observat şi apoi amplificat. 

Amplitudinea evenimentelor pe care ni le aduce 27 decembrie este în mare parte 
negativă. Nici mintea şi nici corpul nu sunt la cotele optime pentru că nici memoria şi 
nici rezervele fizice nu sunt dispuse ca susţină efortul pe care suntem invitaţi să-l facem 
azi. Din umbră oamenii se simt ameninţaţi de schimbări majore ale planului social, însă 
nu pot lega temerile lor de un fapt concret. În absenţa unui fapt concret care să le 
acapareze întregul spectru al atenţiei, sunt inventate cauze şi apoi trăite efectele într-o 
izolare periculoasă, de parcă nu se mai ascultă între ei, nu mai au răbdare să-şi spună 
ceea ce au de spus şi nici nu se mai interesează în mod pozitiv unul de celălalt. 

Prin urmare, 27 decembrie ne aduce în faţa propriilor erori de judecată, a 
dificultăţilor de limbaj, pe care vom dori să le ascundem prin mimică, tonalitatea vocii, 
atitudine. Evenimentele sunt însă dominate de aceste erori de judecată, de tulburările 
de înţelegere şi de defazarea care se produce între persoane sau între intenţii şi fapte, 
dacă ne referim la viaţa personală. 

Atracţia fizică este un element important azi însă nu va fi folosită în mod pozitiv 
şi nici nu se va dori canalizarea ei pentru a fi folosită corect. Se va abuza de puţinele 
resurse pe care le mai avem şi de bruma de încredere pe care o au în spusele noastre 
persoanele cu care intrăm în contact. Nu se va pune problema lipsei de credibilitatea, ci 
se va manifesta o îndoială de moment, la fel cum nu se va pune problema unei revolte, ci 
a unei simple negaţii, care aplicată propriului disconfort, propriei confuzii aduce 
înţelegere, separare de dezechilibru, haos sau neînţelegere. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a urmări cu atenţie momentul de 
inspiraţie, clipa când survine viziunea sub forma unei înţelegeri sau sub forma unor 
recomandări asupra cărora suntem pregătiţi să intervenim cu un val de negaţii. „Dacă 
totuşi este altfel!” este expresia care ne poate readuce zâmbetul pe buze, echilibrul aşa 
cum îl aveam în zilele anterioare şi ne protejează de risipa de energie sau timp. 

 
 
 
Marţi, 28 decembrie 
Un alt eveniment important al anului 2010 este trecerea lui Junon în Balanţă, 

care se va produce azi la 10:09. Contextul în care acest asteroid îşi schimbă zodia, 
vibraţiile pe fondul cărora se intră cu Junon în Balanţă au o dihotomie interesantă. 

În primul rând, viaţa personală, prin careul Luna-Pluton, după ce cu 7 minute 
înainte de miezul nopţii Luna s-a situat în careu perfect cu Nodurile sale, este semn de 
autoagresiune, de îndoială şi de disconfort. Oamenii nu mai sunt siguri pe ceea ce aleg, 
nu mai au încredere unii în alţii şi nici nu mai sunt de acord cu ceea ce au ales să facă. 
Apare deci un conflict cu propria profesie, cu satisfacţiile pe care ar trebuie să le ofere, 
cu realizările care ar trebui să le acumuleze cel ce lucrează susţinut sau urmăreşte 
îndeplinirea unui ideal. Sub acest impuls acţiunile pe spaţiul public ne duc în faţa unui 
moment de schismă, de separare de rupere, de despărţire, de sancţiune şi de agresiune 
faţă de un simbol, un lider care devine astfel un ţap ispăşitor, un vinovat fără vină. 

A doua direcţie pe care o comportă evoluţia vibraţiei astrale este cea dată de 
trigonul pe care Venus şi Lilith îl împlinesc azi. Ceea ce am considerat rău şi neconform 
cu propriul standard ne atrage, ceea ce nu primea atenţie din partea noastră deloc este 
acum apreciat şi invitat să ia masa cu noi, la o plimbare sau la tratative. Azi simţim că ne 
atrage ceea ce nu apreciem, ceea ce nu îndrăgim, ceea ce nu iubim. Cei superficiali se vor 
consuma în acest magnetism negativ lăsându-se antrenaţi în tot felul de evenimente 
ample, mascând disconfortul sau dispreţul, refuzul sau desconsiderarea căutând să 
zâmbească mai mult, să ofere mai mult, să se facă şi mai plăcuţi sau să ofere noilor 
relaţii un confort suplimentar, pentru a nu se observa respingerea. Aceştia, ca o 
provocare a destinului, se leagă azi de duşmanii lor prin relaţii pozitive, prin asocieri de 
factură pozitivă care, tocmai datorită superficialităţi lor şi al orgoliului foarte mare, se 
transformă în conflicte şi mai mari ale căror consecinţe afectează straturi şi mai adânci 
ale fiinţei. 

Între acestea, de asemenea, se va afla în tensiune luciditatea, situată acum la cota 
minimă, pe care careul Luna-Marte o va răstălmăci. La suprafaţă vedem un conflict între 
generaţii, un conflict între femei şi bărbaţi între oameni situaţi pe trepte diferite ale 
societăţii, o dispută ideologică sau, cum ne-am obişnuit deja, una de natură politică, 
însă dincolo de acestea se va găsi doar confuzia. 

Pe acest fond, în acest context al luptei între un Eu chinuit de neîmpliniri ori de 
nesusţinerea dorinţelor sale de către grup, anturaj sau societate şi feed back - ul negativ 
primit din jur, trecerea lui Junon în Balanţă este semn de slăbiciune şi vulnerabilitate. 
Nu suntem susţinuţi, nu avem cum să intrăm în posesia unui avantaj major, dar ne 
dorim, aspiram, cerem, solicităm, declanşăm un demers fără a avea în vreun fel sorţi de 
izbândă. 

Aici Junon va face casă bună, la figurat, prin similitudini astrale, dar şi la propriu, 
cu Saturn, prin faptul că o parte din 2011 vor ocupa aceeaşi zodie (Balanţa). Cea ce va 
aduce Junon va fi stabil şi important, va dovedi trăinicie şi, de-a lungul următorilor doi 
ani, se va face periodic trimitere la perioada 28 decembrie 2010 – 22 octombrie 2011, 
când Junon va sta in Balanţă. 

Trecerea lui Junon prin Balanţa este de această dată una capricioasă şi lungă, de 
aproximativ 10 luni, timp în care va avea şi o perioadă de retrogradare, în intervalul 21 
ianuarie – 5 mai 2011 şi, datorită acestei deplasări, pe 14 februarie revine în Fecioară 
până pe 23 iulie când va reveni în Balanţă. Aşadar, acest tranzit capricios al lui Junon va 
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avea o componentă restrictivă ce va limita asocierile, relaţiile de parteneriat, munca în 
echipă, familia, atât ca nucleu, cât şi ca ideal pentru tineri, raporturile dintre lumea 
fizică şi cea subtilă construite printr-un gen de simbioză, de relaţie mutuală. 

Când Junon trece prin Balanţă relaţiile devin o prioritate, iar asocierile nu sunt 
bazate pe convenţional, pe acte, acorduri de parteneriat, documente care să ateste buna 
vecinătate sau tipul de raport stabilit, ci devin liberconsimţite. Pe acest tranzit atmosfera 
în grupuri va fi mult mai degajată, dispărând teama despărţirilor inerente, angoasa sau 
suspiciunea ce planează asupra oamenilor atunci când Junon trece prin Fecioară. 
Datoria sau obligaţia se transformă în gesturi rafinate, iar oamenii au tendinţa de a 
arăta unii altora sentimentele cele mai frumoase, gesturile cele mai rafinate. 

Elementul cel mai bun al acestui tranzit este libertatea de expresie, iar cel mai 
dificil este dependenţa de celălalt. În cazul acesta cele două extreme vor coexista într-un 
mod straniu, aducând confuzie celor care nu sunt obişnuiţi să fie sinceri, nu au încă 
antrenamentul necesar pentru a împărtăşi gândurile şi simt teamă atunci când o parte a 
vieţii private este la îndemâna celorlalţi. Asta se întâmplă pentru că, în realitate, nimic 
nu este gratis sau într-un perfect echilibru, iar a dărui, fie şi informaţii despre sine, 
despre viaţa privată, presupune o obligaţie subtilă din partea celuilalt: “Te-am făcut 
părtaş la viaţa mea pentru a sta cu mine!”. 

Prin urmare, 28 decembrie ne aduce o importantă schimbare de direcţie. 
Tensiunea ce a persistat în multe tipuri de asocieri pe ideea despărţirii, schismei, 
presiunile ce se făceau din partea comunităţii pentru a atinge acest scop, trec acum într-
un alt plan al existenţei. Nu ne mai interesează ce spun ceilalţi, pentru că nu mai există 
în interior acea presiune majoră, acea forţă care îi determină pe cei mai mulţi dintre 
oameni să se suspecteze între ei, să caute să-şi submineze unii altora autoritatea pentru 
a fi în felul acesta mai puternici. Victimele ultimelor două săptămâni, când Junon a 
trecut pe ultimele grade din Fecioară, oameni extrem de superficiali care au dezvoltată 
un comportament aberant de-a lungul lui 2010, îşi simt acum locul cald, se bucură de 
ceea ce le-a rămas în urma războiului şi spera între revenire. Dacă în perioada 28 
decembrie 2010 – 14 februarie 2011 îşi fac un plan, în intervalul 14 februarie - 23 iulie 
2011 vor căuta să-l pună în aplicare în două etape delimitate de data de 5 mai 2011 
(revenirea lui Junon la mersul direct) urmărind preluarea puterii, dezlănţuirea unor noi 
serii de acţiuni maliţioase la adresa unor indivizi sau la adresa societăţii, aspecte care 
vor ieşi la lumină în perioada 1-23 iulie 2011, când Junon se va afla din nou pe final de 
Fecioară, aşa cum s-a aflat în ultimele două săptămâni. 

Această zi ne oferă doar impulsurile, ideile, planurile în stadiul incipient pe baza 
cărora oamenii se vor coordona, în ceea ce privesc relaţiile, asocierile, aspiraţiile 
dezvoltate prin raport mutual. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne face o listă cu cele mai 
frumoase gânduri, cu cele mai înalte idealuri, care să fie şi realiste, pe care le avem, cele 
mai sincere porniri pe care le avem faţă de cei din jur. Acest exerciţiu de sinceritate ne 
ajută să ne echilibrăm şi să nu alimentăm din greşeală un ideal atât de negativ încât să 
ne compromită întregul an 2011. 

 
 
 
Miercuri, 29 decembrie 
Pe ultimul segment al zodiei Balanţă Luna va trece azi prin sextilul cu Mercur, 

trigonul cu Neptun şi, cu câteva ore înainte de a trece în Scorpion, va împlini un trigon 
cu Chiron. Tot azi Marte se va afla în careu perfect cu Saturn, aducând o dezlănţuire de 
forţe, o dispută în termeni aspri ce poate lua proporţii nebănuite atât ca amploare, cât şi 
că intensitate. 

Este important să luăm în serios această zi, să fim calculaţi şi să ne impunem 
voinţa asupra impulsurilor pentru a nu interpreta superficial motivele de conflict. 
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Neînţelegerile, nepotrivirile, precipitarea sunt motive de dispută peste care azi nu putem 
trece sau trecem foarte greu. 

Când Marte şi Saturn sunt în careu sunt afectate structurile majore, relaţiile între 
generaţii, între cei tineri şi cei în vârstă pe probleme punctuale, pe funcţie, statut sau 
remuneraţie. Lupta între dorinţă şi maturitate poate lua pe aceste unghi mari proporţii 
şi să nu seamănă cu nimic din ceea ce am mai văzut. Totul va porni de la o stare 
interioară proastă, de la o durere de spate, de la o stare de nervi, de la un telefon 
nepotrivit sau de la o schimbare de plan pe care nu am fost în stare să o anticipăm. 
Conflictul se va elabora în interior şi atunci când se va afla de el, nervii vor fi deja întinşi 
la maximum, cuvintele sunt deja arme tăioase pregătite pentru o confruntare de 
proporţii. 

Cadrul general este însă unul care nu încurajează astfel de manifestări, el 
aducând însă o derulare a evenimentelor într-un ritm lent, prea lent, într-o altă viteză de 
desfăşurare ceea ce va produce la un moment dat o decalare între planuri, intenţii şi 
finalitate. Senzaţia că ceva important se va întâmpla şi că o astfel de succesiune ne 
tulbură norocul, ne aduce o intensă dezamăgire, o iritare sau chiar o nervozitate. 

Prin urmare, 29 decembrie va părea o zi pierdută, o zi de distrugerea unui 
legământ, de schimbare a schemei după care am acţionat în ultima vreme. Suntem 
dezamăgiţi de tot ceea ce vine spre noi pentru a soluţiona sau finaliza şi pentru că una 
suntem îndemnaţi să facem şi altă iese din mâinile noastre ne enervam, ne simţim 
incomozi, inutili, leneşi, uitaţi de lume sau de soartă. 

Separarea este un element care ni se va înfăţişa azi sub multiplele lui aspecte, atât 
în relaţiile sociale pe care le dezvoltăm cât şi în relaţia cu sine, în atitudinile pe care le 
dezvoltăm sau în aspiraţiile pe care le considerăm acum utile. 

Recomandarea este aceea de a fi mai indulgenţi cu sine, pentru că relaţia cu sine 
este măsura pe care o vom aplica în relaţiile pe care le vom dezvolta cu ceilalţi. 

 
 
 
Joi, 30 decembrie 
Ieri am trăit cu impresia că ceva important stă pe punctul să se întâmple, că o 

formă de reuşită socială, o modificare de conduită, un eveniment important ne curtează 
şi există ceva în aer care a încurcat totul. Azi Mercur va reveni la mersul direct şi va 
aduce din nou pe linia de plutire raporturile sociale, cheltuielile, consumul interior, dar 
şi risipa de vorbe şi energie pe demersuri care, în marea lor majoritate, au nevoie doar 
de puţină atenţie pentru a ajunge la final, nu de ceea ce suntem dispuşi să le oferim 
acum. 

Nu doar revenirea la mersul direct este evenimentul principal al zilei, ci şi sextilul 
Lunii cu Pluton şi Capul Dragonului, ca ultim aspect major împlinit pe final de ciclu 
draconitic, ceea ce aduce indiciul că azi se produce evenimentul, revenirea, întoarcerea 
ori corectarea a ceea ce acest ciclul draconitic a predispus greşit la iniţierea sa sau a 
adus, ca element de corecţie, o sancţiune, o penitenţă. Maniera în care se va face această 
revenire va fi pe principiul: “Se scoate o durere cu alta!”. 

Ideea de a repara un lucru nu poate fi aplicată în orice situaţie pentru că sunt 
cazuri în care a repara nu înseamnă a folosi aceeaşi structură, ci înseamnă a o abandona 
pe cea veche pentru a ridica, pe o altă bază, una asemănătoare. Careul Marte-Saturn, 
împlinit ieri la grad perfect, indică o astfel de distrugere, o deposedare esenţială care 
este mai mult percepută în interior, ca o pierdere personală, ca o durere extrem de 
particulară pe care comunitatea nu o împărtăşeşte, dar care ne poate complica existenţă 
atât de mult încât să ne afecteze pe toţi. 

Azi, revenirea lui Mercur la mersul direct pentru mulţi aduce zorii unei noi 
lumini, speranţa unei reparări rapide. Din nefericire pentru unii, asta implică ridicarea 
unei noi structuri, construirea unui nou grup de interes, a unei noi asociaţii sau 
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identificarea unei noi strategii prin care să se producă o revenire la cotele sociale pe care 
le aveam în toamna lui 2010. 

Dacă la capitolul semnale, idealuri, speranţe, 30 decembrie este generoasă, la 
capitolul evenimente ziua este săracă, menţinându-se în linia frustrărilor indicată ieri, 
nefinalizând nimic. 

Prin urmare, 30 decembrie aduce o notă originală analizei aplicată anului 
2010. Ea ne promite schimbări calitative şi ne înalţă sufletul în speranţe intense şi 
ample care ne vor depărta de fricile cele mai intense, de neputinţa de a aborda în mod 
practic şi realist o confruntare cu sine. Din nefericire ea ne va ţine în acelaşi registru al 
extremelor, al consumului interior, ce-i drept, acum, pentru un final bun. 

Revenirea, corectarea, reiterarea succesului din toamnă, repararea greşelilor sau 
ridicarea unui nou statut aduce o nou serie de probleme şi complicaţii, pentru că nu se 
va pune problema materialului, ideilor, ajutorului, ci al terenului, fundaţiei, bazei, 
scheletului, structurii de rezistenţă pe care acum nu le mai avem. 

 
 
 
Vineri, 31 decembrie 
Ultima zi a lunii decembrie şi implicit a anului 2010 nu este o zi specială pentru 

că nu împlineşte aspecte importante şi prin ceea ce predispune nu continuă direcţii 
majore ale contextului astral. Luna, intrată în Scorpion de ieri, se destinde azi în nu mai 
puţin de şapte aspecte: o conjuncţie cu Venus, un sextil cu Marte, două careuri cu 
Neptun şi respectiv Chiron şi trei trigoane cu Lilith, Jupiter şi respectiv Uranus. 

Dinamica astrală în această ultimă zi a anului este una cât se poate de firească. 
Scorpionul aduce lupta pentru putere, însă într-un mod mocnit, rece, dezvoltând ambiţii 
prin atitudini tăioase, caustice, idealuri extrem de înalte ca amplitudine socială sau ca 
intensitate emoţională. Cu toate că 31 decembrie este o zi de Scorpion (Luna în 
Scorpion) putem pune ceea ce se întâmplă azi sub semnul actoriei, al jocului de scenă şi, 
pe alocuri, al celui de culise. Ceea ce se spune are nu doar un mesaj, ci este şi animat de 
un ideal abstract, iar faptele ce derivă din asta sunt construite prin gesturi ample, 
complexe purtătoare ale unor mesaje abstracte importante. 

Mulţi nu sunt obişnuiţi să-şi teatralizeze sentimentele, adică nu au stabilit un 
repertoriu, nici un joc de scena potrivit pentru a smulge anturajului emoţii sau stări 
sufleteşti, ci totul se desfăşoară spontan. Aceştia se vor simţi mai bine azi schimbând 
înfăţişarea adevărului, prezentându-l trunchiat, fără a minţi, fără a denatura sensul real 
al mesajului. Îşi vor atribui roluri celebre şi vor repeta cuvintele personajelor celebre, 
intonaţia sau mişcările corpului. Imitaţia, reproducerea are acum ca scop, nu păcălirea 
interlocutorului, ci autoexprimarea, expunerea pe un nivel superior celui obişnuit. 

Prin urmare, ultima zi a anului este simplă şi relaxantă. Momentele de 
contracţie, de disconfort, de tulburare a liniştii, de neîmplinire sunt acele ipostaze în 
care am vrut mai mult decât ne ţine pungă. În Scorpion, Luna cere mult, nu pentru că 
este lacomă, ci pentru că pierde măsura. Ea impune autoexigenţă şi pe o aşa măsură 
cere altora atât de mult cât ştie fiecare că ar da sau ar face în situaţii similare. Un gen de 
abilitate, versatilitate aduce acestui moment o uşoară disimulare, care depăşeşte 
spectrul gesturilor teatrale, iar oamenii ies din pielea personajelor, arătându-se aşa cum 
sunt. 

Nu putem însă face trimiteri asupra lui 2011, aşa cum mulţi se aşteaptă, doar pe 
horoscopul ridicat la ora 0:00, pentru că trecerea dintre ani nu are pentru astrologie 
absolut nicio relevanţă. Revelionul este doar un reper calendaristic, nu şi cosmic, de 
aceea, pe un asemenea influx astral, urarea “La mulţi ani!” ar putea avea azi cel mult o 
valoare actoricească, gen Coană Chiriţa, Dl. Goe sau alte personaje celebre. 

 
 
 


