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Duminică, 1 ianuarie 
Duminica  1- 1-2012  2:25    Luna (Ari) Squ (Cap) Pluto 
Duminica  1- 1-2012  8:05 Mercury (Sag) Squ (Vir) Mars 
Duminica  1- 1-2012  8:14     Sun (Cap) Squ (Ari) Moon (Half Moon) 
Duminica  1- 1-2012 13:44    Luna (Ari) Tri [Sag] Node 
Duminica  1- 1-2012 17:02    Luna (Ari) Sex (Aqu) Venus 

 
Pentru că intrarea în vibraţia anului 2012 s-a făcut, din punct de vedere astrologic, de 

la începutul săptămânii, ceea ce se împlineşte acum are mai curând o valoare individuală, o 
forţă născută din contradicţie ce apare între dorinţă şi comunicare, între vorbire şi acţiune, 
adică între Mercur şi Marte ce se ridică acum un careu. 

Ceea ce apare acum în prima zi a anului între Mercur şi Marte are o evidentă 
trăsătură karmică şi termenul de întâmplare este mai curând o culoare tristă pe care vrem 
să o aruncăm peste amintirile dureroase, însă Săgetătorul, fiind semnul de evoluţie al 
Fecioarei, îşi extrage din această zodie motivul comunicării, replica, dinamica, severitatea 
răspunsului, schema socio comportamentală inhibată sau deosebit de ambiţioasă. De 
partea cealaltă, prezenţa Lunii în Berbec ne întăreşte ideea că ziua are o trăsătură karmică 
specială, pentru că Berbecul este semnul de evoluţie al Racului. În felul acesta, atât 
comunicarea ori dorinţa, cât şi sentimentul sunt pe punctul de a se lega de trecut într-un 
mod iremediabil. Evenimente complicate ale întregii săptămâni, chiar dacă s-au situat pe 
un registru de activitate inferior celei anterioare modul amplu, complicat, prin care se 
construia relaţia ne oferă acum exemple proaste de rememorare, confuzii care pe moment 
trec drept situaţii nevinovate, însă persistând în ele erorile de conţinut ce pot genera 
adevărate boli sociale. 

Prima zi a anului 2012 nu face altceva decât să ne introducă într-o atmosferă a 
dezamăgirii, a regretelor, a zâmbetelor false, a intrigilor sau calomniilor. Ceea ce se 
consuma zi este efectul unei epurări karmice, în care fie un individ doreşte să se debaraseze 
de elemente negative de comportament şi atunci preferă sinceritatea, preferă să 
împărtăşească secrete care îl vor face să roşească, fie grupul s-a decis să se debaraseze de 
un element şi atunci prin regrupări, elementul nedorit să fie eliminat. 

Cel mai câştigat este sectorul sentimental care are prilejul acum să se tempereze, 
poate să găsească mijloacele necesare pentru a înclina balanţa în favoarea individului, 
poate descoperi care este calea dialogului şi fără acuzaţii, calomnii şi jigniri penibile. 
Scandalul va însoţi prima zi a anului, însă pentru cei care refuză să se expună pe zona 
publică, activitatea în familie, în intimitate este încărcată de speranţe. În a doua parte a 
zilei aceste speranţe se concretizează sub formă de informaţii ce vin dintr-o zonă mai puţin 
atinsă de curiozitatea individului, de unde şi surprinderea mai mare. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii şi prima zi a anului ne face botezul conflictelor 
penibile, în cazul în care am uitat de ele. Pentru că Marte şi Mercur se întâlnesc în careu 
semnul de neatenţie la gesturi sau la cuvinte poate duce spre neînţelegeri, însă ele se vor 
manifesta mai mult pe zona publică. Cei care aleg să-şi petreacă prima zi a anului 
calendaristic în familie se vor ţine departe de revolte sau conflicte inutile. Aceştia vor reuşi 
să găsească un canal de comunicare menit să le alimenteze speranţele, să le aducă aproape 
informaţii nesperate şi să le umple, în special cea de a doua parte a zilei, sufletul cu bucurii 
noi, aşa cui îi stă bine unei zile de sărbătoare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne retrage spre o zonă a înţelegerii, a 
acceptării şi a purităţii sufleteşti. Prima zi a anului va sancţiona dur micile disensiuni dacă 
ele sunt aduse acum la lumină şi dacă nu sunt lăsate pentru zile mai bune. 
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Săptămâna 2 – 8 ianuarie 2012 

 
Luni, 2 ianuarie 

Luni  2- 1-2012  6:56    Luna(Ari) Tri (Sag) Mercury 
Luni  2- 1-2012 21:00    Luna(Ari) Opp (Lib) Saturn 
Luni  2- 1-2012 22:06    Luna(Ari) Sex (Aqu) Neptune 

 
Începem săptămână cu un tonus aparte. Luna şi Mercur, cu puţin timp înainte ca 

Soarele să răsară, se întâlnesc într-un trigon şi ne îndeamnă spre a comunica, a ne 
împărtăşi gândurile, a schimba impresii, a vorbi, a ne dezlănţui într-un dialog interior, în 
care nu toate sunt bune, dar pe care le putem controla din atitudine, din selecţia volitivă 
sau din raportarea la un etalon. Întreaga zi vom fi dominaţi de această dispunere planetară 
şi, dacă de dimineaţă ne vom preocupa mai mult cu acel tip de transfer de informaţii, care 
nu presupune şi o informaţie corectă, nu ne obligă la o aprofundare a conţinutului acesteia, 
cu cât de apropiem de seară, cu cât intrăm mai mult în fereastra opoziţie Lună-Saturn, cu 
atât ne este cerută o şi mai mare seriozitate. În felul acesta, înclinaţia spre a dezlănţui 
imaginaţia, spre a acţiona în conformitate cu logica, intuiţia, onestitatea raportate la 
tendinţa de a obstrucţiona libertatea de expresie sau de a o duce într-o zonă periculoasă, ne 
va duce spre o uşoară inhibiţie. Cuvântul, chiar dacă va fi inspirat, nu va putea să cuprindă 
atât de multe înţelesuri, nu va reuşi să acţioneze concomitent pe mai multe fronturi şi, 
uşor, uşor, ne va duce spre o rigidizare a gândirii şi a faptelor. 

Aceasta devenire de la jovial, comic, relaxant, la rigid, fals, tendenţios ne face să 
traversăm multe elemente de comportament, într-o plajă magnifică. Judecând după 
această trecere într-un registru dur al segmentului afectiv, gândul se îndreaptă către 
meseriile ce implică schimb de informaţii, de valori. Sunt afectate deci profesiile de 
jurnalist, editor, curier, reprezentant în teritoriu al unei instituţii ce vizează recrutarea de 
personal sau administrarea unui fond financiar important. Chestiunile de patrimoniu sunt 
însă menţinute în sfera relaţiilor personale, adică ne vom preocupa mai mult de achiziţii 
noi pentru apartament, casa de la ţară, cabana de la munte, pentru a face un cadou, decât 
de ceva din sfera achiziţiilor publice. 

Opoziţia Lunii cu Saturn, împlinită spre seară, este un eveniment dur al zilei care ni 
se va înfăţişa ca un duş rece după bucuria pe care am simţit-o în noaptea dintre ani. Se va 
pune, deci, problema reevaluării, a refacerii unui calcul, a schimbării direcţii spre care ne 
deplasăm, a reajustării schemei, a comportamentului său a dinamicii relaţiilor 
interpersonale. Această greutate ni se va înfăţişa sub forma unei oboseli, a unei devitalizări 
accentuate şi orice sarcină programată în acest segment al zilei ni se va părea că o caravană 
prin deşert, adică expusă în permanenţă pericolelor. 

Dacă în ceea ce privesc evenimentele, opoziţia Lunii cu Saturn rupe armonia şi ne 
responsabilizează, împlinirea acestui unghi în aplicaţia sextilului Luna-Neptun, ne conferă 
o uşurare a simţirii şi ne dezleagă visarea pentru a o lăsa să patineze între două puncte. În 
felul acesta, se revine din nou la emoţie, dar impactul opoziţiei Lună-Saturn va lăsa urme 
şi, oricât de motivaţi vom fi, să lăsăm deoparte gândurile negre, frica de viitor, grija că 
lucrurile nu pot merge în direcţia dorită, că nu mai putem fi ca dimineaţă, că nu mai 
dispunem nici de atâta energie, nici de tonusul afectiv pentru a fi pozitivi. Vom confunda 
astfel hiperemotivitatea, medumitatea, tendinţa de a da curs unor gânduri pe care nu le 
elaborăm, ci doar le canalizăm, de a integra în atmosfera de grup o stare neobişnuită de 
“comun”, “laolaltă” care ne duce spre deschideri sufleteşti masive. Cea mai înaltă realizare 
a acestei seri va veni din faptul că oamenii vor începe să discute despre durerile şi 
nemulţumirile lor, despre stresurile de peste zi sau despre agresiunile la care au fost supuşi 
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şi care i-au marcat. Dacă auditoriu este bine intenţionat, rafinat, momentul de deschidere 
va fi de-a dreptul terapeutic care ne permite eliberarea sufletului de toxinele energetice 
despre care ştim că sunt promotorii afecţiunilor fizice. 

Prin urmare, începem săptămână într-un ton terapeutic. De dimineaţă nu vom şti că 
ziua urmează să se finalizeze în acest ton şi nici că spre seară, traversarea opoziţiei Lună-
Saturn ne va expune întreaga fiinţă la un efort şi mai mare. Tocmai de aceea, pentru că 
ştim cum sunt unghiurile, oricât de tentant ar fi, să lăsăm spre seară soluţionarea unor 
probleme de natură personală, să ne mobilizăm şi să finalizăm totul până în preajma orelor 
17,00 pentru a ne pregăti să întâmpinăm, în preajma orelor 21,00, opoziţia Lună-Saturn. 
Dacă am rezerva în această după amiază şi puţin tip odihnei, fie în mod activ prin lectură, 
meditaţie, relaxare, fie pur şi simplu prin somn, atunci tensiunile opoziţiei se vor reduce ca 
număr şi intensitate şi vor fi vizibile doar cele ce s-au născut din intrigi majore şi care 
promit în orice moment descinderi sociale importante. 

2 ianuarie este o zi în care lucrăm cu sufletul, cu emoţiile profunde şi, ştiind acest 
lucru, înţelegem că recomandarea ei este aceea de a nu uita că viaţa îşi extrage izvorul din 
suflet şi că fără emanaţiile sale Universul nu ar fi existat sau ar fi fost anost. 

 
Marţi, 3 ianuarie 

Marti  3- 1-2012  0:15    Luna(Ari) --> Taurus 
Marti  3- 1-2012  1:13    Luna(Tau) Con (Tau) Jupiter 
Marti  3- 1-2012  4:10    Luna(Tau) Con (Tau) Lilith 
Marti  3- 1-2012  4:19    Luna(Tau) Sex (Pis) Chiron 
Marti  3- 1-2012 15:18    Luna(Tau) Tri (Cap) Pluto 

 
Trecerea Lunii în Taur aduce un contact puternic, incisiv, cu Luna neagră pe care 

Jupiter şi-a adjudecat-o în perioada asta ca prietenă. Facem acces la variantele de rezervă, 
devenim pătimaşi în a ne exprima gândurile cele mai ascunse, ceea ce nu am afişat nici în 
limbaj, nici prin gesturi. Acea latură a personalităţii pe care în continuare ar trebui să o 
ţinem departe de privirile celorlalţi ne va compromite iremediabil. Până în prima decadă a 
lui martei 2012, când aspectele planetare tind să se separe şi se intre într-un nou registru 
comportamental, de fiecare dată când Luna trece prin această ipostază sau prin alt semn 
de pământ generează probleme de comportament, o atitudine neadecvată faţă de anturaj, 
faţă de slăbiciunile pe care le descoperim. În felul acesta, durerile şi suferinţele sunt 
exagerate, ruşinea sau totala ei absenţă este expusă în vitrină ca pe un produs ieftin. 
Judecând după faptul că sfera gândurilor, cu Lună în Taur, oricum este afectată de 
necesitatea unui confort material, de a avea bani, o funcţie sau de a avea o stabilitate ce 
derivă din acestea întâlnirea cu Jupiter, apoi din cea cu Lilith în conjuncţie, apoi din cea cu 
Chiron în sextil şi în a doua parte a zilei din cea cu Pluton în trigon, ne duce într-o zonă în 
care să invocăm tiparele culturale, calitatea morală a oamenilor, forţele naturii sau efectele 
ce survin în momentul unui dezechilibru emoţional, ca subiecte de discuţie, ca mijloc de a 
folosi aspiraţia ori ca devenire a fiinţei umane spre o zonă confortului psihic, înainte de a-l 
obţine pe cel emoţional. Luna în Taur este semn al devenirii prin atingerea stabilităţii, o 
necesitate impusă în special celor care au accentuate semnele de aer ori pe cele de foc. Se 
pot invoca aici relaţiile de familie, cunoaşterea individuală cea care vine prin “mă simt 
bine”, “îmi place” pentru a lăsa impresii false, de familist, devotat prieteniilor, funcţiei ori 
instituţiei. În realitate, Luna în Taur nu aduce îndemnul de a construi valori universale, ci 
de a le plasa pe cele individuale într-un cadru major, de a obţine un statut social prin 
acestea şi de a-l menţine doar prin intermediul lor. Când nu există confuzia între eu şi 
celălalt, între valorile personale versus valorile sociale, Luna din exaltare nu are de ce să-şi 
reveleze latura sa întunecată şi se implică în acţiuni diverse în mod egal, având acea 
cunoaştere a limitelor sale şi beneficiind în permanenţă de bucuria şi plăcerea ce derivă din 
“eu fac”. Fiind compromisă de Lilith, prin afişarea defectelor în public, prin compromisuri 
sau prin afectarea imaginii sociale într-un mod greu de reparat ce poate genera, la rândul 
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ei, efecte negative pe termen lung, Luna ne introduce într-o zonă periculoasă pentru 
sănătate. Afectarea Taurului duce la afectarea hrănirii prin calitatea alimentului, nu prin 
implicarea proceselor digestive. Ideea de bogăţie devine astfel sinonimă cu acumularea, 
fără a implica aici discernământul sau calitatea proceselor, ajungându-se relativ uşor la 
blocaje de natură nervoasă sau la disfuncţii provocate de ingerarea unor substanţe 
periculoase şi prin calitatea lor, dar şi prin cantitate. 

Toate acestea se consumă în prima parte a zilei şi aduc vieţii o notă dramatică, tristă, 
apatică, lipsită de vlagă care nu ne permite să ducem la bun sfârşit ceea ce ne propunem. A 
insista pe această latură a acţiunii în forţă, dinamice, a consuma multă energie pe întâlniri, 
discuţii, studiu sau a iniţia din nou o serie de acţiuni cu titlul de “distracţie” ne duce 
organismul într-o zonă critică şi primele semne ale epuizării sale se vor arăta chiar de 
seară. 

Pentru cei care nu se implică în acţiuni speciale, dinamice, pentru cei care nu preferă 
petrecerile în sens clasic, ci se mulţumesc cu abordarea acestora prin întâlniri izolate, 
răzleţe, dar intense, contextul astral al acestei zile îi duce spre o zonă a conversaţiilor 
periculoase. Ei îşi vor canaliza energia distrugătoare a conjuncţiei Lună-Lilith, nu prin 
intermediul lui Jupiter, ci prin intermediul lui Chiron, fiind extrem de tentaţi să judece, să 
emită pretenţii, să realizeze comparaţii între tipare psihologice, între situaţii, persoane şi 
să invoce necesitatea unor etaloane speciale de viaţă. Pentru că gândirea este puternic 
afectată şi teama de a pierde sau de a fi compromisă este imensă, mesajul va fi răstălmăcit, 
sensul său deviat şi dintr-o simplă remarcă, o simplă observaţie se poate ajunge la a 
compromite o întâlnire sau chiar o relaţie de prietenie. 

Prin urmare, 3 ianuarie ne aduce în faţa unor conjuncturi ciudate. Cu cât intrăm mai 
mult în anul 2012, cu atât mai tare simţim tendinţa sa de a ne balansa între extreme, de a 
nega valorile simple, viaţa plăcută şi caldă ce ne vine din abordarea căii de mijloc. Pe aceste 
unghiuri ne pierdem uşor cumpătul, şi nu dintr-un îndemn negativ, ci dintr-un exces de 
zel, din dorinţa de a ne ridica standardul, de a obţine mai mult, de a fi mai bun, mai corect 
sau mai apreciat. Se spune că drumul spre iad este pavat cu bune intenţii şi tocmai aceste 
intenţii sunt invocate azi, tocmai acestea devin prioritare şi în jurul lor sunt adunate cele 
mai importante acţiuni. Ne vom privi unii pe alţii şi ne vom acuza de rigiditate, de distanţă, 
dar în realitate fiecare nu va face decât să retrăiască teama de a nu-şi vedea viitorul 
împlinindu-se decât prin schimbări majore. Întreţinând această stare proastă, relaţiile, 
indiferent de natural lor, sunt supuse unui risc. Tocmai de aceea recomandarea pentru 
această zi este aceea de a face apel la raţiune cu insistenţă şi să ţinem cont de mesajele sale 
chiar dacă negativitatea desprinsă din înţelegerea anturajului acum pare reală sau perfect 
justificată. Azi totul este disimulat şi ascuns, iar raţiunea are rolul ei în a declanşa 
discernământul sau al menţine într-un registru al respectului faţă de valori. 

 
Miercuri, 4 ianuarie 

Miercuri  4- 1-2012  2:42     Sun (Cap) Tri (Tau) Moon 
Miercuri  4- 1-2012  7:03  Chiron (Pis) Sex (Tau) Lilith 
Miercuri  4- 1-2012 12:48    Luna(Tau) Squ (Aqu) Venus 
Miercuri  4- 1-2012 18:38    Luna(Tau) Tri (Vir) Mars 

 
Multe din suspiciunile de ieri devin azi realitate, multe intră pe făgaşul unor 

complicaţii relaţionale şi pentru că iau înfăţişarea conduitelor, exemplele de viaţă vor fi 
apreciate, vor zdruncina minţile celor tineri şi îi vor pune în dificultate pe cei care au trecut 
de 30 de ani, adică au parcurs cel puţin o reîntoarcere a lui Saturn la poziţia natală. 
Această maturitate, pentru că îşi susţine baza pe experienţe negative, pe învăţăminte 
extrase din conflicte, pe adevăruri spuse la nervi, din dorinţa de a epata sau de a jigni, 
valorile sextilului Chiron-Lilith se vor situa la cote minime şi, dacă vorbim de calităţi, 
acestea se adună în jurul dorinţei de a fabula, de a inventa situaţii, de a gestiona un fond 
fictiv şi de a-l prezenta ca pe unul real. Totuşi, este important de luat în calcul că acest 



2012 – ANALIZA ASUPRA TRANZITELOR                     Fii în profunzime!  

 © Gheorghi ţă Coşer, 2012 5 

sextil Chiron-Lilith, care leagă două zodii între care se construieşte un canal de comunicare 
special, intervine în separaţia trigonului Lună-Soare, ceea ce este de bun augur. Trigonul 
Lună-Soare, în primul rând, vine să repare ceea ce s-a stricat ieri, ceea ce nu s-a putut 
soluţiona şi să elimine ceea ce ne-a îmbolnăvit ceea ce a complicat relaţiile profesionale şi 
ne-a dus spre o zonă extrem de limitată ca informaţie sau exprimare efectivă. Dezvoltarea 
personalităţii, înţelegerea mecanismelor de relaţionare, încălzirea atmosferei căminului, 
stimularea inspiraţiei şi dezvoltarea unei atitudini de simpatie faţă de tot ceea ce este 
colorat, străluceşte sau atrage atenţia, vine să compenseze concursul evenimentelor care ne 
maschează maturitatea cu tristeţea, melancolia şi distanţa. Mulţi nu vor reuşi să guste prea 
mutl din trigonul Luna-Soare, nu vor reuşi să înţeleagă natura, esenţa bucuriei pentru că 
având încă Luna în Taur va predomina o înclinaţie spre stabil, fix, fidelitate, consecvenţă şi 
aceştia nu se vor putea desprinde de primul gând, acela de a lua în serios teama şi angoasa. 
Motivele ce vin din partea sextilului Chiron-Lilith, tocmai pentru că este vorba de Lilith, nu 
sunt reale prin elementele pe care le invocă, dar este important să nu fie ignorate în 
totalitate pentru că ea ne vorbeşte, într-un limbaj greoi, îmbâcsit, despre intenţii, atitudini, 
care, în cele din urmă sunt reale. Evenimentele sugerate nu sunt reale şi nici nu vor fi, dar 
baza, elementul ce susţine sau atitudinea de acum sunt reale şi de ele trebuie să ţinem cont. 

Fiindcă Soarele se apropie de Pluton, vom oscila între tendinţa de a ne opri asupra 
înţelegerii superficiale, de a ne bucura de puţinul pe care îl avem aproape sau de a cădea 
pradă frământărilor, de a ne lăsa preocupaţi de ceea ce a fost, de perspectiva unor 
evenimente. Fiind vorba despre aspectul de separaţie al conjuncţiei, ne vom declara 
atotştiutori, înţelepţi în ceea ce privesc evenimentele la care am participat în finalul lunii 
decembrie 2011. Evident, ca şi în cazul lui Lilith, cu care Pluton are multe afinităţi, în 
special cele legate de atitudine, multe sunt adevărate, dar perspectiva a ceea ce s-a 
consumat în acel interval este învăluită într-o ceaţă totală, este ascunsă, disimulată, 
refuzând să-şi arate şi pentru simţuri chipul pe care îl va avea în viitor. În felul acesta, 
mijlocul zilei, când Luna şi Venus se întâlnesc într-un careu ni se va înfăţişa ca o înclinaţie 
spre a lua decizii, spre a picura în evenimente puţin reproş, puţină nemulţumire sau spre a 
considera că lipseşte ceva unui eveniment, unei întâlniri, chiar dacă pregătirile au fost 
abordate cu mare simţ al detaliului. 

Spre seară, lucrurile par să se mai îmblânzească orientându-se spre armonizarea 
fondului afectiv, spre îmbunătăţirea tonului, inclusiv a celui fizic, stabilindu-se într-o zonă 
a confortului material, al celui desfăşurat în sânul familiei. Din acelaşi segment face parte 
şi schimbul de idei abordat sub forma unei competiţii tonice născute dintr-o împărtăşire a 
experienţelor, o destăinuire într-un cadru liniştit, calm. Prin acest schimb, protagoniştii 
descoperă că au multe în comun şi, pe baza acestor informaţii, ajung să descopere pe ce 
schimb se pot baza, pe ce tip de relaţie să se axeze în viitor pentru a face din această chimie 
o relaţie constructivă. 

Prin urmare, descoperim în această a 4-a zi a lunii ianuarie că valorile superioare, 
cele care ne ridică nivelul de cultură, care ne îndreaptă spre studiu, spre înţelegerea 
evenimentelor vieţii cu profunzimea spiritului cercetător, au în ele o componentă negativă, 
una tendenţioasă şi una temătoare într-o combinaţie variată, ducând la complicarea 
relaţiilor personale sau la administrarea deficitară a fondului afectiv. Dacă prin trigonul 
dintre luminarii sau prin cel Lună-Marte ne putem gândi la ideea de paradis terestru, 
atunci, în mod obligatoriu, acesta trebuie să fie împrejmuit de un gard înalt, chiar foarte 
înalt, menit să ascundă realitatea din afară nu pentru că ea ar fi diferită de ceea ce ştim, 
încă din 2011, ci pentru că acum vedem totul deformat, ca printr-o sticlă de ceas, mai mare 
sau cu liniile deformate care ne transformă florile în obstacole şi firele de iarbă în spini. 

Recomandarea pentru această zi vine cu un avertisment, acela de a nu ne structura 
planurile de viitor pe baza a aceea ce descoperim acum, a ne lăsa observaţiile şi analizele 
pentru alte zile când vom beneficia de mai multă linişte sau de o mai mare flexibilitate. 
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Joi, 5 ianuarie 
Joi  5- 1-2012  1:28    Luna(Tau) Opp (Sco) Juno 
Joi  5- 1-2012 10:46    Luna(Tau) Squ (Aqu) Neptune 
Joi  5- 1-2012 12:44    Luna(Tau) --> Gemini 
Joi  5- 1-2012 14:35    Luna(Gem) Sex (Ari) Uranus 
Joi  5- 1-2012 16:57    Luna(Gem) Squ (Pis) Chiron 

 
Pe ultimul segment din zodia Taur, Luna are de împlinit o opoziţie cu Junon şi un 

careu cu Neptun, iar, după ora 12:44, când trece în Gemeni, se va întâlni cu Uranus într-un 
sextil şi cu Chiron într-un careu. Începem deci ziua cu o continuare a dimensiunii afective 
dezvoltată anterior apoi vom beneficia de mai multă acţiune, de mai mult suspans cu cât 
firul evenimentelor ne apropie de seară. 

Dacă opoziţia cu Junon se împlineşte noaptea şi, deci, o parte din acţiunea ei se 
estompează, manifestându-se mai mult ca impulsuri potenţiale, memorate de corp, de 
structura mentală şi inserate în dinamica zilei, careul Lună-Neptun împlinit la 10:46 ne 
blochează circuitul mental, fluiditatea gândirii, curajul de a comunica un anume mesaj şi, 
pentru cei care sunt obligaţi prin statut să lucreze cu cuvintele, cu sensurile, acest careu îi 
duce spre îndoială, diminuarea atenţiei, tendinţa de a fura, de a beneficia de foloase 
nemeritate, de a acţiona în fals, sub ton, timid. Se observă deci că ultimul segment al 
Taurului nu poate predispune decât tensiune şi suspiciune, iar pe acestea le vom încadra 
foarte bine într-o albie a evenimentelor anterioare. Având deja conştiinţa lucrului făcut 
într-un anumit fel, a dimensiunii pasului, a tonului, a intensităţii cuvântului, tendinţa de 
agrava transferul mesajului duce la stricăciuni, la diminuarea eficienţei în proiectele 
implicate, dar şi atingerea unui crepuscul în ceea ce priveşte respectarea programului. 
Pentru cei care sunt deja la serviciu, care doresc să-şi respecte programul şi care, pe lângă 
asta, le este cerut să muncească eficient, chiar dacă atmosfera sărbătorilor încă se mai 
păstrează, acest careul pe care Luna şi Neptun îl împlinesc aduce, prin tensiunea sa, 
decepţii, neputinţa de a folosi un talent acum când solicitarea este mai mare. O nevoie de 
odihnă va fi puternic vizibilă în mijlocul acestei zile, şi asta nu din oboseală, ci dintr-o 
nevoie de a fugi de la locul faptei, de a evada, de a abandona programul, schema, ritmul, 
obişnuitul. 

Trecerea Lunii în Gemeni schimbă registrul comportamental şi multe din sensurile pe 
care, în prima parte a zilei, nu le-am observat, spun unii, din neatenţie, somnolenţă sau 
dezinteres, acum devin vii, se evidenţiază faţă de celelalte şi în parte ne revin, şi 
optimismul, şi cheful de treabă, şi dinamismul, şi luciditatea. 

Împlinind sextilul Uranus, Luna îl transformă pe acesta în planetă meditatoare 
opoziţiei sale cu Junon şi, schimbarea de registru, va fi susţinută şi de soluţii venite din 
anturaj. Se va pune, aşadar, problema ca, în a doua parte a zilei, să luăm contact cu 
informaţii noi, să comunicăm pe un alt nivel şi să permitem, prin această deschidere, 
transferul de valori şi contactul cu persoane situate la mare distanţă. Munca devine acum 
mai plăcută, efortul mult mai uşor de suportat şi coşmarul din prima parte a zilei se 
sublimează într-o dinamică plăcută, deconectantă. Soluţiile care ne vin acum nu sunt 
simple ecouri ale contextului astral, ci avertismente care ne introduc în atmosfera 
extremelor specifică anului 2012, cu care am luat contact din 20 decembrie 2011, când, 
practic, s-a schimbat considerabil vibraţia şi anul 2011 a rămas în urmă. Mulţi se vor arăta 
îngrijoraţi de puterea lor de rezistenţă, de tipul de relaţie pe care urmează să-l dezvolte cu 
prietenii, cu familia, cu colegii de serviciu şi vor fi tentaţi ca intuitiv să ia de referinţă seria 
întâmplărilor de acum. Pentru că Luna şi chiron au şi ele un cuvânt de spus, prin careul pe 
care-l construiesc, teama lor, doar dacă este aprofundată şi nu confundată cu agresivitatea 
implicită specifică aceşti perioade (adică Lilith) devine un exemplu pentru viitor. 

Încadrând acest final dinamic în schema generală a zilei, vom observa că vibraţia 
astrală se împarte pe mai multe sectoare. Ea va acţiona în sfera medicală, avertizându-ne 
cu privire la anume afecţiuni ce survin prin epuizarea fizică, secătuirea de resurse, hrănire 
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defectuoasă, gândire eronată, dar va acţiona şi în sfera profesională localizând pe domenii 
de acţiune o serie de tensiuni ce ţin de lucrul bine făcut, evaluarea muncii într-un anumit 
sector, viteza de reacţie, gradul de înţelegere şi integrare a sarcinilor, echilibrul emoţional. 

Prin urmare, ziua ne oferă prilejul de a trece de la un registru comportamental la 
altul şi de a înţelege ambele direcţii pentru o pregătire serioasă în faţa evenimentelor 
anului 2012. Dacă începutul zilei se dovedeşte a fi stângaci, nepotrivit sarcinilor pe care le 
avem de îndeplinit, fie că ni le stabilim, fie că ne sunt atribuite de un superior ierarhic, 
dinamica socială ne solicită mult şi ne tulbură tendinţa de a ne izola, de a ne separa. Multe 
dintre acestea le facem dintr-o teamă disimulată, ascunsă în oboseală şi apatie, în 
incertitudine şi lipsă de perspectivă, însă, în a doua partea zilei, când împlinirea sextilului 
dintre Lună şi Uranus ne intensifică orice formă de activitate mentală, chiar până la limita 
în care să ne dorim un salt spre putere, spre o formă de exprimare pe care nu am cultivat-o 
până acum. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne redefini ideea de gândire pozitivă 
pentru a ne stabili care sunt parametri prosperităţi şi din ce izvor ne extragem puterea. 

 
Vineri, 6 ianuarie 

Vineri  6- 1-2012 13:44    Luna(Gem) Opp [Sag] Node 
 
Avansând în tranzitul său prin Gemeni, Luna se depărtează de configuraţia numită 

Vaporul la care cele mai multe dintre planete participă, având la bază opoziţia Saturn-
Jupiter. Mesajul ei în această zi vine mai curând printr-o formă de inspiraţie negativă, o 
formă de înţelegere subtilă pe care oamenii o au în momente de cotitură a vieţii lor. 
Trecând prin Coada Dragonului ea ne reaminteşte de anumite perioade din 2011 când am 
suferit şi am avut parte de lipsuri, când nu am avut suficiente informaţii, când nu am 
beneficiat de atenţie, de susţinere sau de o anume înţelegere, localizată azi punctual pe un 
anumit proiect sau demers cu caracter social. Relaţia de opoziţie între Jupiter şi Saturn 
este una agresivă care aduce o proastă administrare a banului public, o relaţie deficitară cu 
autorităţile locale, cu instituţiile statului, o tulburare a raporturilor profesionale pornind 
de la injurie, o imagine proastă, un conflict, o stricăciune. În felul acesta, se intenţionează o 
servitute, ca un subsidiar aplicat intenţiei de a domina cu forţa un anumite sector prin 
ofensă, jignire, acuze, agresivitate. Pe baza acestui aspect multe din cele care se desfăşoară 
pe zonă publică nu sunt aşa cum par, tocmai de aceea apelul la atributele raţiunii este 
adesea invocat de astrologi pentru a indica traseul cel mai simplu şi accesibil omului 
comun. Cei care lucrează cu energia sau sunt familiarizaţi cu instrumentele abstracte au 
parte acum de provocări care îi vor ajuta să-şi purifice fiinţa şi să se poată ridica deasupra 
condiţiei de muritor de rând spre un nivel superior de cunoaştere. Ceea ce se întâmplă 
acum, prin întărirea Vaporului (configuraţie ce presupune utilizarea unor talente pe baza 
condiţionărilor, prin impunere, conform unor reguli, a schemelor prestabilite, a 
prejudecăţilor), va fi de referinţă pentru bună înţelegere a anumitor demersuri ce ni se 
înfăţişează la acest început de an. O mare parte dintre cele pe care le urmărim acum, cu 
care ne confruntăm şi pe care dorim să le finalizăm îşi vor atinge punctul terminus în 
martie, în prima parte a lunii, eliberându-ne de povara cu care luăm contact acum. Ceea ce 
vedem acum, ceea ce gândim şi, prin acestea, perspectiva întregului an 2012, se încadrează 
într-o stare negativă. Am invocat de multe ori în ultimele luni teama ca motiv principal şi 
acum, de asemenea, facem apel al aceeaşi trăsătură de care nu ne putem separa. Ea va 
deveni acum cu atât mai intensă şi puternică pentru că balansul evenimentelor este mult 
mai mare decât în 2011, chiar dacă media se păstrează în acelaşi registru, chiar dacă 
valoarea de mijloc de acum se aseamănă cu valoarea de mijloc a anului anterior. Atingând 
această intensitate stranie a extremelor, evenimentele au puterea, ceea ce nu s-a întâmplat 
în 2011, de a genera efecte noi. Această noutate, această schimbare a gândirii, structurii, 
funcţionarului sau această trecere pe un nou mod de relaţionare, sperie. Scheme noi de 
organizare a structurilor administrative ne încurajează deschiderea spre informaţii noi, 
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însă balansul sentimental, obiceiurile greşite, dificultatea de a învăţa, asimila noi valori, de 
a ne orienta spre noi etaloane se constituie ca motivaţii în favoarea susţinerii acestui 
sentiment distrugător: frica. 

Pe acest fundal, conjuncţia Lună-Coada Dragonului devine una menită să ne ofere 
informaţii, să ne îmbogăţească patrimoniul educativ, să ne indice o posibilă finalitate şi în 
acelaşi timp să ne spună care ne sunt poverile cele mai mari şi de ce anume trebuie să ne 
debarasăm repede pentru a ne ridica nivelul în luna martie. 

Lucrând relativ bine cu informaţiile, dar existând în mod pregnant tendinţa de a 
cădea în derizoriu, ziua de 5 ianuarie, înainte de a ne aduce mai aproape informaţii 
valoroase, ne pune în faţa unor paradoxuri teribile. Vom fi departe de dilema bine versus 
rău, pentru că Luna în Gemeni nu are puterea de a ne îndrepta spre discernământ, dar vom 
gusta din plăceri extreme, într-un interval scurt, ipostază deosebit de dificilă pentru cei 
care ştiu că au tulburări de comportament, care ştiu că se situează la graniţa dintre normal 
şi patologic. 

Prin urmare, ziua de 6 ianuarie ne aduce o lumină stranie, o înţelegere ciudată pe 
care nu vom reuşi să o apreciem pe măsura valorii sale pentru că obiceiurile, schemele 
vechi de acţiune, lipsa flexibilităţii, viteza de lucru scăzută, nu ne permite să luăm contact 
cu seminţele acestor informaţii şi să ne alegem cu culorile lor periferice, adică să luăm 
contact cu avertismente, fără să fim în vreun fel ajutaţi să le depăşim. A cunoaşte viitorul 
când nu-l poţi ajusta sau modifica este o anatemă şi asta se va întâmpla azi cu trecerea 
Lunii prin Coada Dragonului. O formă de sancţiune ne face să spunem “Ah, m-am ars!” 
pentru că Nodul de sud al Lunii reprezintă locul unde erorile de gândire, reziduurile îşi 
găsesc un culcuş cald şi de unde ajung să invadeze întregul spectru al trăirilor dacă nu 
revenim asupra lor periodic pentru a ne recupera energia din trecut şi, în felul acesta, a 
deveni mai puternici pentru că am trecut printr-un eveniment, nu mai slabi, mai temători 
sau mai confuzi. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne folosi energia pentru a ne 
flexibiliza gândirea, spre a învăţa să spunem DA sau NU în cunoştinţă de cauză, nu ca un 
subterfugiu. 

 
Sâmbătă, 7 ianuarie 

Sambata  7- 1-2012  6:39    Luna(Gem) Tri (Aqu) Venus 
Sambata  7- 1-2012  6:43    Luna(Gem) Squ (Vir) Mars 
Sambata  7- 1-2012 10:12 Mercury (Sag) Sex (Lib) Saturn 
Sambata  7- 1-2012 17:14 Mercury (Sag) Sex (Aqu) Neptune 
Sambata  7- 1-2012 20:34    Luna(Gem) Tri (Lib) Saturn 
Sambata  7- 1-2012 21:20    Luna(Gem) Tri (Aqu) Neptune 
Sambata  7- 1-2012 21:51    Luna(Gem) Opp (Sag) Mercury 
Sambata  7- 1-2012 23:04    Luna(Gem) --> Cancer 

 
Ultima zi de Gemeni ne aduce, nu doar o varietate de aspecte pe care Luna le ridică, 

dar şi două sextile pe care Mercur le împlineşte cu Saturn şi respectiv Neptun, de o parte şi 
de alta a zodiei Săgetător, cea prin care trece acum Mercur, desenând un triunghi minor, 
semn al forţei psihice, al gândiri metodice, al ideilor structurate şi al afirmării sociale prin 
talentul vorbit ori prin cel scris. 

Totuşi, aşa cum se indică şi în analiza aplicată zilei de 6 ianuarie, acum suntem 
marcaţi de un Vapor, configuraţie care aduce utilizarea unor abilităţi sau talente sub 
presiunea unor condiţionări. Pe acest aspect, descoperim nevoi noi ale minţii, plăceri 
intelectuale, cele pe care anterior, prin durerile şi neînţelegerile pe care tensiunea impusă 
de Luna neagră au predispus-o, nu le-am înţeles sau nu le-am atins. Devenirea personală, 
cea subtilă, cea care depinde de ambiţia de a depăşi condiţia actuală, nu cea care vine ca o 
consecinţă a karmei pozitive, ne aduce azi o lărgire a câmpului conştiinţei spre a asimila 
idei noi, spre a vorbi altfel, mai frumos, mai corect, spre a aşterne pe hârtie ceea ce ne 
inundă sufletul sau spre a ne destinde prin preocupări curate, pure, elegante legate de jocul 
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cu culorile, cu cromatica, jocul cu formele, cu designul, cu înţelegerea ideilor abstracte, cu 
sensurile filosofice sau cele ce ţin de manipularea energiei într-un chip nou. 

Împlinindu-se în separaţia trigonului Luna-Venus şi respectiv careului Luna-Marte, 
îndemnul de a ne lăsa în urmă haina veche şi a ne preschimba discursul, de a ne antrena 
energiile subtile pentru a ne obişnui cu o practică rafinată, cea care ne va duce negreşit la 
progres, se va lovi de plăceri şi temeri care amândouă, deopotrivă, sunt obstacole în calea 
progresului. Că ele se concretizează iniţial prin a distrage atenţia de la preocupările de 
bază, prin bucurie sau tristeţe, prin plăcere sau tensiune, este doar începutul, pentru că, 
păşind în dimensiunea culturală a dezvoltării personale, adică alegându-ne un autor sau 
preferând un anumit tip de practică, valorile devin direcţii greşite, finalităţi iluzorii, 
animate de deziderate care întunecă mintea şi spiritul ori pur şi simplu îl ţin departe de 
esenţial. 

Înclinaţia spre o distracţie a gândirii sau spre a comunica într-un limbaj riguros, cel 
de care Saturn nu se desprinde niciodată, înseamnă a ne deschide spre dimensiuni care ne 
scot din viaţa comună şi ne duc spre eleganţă, rafinament, care ne purifică structura subtilă 
şi o fac pregătită pentru noi înţelegeri, cele care se ascund în spatele încercărilor, care nu 
reprezintă încercările în sine, dar care nu pot veni în contact cu fiinţa umană decât după ce 
ea se ridică la un anumit standard, decât după ce structura sa vibrează într-un anumit fel. 
Vorbim aici despre dinamica volitivă, despre căldura inimii, despre curajul de a spune 
adevărul în circumstanţe delicate, de a iubi adevărul şi a îndura procesele intermediare ce 
survin de la ivirea şi până la întronarea sa, la fel cum vom invoca aici ideea destinului care, 
privit prin ochii impuri, întunecaţi de dorinţe materiale şi distructive, pare tragic şi 
umilitor. 

Pe acest fundal, gândul, structura, metoda, echilibrul acido-bazic, speranţa de a ne 
ridica spre o nouă dimensiune a vieţii, fără a o atinge încă, ne animă sufletul cu un 
entuziasm plăcut şi tonic. Iniţial, acest îndemnul ne duce spre a ne căuta oamenii cu care 
ne asemănăm, în prezenţa cărora ne simţim bine, care ne solicită gândirea şi ne-o duc spre 
studiu care ne încurajează şi, prin asta, ne ajută să ne deschidem sufletul spre a ne cultiva 
talentele, aşa cum ne-am propus înainte de a veni aici. 

Chiar dacă îndemnul spre a trăi pare mai puternic decât cel de a calcula, încadra şi 
stabiliza, înclinaţia spre ordine ne învaţă că şi în lumea spirituală există severitate şi 
indulgenţă, şi acolo entităţile sunt subiective şi acolo există forţe antagonice, însă ele nu se 
amestecă, iar alegerile au o forţă retractilă implicită, ele nu au un caracter atât de categoric, 
acela pe care îl găsim aici. Implicându-l pe Saturn (severitatea) într-o relaţie de sextil cu 
Mercur din Săgetător (abnegaţie) şi judecând că Saturn, maleficul, se află încă în exaltare, 
iar Mercur în exil, putem asista la un proces interesant, acela de inversare a valorilor, a 
fluxului, prin care personajul negativ să ofere dovezi benefice, să ajute, să susţină, să 
protejeze, iar cel apropiat să dezamăgească, nu prin intenţia clara îndreptată în sensul 
acesta, ci pentru că i se pune pe umeri o sarcină prea mare, pentru că avem de la el 
aşteptări prea mari. 

Ulterior împlinirii acestor aspecte, Luna se va întâlni cu Saturn şi Neptun în câte un 
trigon şi, spre seară, într-o opoziţie cu Mercur, semn că norocul, şansa, elementul pozitiv al 
zilei are conotaţii sociale, colective, şi că nimic personal nu trebuie căutat în aceste 
evenimente. Puţini vor fi cei care vor putea să se detaşeze şi să nu interpreteze laudele ori 
acuzele în sens personal, să nu se modeleze în raport cu stimulii aceştia, înainte de a judeca 
precis şi corect dacă interferenţa, contactul, le era adresat sau l-au atins doar cu titlul 
informativ, fără a se intenţiona producerea unor efecte. 

Prin urmare, 7 ianuarie ne tentează cu sensuri majore, cu valori arhetipale, punându-
ne în situaţia de a gândi pentru grup, pentru familie, pentru un prieten şi de a acţiona în 
cunoştinţă de cauză. Multe din demersuri sunt susţinute pe regulă, metodă, pe scheme 
studiate din timp, pe un tip nou de comunicare, însă, în timpul derulării, pentru că se face 
apel la vibraţii noi, la persoanele noi, la atitudini noi, la informaţii noi, calitatea faptelor se 
schimbă şi multe din finalităţi nu mai sunt atinse aşa cum stabilisem iniţial. Fiind vorba 
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despre Mercur, putem invoca aici nu numai traseele mentale, ci şi călătoriile fizice, 
deplasările între localităţi, ieşirile spre staţiunile montane, vizitarea unor prieteni etc. 

Ceea ce ne aduce această zi este cu adevărat spectaculos şi vine din invitaţia subtilă de 
a participa la ceva magnific. Nu se ştie dacă mesajul de azi se va finaliza în forma în care se 
prezintă el, dar în mod sigur ceea ce va răscoli va avea un rost, ne va ajuta să ne înţelegem 
mai bine impulsurile, frământările şi să fim în stare, pe viitor, să luăm decizii mult mai 
corecte. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lasă în voia inspiraţie, chiar cu 
riscul de a părea ciudaţi pentru a explora această zonă a sensibilităţii şi a o recunoaşte 
atunci când, pe viitor, intrăm în contact cu ea sau când o vedem la alţii. 

 
Duminică, 8 ianuarie 

Duminica  8- 1-2012  0:19    Luna(Can) Sex (Tau) Jupiter 
Duminica  8- 1-2012  0:57    Luna(Can) Squ (Ari) Uranus 
Duminica  8- 1-2012  3:20    Luna(Can) Tri (Pis) Chiron 
Duminica  8- 1-2012  3:47    Luna(Can) Sex (Tau) Lilith 
Duminica  8- 1-2012  8:33 Mercury (Sag) --> Capricorn 
Duminica  8- 1-2012 13:23    Luna(Can) Opp (Cap) Pluto 
Duminica  8- 1-2012 20:04 Mercury (Cap) Tri (Tau) Jupiter 

 
Trecută în domiciliu (Rac) din seara zilei anterioare, Luna ne incită azi simţurile cu o 

partitură nouă. Ne duce întâi în faza de sextil cu Jupiter, apoi careu cu Uranus, trigon cu 
Chiron şi sextil cu Lilith, lăsându-ne impresia că ne putem folosit voinţa, că avem un 
cuvânt de spus în demersurile ce ţin de exprimarea liberă, impresii sau de idealuri. 
Încadrând între cele două sextile Lună-Jupiter, Lună-Lilith, careul Lună-Uranus şi 
trigonul Lună-Chiron tot ceea ce vine spre noi în noaptea de sâmbătă spre duminică poartă 
amprenta compromisului, fiind lezat, incomplet sau tendenţios. În mod obişnuit, aceste 
unghiuri ne duc cu gândul la relaţii de factură socială, însă cei mai mulţi îşi vor rezerva 
noapte pentru odihnă. Cei care şi-o vor petrece lucrând sau distrându-se sunt avertizaţi în 
a fi reţinuţi în declaraţii, în a-şi demonstra priceperea, forţa, cunoştinţele, în a folosi 
tehnica modernă (telefoane, maşini, calculatoare etc.) pentru ca toate acesta intervin cu un 
evident factor de risc. Nu există parte bună în acest eveniment care să nu se termine prost, 
cu o dispută, cu o dezamăgire, cu un reproş, tocmai de aceea cei care se ştiu colerici, care 
nu tolerează la ceilalţi ceea ce ei au din abundenţă sunt sfătuiţi să evite ieşirea pe zonă 
publică în acest interval. 

Un alt eveniment special al acestei zile este ingresul lui Mercur în Capricorn, ce 
survine dimineaţa la 8:33, după care, în mijlocul zilei, Luna i se opune lui Pluton, iar, spre 
seară, Mercur, abia intrat în Capricorn, ridică un trigon karmic împreună cu Jupiter din 
Taur. 

Cu Mercur în Capricorn intrăm în zona studiilor, a profunzimii gândirii, a cercetării 
documentare, care ne plasează într-o nouă atmosferă, una în care nu predomină 
acumularea de noi cunoştinţe, ci cea în care le organizăm pe cele pe care le avem, cea în 
care forţa şi gândirea îşi dau mâna şi se pun în slujba păcii, a pacifismului, a armoniei 
pentru a găsi o cale paşnică de soluţionare problemelor cu care am luat contact chiar din 
dimineaţa acestei zile, când Mercur încă nu era în Capricorn sau nu se acomodase încă în 
noua albie. 

Relaţia de trigon dintre Mercur şi Jupiter este un semn de exprimare 
condescendentă, de desfăşurare a optimismului, de aplecare asupra structurilor legale 
tangente la avocatură, magistratură ori cele susţinute pe comunicare interetnică, religie, 
cunoaştere holistică. Dacă schimbul se realizează pornind de la o planetă cu viteza cea mai 
mare, Mercur, mobilizând calitatea de a simţi şi înţelege cu o mare fidelitate şi printr-o 
mare diversitate de canale, raportând la o judecată morală, la o schemă psihologică 
verificată în timp, spre planeta cu viteză mai lentă, Jupiter, care în Taur ne trezeşte 
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plăcerea pentru a acumula, a strânge, a îngriji un patrimoniu, a împlini discret dorinţele 
materialiste, schema trigonului ne va aduce o deplasare de la gestionarea fondului 
personal, privat, spre cel public, printr-o abilitate, un talent, o pricepere. Partea dificilă 
vine abia acum, pentru că opoziţia Lună-Pluton pare să lase deoparte tensiunea socială, 
ecoul negativ venit din zona comunitară şi să aducă îndoială, lipsă de susţinere, indecizie şi 
teama de ieşi dintr-o schemă cunoscută bine. Renumită pentru agresivitatea sa, opoziţia 
Lună-Pluton îi va face pe oameni să se agreseze prin negaţie, prin refuz, chiar refuzul de a 
practica, folosind un talent, de a vorbi despre el, de a uza de o şansă, o întâlnire sau de a da 
curs unui moment de inspiraţie sau unei intuiţii speciale. 

Cu Luna în Rac planetele acum sunt împrăştiate şi, în afară zodiei Leu, toate au câte 
un musafir în tranzit, ceea ce aduce o risipire masivă în proiecte de mică anvergură sau în 
cele care nu se pot finaliza rapid. Fie că ele ţin doar de sfera mentală sau de cea acţiunilor 
în plan concret, din prima secundă ele tind să se ramifice, să se extindă fără a avea un 
control riguros pe extindere, ci doar pe mesaj. Cum este de înţeles, a nu avea control pe 
extindere duce la risipirea energiei, ideilor şi timpului. 

Aşadar, în 8 ianuarie avem o şansă, dar este atât de bine ascunsă printre conjuncturi, 
în plasa de unghiuri, încât numai un priceput, numai cel care a mai trecut prin aşa ceva le 
poate identifica şi folosi cum se cuvine. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne aduce o schimbare substanţială de vibraţie, o 
nouă formă de a gândi, gestiona resursele pe care le avem, o nouă orientare, poate chiar 
spre un nou cerc de prieteni, un nou domeniu de activitate, o nouă perspectivă. Totuşi, nu 
doar împrăştierea planetelor este de vină pentru insuccesul ce l-am putea comporta, ci şi 
relaţia încă activă a lui Jupiter cu Luna neagră, care ne va compromite ceea ce ne vine din 
zona inconştientului sub formă de instinct, impuls, vorbă negândită ş.a.m.d. 

Contextul astral, aşa cum îl putem citi din dispunerea generală a planetelor, este însă 
mult mai complex decât ceea ce se împlineşte într-o zi, pentru că, spre exemplu, seara 
acestei zile nu poate fi separată de careul Mercur-Uranus, care se împlineşte la puţin timp 
de la miezul nopţii, în ziua următoare, sau de Luna plină care atinge momentul de 
maximum în 9 ianuarie la ora 9,29. 

Rămânând însă în sfera acestei zile, chiar dacă eroarea şi/sau realizarea ei vor avea 
repercusiuni ample asupra întregii perioade, până în prima jumătate a lunii martie, o parte 
din dezicerile de acum, ce vin ca invitaţie apoi ca desprindere pe ideea “mă invită, dar nu 
pot”, “mă implică, dar nu e treaba mea”, vor fi uitate acum şi rememorate în mai 2012 şi 
apoi, pornind de la luna mai, invocate din nou în ultimul cadran al anului 2012. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne respecta gândurile, de a le urmări 
direcţia şi de a vedea cum sunt zdruncinate sentimentele sau cum sunt susţinute pentru a 
înţelege de ce în mai sau în ultimele trei luni ale anului 2012 vom reacţiona aşa cum vom 
reacţiona. 
 

Săptămâna 9 – 15 ianuarie 2012 

 
 În săptămâna 9 – 15 ianuarie, cea cu Lună plină, Luna parcurge un sector de cer de la 
Rac la Balanţă, trecând de la opoziţia cu Pluton, la cea cu Uranus, de la teama de a nu fi 
înţeles, de a nu accepta, de a fi marginalizat şi adus în zone de conflict, pe care nu le dorim 
şi care nu ne aparţin, la discontinuităţi în procesele mentale, nevoi triste, separări de 
prieteni, conflicte personale venite dintr-o zonă a tristeţii asupra căreia  nu  reuşim să 
avem vreun control. 

Pe lângă împlinirea unor unghiuri importante, ce ţin de sfera relaţiilor personale, 
această săptămână ne duce spre paradisul pierdut, spre a regăsi şi pierde din nou, spre a ne 
afişa în faţa destinului prin căutări variate, dar care să ne lase la finalul ei la fel cum eram 
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la început, ca bogăţie, dar şi neputincioşi în a ne implica în alte demersuri, mult mai ample 
şi mai dinamice ce ţin de viaţa în ansamblul ei, de devenirea fiinţei umane, acum privită 
prin evenimente mici, personale, adunate poate într-un colţ al vieţii şi ţinute acolo pentru 
vremuri mai bune când vom fi mai lucizi şi mai puternici pentru a le analiza şi înţelege pe 
măsură. 

Începem săptămâna cu o Nicovală, care ne duce tendinţa de a schimba ceva în modul 
de a gândi şi acţiona, tocmai pentru că un stres stă să ne cuprindă şi să ne ducă într-un 
sector periculos, din care ori nu vom mai ieşi până la mijlocul lui martie, ori vom ieşi cu 
capul spart şi pantalonii rupţi. 

12 ianuarie este cea mai puternică zi a acestei săptămâni, pentru că Luna va participa 
la un Dreptunghi mistic prin vibraţiile căruia ne vom arăta înţelepţi chiar cu suferinţa sau 
cu caracterul incomplet al gândurilor, încercând să ne salvăm sufletul, gândurile, 
demersurile, copiii, familia, prietenii dintr-o construcţie pe care singuri am lăsat-o aşa. 
Sunt invocate aici discuţii în contradictoriu, adevăruri spuse parţial sau minciunile ce au 
un singur rol să distragă atenţia auditoriului şi să-l ducă într-un depozit de materiale de 
unde individul să uzeze de el când doreşte. 

Această tendinţă a săptămânii ne va oferi şi nemulţumire, dar şi tristeţea că nu vom 
reuşi să ne găsim liniştea mult dorită. Aspectele pozitive ale săptămânii sunt tonice şi ele 
ţin de o dorinţă de a munci, de a tranşă adevărul în părţi mici şi de a încerca inserţia lui, 
sub această formă, în terenuri noi. 

 
Luni, 9 ianuarie 

Luni  9- 1-2012  1:23 Mercury (Cap) Squ (Ari) Uranus 
Luni  9- 1-2012  9:29     Sun (Cap) Opp (Can) Luna(Full Moon) 
Luni  9- 1-2012 15:47    Luna(Can) Sex (Vir) Mars 
Luni  9- 1-2012 22:51    Luna(Can) Tri (Sco) Juno 
Luni  9- 1-2012 23:12 Mercury (Cap) Sex (Pis) Chiron 

 
Prima zi a săptămânii ne readuce în discuţie dimensiunea sufletului, valorile artei, 

principiile estetice, curajul de a ne mobiliza pentru a strivi un adversar, aşa cum ne vin 
dinspre zodia Rac, de a ne depărta de propria fiinţă pentru a ne explora limitele înţelegerii 
sau puterii şi de a şti când să uzăm de ele şi pentru ce. 

Azi Mercur împlineşte cu Uranus un careu şi cu Chiron un sextil oscilând între bunul 
gust, seriozitatea de a gândi şi aplica o metodă, o tehnică, dar şi necesitatea de a ne extinde 
spre o limită superioară a forţei personale. Împlinindu-se pe fază de Lună plină multe le 
vom gândi în mare viteză, cu patimă, cu durere, cu resentiment, cu nemulţumire şi multe 
vor fi orientate, ca un recul al acestora, spre zona publică, spre sectorul social, spre nevoia 
de a fi remarcat, de a fi observat, apreciat şi stimat. 

Încercând o echilibrare a acestei balanţe, forţa personală nu va reuşi să se canalizeze 
decât în două direcţii, spre întărirea voinţei personale prin raportarea la exemple de mare 
forţă şi cunoaştere (sextil Lună-Marte) sau spre o reevaluare a relaţiilor personale, o 
restabilire a eşantioanelor de gândire, chiar ale celor sociale prin implicarea la un program 
de reevaluare a relaţiilor, a asocierilor, a schimbului pe care îl realizăm cu anturajul, în 
mod concret prin profesie sau la nivel subtil, prin gânduri sentimente. 

 Când Mercur şi Uranus sunt în careu oamenii se luptă cu idealurile pe care şi le-au 
stabilit, se îndoiesc de propriile puterii subtile, de gândurile lor şi prin acest mod de a 
gândi forţa lor le slăbeşte considerabil. În felul acesta, sunt explorate tensiuni interioare, 
dureri de spate, fluctuaţii în buna funcţionare a sistemului nervos şi se impune o anume 
excentricitate în ceea ce privesc relaţiile. Fiind un aspect stresant care se construieşte între 
elementele interne ale unei structuri (Mercur şi Uranus reprezintă un cuplu astral ce 
deschide drumul spre cunoaştere), nu între elemente din structuri diferite, partitura în 
care se va lucra va fi una extrem de personală, chiar intimă, iar evenimentele pe care le va 
predispune acest aspect vor fi legate de ideea de deplasare, de drumuri, de călătorie, de 
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deplasare a gândirii sau înţelegerii spre sectoare noi, de a aflare a adevărului dintr-o 
conjunctură, de gestionarea unor informaţii, dar toate soldându-se cu o finalitate nedorită 
iniţial, cu o atingere sau lezare a personalităţii pe care nu am putut-o anticipa în 
săptămâna anterioară. 

Luna plină accentuează acest disconfort, îl duce spre o zonă a divergenţelor de opinie. 
Nimeni nu va observa cât de tulburat este interiorul său şi, în felul acesta, nu va fi în stare 
să vadă nici ce se întâmplă cu ceilalţi, impunându-şi un demers strict de a-i convinge pe 
toţi aceştia de adevărul spus, de pasul important pe care doreşte să-l facă şi nici nu va 
putea anticipa cât de multă reticenţă va obţine din jur. Această schemă mentală este un 
preambul al evenimentelor din săptămâna viitoare, când va aduce în discuţie ideea de lider 
de opinie, de dispută, de supremaţie sau de consum intern. Ideile săptămânii viitoare de 
aici pornesc şi libertăţile care ne sunt constrânse acum vor încerca în săptămâna viitoare să 
fie câştigate. 

Spre seară, se va încerca o îndulcire a acestei direcţii, însă fără sorţi să izbândă, fără a 
ridica în vreun fel nivelul de vibraţie, fără a schimba calitatea gândurilor, ci, poate, doar de 
a acorda mai multă atenţie unora care nu sunt de finalitate imediată. Această reevaluare va 
suna ca o răcorire a fiinţei, ca o integrare a acestuia într-un înţeles mai mare, într-o 
structură mai mare doar prin faptul că este urmărită la televizor, că este citit un articol 
despre ea, că se accede spre statutul de membru în această organizaţie. 

Viitorul, privit prin evenimentele primei zile ale săptămânii, ne va apărea incert, trist 
şi, celor care au dovedit în 2011 că sunt uzurpatori, li se va părea chiar sinistru. Nu este 
rolul acestei zile de a oferi concluzii viabile referitoare la viitor, dar ne poate oferi o 
asemenea mustrare, pentru a ne reevalua modul de a gândi, de a acţiona, pentru a ne 
corecta comportamentul pe care-l dezvoltăm faţă de cei din jur, considerând că nu vor 
exista niciodată consecinţe ale acestora. Teama că structurile viitorului ne vor înghiţi, că ne 
vor pierde ceea ce este mai preţios şi mai valabil, ne vor aduce azi în faţa gândirii 
superioare necesitatea de a dezvolta un sentiment de compasiune. A fi obligat să accezi la 
acest sentiment este pentru un iniţiat un suprem avertisment ce vine spre dezvoltarea sa 
sufletească, spre rafinarea gândirii şi accederea la o înţelegere superioară. Pentru toate 
există consecinţe, chiar şi pentru a accepta sau a nu accepta această invitaţie din partea 
vibraţiei astrale. 

Prin urmare, într-un context astral intens şi dinamic, într-o apăsare tristă şi o nevoie 
acută de înţelegere şi redresare, prima zi a săptămânii ne aduce o înclinaţie spre a critica şi 
a acuza pe fapte reale interpretate eronate. Gândirea se aşează azi pe baze negative şi nu 
reuşim să fim echilibraţi, nu reuşim să îi vedem pe cei din jur cu obiectivitate şi aceştia ne 
oferă un feedback pe măsură. Întâlnindu-se tusea cu junghiul, adică înclinaţia spre 
irascibilitate pe fondul unei întunecări vizibile a gândirii ne pune în posturi dificile, de a ne 
depărta de scopul pe care îl avem, de a trândăvi, refuza o colaborare sau de a le dezvolta pe 
cele în care să nu depunem prea mult efort, să nu contribuim cu nimic personal, dar să ne 
revendicăm în final toate meritele. 

Oamenii pot iubi şi în suferinţă, pot să înţeleagă mesajul astrelor şi când mintea lor 
este uşor întunecată pentru că au la dispoziţie structuri ale fiinţei care sunt în afara 
contextului astral, care acţionează sub impulsul altor forţe subtile. A le căuta pe acelea 
presupune evoluţie, rafinarea structurii, trezirea gustului pentru frumos, pentru 
simplitatea sufletească, pentru armonie. 

Azi nu avem parte de armonie prin ploaia de steluţe astrale, dar ne-o putem construi 
în individualitate, anaerob, fără vreun ajutor oferit în mod direct, ceea ce poate genera 
consecinţe benefice menite să ne protejeze de-a lungul acestei săptămâni, dar mai ales de-a 
lungul săptămânii viitoare când ideea de lider de opinie, de purtător al unui mesaj va 
deveni pregnant inserată în dimensiunea existenţei individuale. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne lăsa consumaţi de gândurile pe 
care le ştim incomplete, pentru că nu suntem în stare acum să judecăm corect situaţiile pe 
care le parcurgem. 
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Marţi, 10 ianuarie 

Marti 10- 1-2012  4:24    Luna(Can) Squ (Lib) Saturn 
Marti 10- 1-2012  5:17 Mercury (Cap) Tri (Tau) Lilith 
Marti 10- 1-2012  6:34    Luna(Can) --> Leo 
Marti 10- 1-2012  7:58    Luna(Leo) Squ (Tau) Jupiter 
Marti 10- 1-2012  8:28    Luna(Leo) Tri (Ari) Uranus 
Marti 10- 1-2012 11:31    Luna(Leo) Squ (Tau) Lilith 

 
Trigonul lui Mercur cu Lilith ne oferă din nou dovezi de neputinţă şi lipsă de căldură 

sufletească. Cu Luna neagră în Taur, apropierea, sentimentul, iniţiativa ori curajul sunt 
simulate foarte bine încât ele să devină înfăţişări ale căldurii sufleteşti şi ale împlinirii. 
Fiind încă în umbra tristeţii de a fi, predispus în ziua anterioară, acest trigon ne duce spre 
melancolie sau apatie, spre un anume disconfort intelectual pentru că realizăm că 
intelectul nu funcţionează la cotele cele mai bune. Ultimul segment al zodiei Rac, pe care îl 
traversează Luna când se împlineşte acest trigon, ne conferă o ipostază specială, aceea de a 
ne rememora cu luciditate ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp. Pentru că Mercur se află 
pe aceeaşi axă, semnul de luciditate va fi extrem de personal şi el va viza mai curând 
dinamica unei vieţi trăită în timiditate, decât ceea ce se împarte cu colegii de serviciu sau 
cu societatea în general. 

Trecând în Leu, Luna ne aduce un fals confort, devenind retractili faţă de ceea ce ne 
răneşte sau ne inspiră teamă şi ajungem să ne oferim dovezi triste de iubire, superficiale, 
chiar false, dar în care să credem cu tărie. Cu cât evenimentele din planul social se vor 
dovedi mai dure, cu atât vom încerca să compensăm mai mult nevoia de stabilitate afectivă 
în cadru familiei. Această direcţie ne va spori dezechilibrul pentru că vom trece peste 
minciună, agresiune, egoism, nu cu înţelegere, ci cu teamă, nu prin puterea de a cuprinde 
sensul faptelor, ci prin neputinţa de a-i găsi o albie potrivită. A iubi cu frică înseamnă a 
atrage pedeapsa, înseamnă a ne vinde ceva din conştiinţa care în mod obişnuit nu se vinde. 

Cei care, prin propria voinţă, fac pasul dincolo de această stare dificil de gestionat, se 
văd liberi de prejudecăţi, liniştiţi şi dedicându-se cu pasiune realizărilor personale. 

Situându-se între careurile Lună-Jupiter şi Lună-Lilith, trigonul Lună-Uranus ne 
conferă o simplitate dureroasă a lucrurilor, pe care cu cât o menţinem mai mult în sfera 
preocupărilor, cu atât mai mult riscăm să o înţelegem greşit. Nu greşim dacă ne referim 
aici la forma de revoltă care se finalizează cu destăinuirea unui adevăr dureros, cu 
împărtăşirea unei păreri negative unui apropiat la nervi, sub impulsul tensiunii, ce în 
situaţii obişnuite nu s-ar fi întâmplat. Fiind în tonul acestei săptămâni, acela de a căuta 
paradisul pierdut, de a fugi de responsabilitate, dar de a nu lăsa să se vadă asta, contextul 
între care aspectul Lunii cu Uranus este limitat la un ideal negativ, cel indicat de careurile 
sale cu Jupiter şi Lilith, ne conferă pasiuni bolnăvicioase, dar şi o acută dificultate de a ne 
reajusta comportamentul la noile scheme de acţiune. 

Pasul următor, cel care debutează cu înţelegerea situaţiei din afara ei, atunci când 
este realizat, doar de cei atinşi de simţul intuiţiei, produce un salt calitativ, o dezvelire de 
comportament negativ şi abordarea prin linişte şi înţelegere a acelor strategii domestice pe 
care altădată nu le-am folosit. Se depărtează de ideea de a iubi de frică, de a accepta un 
compromis doar pentru că victoria nu poate fi victorie, iar finalul nu poate fi atins aşa cum 
era stabilit iniţial şi devine stăpân pe situaţii. 

În mare parte, ziua ne aduce desfăşurarea acestor elemente într-un cadru intim, cu 
prietenii apropiaţi, cu membrii familiei, cu îngerii protectori, prin conversaţii vocale sau 
scrise ori prin dialog interior. A obţine liniştea şi a fi mai bun cu ceilalţi, când contextul 
astral te îndemnă să fii altfel şi să faci altceva, este un mare câştig. 

Prin urmare, 10 ianuarie se detaşează de celelalte zile prin invitaţia la această 
complicată experienţă personală pe care ne-o aduce. Fie că este vorba despre exprimarea 
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verbală sau de cea scrisă, de cea prin gând sau că încercăm să comunicăm prin imagini sau 
sentimente, necesitatea unui echilibru emoţional va debuta cu teama de a pierde controlul, 
de a trece din nou prin umilinţe, jigniri, refuzuri, dar de a aduce gândirea într-un stadiu 
eronat prin care nimic să nu fie bun, nimic să nu ne convină, dar, paradoxal, să avem 
explicaţii pentru acestea. 

Să nu uităm că încă suntem sub influenţa negativă a lui Lilith şi ceea ce ne tulbură fie 
nu este real, fie nu este înţeles aşa cum ar trebui. În general, fără intervenţia Lunii negre, 
unghiurile ar predispune la experienţe importante de viaţă în ceea ce privesc respectul 
pentru muncă, libertatea de expresie, atracţia către valorile strămoşeşti şi aducerea lor 
într-un prezent timid şi încărcat de resentimente. Luna neagră strangulează această teamă 
şi pentru orice lucru mărunt ne face să ne bată inima în gât, să ne tremure mâinile, 
genunchii, vocea, să ne pierdem cu firea şi să facem tot ce putem pentru a nu ne arăt 
această slăbiciune. Reacţionând pe aceste impulsuri, reuşim să ne disimulăm multe dintre 
problemele vieţii şi să păcălim la fel cum vom fi, la rândul nostru, păcăliţi de ceea ce 
ascund cei din jur. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne trăi viaţa aşa cum ne vine din 
suflet, fără să căutăm o explicaţie pentru aşa ceva sau fără să considerăm că e greşit, 
imoral, că îngraşă, striveşte, slăbeşte sau impurifică. Viaţa trebuie trăită, uneori, şi de 
dragule experienţelor. 

 
Miercuri, 11 ianuarie 

Miercuri 11- 1-2012  1:53   Venus (Aqu) Squ (Sco) Juno 
Miercuri 11- 1-2012  4:51    Luna(Leo) Tri [Sag] Node 

 
Careul lui Junon cu Venus pe semne fixe ne oferă o altă faţă a tentaţiei, a 

compromisului şi a fricii de a împărtăşi celorlalţi secrete. Multe ni se vor părea azi serbede, 
negative, lipsite de componenta personală. Acest disconfort născut din contactul cu 
conjuncturi pe care nu le înţelegem pe deplin lasă un gust amar întâlnirilor şi contactelor şi 
ne oferă o falsă senzaţie de protecţie. Suntem azi pe punctul să ne dezicem de ceea ce ne 
conferea putere în relaţiile intime, de ceea ce ne ridică nivelul de conştiinţă, îmbunătăţea 
tonusul şi destindea atmosfera. Toate acestea vin pe fondul unei relaţii de compromis pe 
care suntem pe punctul de a o săvârşi, în alt registru decât am procedat ieri şi cu mai multă 
forţă sau determinare. Asta nu înseamnă că acţionăm eficient, ci dimpotrivă că lucrăm în 
orb, prin prejudecăţi ceea ce ne distrage atenţia de la recomandarea zilei de ieri, de la 
îndemnul de a trăi viaţa în simplitatea ei, nu prin mecanisme false sau triste. 

Trecând prin trigonul Lună-Capul Dragonului, nepunând-o pe aceasta în postura de 
planetă meditatoare, gândul ni se va îndreaptă spre trecut, spre eroare, judecată pripită, 
spre falsele intenţii, cele care ne vin din 2011. Nu este o perioadă de analiză, nu este nici 
măcar una de întoarcere în trecut cu întreaga fiinţă, ci doar de un contact cu flashuri ale lui 
2011, când am acţionat în felul în care suntem acum tentaţi să acţionăm. Mecanismul 
psihologic ţine atât de elementele primare de acumulare a informaţiei, cât şi de cele ce 
vizează prelucrarea ei, însă nu prin scheme clasice, ci disparat, fără legătură între ele. 
Lucrând aşa şi fiind sub oblăduirea Lunii negre care ne întunecă analiza superioară vom 
observa că în proces se interpun anumite goluri, fie în ceea ce priveşte memoria (ne 
amintim eronat, nu ne amintim tot ce s-a întâmplat, uităm persoane), fie în observaţii pe 
care le facem. 

Venus în Vărsător este mult ataşată de idealurile sale, decât de mijloacele pe care le 
foloseşte, tocmai de aceea ne îndepărtează uşor vorbirea simplă, de la înţelegerea corectă, 
reală, a evenimentelor, până la selecţia lor. Mulţi se vor simţi mult mai siguri aplicat o 
selectare extrem de subiectivă a evenimentelor, menită să impresioneze, să ridice nivelul 
adrenalinei, să şocheze, să bruscheze chiar, dar care să nu lase nicio urmă. Dacă în privinţa 
elementelor negative, a nu lăsa o urmă este de dorit, în cazul celor fericite, lipsa lor de 
consistenţă devine chiar periculoasă, pentru că ne facem să ne pierdem timpul, să ne 
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risipim energia, să ne pierdem uşor răbdarea şi să cădem în patima de a ne crede superior 
celorlalţi, fără să dovedim în vreun fel aceasta. 

Această formă de întunecare mentală, născută din careul lui Venus din Vărsător cu 
Junon din Scorpion pare să ne convingă că viaţa bate filmul, dar că e mai interesant să se 
vorbească despre ea, decât să fie trăită. Deducem astfel că întreaga zi ne va acapara din 
apelul la întâmplările eroice ale lui 2011, fără să reuşim cumva să ne extragem de acolo 
esenţa sau care s-ar cădea să fie observată. 

Amestecul de bucurie şi incertitudine se pare că este atributul esenţial ala acestei zile 
şi el ne va “pregăti” aşa cum alte conjuncturi nu au reuşit pentru întâlnirea cu 12 ianuarie, 
când prin dreptunghiul mistic vom lua contact cu cea mai intensă finalitate a acestei 
săptămâni. 

Prin urmare, 11 ianuarie ne aduce un episod complicat al acestei luni, pe care nu vom 
reuşi să-l tratăm la nivelul la care se manifestă. Fiind dificil de înţeles, deci compromise 
din start, dinamica evenimentelor pe care o va predispune ne va priva de concluzii 
benefice, eficiente. Nu va fi însă o mare pierdere, pentru că acest careu dintre Venus şi 
Junon pare să se consume într-un alt registru decât acţionează întreaga lună ianuarie şi, 
implicit, în acela în care acţionează săptămâna curentă. 11 ianuarie poate fi o zi de invocare 
a sentimentelor, de apel la evenimente disparate ale lui 2011, însă ele nu par să aibă un 
efect atât de negativ încât să distragă atenţia de la trăsătura generală a lunii aceea de 
răscolire a propriei firi, de dinamică interioară, de îndemn spre compromisuri sau 
tulburare sufletească pentru a vedea care este compoziţia personală pe care o vom folosi în 
2012.  

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti de înălţimile lumii. Toate 
acestea, oricât de impresionante ar părea, pălesc în faţa celor spirituale, în faţa celor mai 
extinse dimensiuni ale universului astral care îl ajută pe practicant să simtă la unison o 
trăire la care mulţi, în acelaşi timp cu el, aderă. Venus în Vărsător trebuie să ne ducă spre 
această simţire universală, spre fuziunea în emoţie, trăire spirituală. A fi în lumină este cea 
mai simplă şi accesibilă abordare a acestei trăiri. 

 
Joi, 12 ianuarie 

Joi 12- 1-2012  5:23    Luna(Leo) Squ (Sco) Juno 
Joi 12- 1-2012  7:27    Luna(Leo) Opp (Aqu) Venus 
Joi 12- 1-2012  9:49    Luna(Leo) Sex (Lib) Saturn 
Joi 12- 1-2012 10:22    Luna(Leo) Opp (Aqu) Neptune 
Joi 12- 1-2012 11:43    Luna(Leo) --> Virgo 
Joi 12- 1-2012 13:17    Luna(Vir) Tri (Tau) Jupiter 
Joi 12- 1-2012 16:03    Luna(Vir) Opp (Pis) Chiron 
Joi 12- 1-2012 16:56    Luna(Vir) Tri (Tau) Lilith 
Joi 12- 1-2012 23:33    Luna(Vir) Tri (Cap) Mercury 

 
În 12 ianuarie toate planetele sunt implicate în cel puţin o configuraţie astrale ceea ce 

ne aduc evenimente importante, reprezentative purtătoare ale unor semnale de care cei 
mai mulţi dintre noi ar fi bine să ţinem cont. 

Fundalul acestor configuraţii, oferit de Luna ce traversează ultimul sector al zodiei 
Leu, ne aduce în faţa unor decizii deosebit de importante pentru bunul mers al lucrurilor. 
În primul rând, se impun ajustări ale decorului, ale elementelor din fundalul acestor 
conjuncturi pe care oamenii obişnuiţi sunt primii tentaţi să le schimbe, să le vândă, să le 
înstrăineze, să le mute dintr-o cameră într-alta. Această variabilă se revărsă asupra noastră 
din careul Venus-Junon, împlinit ieri la grad perfect şi care acum se află în separaţie. 
Tendinţa de a inversa ordinea lucrurilor, de a preschimba pentru a conferi ambianţei un 
nou statut va fi însă interpretat greşit. 

În centrul acestei modificări stă chiar opoziţia Lună-Venus, care împreună cu Junon, 
vor forma un careu în T, cu Junon focar, şi care ne va spune că modificările făcute sunt 
pentru a impresiona un auditoriu, nu pentru a impune o nouă ordine sau a o restabili pe 
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cea veche. Făcând fapte în zadar, instabilitatea afectivă, tendinţa de a da frâu liber 
sentimentelor, de a ridica tonul, de a impune o părere cu maximum de forţă pe care îl 
presupune conversaţia, duce la iritare, intimidare, la afectarea legăturilor de prietenie şi la 
a le menţine într-un registru al deciziilor eronate. La nervi, mintea nu mai funcţionează 
optim, ci poate fi cel mult eficientă pe termen scurt, ceea ce înseamnă că, ulterior 
momentul de explozie, ce se va consuma în dimineaţa acestei zile şi care pare să pună 
“ordine” în toate tipurile de relaţii pe care le vom dezvolta azi, în preajma prânzului, Luna, 
după ce-şi încheie aspectele pe care le va face din Leu, va trece în Fecioară, lipsită de vrajă, 
temătoare în faţă schimbărilor pe care chiar ea, din lipsă de control, le-a predispus. 

Aşadar, uitându-se în urmă vede doar erori de judecată, lipsă de constanţă, uitare, 
nerăbdare sau o putere folosită dizarmonios şi încearcă, prin trigonul Luna-Jupiter, să mai 
repare ceva. Judecând după faptul că Neptun este planeta mediatoare opoziţiei Saturn-
Jupiter, ce împreună cu Luna ocupă cele două vârfuri ale dreptunghiului mistic, înţelegem 
că atât Neptun cât şi Luna acum sunt în competiţie pe cele mai bune soluţii, cele mai 
realiste variante de finalitate, cele mai corecte intervenţii. Din nefericire, toate acestea se 
întâmplă pe gradele anaretice ale celor două zodii fixe Leu şi Vărsător, ceea ce va duce 
conflictul într-o zonă a paroxismului, nefiind însă prezentă nicio notă pozitivă, nici în 
calitatea mesajului şi nici în intensitatea lui. Se spune că “drumul spre iad este pavat cu 
bune intenţii” şi acesta este mesajul reprezentativ pentru această dispunere. Conflictul 
dintre Neptun şi Lună, adică dintre cele două variante ale adevărului, ne apare acum ca în 
pilda cu piticul şi cele două drumuri posibile. Într-un univers de-a dreptul enigmatic, 
confruntarea celor două adevăruri le transformă pe acestea fie în două minciuni, fie într-un 
subsidiar al unui adevăr şi mai mare pe care conjunctura acestei luni nu va putea să-l 
identifice şi să-l descrie. Acestea două fac referire la viaţă, la a trăi frumos, limpede şi 
simplu, la a depăşi o barieră de natură informaţională care ţine sentimentul blocat în 
sensuri sau în simboluri. A înţelege că tot ceea ce are reprezentare este de ajutor doar 
pentru a oferi ochiului calitatea de analizator, după aceea el devine o barieră în calea unei 
reprezentări şi mai mari care o include pe  aceasta, pe ideea binecunoscută “nu vede 
pădurea din cauza copacilor”. 

Da, cu Luna în Fecioară în a doua parte a zilei vom realiza că ne consumăm energia în 
detalii lipsite de valoare practică în timp ce le căutăm acestora, în mod paradoxal, chiar 
valoare utilizară. Pentru omul obişnuit acestea pot trece drept frământări existenţiale, 
pentru cel cu funcţie şi demnitate ele devin surse de decădere, de pătare a imaginii, de 
descinderi în comportamente bizare care se vor solda cu necesitatea invocării unui ajutor, 
al unui sprijin. Din nefericire, când Luna este în Fecioară avem foarte clar senzaţia că dacă 
cerem ceva trebuie să oferim o contravaloare, iar acum, după ultimele evenimente, nu prea 
aveam ce oferi, oricum ceea ce avem nu este substanţial. În felul acesta, intrăm într-o zonă 
a blazării. Luna opunându-se lui Chiron le aduce oamenilor îndoială dintr-un alt sector, cel 
al moralităţii, al educaţiei, al spiritualităţii, al convingerilor. Lupta cu sine devine un 
element demn de filmele de comedie în care un personaj aleargă de frica unei muşte despre 
care doar el ştie că este un balaur încuiat în acel corp mic. Deformarea adevărului se ridică 
deci ca una din condiţiile esenţiale pe care trebuie să le îndeplinim pentru a cădea în acest 
păcat şi, dacă dorim să deţinem control asupra evenimentelor, este important să ne 
adunăm gândurile şi să alegem tăcerea adâncă, în cazul în care nu vrem să spunem 
adevărul implicit. 

Viaţa căminului va fi deci zdruncinată de tulburătoarele direcţii spre care este atrasă 
aceasta, fără vreun rezultat. Sunt cheltuiţi bani, cu titlul de investiţii, sunt schimbate 
obiecte din casă motivând atracţia către modernitate, sunt schimbaţi prietenii pentru a 
combate plictiseala şi banalizarea unui trai anost, este refuzată comunicarea, socializarea 
motivându-se conservarea energiei sau respectul pentru rafinamentul estetic sau cultural. 

Toate acestea se vor dovedi baliverne exprimate frumos, pentru că traiul comun 
simplu nu implică atât de multe explicaţii câte vom fi tentaţi să folosim azi. În felul acesta, 
ne expunem slăbiciunile interioare şi, pentru un practicant al ştiinţelor ezoterice, acest 
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îndemn este o minunată oportunitate de a-şi descoperi, în lumina unei înţelegeri stranii pe 
acest fundal care nu favorizează aşa ceva, elemente eronate de comportament care îi 
blochează evoluţia şi îi slăbeşte puterea personală. 

Prin urmare, 12 ianuarie este o zi de maximă importanţă pentru această săptămână. 
În centrul preocupărilor sale vor fi găsite deci atât confuzia între sinceritate şi minciună, 
element specific lui Neptun în tranzitul său de-a lungul lui 2012, dar şi acela de 
confruntare între două adevăruri, de conferinţă, brainstorming, divergenţă de opinii care, 
doar pe alocuri, poate duce la o schimbare calitativă a contextului. Se impune astfel 
construirea unei legături, a unei conectări la o sursă informaţională, a unei empatii cu 
grupul, interlocutorul, cu sursa unei informaţii pentru a nu se ajunge în ipostaza disputei, 
pentru că forţele, în ciuda aparenţelor, azi sunt egale şi niciuna dintre cele două nu va 
câştiga. 

În a doua parte a zilei, triunghiul regal pe care Luna îl construieşte cu Pluton (azi este 
în aplicaţie, maine se împlineste la grad perfect) şi Jupiter este afectat de Lilith, nu pentru 
că aceasta ar fi mai puternică decât aceştia, ci pentru că impregnează evenimentul, starea 
ori gândul cu îndoială într-un mod imperceptibil. Abia la final protagoniştii îşi dau seama 
că avansurile unei superbe dame au avut ca scop otrăvirea lor. 

Întreaga zi poartă deci pecetea evenimentelor importante pe care protagoniştii nu ne 
pot împlini. Oamenii se împiedică unii de alţii şi în loc să se ajute se încurcă, în loc să 
lucreze împreună pentru acelaşi ideal îşi dau în vileag unii altora metodele folosite, se 
pârăsc, îşi divulga secretele unii altora şi, în a doua parte a zilei, pe triunghiul regal, se vor 
simţi mândri că au procedat aşa. Aspectul le aduce însă şi o undă de regret că nu au avut 
puterea să meargă mai departe în răutate, indolenţă, lipsă de respect sau inconştienţă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti azi de dăruire şi acceptare. 
Fiind intensificată mult zodia Leu, practic cele mai multe elemente negative se construiesc 
pe ultimul grad al acestei zodii, se impune apropierea mesajului acestei zodii pentru 2012, 
acela de a a-şi asuma condiţia, cercul de prieteni, leproşii, paranoicii, geniile sau iluminaţii 
din jur. A fi în echilibru înseamnă a-i accepta pe aceştia în suflet înainte de a şti totul 
despre ei. Asta înseamnă iubire. “Lucrurile pământeşti trebuie cunoscute pentru a fi 
iubite; lucrurile divine trebuie iubite pentru a fi cunoscute.” B. Pascal 

 
Vineri, 13 ianuarie 

Vineri 13- 1-2012  1:11    Luna(Vir) Tri (Cap) Pluto 
Vineri 13- 1-2012  6:45     Sun (Cap) Tri (Vir) Mars 
Vineri 13- 1-2012  9:06    Luna(Vir) Squ [Sag] Node 
Vineri 13- 1-2012 11:04   Venus (Aqu) Tri (Lib) Saturn 
Vineri 13- 1-2012 15:02 Mercury (Cap) Con (Cap) Pluto 
Vineri 13- 1-2012 17:16   Venus (Aqu) Con (Aqu) Neptune 

 
Azi, când Luna se întâlneşte în careu cu Nodurile sale şi când celelalte planete se 

implică în aspecte neutre sau pozitive, beneficiem de o sporire de vitalitate, de o forţă 
mărită a gândurilor, de a accedere la anumite adevăruri sau de atingere a unor concluzii pe 
care ar fi trebuit să le observăm şi înţelegem ieri, nu azi. Chiar dacă mai târziu, cum bine 
spune proverbul “mai bine mai târziu decât niciodată”, împlinirea trigonului Soare-Marte, 
cu Marte în Fecioara, ne pune în situaţia de a gândi liber, deschis şi în termeni volubili. Nu 
se va pune problema de a da curs liber creativităţii, nici pe acest aspect, dar nici pe celelalte 
care se vor împlini în a doua parte a zilei, ci de a deschide un cufăr fermecat din care să ne 
încărcăm brusc fiinţa cu forţă, optimism şi bună dispoziţie. 

Unii se vor întreba probabil de ce nu este această zi cea mai dinamică din săptămână, 
când se împlinesc atât de multe aspect cu planete care au deplasarea mai lentă, aspecte 
care nu se repetă în fiecare lună, ci apar de câteva ori pe an. Pentru că ieri, când Luna 
încheia un puzzle, ele oricum erau active, iar azi, ieşind din fereastră în care multe unghiuri 
au dus la construirea unor configuraţii, greutatea se îndreaptă asupra a două elemente: 
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Nicovala (Junon-Pluton, Neptun-Uranus) şi Neptun în calitate de planeta mediatoare 
opoziţiei Jupiter-Saturn, ipostază cu mult inferioară zilei anterioare. Multitudinea de 
aspecte aduc însă o mare varietate de evenimente, nu însă şi forţă acestora, de aceea unii 
pasionaţi de astrologie vor considera că aceasta va fi cea mai importantă zi a săptămânii, 
însă ei probabil nu doresc să ia în considerare importanţa unui dreptunghi mistic, prin 
amploarea şi dezlănţuirile speciale pe care le poate face uzând de cele două opoziţii date de 
diagonale şi respectiv două trigoane şi două sextile de pe laturi într-un mod cum alte 
configuraţii nu o pot face. 

Această zi nu este însă departe de vibraţia zilei anterioară pentru că aduce împlinirea 
multor seminţe plantate ieri. Cine consideră că esenţa plantei stă în frunza sa, va considera 
13 ianuarie cea mai importantă zi a săptămânii, cine nu, va atribui această calitate zilei de 
12. 

Pe fondul acestei vitalităţi, a înţelegerii sporite, a forţei în acţiune, trigonul Venus-
Saturn ne pune în faţa unor sentimente profunde, a seriozităţii acţiunii şi mai puţin a 
demonstrării lor. Mulţi vor prefera să facă azi declaraţii de dragoste din umbră sau se vor 
vedea căzuţi pe gânduri ori hoinărind cu mintea către o persoană iubită, lăsându-i 
imaginea să-i alunece prin suflet ca sângele care îmbrăţişează fiinţa din interior. În afara 
unor complicaţii ce ţin de relaţiile profesionale, de cele cu societatea, care sunt mai curând 
legate de proceduri, decât de persoane, nimic nu pare să tulbure liniştea, echilibrul 
emoţional şi stabilitatea sentimentelor. Devenim astfel creatori şi apropiaţi unii de alţii, 
dispuşi să ne împărtăşim secrete diverse şi ne vom ademeni admiratorii prin gesturi 
simple, elegante, rafinate care produc efecte doar în sfera sentimentelor şi nu pot fi 
explicate prin vreun procedeu raţional sau logic. 

În felul acesta, trecerea lui Venus prin conjuncţia cu Neptun ne oferă indiciu clar de 
ce nu 13 este reprezentativă pentru săptămână, pentru că, prin acest aspect, se va pune pe 
seama sentimentelor o greutate prea mare. Natura umană nu este pregătită să facă gesturi 
exclusive din punct de vedere afectiv şi, fără evoluţie, nu poate trăi doar prin dragoste 
pentru a nu este pregătită să se hrănească doar cu nectar, ci are nevoie, ca în secvenţele 
pamfletelor umoristice, şi de puţină slăninuţă, adică de balast, de reziduuri în care să se 
desfăşoare şi care să nu-i solicite fiinţă într-un alt segment al vieţii. Dacă până acum 
sentimentul a fost criticat, lovit şi alungat pe motiv că nu reprezintă necesitatea de fapt a 
lucrurilor, nu se poate, dintr-odată, ca el să devină eficient când pe umerii săi va fi 
transferată întreaga răspundere a deciziilor sau evenimentelor sociale. Ajungem deci să 
dezertăm, să ne negăm starea sufletească, să o ascunde, să ne declarăm confuzia, să 
spunem că ne-am înşelat, că nu am vrut să ajungem atât de departe şi să suferim în tăcere, 
întorcându-ne la careul Luna-Axa Dragonului, adică dând vina pe societate, vremuri, 
destin, prejudecăţile cotidiene. 

La polul opus îi găsim pe cei care, indiferent de conjuncturi, au ales să răspundă 
pozitiv predispoziţiilor astrale. Aceştia se bucura azi de un cadru propice promovării 
ideilor, receptării acestora, producându-se un salt substanţial în auditoriu, fără ca acestea 
să dureze. Fiind modeşti, mulţumirea lor va fi maximă şi abia această reacţie va fi cea care 
va reprezenta exemplar conjuncţia Venus-Neptun, adică accesul la cunoaştere prin 
sentiment. Nu este suficient să fii conştient că te simţi atras de o persoană pentru a 
beneficia de privilegiile pe care le implică explorarea afectivităţii. Ea cere răbdare, 
sacrificiu, înţelegere, empatie, iar toate acestea fiind plasate în planul secund îi vor fi greu 
accesibile omului obişnuit în 13 ianuarie, deci nu-l vor ajuta să înfăptuiască lucruri 
remarcabile. 

De asemenea, o altă componentă pe care este important să o inseram aici este şi cea a 
conjuncţiei celor doi pe ultimul grad al zodiei Vărsător, căruia îi cunoaştem dispreţul pe 
care îl răspândeşte pentru lucrurile incomplete, banale, slabe, devitalizate, sterile, aducând 
straniul, extravaganţa într-o postură dispreţuitoare care se va dovedi cu atât mai virulentă, 
cu cât este mai dispreţuitoare. În felul acesta, devenim conştienţi de eficienţa cu care unii 
îşi folosesc vorba drept armă, nu prin greutatea ei, cât prin volumul cuvintelor pe care îl 
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pot pronunţa pe secundă sau prin intonaţia aprigă, groasă la femei sau subţire, asexuata, la 
bărbaţi. 

Prin urmare, 13 ianuarie devine o zi pasională, cu mari amplitudini ale sentimentelor 
şi căderi bruşte pe care nu le avem frecvent şi care obosesc, epuizează psihic şi nu produc 
efectele aşteptate. Este însă o zi în care activităţile sociale, personale comportă o eficienţă 
sporită indiferent că ea se rezumă la activităţile casnice sau la cele profesionale. 

Severitatea cu care se vor juca azi cu sentimentele îi fac pe unii să devină şi mai 
decepţionaţi, să se încreadă şi mai puţin în ele fără să aprecieze faptul că expunerea lor îi 
ajută să-şi vadă structura efectivă impură de care dispun. Nefiind instruiţi să facă acest 
lucru îşi pierd postura de privilegiaţi, iar ziua devine una specială pentru cei care lucrează 
cu energia, care sunt angrenaţi într-un proces de cercetare spirituală şi care nu doresc să 
uite cine sunt doar pentru a fi în ton cu modele culturale. 

13 ianuarie este o zi a divergentelor de opinie desfăşurate într-un teren paşnic, care 
pot supăra doar printr-un act de voinţă personală, însă ele nu sunt tendenţioase. Tocmai 
de aceea, a pierde controlul evenimentelor azi, are ca efect explorarea unei naturi 
interioare plină de impurităţi, a unei răutăţi alimentată prin justificări de natură raţională 
de care acum nu se pot detaşa. Unora le va fi ciudă pe bucuria şi sentimentalismul celor din 
jur şi acest tip de răutate ascunsă îi va duce spre critici gratuite. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a avea încredere în iubire şi de a nu vă 
descuraja dacă ea va fi criticată. 

 
Sâmbătă, 14 ianuarie 

Sambata 14- 1-2012  2:35    Luna(Vir) Con (Vir) Mars 
Sambata 14- 1-2012  3:58     Sun (Cap) Tri (Vir) Moon 
Sambata 14- 1-2012  7:47   Venus (Aqu) --> Pisces 
Sambata 14- 1-2012 10:15    Luna(Vir) Sex (Sco) Juno 
Sambata 14- 1-2012 15:27    Luna(Vir) --> Libra 
Sambata 14- 1-2012 17:27    Luna(Lib) Opp (Ari) Uranus 

 
Venus azi trece în Peşti şi aduce modificări în direcţia sentimentelor, o reevaluare a 

stării de dor, dar şi o temperare a uşurinţei cu care am fost tentaţi să criticăm, să negăm 
sau să dominăm şi, înainte ca aceasta să treacă în Peşti, Luna va împlini, în plină noapte, 
conjuncţia cu Marte impunând, într-un alt registru, o eliminare a tensiunilor acumulate în 
timpul zilei anterioare. Pentru unii nu este deloc neobişnuit să se producă acest lucru 
noaptea, fiind de regula mai activ în timpul nopţii decât în timpul zilei, însă unii se vor 
arăta contrariaţi de caracterul bizar al viselor, de alternanţa somn-veghe ce are loc până în 
preajma zorilor. 

Încheierea tranzitului lui Venus în Vărsător este însă purtător de semne şi 
avertismente. Pentru cine ştie şi îşi înţelege visele, acestea vor avea mesaje, informaţii, vor 
putea fi chiar prevestitoare lăsând impresia celui în cauză că participă la o manifestare 
grandioasă, că destinul său are multe de împlinit, confirmarea acestei informaţii poate să 
apară chiar în cursul zilei de mâine când Luna va trece prin sextil cu Capul Dragonului, 
reuşind să împlinească ce la începutul săptămânii nu a putut, să devine mediator între 
tendinţele Nodurilor. 

Trecând în Peşti, Venus va aduce o nouă orientare a sentimentelor. Fiind un semn de 
exaltare, maniera sub care se vor manifesta va fi avantajată într-o zonă particulară, aceea a 
sensibilităţii, a atracţiei către frumuseţea gândurilor, a sentimentelor, către rafinamentul 
artistic, către compasiune şi atenţie. 

Fiindcă aduce înclinaţii misterioase, într-o societate agresivă cu tendinţa de a 
desconsidera omul şi poziţia pe care o ocupă în lanţul evolutiv al vieţii, o persoană care se 
lăsă în voia acestor sentimente nu are nicio şansă să fie acceptată. Abia în a doua parte a 
zilei, trecerea Lunii în Balanţă, aduce o formă sentimentelor, oferindu-le o integrare 
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potrivită prin definiţii, explicaţii, folosirea termenilor prin noţiuni de estetică, bun gust, 
spiritualitate, morală. 

De la conjuncţia cu Marte până la opoziţia cu Uranus, Luna parcurge aproximativ 15 
ore în care colectează informaţii, iar evenimentele sociale vor oscila, zdruncinate fiind de 
amplitudinea modificărilor care apar. Trecând prin ultimul aspect al zilei (opoziţia Lună-
Uranus) va aduce o uşoară reticenţă faţă de activităţi mondene, cauzată de nesiguranţă, 
lipsa pregătirilor necesare, absenţa discursului sau alt motiv care indică momentul 
neadecvat unor asemenea activităţi. Orice încercare de bruscare a acestor evenimente, de 
organizare a lor sub impulsul momentului va fi marcat de această tendinţă spre 
irascibilitate, care ascunde de fapt o nesiguranţă şi care va provoca o descărcare de 
tensiunea psihică acumulată anterior. 

Planul social devine astfel, spre seara acestei zile, chiar dacă lipsit de caracterul 
tendenţios pe care l-a avut în ultima perioadă, teatrul confruntărilor la scenă deschisă. De 
această dată nimeni nu mai este obligat să reacţioneze într-un fel anume, nici să se 
conformeze regulilor, dar nici să le sfideze, ci fiecare reacţionează fără controlul pe care îl 
presupune acţiunea pe spaţiul public. În felul acesta, se invocă aici ideea de scenă, 
postament sau edificiu pe care fiecare se va vedea urcat pentru a susţine o reprezentaţie. 
Finalitatea este lesne de observat pentru fiecare: va deveni celebru după sensul în care 
acţionează. 

Prin urmare, 14 ianuarie aduce o formă de manifestare ciudată, cu accente 
antisociale, dar fără a se baza pe un plan, o regulă sau o schemă realizată în prealabil. Azi 
Venus va intra în tranzit rapid prin Peşti până pe 8 februarie şi, fiind grăbită, nu va avea 
timpul necesar să lucreze prea mult cu sentimentele celor răniţi de la începutul lunii până 
acum, dar se va arăta preocupată de asta, trimiţându-le scuzele în plicuri la domiciliu sau 
la serviciu, fără a avea garanţia că face fapte bune sau utile. 

Azi paradisul îşi va schimba culorile şi ne va încuraja să ne exprimăm gândurile, să le 
prezentăm în public, să ne adresăm unui auditoriu, să uzăm de dreptul la opinie şi să ne 
punem în locul celor pe care i-am privit în reprezentaţiile lor, de la începutul lunii şi până 
acum. 

Având în final un aspect negativ între Lună şi Uranus, termenii de accept, aprecierea 
publicului, răspunsul la solicitare sau orice altă formă de acţiune pe spaţiul public pot fi 
compromişi de o acută lipsă de control a maselor. Cine alege să fie în mulţimea care acuză 
va avea ocazia să se asocieze cu persoane noi, care au aceeaşi orientare, înclinaţie şi, pe 
moment, aceeaşi nemulţumire. Nu se poate şti dacă aceste asocieri sunt bune sau rele, dar 
se poate stabili că întâmplările acestei zile, pentru cei sensibili, pot fi anticipate încă din 
timpul nopţii prin visele speciale, bizare, pe care le pot avea. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti de o regulă de aur a 
echilibrului moral: nonviolenţa. Ea presupune nu doar abţinerea de la a ataca fizic pe 
cineva, ci şi de la orice formă de agresiune mentală ori afectivă, de la orice răspuns la 
provocările venite din anturaj, pentru a produce, acolo unde tentaţia este mai mare, valuri 
de echilibru şi stabilitate. 

 
Duminică, 15 ianuarie 

Duminica 15- 1-2012  4:47   Venus (Pis) Sex (Tau) Jupiter 
Duminica 15- 1-2012  4:49    Luna(Lib) Squ (Cap) Pluto 
Duminica 15- 1-2012  9:14    Luna(Lib) Squ (Cap) Mercury 
Duminica 15- 1-2012 12:18    Luna(Lib) Sex [Sag] Node 

 
Ultima zi a săptămânii deşi este pe punctul de a ne scoate din tensiune, din 

incertitudine, nu reuşeşte pentru că sextilul Venus-Jupiter, renumit pentru caracterul său 
benefic, este contrabalansat de debilitatea lui Jupiter apărută ca urmare a conjuncţiei cu 
Lilith, dar şi a celor două careuri Luna-Pluton şi Luna-Mercur, care, în primul rând, aduc 
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intenţiilor o formă greu de exprimat, o defazare între oameni, o alegere greşită a drumului 
şi o deplasare spre un sector sec, trist, lipsit de substratul aşteptat. 

Azi ne vom duce la pomul lăudat cu sacul şi avem şansa să plecăm cu un singur fruct 
un singur element, cu o singură persoană. Prinşi în acest joc al constrângerilor mulţi vor 
renunţa la a mai juca un rol în plan socială şi se vor retrage într-un cadru intim, într-o zonă 
a evenimentelor predictibile, poate chiar în solitudine pentru a se pregăti pentru ultimele 
zile ale acestui ciclu draconitic. 

Ca de multe ori săptămâna asta, şi azi avem parte de un unghi între planete care ne 
susţine stabilizarea sentimentelor, doar că, în contextul socio-comportamental al anului 
2012, este greu să se stabilizeze pe un ideal, pentru că, aşa cum ştim din analiza generală 
aplicată anului, 2012 este un an al extremelor, iar în faţa acestui balans vor face faţă doar 
cei instruiţi şi atenţi. Dintr-un pumn de seminţe (aspectele pozitive) va trebui ca anul 
acesta să umplem un ogor întreg şi va fi greu să reuşim să facem asta fără o pregătire 
adecvată. 15 ianuarie este una dintre acestea zile în care din nimic va trebui să ne găsim 
bucuria şi echilibrul, să ne abandonăm reziduurile, să renunţăm la ele pentru a merge mai 
departe. 

Nu putem însă judeca aceasta doar după unghiurile care se împlinesc azi, pentru că 
Venus încă se mai află în aspect cu Neptun, iar sextilul cu Jupiter înseamnă şi sextil cu 
Lilith şi integrarea planetei Venus în statutul de planetă mediatoare opoziţiei Saturn-
Jupiter. Se întâmplă lucruri mari în lume, în ţară, în grupul de apartenenţă, în familie şi 
ceea ce vom încerca să facem în zona publică, azi sau în zilele următoare, se va solda cu 
acelaşi efect ca în zilele anterioare. Încercând să facem bine, pentru sine, familie sau 
prieteni, atingem o zonă dureroasă şi devenim exemplu la capitolul “Aşa NU!”. După vreo 
două trei încercări pe care le-am experimentat chiar săptămâna asta este uşor de dedus că 
vom dobândi o teamă instinctivă faţă de aceste tipuri de evenimente, o groază de a vorbi cu 
anumite persoane, de a insista într-un anumit loc, de a continua un proiect sau de a 
clarifica o problemă delicată. Acesta este şi scopul lunii ianuarie, de a respinge, de a trasa 
direcţii importante care să ne învingă sau să ne motiveze şi mai mult în a ne depăşi un 
stadiu. Nu putem însă să le aflăm pe toate acum, mai ales dacă nu reuşim să le înţelegem 
clar nici pe cele care sunt foarte evidente, dar putem, pe măsură ce unele din complicaţii se 
temperează sau se rezolvă, să deducem în ce direcţie ne deplasăm. 

Contextul astral al zilei de 15 ianuarie ne poate împlini un bine de care am fost 
avertizaţi din zilele anterioare. Fiind implicate zodiile Taur şi Peşti se poate anticipa că 
informaţia va fi legată de bani, proprietăţi, date, de etapa finală într-un proces educaţional. 
Nu trebuie însă să uităm că Neptun este pe gradul anaretic din Vărsător şi această poziţie 
nu aduce greutate doar celor născuţi în zodiile Vărsător sau Leu, ci tuturor zodiilor, pentru 
că fiecare are în horoscopul sau acest semn. Negaţia propriilor gânduri, realizări, 
acceptarea unor compromisuri periculoase aduce până pe 3 februarie când Neptun va trece 
în Peşti o deviere de la scopul iniţial, de la o regulă, de la un legământ. Având un Uranus 
activ, în calitate de guvernator, slăbirea vitalităţii prin dezordine mentală, prin 
nesiguranţă, evenimente neprevăzute, încercări ce nu pot fi depăşite, ne putem gândi la 
reeditarea unor afecţiuni de natură neurologică, reumatism, tulburări de vedere, afecţiuni 
cardiovasculare. 

Într-un mod straniu, ca un recul al direcţiei spre care ne îndreaptă această 
dizarmonie, se manifestă azi o atracţie către cadrul natural, către natură, către peisajele 
reale, susurul apei, bătaia vântului, către aerul de munte sau cel de la mare, către peisajele 
speciale văzute de pe vârfurile munţilor sau către a combate acea stare de prizonierat pe 
care ne-o conferă Uranus şi Neptun deopotrivă prin atracţia către mediul virtual. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne va tenta cu evenimente asupra cărora nu 
putem avea control pentru că sunt desfăşurate într-un cadru mult mai mare. Traversând 
un sextil Luna - Capul Dragonului vom intra brusc în contact cu înţelesul şi vom şti ce este 
periculos şi ce nu în existenţa proprie. Nu putem să ne împotrivim în toate, fie pentru că 
nu dispunem de puterea necesară, fie pentru că ele se ramifică foarte mult sau se 
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deplasează de la un înţeles la altul. Oamenii sunt liberi să-şi exprime ideile, să-şi urmeze 
idealurile, să se sacrifice pentru ele, dar, am spus de multe ori asta şi o repet, pentru că 
dispunem acum de un context necesar în această direcţie, este nevoie ca fiecare să-şi 
identifice rostul pe care îl are în viaţă, menirea, scopul, misiunea. Nu există persoană care 
să fi venit aici fără un scop pentru că dreptul de a ocupa un loc pe această planetă nu se 
câştigă aleator, nu e loterie, ci prin integrarea într-o lucrare cosmică, într-o devenire 
globală care implică ocuparea unor funcţii precise. În această ipostază ciudată, în care 
binele şi răul îşi dispun acelaşi teritoriu, când au depăşit stadiul studierii reciproce, 
confruntarea la nivel individual porneşte, în studiul lui, de la “De ce trebuie să fac asta?” şi 
ajunge “Sunt conştient de tot ceea ce fac!”. De la început şi până la final, vibraţiile 
planetelor se consuma egal pentru fiecare dintre noi, indiferent în ce stadiu este, semn că 
oricât de avansat este un individ, faptul că se află cu noi în aceeaşi barcă, valul îl ridică şi îl 
coboară şi pe el. 

În contextul macro ultima zi a săptămânii este cu totul şi cu totul benefică pentru un 
pasionat de ezoterism, cel care caută să înţeleagă sensul vieţii, să-l aprofundeze şi care 
doreşte să identifice, în plasa deasă a iluziei, ochiuri mai largi prin care să privească 
dincolo de ea, în nemărginire. 

Omul obişnuit îşi vede viaţa antrenată într-un balans fără rost şi azi constată că acest 
balans, cel pe care l-a avut de fapt toată săptămâna, îl epuizează, îl îmbolnăveşte şi îl 
deprima. Se poate consola cu gândul că aşa este viaţa. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a medita asupra darurilor, la ce se 
întâmplă când dăruim, ce ne animă, pentru ce dăruim, cum trăim momentul, ce ne poate 
perturba în momentul când dăruim. Dacă există fie şi un singur element care înclină 
balanţa spre justificare, darul oferit este impur. Pentru a-l face pur lăsaţi-l singur să se 
desfăşoare şi urmăriţi-i procesul. Doar aşa cel ce dăruieşte observă că, în realitate, el 
reprezintă ceea ce universul are de dăruit celorlalţi, iar darul său un instrument menit să-l 
ajute să se oglindească şi să se regăsească. A dărui, nu a vinde, face diferenţa dintre a fi 
dăruitul şi darul în acelaşi timp sau un cadou ambalat numai bun pentru un troc demarat 
cu mare subtilitate. 
 
 
 

Săptămâna 16 – 22 ianuarie 2012 

 
 
 

Săptămâna 16 – 22 ianuarie ne aduce în faţa unor evenimente decisive care vor face 
luna ianuarie celebră la capitolul decizii existenţiale, relaţii profesionale. Din toate vom fi 
acum dispuşi să extragem o înţelepciune sau cel puţin să ne formăm o parere personală 
despre oamenii, faptele lor, despre conjuncturile pe care le parcurgem şi despre arbitrajul 
pe care suntem uneori obligaţi să-l facem. Prima zi a săptămânii aduce o sinteză a 
evenimentelor care s-au consumat în prima parte a lunii şi ne pregăteşte pentru alte două 
mari evenimente ale săptămânii, careul Soare-Saturn, împlinit joi, şi sextilul Soare-Uranus 
versus careul Soare-Jupiter, împlinite duminică. Trecând de la careul cu Saturn la cel cu 
Jupiter, se produce astfel o inversiune în folosirea energiei psihice, a voinţei şi a 
argumentului. Termenii de inversiune, refuz, întors, şi în cazuri mai speciale chiar de 
evidenţiere a retardului prin vânzarea lui ca informaţie sau imagine, ne duc spre o uşoară 
zdruncinare a traseului, demersului, spre o disipare a încrederii în sine şi întoarcerea, din 
teamă, la lucrurile simple pe care, în mod paradoxal, să nu le vedem simple, liniare sau 
sărace. 
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Pe acest fundal al evenimentelor importante, al faptelor mari pentru care ne pregătim 
în două transe luni-miercuri şi joi-duminică, Venus trece, în prima zi, prin conjuncţia cu 
Chiron apoi împlineşte un sextil cu Lilith, marţi, şi altul cu Pluton, vineri, Soarele îşi 
schimbă zodia, trecând în Vărsător vineri şi împlinind duminică un sextil cu Uranus, 
guvernatorul acestui semn. Descoperim astfel că în perioada 16-22 ianuarie ne vom axa pe 
două direcţii: modificarea sau stabilizarea demersurilor sociale, sub impulsul unui val de 
evenimente declanşat în social în prima jumătate a anului, poate chiar în ultimele zile din 
2011, şi plăcerile personale, unele dintre ele chiar vinovate, ascunse, senzuale, ce pot umple 
viaţa intimă cu bucurii, chiar dacă, până la urmă, nu se vor dovedi reale sau nu vor putea fi 
duse acolo unde se doreşte. 

Aşadar, se va trăi intens, şi acasă, şi în plan social, se va lucra la inserţia socială, la 
conturarea imaginii publice, la cum pot fi aplicate mai bine, mai corect, mai eficient 
cunoştinţele personale, informaţiile colectate în ultima vreme şi, ca efect al unei bucurii 
superficiale ce ne va veni din planul social, legată sau nu de aceste înţelegeri sau 
demersuri, ne vom simţi îndreptăţiţi să ne scăldăm gândurile şi fricile într-o baie de lapte, 
ca Sappho, sau... în sânge ca Elizabeth Bathory. 

 
Luni, 16 ianuarie 

Luni 16- 1-2012 11:07     Sun (Cap) Squ (Lib) Luna(Half Moon) 
Luni 16- 1-2012 13:11   Venus (Pis) Con (Pis) Chiron 
Luni 16- 1-2012 16:59    Luna(Lib) Con (Lib) Saturn 
Luni 16- 1-2012 17:28    Luna(Lib) Tri (Aqu) Neptune 
Luni 16- 1-2012 18:33    Luna(Lib) --> Scorpio 
Luni 16- 1-2012 20:33    Luna(Sco) Opp (Tau) Jupiter 
Luni 16- 1-2012 23:10    Luna(Sco) Tri (Pis) Chiron 

 
Începutul săptămânii ne aduce, în primul rând confirmări, ale unor temeri mai vechi. 

Careul Lună-Soare ne duce în postura de a ne aminti de ceea ce ne slăbeşte încrederea, de 
culpă, vina pe care o purtăm în a devia sensul unor idei, în a îndruma greşit un individ, în a 
jigni, pe ascuns, pe cineva sau în a lăsa de izbelişte cunoaşterea morală sau spirituală a 
cuiva. De neînţeles pentru un om comun, această stare devine brusc frământare 
existenţială. Soarele în Capricorn este puternic ataşat de gândurile de reuşită socială, de 
stabilitate în ceea ce priveşte statutul social, alta decât cea referitoare la imagine, sclipire, 
înţelegere a relaţiilor de convenienţă. În felul acesta, oamenii se vor separa după gândurile 
şi aspiraţiile lor, căutând în zadar să se înţeleagă unii cu alţii, deşi vor depune eforturi 
substanţiale să se exprime, să se facă înţeleşi, să se justifice. 

Pe acest fond al relaţiei negative dintre luminarii, conjuncţia lui Venus cu Chiron va 
intenţiona să ne facă mai înţelepţi în ceea ce privesc relaţiile personale. Dacă nu suntem 
înţeleşi, ştim de ce, la fel cum vom şti ce explicaţie să oferim când suntem acceptaţi, 
apreciaţi sau susţinuţi în medii sociale asupra cărora nu avem un control direct. Cu toate 
acestea, totul este confuz, prezentat ca dintr-o ceaţă deasă ori privit printr-o perdea groasă 
de apă. Pentru cei care nu se mulţumesc cu explicaţii simple, care nu au atins stadiul 
autosuficienţei şi care caută, nu pentru a-şi polei chipul cu alte farduri, mai colorate şi mai 
stridente, acest disconfort de percepţie îi va duce spre interior, spre suflet, spre o altă 
modalitate de a gândi ori de a se raporta. În această ţesătură complexă de vibraţii, lumea se 
zdruncină pentru că, în realitate, convingerile personale sunt cele care se zdruncină. 
Amintirile nu ne ajută şi tot ceea ce percepem prin alte modalităţi, ne oferă informaţii care 
ne întristează. Acest contact cu realitatea va fi definitoriu pentru evoluţia în următoarele 
două luni, până la mijlocul lui martie când o mare parte dintre problemele începutului de 
an se vor disipa. 

Dacă toate acestea se desfăşoară într-un registru interpersonal, după ce Luna, spre 
seară, va trece în Scorpion, tendinţa de a selecta, analiza sau încadra se va integra în fiinţă 
şi ne va pune ordine în gânduri. Chiar dacă vom fi nemulţumiţi, retractili sau indiferenţi, 
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vom accepta mult mai uşor şi ne vom diminua acea instabilitate din prima parte a zilei care 
ne-a dus spre justificări, căutări sterile, efort fizic lipsit de eficienţă sau epuizare nervoasă. 
Sentimentul de împlinire va fi căutat cel mai mult şi trecând de la Balanţă la Scorpion, de 
la strălucire la întuneric, de la a fi împins spre mijlocul scenei, pentru o reprezentaţie, 
oricare ar fi ea, şi a urmări scena din culise, ne face să adulmecăm viaţa după impresiile 
celorlalţi. Vedetele zilei vor fi cei care nu au reuşit până acum să fie calmi, liniştiţi, care nu 
au ascultat impresii din jur, nu au acceptat niciun sfat de la nimeni. Atenţia lor, 
argumentată prin această curiozitate amestecată cu frică, îi face să tacă, să-şi înghită 
îndemnul de a spune “nu” sau “da” după primul gând pe care îl au în minte şi, prin 
exemplul lor, lărgesc mult sfera de înţelegere a evenimentelor sociale.  

Evident, cu Luna în Scorpion, nu se poate vorbi despre calm, linişte, echilibru, decât 
despre o reducere a intensităţii, o diminuarea a flăcării interioare, o închidere a dorinţei în 
spatele mai multor porţi şi ferecarea ei într-o locaţie întunecată, inaccesibilă celorlalţi. 
Înţelegem deci, că indiferent de motivaţii, începem şi terminăm ziua cam în acelaşi 
registru, doar manifestat la o altă intensitate. 

Prin urmare, ziua de 16 ianuarie, prin faptul că aduce într-un punct de mare 
intensitate patru conjuncţii (Luna-Saturn, Mercur-Pluton, Venus-Chiron, Jupiter-Lilith), 
va predispune evenimente care fie încheie o perioadă de 2-3 săptămâni de intense 
reverberaţii sufleteşti, fie iniţiază o serie de evenimente sociale pe care le vom finaliza abia 
la mijlocul lui martie 2012. Având rolul de punte între aceste două intervale şi implicând o 
descindere majoră de forţe astrale prin conjuncţiile indicate, ziua ne va mobiliza voinţa şi 
curajul de a spune adevărul într-un mod cum nu s-a mai întâmplat până acum. Prin ceea 
ce vom face, vom produce o schimbare, o modificare ori o selecţie în atitudini, în concepţii, 
în alegerile pe care le fac cei din jur şi vom fi mulţumiţi că punem în aceste demersuri ceea 
ce avem mai bun, mai eficient şi mai înţelept. 

Viaţa este însă plină de surprize mai ales când se pune problema unei modificări de 
statut sau a pasajului, a trecerii prin elementele tranzitorii. Reticenţa poate deveni azi un 
mod de a ne exprima, atunci când va fi ridicată la cote înalte, sau de a ne disimula o 
problemă, atunci când, mai ales spre seară, ea va fi ascunsă. Indiferent de tipul de acţiune, 
instinctul, aşa cum defineşte omul comun îndemnul zilei de azi, sau simţul subtil, cum îl 
numeşte cel instruit în tehnicile ezoterice, reprezintă o soluţie şi preîntâmpină o cădere, o 
autodistrugere, o eroare, un eşec. 

Recomandarea acestei zile vine în sensul dezvoltării unei emoţii pozitive, a iertării şi 
acceptării dezvoltate în raport cu ceilalţi. Indiferent de ceea ce suntem tentaţi să spunem 
sau să facem, să sădim în adâncimile sufletului un gând de iertare. S-ar putea ca în 
următoarele două luni să fie singura sursă de hrană. 

 
Marţi, 17 ianuarie 

Marti 17- 1-2012  0:04    Luna(Sco) Tri (Pis) Venus 
Marti 17- 1-2012  0:26    Luna(Sco) Opp (Tau) Lilith 
Marti 17- 1-2012  4:49   Venus (Pis) Sex (Tau) Lilith 
Marti 17- 1-2012  7:57    Luna(Sco) Sex (Cap) Pluto 
Marti 17- 1-2012 18:24    Luna(Sco) Sex (Cap) Mercury 

 
Relaţia de sextil pe care Luna neagră o realizează cu Venus aduce Micului benefic o 

uşoară pătare a imaginii, o distorsiune a mesajului afectiv şi o lipsă de stabilitate în a 
comunica un mesaj ori a menţine un demers. În Peşti, Venus se izolează uşor în propria 
structură afectivă şi nu este specific acestei planetei replierea, dar aici, în această zodiei a 
compasiunii, ea îşi găseşte o înfăţişarea nouă, o modalitate specială aceea de a se face 
remarcată, o modulaţie plăcută, caldă, care nu sufocă prin sentimente, dar care poate să 
inspire linişte, detaşarea şi înţelegere prin limbajul nonverbal. Fiind în sextil cu Lilith 
suntem invitaţi azi să facem gesturi din adâncul sufletului, chiar dacă nu reuşim să fim 
înţeleşi conform aşteptărilor. Din cele cinci aspecte ale zilei, patru se împlinesc până la ora 
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8,00, ceea ce înseamnă că sextilul Venus-Lilith, având un spectru mai larg prin mersul mai 
puţin rapid al protagoniştilor, va impune întregii zile trăsăturile sale. 

În contextul amestecat al acestei zile, în care sentimentele sunt uşor răvăşite cu atât 
mai mult cu cât încercăm să le liniştim, este indicat să ne canalizăm atenţia spre o 
preocupare simplă, spre o activitate deconectantă, pentru că sextilul Luna-Pluton, împlinit 
în separaţia sextilului Venus-Lilith, ne îndeamnă să soluţionăm problemele prin 
simplificare. Azi ne vom dovezi extrem de emotivi, atraşi către această zonă a 
sentimentului şi în orice direcţie ne-am îndrepta valul afectiv ne inundă şi ne generează 
reacţii similare cu mediul pe care îl reprezintă. Chiar dacă unii sunt ponderaţi din fire, 
contactul pe care îl vor avea azi cu medii de proastă factură le vor distruge puţin din 
sensibilitatea rafinată, ducându-i spre o zonă a vulgarului. 

În 17 ianuarie decorul şi ambianţa pentru a ne face pe plac trebuie să iasă din banal, 
nu neapărat spre extravaganţă, ci să beneficieze de o linie precisă, atent desenată a 
lucrurilor cu care intram în contact îndreptând atenţia spre meditaţie, introspecţie, spre o 
stare sufletească pe care o putem măcina în gânduri şi amintiri similare pentru a ne arăta 
complecşi sau imperfecţi, asemenea obiectelor din jur. 

A doua zi a săptămânii, devine o zi în care căutăm rafinamentul în locurile cele mai 
nepotrivite sau dacă ne lăsăm în voia unui curent social, să ne ducă picioarele acolo unde 
vor ele, aşa cum preferă mulţi dintre cei pasionaţi de chanelling,  şi să descoperim că 
suntem puşi în situaţii delicate. 17 ianuarie este şi o zi nefericită la capitolul culoare. 
Cromatica, atât cea care ţine de sentimente, cât şi cea care se manifestă prin vestimentaţie 
ne atrage către culori închise, către nuanţe de gri, negru, roşu intens sau culori artificiale. 
Într-un registru superior, înclinaţia spre culoare oferită de contextul astral al acestei zile ne 
face să ne apropiem de pictură, printr-o observare critică a ei, încercând prin acest demers 
să ne justificăm sentimentul de durere, neîmplinire, fericire sau plăcere prin semnele mai 
mult sau mai puţin abstracte lăsate de pensulă pe pânză, prin cromatica acestei creaţii. În 
felul acesta, se poate spune că oamenii azi vor îmbrăţişa abstractul mai uşor decât au făcut-
o altădată, dar rezultatul nu va fi mulţumitor. 

Evenimentele sociale sunt însă supuse conflictelor, disputelor verbale strategiilor 
incomplete, şi expunerii în faţa unor pericole. Se poate vorbi aici despre motivaţie, ambiţie, 
devenire, dar şi despre frică, durere şi frustrare, toate adunate într-un pastel electrizant, cu 
care, spre finalul zilei, îl vor impresiona pe cel care mai are energia necesară să facă o 
retrospectivă. 

Prin urmare, 17 ianuarie se numără printre acele zile ale lunii în care vom avea 
impresia că putem face orice, că nu mai suntem obstrucţionaţi de timp, de vigoarea 
opoziţiei care ne vine din social, dar, în mod paradoxal, nici nu vom reuşi să ne ridicăm la 
nivelul intenţiilor pe care ni le formulasem de dimineaţă. Sextilul lui Venus cu Lilith 
împlinit azi ne face să fugim de viaţa intimă, dacă până acum aceasta a fost prioritară în 
dimensiunea propriei existenţe, sau de cea socială, dacă asta ne-a preocupat de la 
începutul anului până acum. A fugi de răspundere, a integra în propria existenţă idei 
eronate, greşeli, atitudini menţinute apoi cu o hiperindulgenţă ne va duce în mod 
indubitabil la dezvoltarea unui sistem mental coroziv. 

Prietenia dintre cele doua aminteşte pasionaţilor de ezoterism că viaţa are multiple 
forme de manifestare, multe dintre ele nefiindu-ne utile, dacă privim spre vârful muntelui, 
iar altele chiar periculoase dacă alegem să ne trăim viaţa în reguli morale solide, în 
verticalitate. Azi nu avem parte de curaj, dar el va fi simulat chimic, anaerob, într-un plan 
ascuns, care nu-i permite omului să fie liber şi care va reuşi în timp să-l facă să-şi plătească 
scump distracţia de acum. 

Având parte de o zi dificilă, dar nu de una care să exceleze la acest capitol, 
recomandarea lui 17 ianuarie vine spre a ne da curs invitaţie lui Stephan Arroyo spre a ne 
apropia de experienţa interioară, cea pe care mulţi practicanţi guralivi de astrologie o trec 
uşor cu vederea - "cei mai mulţi astrologi sunt în continuare preocupaţi de mediu şi de 
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situaţia exterioară, mai curând decât de experienţa interioară a individului", adică de a fi 
în profunzimea fiinţei pentru a înţelege tentaţia zilei şi a-i găsi un loc adecvat. 

 
Miercuri, 18 ianuarie 

Miercuri 18- 1-2012  9:24    Luna(Sco) Sex (Vir) Mars 
Miercuri 18- 1-2012 18:00     Sun (Cap) Sex (Sco) Moon 
Miercuri 18- 1-2012 18:15    Luna(Sco) Con (Sco) Juno 
Miercuri 18- 1-2012 20:30    Luna(Sco) Squ (Aqu) Neptune 
Miercuri 18- 1-2012 21:28    Luna(Sco) --> Sagittarius 
Miercuri 18- 1-2012 22:43     Sun (Cap) Sex (Sco) Juno 
Miercuri 18- 1-2012 23:41    Luna(Sag) Tri (Ari) Uranus 

 
Pe ultimul segment al zodiei Scorpion, Luna ne duce într-o zonă a emoţiilor 

puternice, multe dintre ele având azi şi repercusiuni medicale, plăcute, până în preajma 
orei 18,00. Trecerea Lunii în Săgetător spre seară acestei zile ne aduce o nouă dimensiune 
a forţei spirituale, un nou elan spre a gândi şi reanaliza ceea ce ni s-a întâmplat în prima 
parte a zilei, existând riscul ca această selecţie să fie prea sever inserată, iar alegerile să nu 
fie abonate cu diplomaţie şi nici cu o înţelegere adecvată. 

Noaptea de marţi spre miercuri ne va oferi mai puţină energie, mai multă agitaţie, iar 
efectul va fi o stare de veghe menţinută mai mult timp decât trebuie. Vigoarea pe care o 
vom avea de dimineaţă, prin sextilul Lună-Marte va fi aşadar artificială, susţinută nu pe o 
forţă reală, ci pe motivaţie, ambiţie sau un nerv care ne duce în punctul în care să ne 
consumăm până la ultima picătură într-o muzică agresivă, încărcată, aşa cum lesne se 
poate observa, într-o uşoară teamă de a pierde ceva important. Fiind lipsiţi de energia 
necesară, mesajul care ne vine din partea simţurilor este unul confuz, incomplet şi care, 
atunci când este promotorul unor informaţii referitoare la evenimente publice, va răspândi 
şi mai mult confuzie. 

Mulţi se vor izola într-o lume paralelă, în care puţinul să fie de fapt întregul necesar, 
însă afectarea sistemului excretor, a rinichilor, a intestinului gros, ca depozit al emoţiilor, 
al reziduurilor afective, face din această zi una stresantă. 

Ştiind că Luna în Scorpion (cădere) are darul de a umbla acolo unde nimeni nu 
îndrăzneşte, de a ne răscoli adâncimile fiinţei din curiozitate, fără a şti să gestionăm ceea 
ce găsim acolo, puterea care ne motivează pentru asemenea gesturi ne va face suspicioşi 
faţă de apropiaţi, irascibili, dispuşi să pretindem adâncime în idei, dar incapabili să le 
urmăm cursul. În felul acesta, devenim creatori de modele false care, la început nefiind 
periculoase, ajung cu timpul să se menţină în sfera curiozităţii şi să ne acapareze, să ne 
ofere justificări atât de clare şi logice încât nimic în afara lor să nu aibă viaţă, nimic să nu 
se mai poată lipi de sufletul unui om aflat în drumul său spre vârful muntelui. 

Dar, cu Lună în Scorpion, nu trebuie să vorbim azi doar despre educaţie, moralitate 
sau despre procese psihice, ci şi de bani, proprietăţi, de obiecte de patrimoniu, despre 
administrarea unor valori cu scopul de a le impregna pe acestea cu un element personal, cu 
o aromă personală, cu o amprentă specifică, semn al lui “şi eu am trecut pe aici”. Oricât de 
ciudat ni se pare acest îndemn, el este alimentat de suspiciune şi cei care sunt obişnuiţi să 
lucreze cu emoţiile reuşesc să-l îndrume spre o zonă pozitivă, neatentând, direct sau voalat, 
la nimic din ceea ce nu le-ar putea aparţine. Trecând de la sextilul Lună-Marte, de la 
imitativă, curaj, dorinţă de acţiune, după o noapte care nu ne-a favorizat odihnă, 
reculegerea sau sporul, mai ales celor care au program nocturn, la sextilul dintre luminarii, 
înseamnă a trece de la sărăcie la bogăţie, de la puţin la mult, de la ghinion la şansă, de la o 
serie de evenimente nefericite cu care începem ziua la o întâlnire cu amicii, la o descindere 
socială sau personală cu prietenii sau familia fără să ne sustragem impactului din prima zi. 
Dacă unii îşi vor trata în felul acesta durerile fizice provocate de dimineaţă, alţii vor 
încerca, fără prea mari sorţi de izbândă, să se vindece de tristeţe, dezamăgire sau 
incertitudine. 
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Trecând în Săgetător, Luna ne duce cu gândul la noţiuni, la definiţii, la concepte, la 
reguli menite să ne justifice echilibrul, binele şi tendinţa de a ne oferi un confort optim. 
Astfel, sextilul Soarelui cu Junon, abia acum reuşeşte să ne lumineze în privinţa relaţiilor, a 
impactului pe care îl au cunoştinţele personale în cadrul social, dar mai ales care ne sunt 
pretenţiile. Sextilul Soare-Junon, pe ultimele ore de tranzit a Lunii prin Scorpionul când a 
împlinit cu aceasta şi o conjuncţie, ne vorbeşte, în acest caz particular, despre pretenţii, 
negoţ, schimb, troc, despre o înţelegere la rece făcută în absenţa sentimentelor. Această 
fuziune între Scorpion şi Săgetător, prin implicarea Lunii, ca patron al Racului, aduce o 
mare forţă dimensiunii interioare, atât de mare încât, practic, vom fi în totalitate acaparaţi 
de ambiţie, reacţie, dinamism, disponibilitate, decât de efectul social al acţiunilor. Pasul 
mare făcut azi, dacă este mai mare decât putem susţine sau duce ne va produce dureri de 
spate, de genunchi, de coapse, dar şi tulburări în regimul hidric al corpului. 

Prin urmare, ziua de 18 ianuarie este una grea, încărcată de efort, complicaţii 
relaţionale în care ne vom şi trezi cu un deficit energetic important. Încercare a de a depăşi 
acest impedinent, prin mobilizare interioare, prin folosirea substanţelor care stimulează un 
fond intern (cafea, ceai) sau care ne trezeşte la realitate, cele ce ţin de o manifestare 
karmică, ne duc într-o zonă în care trebuie să facem efort. Cei care au cel puţin o planetă în 
zodia Scorpion pe tema lor vor şti să gestioneze cu eficienţă evenimentele acestei zile şi nu 
se vor arăta atât de obosiţi, atât de trişti, abătuţi, epuizaţi sau marginalizaţi. Ei vor acţiona 
prin planeta care ocupă acest semn şi se vor ridica, vor face spectacol, vor căuta să obţină 
avantaje în detrimentul celor slăbiţi şi neajutoraţi, adică să facă fapte bune pentru ei înşişi. 
Este, deci, lesne de observat că a face faţă unei asemenea coborâri implică o educaţie, un 
antrenament, un control sau cel puţin conştiinţa unor situaţii similare prin care să mai fi 
trecut şi din care să fi înţeles ceva. 

Într-o dimensiune comună, 18 ianuarie ne cere să dispunem de resurse, să avem bani 
în portofel, stomacul plin, sticlă de apă în geantă sau termosul plin cu cafea pentru că are 
un caracter imprevizibil care nu ne va permite ajustări ulterioare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne raporta în permanenţă la celălalt, 
ca în poezia lui Nichita Stănescu “Nu cum sunt eu” 

“nu cum sunt eu sunt eu 
Ci cum eşti tu sunt eu 
Un fel de tu sunt eu 
Pe care nu l-ai mai lăsat să fie eu” 
pentru că “Mai puternică decât “ideea” celui care are “ideea”, nu poate fi niciodată 

ideea celui care i-a înţeles “ideea”.” (Nichita Stănescu). 
 
Joi, 19 ianuarie 

Joi 19- 1-2012  2:18    Luna(Sag) Squ (Pis) Chiron 
Joi 19- 1-2012  7:47    Luna(Sag) Squ (Pis) Venus 
Joi 19- 1-2012 17:52    Luna(Sag) Con [Sag] Node 
Joi 19- 1-2012 23:18     Sun (Cap) Squ (Lib) Saturn 

 
Până în septembrie, când Capul Dragonului trece în Scorpion, la fiecare trecere a 

Lunii în Săgetător, adică la fiecare revenire a sa la moralitate şi decenţă, la bucuria de a 
realiza un schimb de valori, de a comunica şi de a stabili prin aceasta raporturi profunde o 
deschidere către înţelegerea fiinţei umane, se iniţiază un nou ciclu. Azi Luna şi Capul 
Dragonului, la 17:52 trec prin conjuncţie şi aduc începutul unui noi ciclu draconitic. Dacă 
din ciclul lunisolar, ce începe cu conjuncţia Soare-Lună, oamenii se aleg cu o deschidere 
spre noi tipuri de fapte, spre un nou probatoriu, spre noi dovezi de bună purtare sau spre o 
nouă serie de evenimente care să le confere mai multă stabilitate şi putere, respectiv o 
reîmprospătare a gândirii şi forţei personale asemenea primăverii, ciclul draconitic ne 
introduce într-o dimensiune complexă, cea care, în teoria astrologică, începe cu toamna, 
adică prin promovarea acelor valori care ţin de suflet şi care pentru a se dezvolta au nevoie 



2012 – ANALIZA ASUPRA TRANZITELOR                     Fii în profunzime!  

 © Gheorghi ţă Coşer, 2012 29 

de o expresie nouă, de o nouă încercare în a sonda adâncimi şi mai mari ale sufletului, ale 
stărilor sale, ale gândurilor. Dacă ciclul lunisolar se referă la un destin fizic, cel ce ţine de 
relaţia Lunii cu Nodurile sale se adresează evoluţiei spirituale, rafinamentului moral, 
simţului estetic, gustului pentru tot ceea ce implică rezonanţa cu universul interior. În 
aceste momente nu este atât de important ce iniţiem, cum ne alegem drumul, care este 
primul pas, primul cuvânt, prima persoană pe care o întâlnim, care este începutul unui 
demers, ci rezonanţa impusă de primul, de al doilea, de al treilea, de al patrulea gând, de 
acest lanţ trofic pe care suntem educaţi de această societate de consum să-l ignorăm. 

Nu pentru că aşa se întâmplă în general, ci în mod special azi, datorită celor două 
careuri Lună-Chiron şi Lună-Venus, 19 ianuarie devine o zi de rezonanţă. În felul acesta, 
observând vibraţia cu care intrăm în acest nod energetic, în acest hiatus, şi care ştim că 
este uşor dizarmonică, riscăm să ne situăm în postura de emitent. Fiind cu dizarmonia în 
mână, vitrinele magazinelor spirituale sunt ignorate şi atenţia asupra valorilor lumii 
înconjurătoare va fi adusă într-un punct în care să observăm împlinirea evenimentelor 
doar pe secvenţele lor de final. Este, de altfel, neplăcută această situaţie şi mulţi vor 
considera că invitaţia acestui cadru astral de a ne îndrepta atenţia spre ceea ce ne 
deranjează cel mai mult aduce o greutate în plus zilei. Nu, categoric nu! Este, cei drept, 
elementul cel mai dificil al zilei care dă faptei, gândului, gestului, atitudinii o greutate 
aparte, însă derularea lor, prin acest mijloc, va uşura percepţia lumii şi înţelegerea ei, 
echilibrând structura emoţională şi oferindu-i acesteia un anume confort. 

Deşi aproape imperceptibilă dinamica socială, cea impusă de menţinerea sau 
diminuarea dizarmoniei de azi, în contextul anului 2012, ca an al extremelor, valorile 
individuale iniţiază în ciclul tendinţa de co-creaţiei, adică aceea de a deveni parte într-un 
proces pe care nu l-am iniţiat, dar de care ne-am apropiat prin ceea ce ziua de azi a 
predispus: rezonanţa. 

Co-creaţia este o un element nou vehiculat în mediile spirituale ca element care se va 
interpune în dimensiunea spirituală a acestui an ca un factor de coagulare. Dacă vrei să fii 
în Lumină, dacă vrei să fii purtătorul unui mesaj, să schimbi ceva în propria existenţă, să te 
purifici, să laşi în urma importanţă de sine sau falsele valori, este important să te laşi 
integrat în procesul de co-creaţie. 

Dimensiunea laică a acestei zile ne va aduce un uşor stres, un disconfort în ceea ce 
privesc relaţiile personale, seriozitatea faţă de muncă, aprecierea unui efort, influenţând 
considerabil rezultatul unei decizii, a unei sancţiuni, rezultatul unui demers, fie el juridic, 
administrativ sau pur şi simplu unul ce nu are un cadru oficial. În acest caz, careul pe care 
Soarele îl face cu Saturn şi care a fost activ de la începutul acestei săptămânii ne confirmă 
acum că inhibiţiile pe care le tot traversăm de luni de zile, nodul din gât, ezitarea, teama, 
indecizia sau un anume complex de inferioritate ne face să ne lezăm demersul în care 
suntem implicaţi, să schimbăm o impresie pozitivă, să intrăm într-un câmp al acuzaţiilor 
gratuite şi, pe acest fond, reacţiile să nu ne fie tocmai potrivite. A avea mulţi prieteni, a fi 
înconjuraţi azi de o multitudine de fiinţe, grupate la rândul lor pe interese, nivele sociale 
sau idealuri, ne oferă tot atâtea motive de dizarmonie. Fără a dezvolta o acceptare adecvată 
evenimentelor sociale, orice umbră de revoltă atrage din anturaj o dizarmonie şi mai mare, 
o formă de agresiune, care duce la devitalizare, slăbirea rezistenţei la efort, conflict deschis, 
teama de a vorbi în public, de a riposta prin argument. Cel care traversează azi momente 
intense de stres, nervozitate, dispreţ, invidie şi care, sub îndemnul iniţierii ciclului 
draconitic prin conjuncţie Luna – Capul Dragonului, se va preocupa de această reacţie, de 
acest impuls, de această formă de agresiune, va depăşi careul Soare-Saturn şi va alege, 
pentru următoarele trei zile, o altă dimensiune a acţiunii publice, o altă implicare 
comunitară prin schimbarea tensiunii cu înţelegerea. Ceea ce va reuşi acela care nu va 
întreţine dizarmonia va fi legat de o manifestare stranie, neobişnuită, de pendulare între 
stări extreme, de la bucurie, la tristeţe, de la entuziasm, la plâns, care permite fiinţei să se 
desprindă de cele mai lipicioase toxine energetice, de cele mai corect justificate stresuri pe 
care le poate crea fiinţa umană. 
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Prin urmare, ziua de 19 ianuarie este cu mult mai importantă şi mai amplă decât se 
poate sugera într-o analiză sumară, cea prezentată aici. Ea ne duce într-o zonă a elevării 
spirituale, nu prin impunere, ci prin afişare, informare care să ne confere o stare de confort 
interior ce până acum am văzut-o la practicanţii avansaţi şi la care, cei mai mulţi, nu pot 
spera fără o practică asiduă. Ideea de co-creaţie, cea lansată în comunităţile spirituale din 
întreaga lume, devine, prin valenţele unui an al extremelor, un element de salvare, o 
scânteie pe care practicantul o aprinde pentru a-şi vedea mai bine curăţenia peşterii sale, 
adâncimea tunelului de lumină sau de întuneric în care trăieşte şi sinceritatea gândurilor. 
A respira implică a înţelege, iar a înţelege implică a fi în Tot. Nu este nevoie de cuvinte 
pentru a trăi aşa ceva, nu este necesar să dezvoltăm scheme cu paşi clar delimitaţi, atât 
timp cât matricea noastră informaţională, indiferent că suntem avansaţi sau începători, ne 
permite acum să participăm la procesul de Co-creaţie. Refuzul acestei direcţii, adică 
negaţia dorinţei interioare de a face un gest frumos, de a ierta, împotriva convingerilor atât 
de temeinic justificate, ne accentuează acea rigiditate care să ne ducă spre autonomie. Din 
punct de vedere laic, autonomia debutează prin accente antisociale, în care reproşul este 
confundat cu critica, iar priceperea cu autosuficienţa. Finalul acestui proces penibil aduce 
fiinţa umană în pragul unei decizii categorice: decade sau se ridică. 

Este practic imposibil de stabilit într-o analiză generală care sunt etapele ce se vor 
parcurge în ambele tipuri de decizii, însă se poate stabili că deviaţia nu va fi o necunoscută 
a acestei zile, ci o tentaţie care se va manifesta în faţa celui slab, fără să se observe că, în 
secunda imediat următoare, rolurile se schimbă, cel slab trece într-un nou registru, iar 
situaţia îl va avantaja doar printr-o misterioasă rezonanţă care acţiona deja în background. 
Noi, pentru că studiem astrologia, ştim din timp ce există în fundal şi putem să folosim 
scheme prestabilite, un îndemn al lui Saturn în această zi, pentru a ne arăta pregătiţi în 
faţa a ceea ce nu vedem în mod direct. 

Recomandarea pentru această zi este un îndemn pe care Lucian Blaga ni-l lansează în 
poezia “Vreau să joc!”: 

O, vreau să joc, cum niciodată n-am jucat! 
Să nu se simtă Dumnezeu 
În mine 
Un rob în temniţă - încătuşat. 
Pământule, dă-mi aripi: 
Săgeată vreau să fiu, să spintec 
Nemărginirea, 
Să nu mai văd în preajmă decât cer, 
Deasupra cer, 
Şi cer sub mine – 
Şi-aprins în valuri de lumină 
Să joc 
Străfulgerat de-avânturi nemaipomenite 
Ca să răsufle liber Dumnezeu în mine, 
Să nu cârtească: 
"Sunt rob în temniţă!" (Lucian Blaga) 
 
Vineri, 20 ianuarie 

Vineri 20- 1-2012 12:41    Luna(Sag) Squ (Vir) Mars 
Vineri 20- 1-2012 18:09     Sun (Cap) --> Aquarius 
Vineri 20- 1-2012 22:31   Venus (Pis) Sex (Cap) Pluto 
Vineri 20- 1-2012 23:20    Luna(Sag) Sex (Lib) Saturn 
Vineri 20- 1-2012 23:49    Luna(Sag) Sex (Aqu) Neptune 

 
Azi Soarele va fi pe ultimul grad al zodiei Capricorn şi ne va introduce într-o 

atmosferă a responsabilităţii, a grijilor nejustificate, a tensiunii în relaţiile personale. Nu 
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este nouă această stare în ceea ce priveşte disconfortul personal, însă este noua 
dimensiunea socială în care se va manifesta. Gândindu-ne că zodia Capricorn indică în 
tema fiecăruia nevoia de amplitudine, ambiţie şi realizarea personală, responsabilităţile 
sociale devin apanajul unor ambiţii cărora nu le mai putem ţine în frâu. Se invocă aici 
ideea de deviere, abandonarea unor proceduri, ceea ce în anumite situaţii nu constituie 
chiar un impediment. 

În ciuda faptul că zodia Capricorn este renumită în întreg zodiacul pentru caracterul 
ei taciturn, pentru uşurinţa cu care sugruma limbajul sau îl simplifică, indicând-i Zenul ca 
trăsătură definitorie, superioară, sextilul pe care Venus şi Pluton îl împlinesc azi, cu Pluton 
în Capricorn, va aduce zilei o bucurie în a da curs acestor inversiuni şi descinderi, o 
fascinaţie pentru a finaliza un demers, pentru a-l încheia sau pur şi simplu pentru a-i pune 
capăt în mod arbitrar. Este, ce-i drept, un paradox, şi elementul constrângere va acţiona ca 
un minus al minusului, ca o negaţie a negaţiei pentru a ne elibera de condiţionările pe care 
nu le mai putem duce. 

Multora, această sfidare a regulilor, tocmai pentru că se situează la baza existenţei 
individuale, poate constitui un prilej de a jeli după o persoană, chiar dacă despărţirea 
înseamnă mai mult timp pentru sine, iar nostalgia faţă de trecut şansa acumulării de 
cunoştinţe pentru evoluţia personală. Această idee de despărţire va debuta însă brusc prin 
careul Luna-Marte în mijlocul zilei care şi aceasta va funcţiona pe principiul inversiunii 
avertizând în privinţa unor pericole şi mai mari. Asta se întâmplă pentru că în relaţiile 
negative Luna-Marte forţa lunară este arsă de agresivitatea marţiană. În Fecioară 
peregrinarea lui Marte nu este atât de agresivă cum este căderea Lunii în Scorpion, ori 
inversând priorităţile şi făcând răul mai mic sau chiar binele să fie un rău şi mai mare 
decât răul, contextul acestei zile ne introduce într-o dimensiune a complicaţiilor de natură 
relaţională. Judecata va fi afectată azim atât în modul cum analizăm, cât şi pe cel prin care 
percepem implicarea socială a celor din jur. Cu alte cuvinte, ajungem să avem ceva cu toată 
lumea, în special cu cei care se află în postura socială de a ne servi. Că sunt vânzători la un 
magazin sau funcţionari la un ghişeu, toate aceste persoane sunt lezate pe segmentul social 
de un mod distorsionat de a gândi. Aceste proiecţii au menirea de a detensiona o anume 
zonă socială, deci se declanşează cu bune intenţii, dar vor reuşi să încarce alte zone 
producând astfel o deplasare a problemei, nu şi o soluţionare a ei. 

Dacă din negaţia negaţiei înţelegem că ziua ar putea fi benefică, abia în mijlocul ei 
când ne confruntăm cu această deplasarea a părerilor, cu această agresare în zonă tampon, 
pe stradă, în mijloacele de transport în comun, în taxi, în restaurant sau în parcuri vom 
realiza că se întâmplă ceva, că votul şi părerile oamenilor sunt minimizate şi că se naşte un 
nou fenomen social, cel al gloatei. Dacă mulţi, iniţial, vor considera că nici gloata nu 
reprezintă un fenomen social nou, atunci ar trebuie să aştepte până spre seară acestei zile 
când Luna, pe ultimul segment al zodiei Săgetător, va deveni focar în triunghiul minor 
ridicat împreună cu Saturn şi Neptun. Cu toate că deja am intrat în Vărsător şi dorinţa de 
libertate va fi puternic inserată în multe dintre acţiunile pe care le săvârşim, atât Neptun, 
cât şi Saturn, vor aduce, prin cele doua sextile împlinite cu Luna, idei noi, elemente şi 
soluţii novatoare. Gloata, adică masa de oameni ce se manifestă haotic ori vulgar, cu aceste 
elemente novatoare inserate prin aprigă dorinţă de a atinge punctul cel mai înalt al 
demersului, aşa cum înţelegem din tranzitul prin Săgetător al Lunii, va aduce zilei o notă 
originală, stranie, greu de controlat, dar uşor de citit în timpul derulării prin cele două 
direcţii absolut speciale: ambiţia şi dorinţa de a ne elibera de tensiune. 

Fundalul acestor direcţii ne va veni din combinaţia interesantă dată de Lună pe final 
de Săgetător cu Soarele abia intrat în Vărsător, oferindu-ne clipe inedite spre seară, reacţii 
asupra cărora mulţi vor avea un control slab. Nu se poate vorbi de instinct, ci de o nevoie 
de a ne depăşi limitele, observată în alt mod dimineaţa, mai aproape de limită, prin 
perceperea constrângerii, obstrucţiunii cu o intensitate direct proporţională cu nevoia de a 
o elimina, însă acum ne vor apropia mai mult de dorinţa de a fi liberi din plăcere. 
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Prin urmare, în ciuda a ceea ce putem şti din manualele de astrologie că ne pot aduce 
Soarele pe gradul anaretic din Capricorn şi sextilul Venus-Pluton, direcţia specială a zilei 
de 20 ianuarie ne va face să credem că este una dintre cele mai neobişnuit zile din luna 
ianuarie. Pornind de la evenimentele banale, că mergem la magazin să cumpărăm ceva sau 
ne adresăm unui alt funcţionar pentru a ne rezolva o problemă toate aceste elemente de 
comportament ne duc spre a ne desprinde de o tensiune, de a lupta împotriva programului 
de lucru, a stresului, a slujbei prost plătite sau a muncii în condiţii improprii, ori a 
descărcării nemulţumirilor faţă de stat în capul unui funcţionar care, săracul, nu are nicio 
vină în privinţa asta. 

Între haosul căruia trebuie să-i facem faţă şi agitaţia care ne-o provoacă valul de 
modificări pe spaţiul public ziua de 20 ianuarie este o altă zi care ne oferă un indiciu clar că 
anul 2012 este un an al extremelor. 

Paradoxul, cel de care ne va invada toată ziua, ne va aduce şi azi în faţa unor trăiri 
confuze, fie că ne bucurăm că toată această tensiune poate însemna sfârşitul unor 
demersuri, fie că zorii altora noi, încărcate de mai multă speranţă vor apărea. În realitate, 
nimic solid nu se poate naşte în această zi, ele având doar un puternic impact afectiv, 
tulburând instinctul şi zăpăcindu-ne senzorii. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne depărta de banal, chiar dacă 
elementul complicat al acestei zile poate fi şi periculos. Ceea ce ne oferă ziua de 20 ianuarie 
ne poate duce spre o aventură a conştiinţei, dacă ne lăsăm cuprinşi de spectaculos, 
neobişnuit. 

 
Sâmbătă, 21 ianuarie 

Sambata 21- 1-2012  0:40    Luna(Sag) --> Capricorn 
Sambata 21- 1-2012  3:01    Luna(Cap) Squ (Ari) Uranus 
Sambata 21- 1-2012  3:17    Luna(Cap) Tri (Tau) Jupiter 
Sambata 21- 1-2012  5:46    Luna(Cap) Sex (Pis) Chiron 
Sambata 21- 1-2012  7:27    Luna(Cap) Tri (Tau) Lilith 
Sambata 21- 1-2012 14:31    Luna(Cap) Con (Cap) Pluto 
Sambata 21- 1-2012 16:00    Luna(Cap) Sex (Pis) Venus 

 
Trecând în Capricorn, Luna ne lansează un avertismet faţă de alimentaţie. Mulţi nu 

sunt preocupaţi deloc de calitatea a ceea ce consumă, ci doar de gust, de cât de colorate 
sunt alimentele, cât de dulci sau cât de pufoase. Ne dezvoltăm cu aceste concepţii eronate 
despre hrană şi ajungem să respingem, instinctiv, alimentele care nu se conformează 
acestui standard. 

Luna în Capricorn ne apropie mult de sare, de virtuţile sale terapeutice, modulând 
vibraţia personală pentru a o face cât mai potrivită şi a o asimila în mod echilibrat. 
Necesarul zilnic de sare diferă de la o vârstă la alta. Un adult are nevoie de 6-7 g de sare pe 
zi (echivalentul unei linguriţe rase), copii de doar jumătate din această cantitate. Dacă ne 
gândim ca în general semipreparatele conţin între 2 şi 6 g de sare la 100 g de produs, 
înţelegem cât de puţine asemenea produse trebuie să consumăm pentru a nu ne expune la 
excesul de sare. Excesul de sare contribuie la creşterea tensiunii arteriale la unele 
persoane: atât la cei care suferă deja de această afecţiune, cât şi la cei predispuşi (persoane 
peste 40 de ani, supraponderale şi cu antecedente familiale de hipertensiune). Sarea este 
implicată şi în apariţia altor boli cardiovasculare şi a osteoporozei. Pe timpul verii, ceea ce 
nu este cazul acum, este important să nu suprimăm consumul de sare, deoarece, datorită 
căldurii, prin transpiraţie au loc pierderi de sare care pot conduce la o carenţa sodată. 
Aceasta se manifestă prin crampe musculare, insomnie, deshidratare chiar pierderi de 
cunoştinţă. Anumite boli, în special cele renale, antrenează un dezechilibru al sodiului 
în sânge şi grave tulburări metabolice. 

Cei care obişnuiesc deja să o consume în exces nu trebuie să arunce solniţa la gunoi, 
ci doar să urmărească atent aportul zilnic de sare pentru a observa dacă nu cumva 
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disfuncţii puse pe seama stresului, alimentaţiei deficitară, bolilor moştenite, îmbătrânire, 
nu vin de fapt de la excesul sau carenţa de sare. 

Spre exemplu pâinea conţine 2,5-2,7 g sare/bagheta de 350 g, brânza conţine 0,6-1,4 
g/100 g, un hamburger 0,5- 0,7 g/burger de 250 g; supa instant: 8-11 g/100 ml; mezelurile 
0,9- 2 g/100 g, cereale: 1-1,1 g/100 g, conserve: 2-3 g/cutie. Dacă o carenţă de sare se poate 
ajusta simplu prin suplimentarea cantităţii, în cazul excesului măsurile sunt uşor neplăcute 
pentru că nimic nu dă gust mâncării mai bine decât sarea. Se poate însă apela la arome de 
usturoi sau ceapă, la folosire, pentru compensare, a alimentelor bogate în potasiu (salată 
verde, cartofii, bananele, soia, caisele, avocado, iaurtul, sucul de prune, fasolea uscată, 
mazărea) sau alegerea modului de a găti sub aburi. 

21 ianuarie nu ne îndeamnă însă atât de mult la controlul sării din organism, cât la 
folosirea virtuţilor ei terapeutice. Băile cu soluţie salină sunt azi binefăcătoare, fie că sunt 
folosite prin spălături ale cavităţii bucale, fie ale nasului, fie că se folosesc sub formă de 
inhalaţii cu aer salin ce au menirea de a ne întări sistemul imunitar şi, în plan psihic, de a 
ne îmbunătăţi abilitatea de a împărtăşi sentimentele, de a le comunica aşa cum sunt, fără a 
le polua de vină, îndoială, suspiciune sau ură. Nevoia de sare, azi, devine nevoia de 
purificare şi pace şi nu doar folosirea ei în terapia salină este indicată, ci şi în cea magică. 
Oamenii de la ţară obişnuiau să arunce câteva fire de sare peste piperul scăpat pe jos. În 
mod simbolic, sarea, patronată de Lună, avea să tempereze tendinţa spre dezechilibru, 
ceartă şi dispută ce ar putea veni din partea războinicului Marte, cel care guvernează 
piperul. 

La capitolul evenimente, cele şase aspecte pe care Luna le va împlini azi cu Uranus 
(careu), Jupiter (trigon), Chiron (sextil), Lilith (trigon), Pluton (conjuncţie) şi Venus 
(sextil) va fi un adevărat paradis al determinării şi acţiunilor atât în sfera personală, cât şi 
în cea publică. 

Dacă zilele anterioare am dat dovadă de o lipsă de control, de o înclinaţie spre a 
munci haotic, de a culege roadele unor acţiuni imediate şi a desconsidera ceea ce s-a 
înfăptuit prin efort colectiv, dinamica socială de azi tinde să se grupeze spre acele 
evenimente care să nu ne poată susţine idealul amplu, cel pe care îl avem înscris ca 
informaţie în codul genetic şi atunci vom fi tentaţi să ne inventăm unul în care să credem 
cu tărie. Suntem pe ultimele zile ale ciclului lunar şi ceea ce partitura socială ne îndeamnă 
să abandonăm va lua azi înfăţişări complexe: ideal, plictiseală, oboseala suprasolicitare sau 
saturaţie. Organismul, de asemenea, va da din nou semne suspecte de epuizare, tocmai 
pentru că Vărsătorul, prin intermediul Soarelui, va face apel la un depozit de calciu şi 
magneziu pe care corpul nu-l are aşa cum îi este cerut. În felul acesta, lucrăm în salturi, nu 
mai rezistăm la efort sau ne vom confrunta cu dureri oculare, de spate, ori tulburări de 
ritm cardiac. 

Cei care doresc să lucreze asupra acestui aspect şi nu se mulţumesc doar să le 
constate, vor prefera azi procedeele de curăţare a sângelui, de la curele interne, cu infuzii 
de frunze de mentă, frunze de urzică, frunze de mesteacăn, rădăcină şi frunze de păpădie, 
floare de hibiscus, la tehnici energetice de reiki sau meditaţie, până la tehnici mai puţin 
folosite cum ar fi flebotomia sau terapia paliativă. 

Prin urmare, 21 ianuarie se înscrie în linia zilelor care ne avertizează în privinţa 
sănătăţii, a echilibrului dintre anabolism şi catabolism, dar şi asupra nivelului la care se 
situează rezervele pe care le deţine corpul. Fiind în scădere, dar pe ultimul segment, Luna 
acutizează scăderea în greutate prin diminuarea poftei de mâncare şi prin consumul 
rezervelor pentru procese interne de reparare sau vindecare. În felul acesta, orice activitate 
care ne solicita, fie şi numai puţin, ne provoacă o uşoară somnolenţă pentru că procesele 
interne cele specializate în reglare sunt acum în alertă şi ne acaparează o parte din energie. 

Cei care sunt familiarizaţi cu aceste situaţii, care ştiu cum se produce vindecarea 
organismului vor înţelege că exilul Lunii în Capricorn, ca principal animator al acestor 
procese, va indica durerea ca avertisment, dezechilibrul ca semnal de alarmă, nu să confere 
o stare de bine sau de confortul. Terapeutul va şti să citească, astfel care sunt semnele de 



Fii în profunzime!     A NUL 2012 – ANALIZA ASUPRA TRANZITELOR  
 

© Gheorghi ţă Coşer, 2012 34

boala şi care sunt cele de vindecare şi va reuşi să discearnă grâul de neghina şi să-i ajute pe 
toţi cei cu care intră în contact. 

Pe sectorul public, tandemul boală - sănătate va impune o conduită specială. 
Discursul va fi uşor sărăcăcios pentru că mesajul rămâne undeva într-un for interior şi 
refuza să iasă. În felul acesta, vom încerca să compensăm prin nonverbal acest deficit de 
limbaj, ducând relaţiile sociale într-un punct destul de complicat şi... păgubos. 

Recomandarea pentru această zi este o invitaţie la vipassana, adică la a vedea 
lucrurile aşa cum sunt în realitate. 

 
Duminică, 22 ianuarie 

Duminica 22- 1-2012  3:20     Sun (Aqu) Sex (Ari) Uranus 
Duminica 22- 1-2012  8:34     Sun (Aqu) Squ (Tau) Jupiter 
Duminica 22- 1-2012 14:01    Luna(Cap) Con (Cap) Mercury 
Duminica 22- 1-2012 16:41    Luna(Cap) Tri (Vir) Mars 

 
Ultima zi a săptămânii ne aduce o sinteză interesantă a întregii săptămâni, 

manifestată într-un mod personal, energic, atât în sensul pozitiv, cât şi în cel neagresiv 
prin faptul că va împlini, la o diferenţă de câteva ore, sextilul Soare-Uranus şi respectiv 
careul Soare-Jupiter. 

Între libertate şi constrângere, între curajul de a spune adevărul, de a-l promova prin 
orice mijloc, de a ne ridica deasupra condiţiei obişnuite, şi disconfortul generat de 
evenimentele sociale, sinteza săptămânii ne va aduce elemente noi în zona relaţiilor 
personale, şubrezite de luni până joi sau întărite în ultimele trei zile, ori în ceea ce priveşte 
relaţia cu propriul corp, cu propria minte, cu propriul suflet pe care îl vedem trecut printr-
o sită deasă. Dacă în plan social îndoiala ce ne este adresată poate găsi o explicaţie, faptul 
că azi, într-un paradox straniu, ne îndoim de propriile talente şi calităţi este un fapt cât se 
poate de real. Întreaga săptămână ne-a solicitat şi ne-a oferit o mare varietate de 
confirmări, o mare varietate de sugestii, propuneri, aprecieri, pe care acum nu reuşim să le 
încadrăm corect. Dacă unii au beneficiat de norocul de a le fi fost încadrate toate acestea 
chiar în momentul în care s-au consumat, cei care au aşteptat ca anturajul să-i ajute să le 
rezolve problema primesc acum din jur un feedback negativ, fie prin aprecieri negative cu 
titlul sintetic (“Ţi-am spus toată săptămâna că nu eşti în stare!”, “Se chinuie de o 
săptămână şi tot nu reuşeşte”), fie ca ignorare a acestora care, din nefericire, vor durea la 
fel de tare. 

Sextilul Soarelui cu Uranus este un factor de creştere şi elevare, de stimulare a 
independenţei, de descoperirea a lumii, a realităţii prin efort propriu şi de autoritate în a 
promova toate acestea. Aspectul poate favoriza creaţia artistică, originalitatea, schimbul de 
idei, interculturalitatea, însă toate acestea promovate, nu prin linişte şi eleganţă, ci prin 
risc, unul prea mare pentru a nu se solda cu şicane ori neplăceri. Celor cu funcţie şi 
demnitate socială, care au lucrat în ultimele două luni pentru construirea unei imagini 
sociale benefice, ziua de 22 ianuarie le aduce o lovitură dură, o confirmare negativă asupra 
faptului că ori au obosit încercând să răstoarne direcţia spre care se deplasează universul, 
ori nu sunt suficient de pregătiţi să facă acum un efort atât de mare. 

Se prevede o dinamică socială amplă şi periculoasă, pentru că Luna din Capricorn va 
duce în mijlocul zile o conjuncţie cu Mercur şi deci o prea mare focalizare pe complicaţii 
relaţionale îndreptându-ne atenţia mai mult spre dramă, decât spre persoanele cu care 
interacţionăm, mai mult spre a cita din operele altora, decât de a le trece recomandările 
prin filtrul propriu şi apoi de a le exprima. 

În felul acesta putem să numim ultima zi a săptămânii o zi a “culegerii de texte” 
pentru că ea se va structura, în funcţie de orientarea fiecărei zile din această săptămână, 
asimilarea unei puteri sau implicarea în înţelegere sau iubire. 

"Toată lumea are ceva de spus despre femei, bărbaţi, poliţişti, asasini. Noi 
generalizăm pornind de la propria noastră experienţă, de la ceea ce ne convine, de la 
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ceea ce putem înţelege cu slabele mijloace ale reţelelor noastre de neuroni şi în funcţie de 
perspectiva viziunii noastre. Este o înlesnire care ne permite să gândim rapid, să emitem 
judecăţi şi să ne poziţionăm. Dar asta nu are valoare în sine, sunt doar nişte semnale, 
nişte steguleţe pe care le flutură fiecare. Şi toată lumea apără adevărul avantajelor sale, 
ale sexului său, ale averii sale." Martin Page, “M-am hotărât să devin prost” 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne aduce în faţă o problemă de conduită. Ceea ce 
ni se sintetizează, ceea ce ne este înfăţişat devine dureros sau fad, penibil sau îmbucurător, 
dar fără o implicare personală totul se poate risipi în van, toată experienţa întregii 
săptămâni ni se poate duce de izbelişte, fără să ne poată fi de folos în vreun fel ceea ce am 
trăit. Mulţi se vor declara azi obosiţi, plictisiţi, nemulţumiţi de ceea ce viaţa le afişează 
dinainte, însă foarte puţini dintre aceştia îşi vor aminti de recomandarea zilei de ieri, de a 
ne strădui să percepem realitatea aşa cum este ea. Din nou este invocat efortul personal, 
din nou sunt aduse în discuţie patrimoniul personal, schemele de gândire, cele pe care ni 
le-am construit în profunzime sau în superficialitate, cele prin care vedem şi le analizăm 
lumea şi viaţa, şi atunci când suntem în faţa unor situaţii importante, dar şi atunci când 
parcurgem situaţii banale. Dacă aceste demersuri nu ne duc spre a percepe o esenţă, spre a 
ne destinde în bunătate, chiar dacă asta înseamnă a munci mult sau a îndura o mare 
suferinţă pentru a ne rafina structura şi a o desprinde de vulgar şi penibil, puterea scade în 
intensitate şi energia cu care am fost înzestraţi aici în această lume se disipă treptat. Pentru 
acest neajuns nu este vinovat Dumnezeu, vecinul de deasupra nici cel de peste stradă, nu 
este vinovat nimeni în afara ta. Tu, pentru ceea ce ţi se întâmplă, eşti singurul vinovat şi 
dacă prin tandemul sextil Soare-Uranus (deschidere) versus careu Soare-Jupiter 
(constrângere) rigiditatea falsei înţelegeri se macină asemenea solului care devine în timp 
nisip fin, atunci înseamnă că poţi atinge cu gândul Lumina subtilă sau acea înţelepciune 
socială care derivă din “Nimic din ceea ce faci nu este important, dar este 
important pentru că faci” (Gandhi)” care reprezintă, de fapt, şi recomandarea ori invitaţia 
acestei zile. 
 
 

Săptămâna 23 – 29 ianuarie 2012 

 
 

Săptămâna 23-29 ianuarie conţine câteva evenimente importante ale anului 2012: 
intrarea lui Marte în mers retrograd (marţi), până pe 14 aprilie, careul lui Neptun cu Junon 
(miercuri), careul lui Venus la Axa Dragonului (marţi), careul Soarelui cu Lilith (miercuri), 
intrarea lui Junon în Săgetător (joi), dar va reveni în Scorpion pe 23 mai, datorită 
retrogradării, până pe 13 septembrie, când va trece din nou în Săgetător, precum şi 
multitudinea de aspecte pe care Mercur din Capricorn le împlineşte cu Marte (trigon - 
luni), cu Saturn (careu – vineri, cu Junon şi Uranus (sextil – sâmbătă), cu Jupiter (careu – 
duminica). 

Deşi Mercur este un animator vivace în această săptămână, pentru că se împlinesc 
aspecte ale căror repercusiuni se vor răspândi de-a lungul întregului an 2012 acrobaţiile 
sale trec în planul secund, în favoarea gândirii egocentrice, tentaţiilor de a câştiga rapid 
atenţie, bani, funcţie, prin metode mai puţin corecte, dar şi o ajustarea a normelor morale 
după un nou standard în care fie sunt atacate minciuna şi disimularea, fie sinceritatea şi 
profunzimea sentimentelor. Din nefericire săptămâna nu vine cu paradoxuri, asta 
înseamnă că alegerile au un caracter practic şi acolo unde educaţia ia forma omului repere 
importante sunt invocate, sedimentate cu mare rapiditate şi în mijlocul săptămânii să se 
facă saltul spre un nou mod de relaţionare, spre un nou, look, spre o nouă dimensiune a 
educaţie socio-comportamentală, spre o nouă etapa a evoluţiei. 
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Aşa cum se ştie din analiza generală a anului, luna ianuarie ne trasează doar direcţii, 
ea nu vine cu modificări substanţiale, însă are darul de a ne zdruncina, în special prin 
finalul ei, şi ne ofere ipostaze despre care peste ani ne vom aminti cu tristeţe sau durere. 
Dacă începutul săptămânii ne încântă, prin Luna nouă, cu noi ipostaze volitive sau de 
gândire, cu întâlniri noi, cu un nou schimb realizat cu ceilalţi, ce nu ne sperie şi pe care îl 
vedem interesat chiar dacă el activează într-o zonă a extravaganţei, derapajul care survine 
chiar de marţi, ne schimbă brusc chiar relaţiile pe care am dorit de luni să le ajustăm şi tot 
aşa o vom ţine până la sfârşitul săptămânii când ne vom hrăni, pentru că asta am tot căutat 
întreaga săptămână, cu confirmări negative. Chiar dacă aspectele sunt mai puternice şi mai 
agresive, pentru ca Junon trece într-un semn care încurajează calitatea relaţiilor şi le 
scoate din zona interesului materialist sau a schimbului bolnăvicios, şantajist, maniera în 
care vom privi derularea evenimentelor se va dovedi superioară săptămânii anterioare. 

În fundal, aspectele pe care Mercur din Capricorn le împlineşte săptămâna asta, dar 
şi trecerea sa în Vărsător, vineri, aduce întâi de toate un disconfort legat de mesaj, 
comunicare, schimb de idei, întâlniri tematice, apoi o întârziere în derularea unor proiecte 
începute în această lună, ajung în final adevăruri care dor, concluzii care nu trebuie ţinute 
prea mult în minte, informaţii care corodează o relaţie şi care pot compromite imaginea 
socială prin etapele lunii februarie. 

Aşadar, săptămâna 23-29 ianuarie se referă la evenimente, impresii, reacţii care au la 
bază atitudini subiective şi pe care chiar dacă le vom motiva obiectiv, punându-le pe seama 
unor conjuncturi sociale sau a intervenţiei venită din exterior, alegerea unui anumit 
cuvânt, a unei anumite reacţii, a unui segment social pentru interacţiune sau adresare dau 
sarea şi piperul acestei săptămâni. 
 

 
Luni, 23 ianuarie 

Luni 23- 1-2012  3:30    Luna(Cap) Sex (Sco) Juno 
Luni 23- 1-2012  3:38    Luna(Cap) Squ (Lib) Saturn 
Luni 23- 1-2012  4:52    Luna(Cap) --> Aquarius 
Luni 23- 1-2012  7:26    Luna(Aqu) Sex (Ari) Uranus 
Luni 23- 1-2012  7:55    Luna(Aqu) Squ (Tau) Jupiter 
Luni 23- 1-2012  9:39     Sun (Aqu) Con (Aqu) Luna(New Moon) 
Luni 23- 1-2012 12:19    Luna(Aqu) Squ (Tau) Lilith 
Luni 23- 1-2012 13:15 Mercury (Cap) Tri (Vir) Mars 

 
Luna nouă de azi, împlinită chiar de dimineaţă, ne aduce un deziderat important “ori 

sunt liber, ori mă desprind de tot!”. Deşi această expresie nu are nimic spectaculos, 
privind-o prin prisma vibraţiilor complicate ce ne-au venit din zona Capricornului, 
îndemnul de a ne elibera de tensiuni, complicaţii relaţionale, de a ne lăsa în urmă o parte 
din grijile privind sănătatea, viitorul apropiat sunt elemente care ne duc spre o zonă 
culturală a vieţii. Se va pierde însă din vedere un amănunt important pe această Lună nouă 
şi prin ea mesajul răspândindu-se asupra următoarele 30 de zile: sunt zone ale vieţii unde 
nu trebuie să intrăm, sunt sectoare ale fiinţei care trebuie lăsate să acţioneze în fundal şi pe 
care aducându-le în centrul atenţiei le distrugem. 

Noaptea de duminică spre luni va fi una obositoare. Greşeli pe care le-am tot făcut în 
săptămâna anterioară, în special duminică, ne vin şi ne învăluie cu un parfum periculos. 
Prea mult le vom gândi, prea mult le vom integra în spaţiul conştiinţei şi prea mult credit 
vom acorda situaţiilor asupra cărora nu avem niciun control sau întâmplărilor care s-au 
consumat şi nu mai pot fi reeditate. Acesta pare să fie semnalul că intrăm într-un uşor 
derapaj, întâi afectiv, considerând că nu e niciun pericol să trăieşti un anume sentiment, de 
vreme ce nu-l afişezi sau dacă este perceput nu afectează în mod direct pe nimeni. Acest 
început duce la situaţii care obstrucţionează libertatea de a gândi şi o menţin într-o zonă a 
confortului artificial. 
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Cu Lună nouă în casa a XI-a se intră într-o etapă în care ne este cerută dovada 
propriilor sentimente. Dacă a judeca oamenii după aspectul real al sentimentelor este 
greşit, atunci următoarele 30 de zile vor fi greşite şi negative. De cele mai multe ori 
oamenii critică în ceilalţi ceea ce ei înşişi nu pot rezolva, ceea ce ei înşişi deţin şi deopotrivă 
desconsideră. Această dizarmonie, fie că se prezintă ca eveniment, deci în forma ei 
manifestată, fie că ne apare ca informaţie, deranjează şi indică un disconfort ce nu poate fi 
soluţionat aşa uşor. 

Pentru că astrologia face referire la segmentul relaţional, atunci când doreşte să 
anticipeze anumite evenimente, mulţi vor confunda subiectivismul cu neputinţa şi atunci 
când o vor afişa pe zona publică vor vedea doar partea negativă. Previziunile astrologice 
care sunt redactate cu respect faţă de cel care le citeşte sunt în mare parte negative, tocmai 
pentru că ele includ avertismente şi nu reprezintă o divinaţie, ci o interpretarea a unei 
scheme cosmice în care ne integram. Tocmai de aceea legătura dintre avertismentele, 
astrologice sau nu, şi cele pe care le vom observa azi cu ochiul liber, tocmai pentru că Luna 
nouă din casa a XI-a a conjuncţiei ridică un careu cu conjuncţia Jupiter-Lilith de pe 
cuspida casei a II-a, observaţiile personale sunt prea mult impregnate cu nevoie şi prea 
puţin construite pe perspectivă. Acesta va face să ne îndoim de ceea ce vine din anturaj, să 
ne arătăm dezamăgiţi şi să preferăm o formă de solitudine din teamă, nu din înţelegere. 
Având o axă interceptată Berbec-Balanţă, cu Marte în Fecioară în casă a VII-a şi Saturn 
anaretic în aceeaşi casă, suprafaţa relaţiilor se va dovedi complicată pentru cei care vor să 
deruleze un proiect sau să se implice în demersuri publice. Ceea ce este personal se poate 
desfăşura fără pericol, cu toate că nu va ieşi din sfera dezamăgirilor. Totul va ţine de o 
lecţie de viaţă, de a învăţa cum să vorbeşti, ce să spui, cum să-ţi ajustezi mesajul şi ce 
anume este adevărat din acuzele care-ţi sunt aduse. 

Oamenii se preocupă însă mai puţin să înveţe şi lăsându-se în voia instinctului invocă 
prea multe complicaţii pentru nivelul experienţelor, care până la urmă nu au nimic de-a 
face cu inspiraţia şi nici cu evoluţia. Se vor folosi de iubire pentru a stimula anturajul să le 
creeze un mediu lipsit de opoziţie sau de cunoaştere pentru a beneficia de ideile altora şi a 
se impregna cu ele. În felul acesta, apar vraci peste noapte, clarvăzători ca bonus la 
vizitarea unor site-uri sau astrologi care repetă într-o înşiruire obositoare citate din lucrări 
de specialitate, deşi ar fi suficient să stabilească titlul articolului să-şi treacă numele sub el 
şi tot conţinutul să fie de fapt un lung şir de lucrări cu indicarea precisă a paginilor care au 
fost transcrise. 

Cadrul afectiv complicat al acestei zile le vor da acestora un câştig de cauză, pentru că 
hrănirea, ce ne vine din casă a II-a, este pervertită de Lilith, iar consumatorii vor refuza o 
supă gătită cu legume proaspete în favoarea unei supe topită dintr-un cub de gips aromat şi 
colorat, etichetat adecvat cu titlul “supă instant”. Luna nouă din Vărsător, poziţionată pe 
casa a XI-a ni-i aduce pe aceşti vânzători de iluzii în postura de lideri de opinie. Aceşti 
guralivi, dependenţi de analgezice astrale, au şi ei momentul lor, nu că le-ar oferi universul 
prea mult credit decât îşi oferă ei înşişi, ci pentru că goană după amatorism, plăcerea de a 
gusta din 20 de feluri de mâncare şi deci de a nu avea şansa să observi dacă au sau nu E-
uri, dacă sunt depreciate sau dăunătoare sănătăţii, le accentuează nevoia de informare ca o 
defulare în superficialitate. 

Azi ne întâlnim cu paradisul unor dimensiuni social periculoase pentru o minte 
sănătoasă, iar caracterul refractar cu care unii invoca azi adevărul lor nu este mai mare, 
mai gras şi mai puternic decât argumentul lor, adică penibil şi trecător ca anotimpurile. Ne 
va rămâne însă azi o experienţă, o rezervă faţă de frumos susţinută pe această experienţă. 
Mulţi nu au puterea necesară să răzbată în condiţiile vitrege ale vieţii şi cred ca a fi o floare 
frumoasă este suficient pentru a primi admiraţie. Nu este aşa şi exact acest gen de 
experienţă îi va deposeda pe aceştia nonconformişti de  realitatea din jur. 

Prin urmare, începem săptămâna cu o adevărat aventură a înţelegerii. Ceea ce este 
frumos îşi dezveleşte armura strălucitoare, iar ceea ce s-a dovedit dificil ia înfăţişări 
atrăgătoare, aducându-ne într-un ton alert informaţii diverse despre oameni, pasiuni 
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intense sau dezamăgiri adânci. Ziua ne va introduce astfel într-o dimensiune a comunicării 
prin sentimente, lucrându-se mult la încredere, schimb de informaţii. Eroarea devine azi 
experienţă şi este acea portiţă foarte îngustă prin care trece cel păcălit pentru a se înfăţişa 
în faţa unui pom al vieţii, în faţa unor experienţe şi mai importante şi mai adânci, iar 
oamenii descoperă că a crede înseamnă a experimenta, nu a acorda credibilitate unei idei. 

Ceea ce nu va conveni deloc va ţine însă de o anume gravitate a faptelor, o anume 
grăbire a evenimentelor, ceea ce nu va oferi celui implicat posibilitatea de a se adânci în 
înţelesul a ceea ce trăieşte. Ca şi cum totul se derulează cu mare viteză, se sar etape, 
evident, cu un scop, se depăşesc limite artificial plantate în minte pentru a ne proteja 
comoditatea de schimbări substanţiale şi se aşteaptă ca din anturaj cineva să se ofere să ne 
umple acest gol de etapă pe care nu am apucat să-l aprofundăm. Azi cei care vorbesc 
despre experienţă sunt învinuiţi de erori de gândire şi analiză, de indiferenţă faţă de 
interlocutor sau, ca în cazul astrologilor, de escrocherie. 

Luna nouă în Vărsător din anului 2012 al extremelor este o Lună nouă a falşilor 
profeţi, al celor care impregnează lumea cu informaţii false, care, de cele mai multe ori, 
tocmai pentru a nu fi descoperite, sunt îmbrăcate frumos, parfumate şi dotate cu un cip de 
memorie să se poată multiplica la comanda ori de câte ori este nevoie. Pentru că Vărsătorul 
aduce în astrologie elementul geniului, valorile acestei zile, care se vor consuma în etape în 
următoarele 30 de zile, vizează neînţelesul, ţinta ce nu poate fi anticipat, imaginaţia sau 
intuiţia în vreun fel. Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a vă 
pregăti o armură împotriva acuzaţiilor de negativitate, minoritate, răceală, indiferenţă, 
agresiune atunci când spuneţi adevărul. Dacă veţi prefera varianta perisabilă astrele sunt 
azi de partea voastră. 

 
Marţi, 24 ianuarie 

Marti 24- 1-2012  1:02   Venus (Pis) Squ [Sag] Node 
Marti 24- 1-2012  1:51    Luna(Aqu) Sex [Sag] Node 
Marti 24- 1-2012  2:53    Mars [Vir] S/R 
Marti 24- 1-2012 19:23 Neptune (Aqu) Squ (Sco) Juno 

 
Cei care au luat în serios avertismentul şi au gândit conjunctura socială prin prisma 

devenirii, nu prin cea a plăcerii de acţiona într-un anumit sens, vor înfrunta schimbările de 
azi cu un tonus aparte. Fiind vorba despre Săgetător, Peşti şi Fecioară azi ne vom îndrepta 
către muzică sau mai exact către acea structură a sunetului care reprezintă armonia unei 
interacţiuni într-o mare diversitate de tonalităţi. 

Careul lui Venus la Nodurile Lunii este un aspect care ne reduce şansă de a câştiga 
într-o confruntare, de a ne împlini un demers rapid sau eficient, de a ne pune în aplicare 
un plan pe care l-am gândit încă de la începutul acestei luni. Nereuşind, mulţi vor spune că 
e de vină societatea, mediul din care provin, educaţia, şcoala, părinţii sau oricine altcineva 
în afară de ei înşişi. Semnul de elevare devine astfel condiţionat de înţelegere, iar cel de 
pace, iniţial ascuns în spatele fricii de a spune adevărul, va fi pus pe picior de egalitate cu 
sinceritatea, simplificarea modului de comunicare, reducerea numărului de persoane 
cărora să ne adresăm sau chiar a timpului de adresare. 

Fiind vorba despre o zi în care interacţiunea lasă în urma instinctele, cuvintele, chiar 
educaţia, deci o zi în care învăţăm mai puţin şi demonstrăm mai mult, sextilul Lună-Capul 
Dragonului aduce regrete, înţelegeri asupra faptelor pe care nu le mai putem modifica, dar 
asupra cărora vom încerca să acţionăm. Iertarea, împăcarea, adresarea cuviincioasă 
nespecifică acelora care preferă tonul direct, agresivitatea sau lipsa manierelor, vor fi deci 
abordate azi în încercarea de a corecta ceea ce nu se mai poate corectă sau de a întoarce în 
avantaj propriu o situaţie care este negativă sau care nu s-a dovedit suficient de pozitivă. 
Luna este în Vărsător şi azi se pot acutiza crizele reumatice, scade rezistenţa la efort şi 
creşte înclinaţia spre a consuma energia prin conversaţie, discuţie, interes aplicat 
subiectelor lipsite de temei, importanţă sau rost. Genunchiul, cel pe care Vărsătorul îl 
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controlează, atunci când este slăbit ne indică încăpăţânare sau şubrezirea încrederii în 
sine. Făcând legătura între gambe şi coapse, adică între greutate şi nevoia de desfăşurare şi 
demonstraţie, încăpăţânarea nu pare să întărească nici libertatea şi nici flexibilitatea. 
Genunchiul poate pune cele două părţi ale corpului indicate într-o poziţie de meditaţie, 
cum este postura diamantului (Vajrasana) sau oferi adevărate delicii ale dispreţului faţă de 
viaţă prin blocare mobilităţii. Nu se face însă o filosofie din poziţionarea articulaţiilor 
corpului, dar ezoterismul ne învaţă că atitudinea dezvoltată de un individ care nu ţine cont 
de ceea ce se întâmplă în jur, care se opune majorităţii cu sau fără motiv, care dovedeşte 
inflexibilitate în manevrarea ideilor şi care refuză să asculte, să împărtăşească, adică să se 
implice într-un schimb (flux bilateral) slăbeşte genunchiul, şi reduce posibilitatea de 
deplasare, în plan mental sau fizic, de a accede la o nouă idee sau o nouă stare sufletească. 

Blocarea în propria idee despre iubire, în propriul mod de a lucra cu informaţia ori 
sentimentul lasă zilei o umbră interesantă. Azi Marte intră în mersul retrograd şi, în 
Fecioară, devine puternic ataşat de regulile şi metodele sale, de propriile idei despre lume 
şi viaţă, propria administraţie, procedurile proprii, chiar tabieturi şi din teama de a pierde 
controlul vizibilitatea va avea mult de suferit. Până pe 14 aprilie Marte va parcurge 20 de 
grade din zodia Fecioară, adică 2/3 din acest semn, suficient de mult pentru a acoperi o 
gama intensă de acţiuni şi trăiri. 

Marte în Fecioară devine sclavul unui sistem pe care îl slujeşte cu devotament şi care 
ajunge să-i devină primul şi cel mai puternic adversar. Acest paradox, regăsit de multe ori 
în relaţii gen cel mai bun prieten devine un opozant redutabil, va face deliciul bârfitorilor şi 
a tabloidelor de scandal, oferind şi satisfacţie acelor indivizi care preferă să-şi trăiască viaţa 
prin bucuriile sau dezamăgirile altora, savurând ştirile, telenovelele şi neglijând până la 
absurd propria viaţă. Întoarcerea spre trecut nu va lucra cu abilitatea lui Marte de a reclădi 
un ideal, demers, o societate, din nimic, de a găsi soluţii acolo unde nimeni nu este în stare 
să vadă şi de a aduna o avere din câştiguri mici pe care alţii le ignoră, ci de a sfida toate 
acestea pentru o dimensiune păguboasă a vieţii personale. Acest avertisment referitor la 
extindere, ieşire din matca, din fire, din schema stabilită până la această dată, are nevoie 
însă de o susţinere plutoniană puternică (Marte şi Pluton formează un cuplu astral ce 
permite individului accesul la cunoaştere prin curaj) pe care deocamdată nu o va primi, ci 
abia în mijlocul lunii martie, sector mult invocat în analiza generală anului, dar şi în cele 
săptămânale. 

Marte se întoarce înapoi ca un criminal la locul faptei şi pentru cei sinceri care au 
urmărit să supravieţuiască într-un mediu agresiv sau care pur şi simplu nu s-au simţit atât 
de mult agresaţi de puternica schimbare de mentalitate dezvoltată în ultima vreme, va 
părea ca într-un roman a lui Jules Verne în care îndrăgeşti pe rând personajele, acţiunea, 
dar te poţi uşor dezice de ficţiunea pe care o construieşte. Ceva fals se interpune în 
comportare, în schimbul dintre oameni şi, până în martie 2012, mulţi vor încerca să-şi 
obţină ceea ce nu le aparţine, lucrând de această dată la suprafaţă, nu în ascuns, prin 
atacuri adresate grupului de apartenenţă şi mai puţin asupra individului. 

Motivul individual este cheia care ne poate scoate dintr-un conflict, porumbelul care 
ne vesteşte prin ramură de măslin că pământul este aproape şi apele s-au retras. Dar nu e 
totul, pe acest fond al deplasării grupurilor în mişcări tendenţioase unele faţă de altele, 
careul lui Neptun cu Junon pe final de Vărsător suntem în postura de a recurge la gesturi 
regretabile. Întâi gândul, apoi cuvintele şi apoi schemele de aplicare vor fi puternic viciate 
de dorinţe necontrolate, pornind de la gesturi banale de a neglija o cană uitată pe colţul 
mesei care se varsă şi pătează totul în drumul ei, până la a refuza împărtăşirea unei 
informaţii. Nu vor fi multe de spus pe marginea acestui aspect, însă vor fi multe de trăit, în 
adâncimea lor, din amploarea şi în repercusiunile pe care le vor avea. 

Judecând că mai aproape de retrogradarea lui Marte se află Venus în careul sau la 
Axa Dragonului putem indica faptul că acesta va fi aspectul eliberator, adevărurile sale ne 
vor duce spre înţelegerea greşelilor pe care obişnuim să le facem. 
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Prin urmare, 24 ianuarie este zi în care suntem puşi în fata propriilor emoţii, să le 
admirăm, să vedem efectul lor, să-l analizăm, să ne confruntăm cu urmările cultivării lor, 
atât în sfera sănătăţii, cât şi în cea a relaţiilor interumane. Vom căuta azi să fim îndrumaţi, 
dar oricât de mult ajutor am primi din jur, el nu va fi cel pe care îl căutăm. Cei care sunt 
pozitivi reuşesc să depăşească această barieră a negativităţii şi privind dincolo vor reuşi să 
vadă oportunităţi de a se dezvolta social, de a împărtăşi din experienţele lor, de a face 
schimb de idei, obiecte etc. 

În mare parte, ziua de azi ne introduce însă într-o dimensiune neplăcută a vieţii. 
Pentru mulţi, vor începe problemele, complicaţiile la serviciu, în familie, într-o zonă unde 
mulţi sunt grupaţi şi pentru a face faţă acestor confruntări se cere maturitate, rezistenţa la 
efort şi calm, înţelegere. Va fi însă greu de invocat aceste calităţi în conjuncturi sociale, cu 
atât mai mult cu cât se aminteşte aici de retrogradarea lui Marte care instig[ la karma de 
agresivitate, la defularea dorinţelor, la o dinamică şi o expresie personală duse spre nişte 
limite periculoase, dar şi despre careul lui Neptun cu Junon care ar trebui să ne facă lucizi 
în faţa a tot ceea ce este perisabil în relaţiile interumane. 

A trece pe un nivel superior pe un asemenea context implică a ne responsabiliza în 
faţa unor mari greutăţi într-un mod cum nu am făcut până acum, adică a ne găsi resurse 
când credem că totul este pierdut şi suntem pe punctul de a atinge sfârşitul unui traseu 
fără a soluţiona nimic. 

Cei care sunt obişnuiţi cu practica spirituală, care sunt prinşi în mod serios într-un 
proces de devenire interioară vor experimenta azi ceea ce învăţătura ezoterică invoca prin 
“Dăruiţi şi ceea ce nu aveţi”. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a medita azi asupra înălţimilor, unele 
dintre ele s-ar putea să fie abisuri ce au pe fund un luciu de apă ce reflectă statura 
impozantă a unui munte. 

 
Miercuri, 25 ianuarie 

Miercuri 25- 1-2012  1:05     Sun (Aqu) Squ (Tau) Lilith 
Miercuri 25- 1-2012  9:58    Luna(Aqu) Tri (Lib) Saturn 
Miercuri 25- 1-2012 10:32    Luna(Aqu) Con (Aqu) Neptune 
Miercuri 25- 1-2012 10:47    Luna(Aqu) Squ (Sco) Juno 
Miercuri 25- 1-2012 11:10    Luna(Aqu) --> Pisces 
Miercuri 25- 1-2012 14:47    Luna(Pis) Sex (Tau) Jupiter 
Miercuri 25- 1-2012 17:12    Luna(Pis) Con (Pis) Chiron 
Miercuri 25- 1-2012 19:28    Luna(Pis) Sex (Tau) Lilith 

 
Careul Soarelui cu Lilith împlinit azi este un semn negativ pentru întreaga vibraţie a 

acestei zile, segmentată de trecerea Lunii în Peşti. Careul Soare-Lilith, cu Lună în Vărsător 
ne aduce distorsiuni infracţionale, un comportament josnic, paşi înapoi făcuţi pe o scară 
care trebuie să ne ducă spre un final fericit. A merge înapoi, prin Vărsător, înseamnă a 
repeta o greşeală, a ne încuia tristeţea şi a ne arăta insensibili în faţa durerii celorlalţi 
tocmai pentru că seamănă cu a noastră şi nu ştim să o rezolvăm. Atunci când se confruntă 
cu durerea, oameni au un comportament nepotrivit şi ajung să se jignească unii pe alţii, 
adică să se rănească unii pe alţii cu elementele care de fapt îi răneşte pe ei înşişi. Acest 
paradox este specific Vărsătorului doar în componenta sa de conştientizare. Din Vărsător 
ne va veni azi explicaţia “sunt o persoană pretenţioasă cu ceilalţi, pentru că, întâi de toate, 
sunt o persoană pretenţioasă cu ea însăşi”. A fi pretenţios de la sine nu este incompatibil 
cu a fi indulgent cu alţii. Totuşi destabilizarea Vărsătorului ne va pune azi în gardă cu 
privire la puterea de a merge mai departe, de a continua un demers, de a-l finaliza, poate 
chiar şi în grabă, chiar dacă nu se programase aşa. Goana după informaţii, după a acumula 
cât mai multe valori despre un element, după a asimila cât mai multe elemente despre un 
domeniu, fără a însemna aprofundarea lui înseamnă a lucra la suprafaţă, fără a ne propune 
să ne limităm la acest nivel, a ne risipi timp valoros şi, poate, a ne expune unor pericole şi 
mai mari, în special cele ce ţin integrare. 



2012 – ANALIZA ASUPRA TRANZITELOR                     Fii în profunzime!  

 © Gheorghi ţă Coşer, 2012 41 

Mulţi vor prefera însă să se revolte pe aceste informaţii abordând o altă formă de 
superficialitate: ignorarea lor. A ignora aceste informaţii importante pe trigonul Luna-
Saturn, înseamnă a lucra împotriva propriilor simţuri, propriilor intuiţii, a sfida prietenul, 
consilierul, ghidul, a pune la îndoială un element bun, dintr-un impuls de neînţeles. 

Din acest punct de vedere careul Soarelui la Lilith este cutremurător pentru că îi pune 
pe oameni să-şi facă rău singuri, să se rănească din ignoranţă, prostie, lipsă de atenţie, 
nerăbdare. Să fii pe fundul apei nu înseamnă însă că te-ai înecat, ci, azi, înseamnă că 
explorezi noi ţinuturi, că te simţi încurajat de destin să explorezi noi teritorii, noi moduri 
de comunicare, ce se vor dovedi a fi periculoase, explozive, revoltătoare. În ciuda a ceea ce 
ne este indicat de acest context sentimentul de împlinire, stima de sine şi seriozitatea vor fi 
zdruncinate, nu prin inversarea lor, ci prin expunerea la alte etaloane, de care nu am mai 
auzit şi care, prin însuşirea lor ne pot influenţa modul de a simţi. În mod paradoxal, pentru 
cei care supravieţuiesc unei asemenea încercări lipsită de logică, pentru cei care fac faţă 
evenimentelor stupide care le cad efectiv în cap se prevede un progres spectaculos şi 
scurtarea unor lungi perioade de acomodare, de integrare sau acceptare într-un noul 
sector. 

În a doua parte a zilei cei mai mulţi vor prefera să se întoarcă la ezitare şi risipă, la 
justificare sau la scuzele penibile care le poate păta şi ultima bruma de demnitate. Cine se 
expune întâlnirilor şi interacţiunilor sociale în după amiază acestei zile, în special în 
preajma orei 19:30, când Luna şi Lilith îşi împlinesc un sextil, pot avea parte de ieşiri din 
ritm, înţelegeri defectuoase, tulburări de ritm cardiac sau pierderi de valori materiale prin 
intermediul imaginii publice. 

Trecând prin Peşti, în special în prima porţiune, Luna este vizibil afectată de un mod 
defectuos de a înţelege relaţiile sau orice alte schimburi care se pot desfăşura pe zona 
publică. Ea trece şi prin conjuncţia cu Chiron, dar nu ne apără, ci ne sporeşte şi mai mult, 
în timpul acţiunii, acea luciditate care ne face să fim conştienţi de gafe, greşeli, răutăţi, 
invidii. 

Prin urmare, 25 ianuarie ne aduce o tulburare a voinţei într-un mod complicat, 
duplicitar. În primul rând ne pune la grea încercare modul cum selectam informaţia şi apoi 
ne pune în spate o nemulţumire pe care cu cât vom încerca să o combatem cu atât mai mult 
ea se va înmulţi, hrănindu-se cu nevoia de a scăpa de ea. Când îndoială şi suspiciunea sunt 
puternic agresate de stimuli exteriori înţeleşi greşit sau care nu permit o înţelege adecvată 
a termenilor şi condiţiilor, oamenii se simt îndreptăţiţi să-şi apere sistemul de valori, 
lovind în oricare dintre persoanele din jur, fără discernământ. În realitate, se întâmplă un 
fenomen foarte ciudat: pe ochiul său, adică în creier, în zona analizatorului vizual, apare, 
datorită relaţiei negative dintre Soare (lumina) şi Luna neagră (frică de întuneric) o pată 
oarbă, care deformează realitatea şi ne pune în faţa unor decizii complet eronate. Încă 
suntem în sfera de influenţă a Lunii negre şi realitatea ne este distorsionată, iar goană 
după senzaţional îi pune pe oameni în postura de a se expune la forme de exprimare dintre 
cele mai diverse şi complexe, de la creaţii artistice neobişnuite, şocante, până la revolte pe 
spaţiul public. 

În a doua parte a zilei nu se schimbă decât materialul, intenţia şi disconfortului 
apărute din absenţa adevărului se menţine. În felul acesta, ziua devine proastă la capitolul 
discuţii, contracte, înţelegeri, împăcări, clarificări, făcând dintr-un simplu moment de 
sinceritate un fenomen social. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a medita azi asupra mişcării. Un 
element pur, perfect în sine, nu se deformează în timpul mişcării. 

 
Joi, 26 ianuarie 

Joi 26- 1-2012  2:30    Luna(Pis) Sex (Cap) Pluto 
Joi 26- 1-2012  7:07    Juno (Sco) --> Sagittarius 
Joi 26- 1-2012  9:01    Luna(Pis) Squ [Sag] Node 
Joi 26- 1-2012 15:11    Luna(Pis) Con (Pis) Venus 



Fii în profunzime!     A NUL 2012 – ANALIZA ASUPRA TRANZITELOR  
 

© Gheorghi ţă Coşer, 2012 42

 
Careul Lunii la Nodurile sale este un alt eveniment al tranzitului acestui astru prin 

zodia Peşti în aceste vremuri de răstrişte, ceea ce ne aduce un plus de teamă şi instabilitate, 
o grijă pentru lipsa de perspectivă a lucrurilor, concomitent cu neputinţa de a găsi un nou 
traseu. Asta înseamnă în primul rând perturbarea atenţiei şi pasul următor reprezintă 
implicarea într-o deciziei eronată. Valorile acestei lumi sunt astfel amestecate, iar sensurile 
perisabile ale unei evoluţii devine exemple de îndoială atunci când sunt confundate cu cele 
perene. 

Pe acest fond, pe care îl tot experimentăm de la începutul lunii ianuarie, trecerea lui 
Junon în Săgetător ne face să ne întoarcem de la iniţiativă, acţiune, intrigă, la valori, 
noţiuni, moralitate şi dreptate. Este lesne de înţeles că, dat fiind contextul, multe le vom 
face răsturnat pentru că nu dispunem de echilibrul necesar să privim această nouă 
oportunitate ca pe un salt calitativ, aşa cum este, ci o vom percepe ca pe o nouă temă de 
casă, ca pe o nouă sarcină profesională, ca pe o nouă obligaţie de care trebuie să ne 
achităm cum se cuvine. 

Junon sta în Săgetător până pe 23 mai 2012 când, prin retrogradare, revine în 
Scorpion, primind cu intensitate mesajul că încercările de schimbare a opticii începutului 
de an se va dovedi fără rost. Pe 26 martie ea va intra în mers retrograd, dând acestui 
tranzit o notă complicată amestecând binele şi răul, minciună şi adevărul în combinaţii 
extrem de periculoase şi explozive. 

În Săgetător, Junon ne va oferi indiciul unei aventuri, a unei evadări din schema 
rigidă a convenienţelor sociale aşa cum o ştiam până acum. Se iniţiază un nou tip de 
relaţie, se deschide o nouă etape sau se porneşte un nou demers pe care, din nefericire nu 
vom reuşi să-l finalizăm până pe 26 martie, când Junon va intra în mers retrograd 
risipindu-ne în ramificaţii multiple din lipsă de consecvenţă sau, de ce nu, lăcomie. 

Săgetătorul nu predispune la sedentarism, ba chiar aş spune că dimpotrivă, este 
semnul care vine cu un plus de dinamism şi care poate dezvolta un fel de instinct împotriva 
a tot ceea ce este static, oferind mişcării o ţintă, un scop. Junon în Săgetător îi va face pe 
oameni să uite dacă dispun de puterea necesară, dacă sunt sau nu pregătiţi să-şi atingă 
ţintele pe care şi le propun şi îi lasă pierduţi în derivă, în singularitate sau adunaţi în 
grupuri, agitaţi la maximum şi strigând în gura mare idealuri care nu constituie în niciun 
caz baza viitorul. 

Ceea ce este straniu, şi acest aspect va oferi Lunii aflată în careu cu Axa Dragonului, 
vine tocmai din teamă de a acţiona, care reduce mişcarea la un punct, la o simplă idee, o 
speranţă, un ideal, un proiect şi care nu se va mai putea manifesta în social. Asta va 
însemna motivaţia pentru sedentarism, justificare pentru a evita acţiuni importante, iar cei 
care sunt implicaţi, prin natura serviciului, în acţiuni dinamice vor căuta să compenseze 
această tendinţa de repliere, de internalizare a acţiunii prin cafea, energizante sau alte 
substanţe care pot îmbunătăţi performanţa psihoprofesională. 

Acest dinamism, ce acţionează în revers, poate însemna pentru cei instruiţi în 
tehnicile de manipulare a energiei un salt interior important doar dacă tensiuni localizate 
în zona stomacului, duodenului, pancreasului şi ficatului, ce indică acele experienţe pe care 
fiinţa le poate digera, le poate înţelege şi asimila, acele valori care ajung să se ataşeze de 
fiinţă pentru a o împlini, sunt înţelese şi integrate pe principiile sugerate de calea de 
mijloc. Săgetătorul, acum prin Junon, ne va duce spre experimentarea unor extreme 
periculoase în ceea ce privesc relaţiile şi modul cum integrăm în propria dimensiune 
noţiuni ca prietenie, fidelitate, sinceritate, curaj, dreptate, aspiraţie, înţelegere. 

În felul acesta, înţelegem că nu contextul astral este cel care ne pune în faţa unor 
dificultăţi majore, ci lipsa noastră de experienţă, dezinteresul faţă de noile preocupări cu 
care intră în contact rasa umană şi nu în ultimul rând o gândire structurată pe baze greşite 
pe care nu putem într-un timp atât de scurt, până pe 26 martie, să o modificăm 
substanţial. Saltul, aşadar, se amână, dar conştiinţa eşecului, a neputinţei de a ajunge 
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repede la destinaţie ne rămâne. Pentru unii acesta nu va fi un eşec, ci mai curând un resort 
cu statut de etapă intermediară unui nou elan. 

Planul social, prin aceste complicaţii de natură comportamentală, ne va adânci 
deciziile administrative, politice, cele ce privesc bunul mers al comunităţii, într-un mister 
total. Ascunse în spatele unei iluzii a binelui, evenimentele complicate ce încep azi îi vor 
duce pe mulţi cu gândul la teorii obscure referitoare la manipularea prin folosirea energiei 
sau la tehnici de inducere, la proceduri subtile de expansiune a câmpului percepţiei. 

Prin urmare, 26 ianuarie este o zi care ne poate introduce într-un nou traseu evolutiv 
însă mulţi se vor opri pe parcurs, îşi vor întrerupe demersurile, mulţumindu-se cu cele 
câteva realizări pe care le vor comporta de-a lungul acestor câtorva pasi câţi au apucat să 
facă. Este practic foarte dificil însă să te gândeşti la armonie şi echilibrul când picioarele te 
dor foarte tare şi când singura alinare îţi poate veni dintr-un loc pe care să te aşezi. Ziua ne 
vorbeşte însă de realizările pe care le obţin cei care ajung dincolo de aceste realizări, 
dincolo de ipostaza confortului personal pentru a clădi un ideal de confort pentru grupul 
său. 

Este însă utopic să vorbim azi şi chiar şi până pe 26 martie despre aceste etape pentru 
că asta înseamnă a face apel la calităţi care au fost cultivate cu multe sacrificii, cu dragoste 
de oameni şi de frumos, cu dorinţa de a ridica prin sudoarea umărului sau frunţii un loc 
mai bun pentru ce dragi. Ideea de sacrificiu, ascunsă bine în contextul acestei zile, ne poate 
duce aproape de epuizarea psihică, de consumul nervos, emoţional, de defularea unei 
dureri prin plâns, disconfort muscular, tulburări ale acuităţii vizuale. 

Este o zi însă a nevoii de a ne ridica standardul prin raportare la alte etaloane. Este 
posibil ca pentru a le percepe să depunem mai mult efort, dar rezultatul va fi pe măsură. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne adăposti sentimentele în lumină. 
 
Vineri, 27 ianuarie 

Vineri 27- 1-2012  6:52    Luna(Pis) Opp [Vir] Mars 
Vineri 27- 1-2012 11:19 Mercury (Cap) Squ (Lib) Saturn 
Vineri 27- 1-2012 20:11 Mercury (Cap) --> Aquarius 
Vineri 27- 1-2012 20:27    Luna(Pis) --> Aries 
Vineri 27- 1-2012 20:30    Luna(Ari) Sex (Aqu) Mercury 
Vineri 27- 1-2012 21:12    Luna(Ari) Tri (Sag) Juno 
Vineri 27- 1-2012 23:38    Luna(Ari) Con (Ari) Uranus 

 
Careul Mercur-Saturn, împlinit pe gradele anaretice ale zodiile cardinalor Capricorn 

şi Balanţa, ne pune în postura de ne gândi şi chiar regândi experienţele de viaţă. Meditaţia 
asupra propriilor fapte, reflecţiile metafizice, cele de factură morală, dar şi cele care ţin de 
un studiu de piaţă, o cercetarea amănunţită a evenimentelor ne ajută azi să extragem din 
ceea ce a fost negativ în ultima vreme o esenţă benefică, încărcată de o savoare cu totul 
specială. Se întâmplă asta tocmai pentru că Luna trece pe ultimul segment al zodiei Peşti, 
tocmai pentru că intră în zi cu sentimentele rănite de opoziţia cu Marte. Rememorând ceea 
ce ar putea veni negativ din partea unei structuri sociale, din partea unei proceduri, din 
partea unei autorităţi publice sau pur şi simplu din partea unor serii de reguli şi restricţii, 
careul Mercur-Saturn, ce poate fi personalizat în special prin sintagma “conflict de 
interese” ne sugerează din nou că soluţia cea mai bună, cea mai eficientă este cea care ţine 
de negaţia negaţiei. 

Ceea ce ar trebui să ducă de fapt spre întârzierea de proiecte, spre dificultăţi de 
comunicare, spre refuzul dialogului sau îndreptarea lui într-o zonă periculoasă, se 
îndreaptă spre interiorizare, recunoaşterea unei erori. Scăpată de sub control această 
autoanaliză, poate duce la autoînvinuire şi oferi demersului interior o finalitate 
periculoasă. Psihicul uman acum se află într-o mare fragilitate, în special până în seara 
acestei zile, când Mercur va trece în exaltare oferind o sublimare a analizei în experienţe de 
viaţă, în învăţăminte, în concluzii, de această dată perfect logice şi corecte. 
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Seara nu doar Mercur trece în Vărsător, ci şi Luna îşi schimbă semnul, trecând în 
Berbec schimbând complet registrul afectiv, din interiorizare în exteriorizare, din 
introvertire în extrovertire, din intuitiv în raţional, dând sextilului cu Mercur un sens 
pozitiv şi eficient. 

Mercur va sta în Vărsător până pe 14 februarie, trecând deci într-un ritm alert prin 
acest semn, neavând timpul necesar să-şi consolideze ideile, să şi le pună în practică, să-şi 
finalizeze demersurile interioare cu care “se naşte”, adică de a duce mai departe informaţia 
cu care intră în acest semn. Chiar dacă nu aduce profunzime, aduce însă viteza de a 
schimba, de a înlocui, de a dezvolta acea independenţă care se va dovezi eficientă, tonică, 
relaxantă. A nu mai ţine cont de atât de multe condiţionări, a renunţa la poveri şi 
responsabilităţi, a modifica valorile pentru a le oferi acestora o nouă înfăţişare, o nouă 
finalitate este un deziderat care ne va consuma multă energie până la mijlocul lui februarie. 

Modificarea, cea care vine să susţină o dorinţă, o aspiraţie individualistă va amplifica 
derapajul în care ne aflăm acum, la final de lună. Pierzându-se controlul ideii, se pierde de 
fapt cheia întregului edificiu şi nu ne rămâne decât să ne uităm miraţi la întreaga 
construcţie fără a putea uza de ea. 

Sunt deci interpuse ideile umanitare, viteza de reacţie, robusteţea cu care se lucrează 
cu informaţiile abstracte, dar va fi nevoie şi de un element practic, iar acest element practic 
va fi extras din rememorarea ori înţelegerea dramei din prima parte a zilei. 

Cu Lună în Berbec şi trecând prin conjuncţia cu Uranus, seara zilei de 27 ianuarie se 
poate dovedi atât de intensă încât să se poată pierde controlul gândurilor, cuvintelor, a 
echilibrului şi, instinctiv, să fim dispuşi să ne căutăm un sprijin. Mercur în Vărsător va 
căutat tot timpul un sprijin spre zonele situate la mari înălţimi, pe care, de multe ori le 
poate înţelege. Când se întâmplă să se sprijine pe elemente pe care nu le înţelege, devine 
versatil şi periculos, un factor de risc pentru anturaj. Orgoliul este în această seară un 
factor de risc, dar nu orice formă de orgoliu, ci orgoliul de a şti, acela care se vrea promovat 
prin modestie, acela care sugerează individului că deţine adevărul absolut, că reprezentă 
un personaj pe care anturajul nu l-am mai văzut până acum. 

Prin urmare, 27 ianuarie este o zi complicată de contactul cu aliajul dintre bine şi 
rău, dintre minciună şi adevăr pe care zilele anterioare l-au format. Nu doar pentru că 
Mercur, înainte de a trece în Vărsător, are un moment de înţelegere dură prin careul cu 
Saturn, dar şi pentru că Luna trece de la opoziţia cu Marte, împlinită dimineaţa, la 
conjuncţia cu Uranus, împlinită spre finalul zilei. Totul pare să aibă un traseul azi, o 
evoluţie în mare parte benefică deşi careul Mercur-Saturn nu este deloc un aspect bun. Un 
fel de “tot răul spre bine” se va manifesta azi într-o multitudine de evenimente şi 
întâmplări menite să ne distragă atenţia de la trăsătura periculoasă, negativă a 
evenimentului în sine şi evidenţierea perspectivei, a finalităţii, cea care se întrevede 
începând cu mijlocul lui martie. 

Excesele se vor dovedi periculoase azi, dar nu pentru cel care le practică, ci pentru cei 
din jur, pentru cei care pot vedea în această manifestare un exemplu de bună practică, o 
formă benefică de libertate şi eliberare de condiţionări, limitări, reguli. Tocmai de aceea 
recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti azi de proverbul: “Spune-mi cu 
cine te întâlneşti ca să-ţi spun cine eşti!” 
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Sâmbătă, 28 ianuarie 
Sambata 28- 1-2012  2:32 Mercury (Aqu) Sex (Sag) Juno 
Sambata 28- 1-2012 12:00     Sun (Aqu) Sex (Ari) Moon 
Sambata 28- 1-2012 12:46    Luna(Ari) Squ (Cap) Pluto 
Sambata 28- 1-2012 19:14    Luna(Ari) Tri [Sag] Node 
Sambata 28- 1-2012 20:25 Mercury (Aqu) Sex (Ari) Uranus 

 
Sextilul lui Mercur cu Junon este un prilej de întâlnire şi schimb de impresii, de 

intersectare, de apropiere a doua sau mai multe noţiuni pe un teren neutru. Judecând 
după faptul că Mercur se află într-un semn al expresiei pozitive, că exaltarea sa în Vărsător 
predispune la uşurinţa transferului de informaţii, indiferent de calitatea sa, iar Junon în 
Săgetător impunând o selecţie pozitivă acestora, înţelegem că ziua de 28 ianuarie ne 
dezvoltă o apropiere de factorul uman, de caracterele puternice, de bine, de tot ceea ce este 
încărcat de semnificaţie. Luminariile sunt în tandem cu acest mesaj şi prin sextilul lor aduc 
un plus de informaţii personale evenimentelor, ca şi cum fiecare participant este dispus 
acum, printr-un interesant joc al puterii şi schimbului, să-şi împărtăşească experienţele şi 
să nu aibă deloc teamă de consecinţele pe care le presupune această divulgare a vieţii 
personale. 

Situându-se între Junon cu Uranus, Mercur devine azi planetă focar într-un triunghi 
minor ridicat împreună cu aceştia doi, oferind simplului contact, schimbului banal de 
informaţii şi valori mijloace de expresie o dimensiune socială importantă. 

Ideea novatoare va fi mult susţinută în această zi tot ceea de gândirea a adunat în 
ultimul timp se vă consum acum prin relaţionare sau printr-o stabilizare sub forma unui 
proiect, al unei demers, sub forma unui schimb transdisciplinar în care să fie implicate şi 
obiectele de patrimoniu, cele cu caracter personal, cadourile. Faptul că Luna se află în 
sextil cu Coada Dragonului, dar în spatele acesteia, o situează pe aceasta în postura de 
planeta mediatoare, capabilă să mijlocească un demers important în cea ce priveşte 
gestionarea unor resurse şi împărţirea lor. A avea idei noi şi a le pune în slujba celorlalţi 
este un fapt lăudabil, ceea ce ne face pe noi să ne gândim la o posibilă schimbare a 
contextului social agresiv pe care îl parcurgem. Nu, încă nu poate fi vorba de aşa ceva. Nu 
ne putem aştepta la o preschimbare a sensului dizarmonic spre care ne îndreptăm, dar se 
va pune problema azi a sacrificiului pentru un ideal, dar şi pentru că anul acesta gustă, la 
tot pasul, din extreme. 

Ideea de dezamăgire este puternic susţinută azi de raporturile cu superiorii, cu 
autorităţile publice pentru că Luna în careu cu Pluton aduce pronosticuri nefaste, viziuni 
sumbre şi teama de un eşec lamentabil. Eşecul nu va fi lamentabil, însă gândirea, 
zdruncinată de acest aspect în mijlocul zilei, va înclin să se hrănească din acele elemente 
negative pentru că, de la începutul anului până acum, doar de acestea am avut parte şi 
binele, oricât de dorit este, nu poate fi observat acum. 

Prin urmare, 27 ianuarie este o zi de conduită duplicitară. Fie că ne referim aici la 
dimensiunea socială a acţiunilor noastre sau la cea personală, curajul de a schimba un 
element de la locul său de a genera noi câmpuri psihoemoţionale pentru a lăsa anturajului 
impresii pozitive pare ceva de domeniul fantasticului. În felul acesta, cu toţii vom profita 
de revenirea vitalităţii, de revigorarea gândirii, de uşurinţa cu care putem atrage atenţia 
celor din jur pentru a ne exprima acele idei pe care în ultimele zile nu le-am putut exprima 
de frică sau lipsa unei conjuncturi adecvate. 

Beneficiile acestei zile vor fi însă marele mister al perioadei, fiind atât de brutal 
inserate încât multe dintre ele vor fi imposibil de perceput. Cu toate acestea, mulţi vor 
interpreta eronat orice intenţie de a soluţiona un conflict pe calea dialogului şi vor 
considera că nimic din ceea ce fac ei nu contează de vreme ce sunt agasaţi cu aceleaşi idei, 
aceeaşi analiză şi aceleaşi posibile rezultate. 
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Viitorul altfel anunţat de la tribună acestei zile este unul înecat în fum, pierdut în 
calea sa şi nedorit de nimeni. Totuşi, mulţi îl vor îmbrăţişa pentru că eroarea Vărsătorului 
este de a se întoarce de mai multe ori la locul faptei. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne delecta cu noutatea, dar de a fi 
rezervaţi în a o promova. 
 

Duminică, 29 ianuarie 
Duminica 29- 1-2012  6:07 Mercury (Aqu) Squ (Tau) Jupiter 

 
Ultima zi a săptămânii ne aduce o uşoară stare de nelinişte în faţa unui potenţial 

pericol, cel care se poate arăta începând cu deciziile săptămânii viitoare. Azi Mercur şi 
Jupiter, individul şi colectivul, gândul personal şi decizia socială sunt într-un conflict de 
interese, iar Luna pe final de Berbec se apropie de fereastra conjuncţiei cu Jupiter şi Luna 
neagră din Taur. De fapt, întregul spectru al gândirii se îndreaptă spre o invadare a 
universului interior, spre o bruscare a segmentului individual de către o forţă exterioară 
dezorganizată şi educată să acţioneze în dizarmonie contra unei sume de bani sau 
manipulată prin şantaj emoţional. Totul se interpretează după aparenţe şi, evident, totul 
este exagerat, de la a observa mersul unui trecător până la a surprinde fenomenele politice, 
mişcarea şi evoluţia curentelor culturale. 

Ceea ce vine spre noi azi are însă caracter temporar şi chiar dacă se va susţine pe 
şansa zilei de ieri, pe schema corectă pe care sextilul Mercur-Uranus l-a împlinit ieri, 
pentru că totul devine agasant prin subiectivitate, prin proiecţii, generează un fel de joc 
periculos cu publicul, auditoriu, cu susţinătorii sau fanii în care cel situat în fata crede că 
poate spune orice, iar masa de oameni va considera că poate reacţiona cum doreşte. 

Deşi greu de crezut cum se poate aşa ceva, ultima zi a săptămâni aduce o dovadă a 
faptului că regulile şi schemele noastre de gândire sunt puternic zdruncinate, atât din 
interior, cât şi din exterior, atâta în ceea ce priveşte utilizarea unui talent, cât şi prin 
refuzul acestuia. Ca şi cum orice am decide se dovedeşte a fi greşit şi orice acţiune ne-ar 
prinde în valul ei ne duce tot acolo, tot la colţul străzii unde scrie pe chipurile delicvenţilor 
care păzesc zona, asemenea vameşilor: “Pe aici nu se trece!” 

Se poate însă improviza mult azi pentru a repara o parte din neajunsurile lunii 
ianuarie, însă e mai mult decât clar că orice am face nu reuşim să ieşim din ceea ce acest 
final de ianuarie ne spune: derapajul. Aici putem include erorile de judecată, gândurile de 
despărţire, de separare din cadrul unei asocieri, dar şi demascarea unui comportament 
făţarnic dezvoltat în ultima vreme. Dacă partea bună a acestei situaţii referitoarea la 
aflarea adevărului ar presupune sporirea puterii de influenţă, faptul că Luna se apropie de 
fereastra conjuncţiei cu Lilith întăreşte mesajul negativ al lui Jupiter care poate fi atât de 
acid, atât de caustic, atât de negativ încât să distrugă într-o clipă agoniseala de o viaţă. 

Prin urmare, finalul săptămânii devine incendiar, edificator în privinţa întregii 
săptămâni, dar şi a lunii în ansamblu pentru că aduce în centrul atenţiei, din nou, elemente 
greşite de comportament, atitudini necorespunzătoare, gesturi eronate care nu pot susţine 
nici prietenia nici colaborarea, nici educaţia, nici transferul intact de informaţii ori valori. 

Semnul de careu între Mercur şi Jupiter este rău pentru bursă, pentru tranzacţii 
financiare, indiferent de amploarea lor, pentru evaluarea bunurilor dintr-un imobil, pentru 
procesele de retribuire a unui drepturi, de partaj, de recalcularea sau reindexarea 
salariului. Se fac mişcări pe piaţa muncii, jocuri de culisă şi acestea vor ţine până la 
mijlocul lui martie când informaţii valoroase referitoare la această perioadă vor fi oferite 
opiniei publice. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne izola de orice influenţă, indiferent 
că este vorba despre bani, obiecte de patrimoniu, opere de artă, cărţi sau produse 
alimentare. Ceea ce este râvnit cu patimă duce azi la conflict. 
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Săptămâna 30 ianuarie - 5 februarie 2012 

 
 

Săptămâna 30 ianuarie – 5 februarie 2012 ne aduce o serie de conjuncturi astrale care 
au darul de a ne plasează pe linia întâi a frontului pe care l-am declanşat, pentru a fi primii 
care accedem la o victorie, dar şi primii care decidem când să se termine războiul. Mulţi 
vor considera că războiul nu se decide în momentul confruntării şi, poate, în anumite 
privinţe, chiar au dreptate, însă limitându-ne doar la trăsăturile acestei săptămâni, vom 
înţelege că maniera specială prin care se încheie o etapă şi se începe alta se leagă atât de 
armonios, atât de subtil încât chiar vor simţi că trăiesc într-un univers nou, că tind să se 
integreze într-o lume nouă şi că universul pe care îl părăsesc se pierde în zare ca un abur 
fin. Dincolo de aceste alegorii, mesajul astral al săptămânii 30 ianuarie - 5 februarie este 
unul deosebit de important pentru ceea ce ne va definit pe noi ca oameni, ca fiinţe dotate 
cu conştiinţă, ca entităţi angrenate într-un proces evolutiv. Evoluţia va fi canalizată acum 
şi, după acest model, de-a lungul întregii vieţi, spre o ţintă necunoscută, spre împlinirea 
unui ideal căruia nu i se poate citi acum în totalitate chipul, dar care este perceput intuitiv. 
Cei care lucrează cu mesajele socio-culturale, care îşi doresc un destin plin de realizări pe 
spaţiul public vor fi mobilizaţi acum în zona grupurilor, implicaţi în mişcări de anvergură 
care îi vor duce spre o zonă periferică a devenirii. Cei care se mobilizează pentru a depăşi 
un stadiu limitat al sferei individuale se vor înscrie acum într-un vortex energetic menit să 
le trezească întâi amintirea unor planuri pe care le-au abandonat din copilărie sau tinereţe, 
care au făcut la un moment dat parte din devenirea personală şi care acum ţin să-i 
cuprindă în totalitate pentru o supradimensionare a structurilor personale, adică spre a 
depăşi albia şi inunda malurile din stânga şi din dreapta fiinţei. Acest mesaj astral 
întruchipează ţinta unor aspiraţii colective şi el nu se poate realiza prin schimbare 
echivocă, ci doar prin alegeri decisive, lipsite de îndoială, de deziderate univoce pe care 
fiinţa să le integreze în lumina sa personală şi apoi să le lanseze către eterul din care ne vin 
deopotrivă inspiraţiile şi îndemnurile spre mai bine. 

Mesajul acestei săptămâni, prin complexitatea şi dinamismul ei, depăşeşte cadrul 
limitat al celor şapte zile şi ne invită la reculegere şi analiză, la putere de discriminare şi 
autodepăşire. Momentul 3 februarie este de departe personajul principal al intervalului, 
dar şi al perioadei punând în centrul interesului îngheţarea păcatului, criogenizarea lui, şi 
topirea sentimentului într-o curgere melancolică, plăcută, care, de această dată, nu mai 
reprezintă tristeţea, ci cunoaşterea lipsită de echivoc. 

Nu putem şti dacă intrarea în Peşti a lui Neptun ne poate aduce nouă, ca români, o 
întoarcere la liderul pe care l-am avut cu un secol şi jumătate în urmă, dar voinţa 
românilor, printr-o receptivitate astrală magnifică, în direcţia aceasta se îndreaptă. Nu 
putem şti acum dacă ceea ce se întâmplă nu este decât ecoul memoriei colective care 
reacţionează ca un efect de rezonanţă la întâlnirea lui Neptun cu domiciliul său, ca acum 
aproximativ 160 de ani în urmă. Ştim însă sigur că acum contextul este altul şi dacă în 
trecut sacrificiul revoluţionarilor paşoptişti a avut un scop nobil, invocarea în acest context 
tulbur a metodelor şi sentimentelor lor acum înseamnă a ne pripi în concluzii şi a ne rătăci 
printre idei care nu mai pot prinde rădăcini în acest pământ. România se îndreaptă spre o 
nouă etapă a destinului său, iar acest destin nu implică şi construirea unei noi identităţi, 
pentru că are deja o identitate, ci topirea ei într-o structură şi mai mare pentru 
preschimbarea din interior a bătrânei Europe reîmprospătând-o şi topindu-i din orgoliile 
care i-au încreţit istoria până la a o transforma într-o dantelă complicată şi îngălbenită. 

Este nevoie de o reîmprospătare, însă în genialitatea sa acest popor mereu încercat de 
suferinţe nu se referă la sine atunci când strigă, ci, asemenea dirijorului, la tonurile 
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viitoare, la sonorităţile care vor veni. Neptun în Peşti nu le va aduce românilor un trai mai 
bun, dar le va înnobila existenţele cu realizări subtile despre care, paradoxal nici chiar ei 
înşişi nu vor şti. Ei ştiu că a fi sărac cu duhul nu înseamnă prost, lipsit de cunoaştere, ci a fi 
lipsit de greutăţi karmice, de ataşamente aberante, orgolii sau de idealuri false, ci a fi pur 
în gândire şi simţire, adică a fi în aşa fel încât cel care trăieşte în orbire să nu poată şti. 
România este un ţinut misterios în care trăiesc cei aleşi şi nu este acelaşi lucru cu statul 
român. România este ceea ce simte românul în intimitatea sa şi adâncimea gândului său 
atunci când îşi dezbrăcă întreaga sa fiinţă pentru a fi erou unei planete pe care o va părăsi 
în secunda în care o va cuceri. A fi român în România este un mister, a fi român în lume 
este o realizare, tocmai de aceea întruchipăm paradoxul de a trăi dezrădăcinarea şi dorul 
de ţară pe cât de mult dispreţuim toxicitatea structurilor administrative atunci când 
realizăm că nu este acelaşi lucru cu România. Toate acestea românul adevărat şi le ţine în 
adâncimile sufletului şi nu se ridică mai sus decât îi este înălţimea capului pentru că el ştie 
de la bunii şi străbunii săi că simplitatea omeniei este o floare rară pe care o va uda în 
permanenţă. Neptun în Peşti reprezintă salutul românilor care părăsesc societatea, cu 
obiceiurile sale de secole, pentru a se retrage în România cea misterioasă pe care nu o văd 
încă, dar pe care o vor recunoaşte prin sentimentul de... acasă. 

 
 
 
Luni, 30 ianuarie 

Luni 30- 1-2012  7:20    Luna(Ari) Opp (Lib) Saturn 
Luni 30- 1-2012  8:08    Luna(Ari) Sex (Aqu) Neptune 
Luni 30- 1-2012  8:28    Luna(Ari) --> Taurus 
Luni 30- 1-2012 13:28    Luna(Tau) Con (Tau) Jupiter 
Luni 30- 1-2012 15:39    Luna(Tau) Sex (Pis) Chiron 
Luni 30- 1-2012 18:14    Luna(Tau) Squ (Aqu) Mercury 
Luni 30- 1-2012 18:37    Luna(Tau) Con (Tau) Lilith 
Luni 30- 1-2012 21:08 Mercury (Aqu) Squ (Tau) Lilith 

 
Începem săptămâna cu un alt aspect pe care Mercur să-l împlinească, de această dată 

cu Lilith, cea care în continuare se află în preajma lui Jupiter. Până să ajungem la 
împlinirea careului Mercur-Lilith, Luna va trebui să împlinească opoziţia sa cu Saturn, dar 
şi sextilul cu Neptun, aducând dimensiunii personale o notă socială importantă. În această 
primă parte a zilei se va pune problema gândurilor curate, a dezicerii de latura negativă pe 
care săptămâna anterioară a dezvoltat-o şi de alegerea unei componente aparţinând 
dimensiunii mentale a vieţii care să ne conferă stări sufleteşti corecte, bune, nu neapărat 
fericite. 

Dimensiunea mentală a săptămânii anterioare devine acum constrângere, lecţie de 
viaţă, temă pentru acasă şi, iniţial, ea va agasa cu seriozitatea acţiunilor, cu mesajele sale, 
cu severitatea cu care suntem puşi în situaţia de a ne finaliza sarcinile profesionale, de a 
gândi contextul vieţii personale în viitorul apropiat şi de a arunca speranţele pe fereastră, 
pentru a îmbrăţişa gândirea practică şi raţională. Pentru că Neptun se interpune printr-o 
calitate specială, cea de planeta mediatoare, senzaţiile, percepţiile, intuiţiile sunt elemente 
care se interpun pentru a ne devia de la această tendinţă rigidă prin care vom percepe 
viaţa. Vom fi practici, dar într-un mod sentimental, vom fi raţionali, dar făcând apel la 
citate celebre, la sfaturi ale apropiaţilor, la recomandări ale prietenilor, la ceea ce ne-am 
dezvoltat de-a lungul anilor ca filosofie de viaţă, ca regulă, ca învăţătură, ca înţelepciune. 
Reuşind să îmbinăm ceea ce este personal cu ceea ce este colectiv, pe fundalul dat de 
trecerea Lunii în Taur, caracterul practic al devenirii va căpăta o notă terapeutică. Această 
componentă va fi însă dezvoltată în multiple aspecte, fie prin transfer energetic, fie prin 
conjuncturi sociale care ne descarcă de o sarcină, ne eliberează de o povară şi ne oferă 
soluţiile, rezolvările cele pe care ni le-am dorit cel mai mult, dar nu finalizate prin 
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proceduri standard, ci prin anularea unor etape, prin construirea unei scurtături, prin 
simplificare sau segmentare. 

Conjuncţia Lună-Jupiter aduce un plus de putere evenimentelor sociale şi o lecţie 
care se sprijină pe vocea poporului, pe cea a grupurilor, pe semnalul pe care îl lansează un 
individ grupului său de apartenenţă şi care se va dovedi edificator în mersul  lucrurilor. 
Până spre seară valoarea acestor mesaje se va dovedi corectă şi supusă unui proces 
ascendent, validat de feedback-ul grupului. 

La trecerea Lunii prin careul cu Mercur (împlinit la 18:14) survine o uşoară frustrare 
pe demersurile pe care nu am reuşit să le finalizăm, pe tăvălugul pe care nu l-am declanşat, 
pe ceea ce considerăm că nu am reuşit să împlinim, deşi oportunitate a existat. Asta ne 
determina să folosim un limbaj neadecvat, să ne coborâm nivelul de înţelegere şi să cădem, 
încet, încet, în vulgaritate. Acest careu se împlineşte foarte aproape de conjuncţia Lună-
Lilith şi sentimentele vor fi privite printr-un gol de putere, printr-o pată oarbă, printr-o 
ascundere a adevărului. 

Pe acest fundal, împlinirea careului Mercur-Lilith pare să fie un element deosebit de 
negativ menit să ne schimbe întreaga sferă a gândirii spre un sentiment trist, spre un 
complex de inferioritate, acela că nu dispunem de o informaţie, de un obiect, că nu mai 
avem postul pe care l-am avut, că nu mai deţinem controlul asupra unui anumit segment 
sau că nu ne mai putem baza pe un venit sigur. Trăsăturile Taurului, în dubla sa 
reprezentare, cea dată de cercul materiei ce susţine în partea superioară semiluna 
spiritului, intervine azi în combinaţii negative, aproape de limita inferioară a înţelegerii şi 
acceptării. Indiferent ce s-a întâmplat în timpul zilei, indiferent cât de amplu este procesul 
de defăimare sau de valorizare a unei informaţii, Lilith în Taur ne aduce îndoieli legate de 
folosirea banilor, nevoilor organice, dar şi cele legate de sentimentele directe. Ceea ce este 
abstract se situează în afara acestei vibraţii, pentru că azi vom confunda abstractul cu 
sentimentul şi vom considera că acolo unde nu există pâine pe masă, acolo unde 
singurătatea ne intră în oase, asemenea reumatismului, acolo viaţa îşi ridică sigură un 
mausoleu înainte de a trece într-o altă dimensiune. 

Idea de templu al spiritului, de biserică, de edificiu dedicat purificării spiritului face 
din relaţia lui Mercur cu Lilith un mijloc de a înălţa spiritul sau de a păcăli materia, de a 
asimila informaţii valoroase sau de a denunţa un comportament negativ ce nu mai poate fi 
menţinut aşa. Oricum ar fi, acest unghi ne aduce un element de renunţare ce va veni, în 
prima instanţă, ca o dezicere de trecut, de plăcerile anterioare, cele care au îmbolnăvit 
corpul şi spiritul. Până la un punct această dezicere este uşor de abordat, pentru că se 
consumă ca un recul al unei forţei interioare. Ulterior deciziei, menţinerea ei va fi o piatră 
de încercare pe care mulţi o vor privi ca pe o pedeapsă pe care Universul le-o aplică. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne aduce o formă de alungare ce se anunţase aşa 
încă de săptămâna anterioară. Bucuriile zilei de sâmbătă se pot răzbuna azi prin afectarea 
stării de sănătate, prin întristare cauzată de impresii eronate însuşite atunci, dar şi prin 
faptul că a sosit momentul să acţionăm în direcţia în care sâmbătă doar am intuit. Acest 
arc peste timp ne poate duce înapoi, departe, peste ani, în toamna lui 2008, când Uranus şi 
Saturn şi-au început ciclul lor de complicaţii, anunţând probleme sociale din ce în ce mai 
grele şi necesitatea unui plan de transformare interioare ce trebuie să pornească din 
sectorul personal. 

Ceea ce vine azi ca soluţie este uşor murdărit de îndoială şi lipsă de consecvenţă, de 
cuvinte rele spuse cu intenţia de a descuraja, înstrăina, înlătura, alunga de pe moşie sau 
pune sub acuzare un individ care nu are nimic de-a face cu ceea ce îi este atribuit. 

Trecând de la Berbec la Taur, Luna ne va încuraja azi să găsim un beneficiu practic al 
luptei pentru putere. Mulţi se vor preocupa azi excesiv de mult de bani, avere, patrimoniu, 
de argintăria primită moştenire sau de înlocuirea perdelelor din sufragerie. Nimic nu pare 
să îi poate opri din demersul lor, decât o scădere a monetarului, o diminuare a fondului de 
rezervă, o scădere a venitului. Privindu-şi dorinţa neîmplinită, frustrarea va fi şi mai mare 
şi întreaga vină o are nu cel care nu-şi poate raporta nevoile la averea pe care o deţine, ci 
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societatea că nu-i împlineşte solicitările absurde. Într-un cadru mai mare, cum este cel 
social, falsa devenire a individului, îl duce pe acesta în postura de a refuza să vadă 
principalii vinovaţi şi să considere că acest organism invizibil, artificial şi bolnav care este 
societatea, trebuie să îi ofere sume de bani pentru a-i spori confortul. 

Oameni buni, nu vă lăsaţi păcăliţi de structurile organizatorice nici când au şi nici 
când nu au ce să ofere, pentru că ele sunt menţinute, nu de contribuabilul comun, ci de o 
structură şi mai mare situată din ce în ce mai aproape de vârful piramidei. Bucuriile 
personale nu vin din afară, ci din interior şi a întreţine o structură care să creeze confuzia 
că de la răsărit ne vine lumina, de la primar bucuria şi de la preşedinte pensia înseamnă a 
depersonaliza cetăţeanul, desprinzându-l de sine şi ocupându-i mintea cu griji penibile. 
Realitatea este dură, nimeni nu spune că e altfel, dar privind într-o direcţie greşită vom 
reuşi să o facem şi  falsă pe deasupra. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne desprinde de cauzele suferinţei 
prin meditaţie, prin interiorizare, prin iertare, fără a fi obligaţi să împărtăşim toate acestea, 
fără a ne exterioriza, doar pentru a fi confortabili cu noi înşine. Aceasta reprezintă etapa 
iniţială dintr-un procedeu pe care ezoteriştii îl numesc “recuperarea energiei”. Trecutul, 
prin acest procedeu, devine o simplă amintire curată, limpede, lipsită de ceaţă sau de 
fumul dureros al patimii. 

 
 
Marţi, 31 ianuarie 

Marti 31- 1-2012  1:25    Luna(Tau) Tri (Cap) Pluto 
Marti 31- 1-2012  6:09     Sun (Aqu) Squ (Tau) Luna(Half Moon) 
Marti 31- 1-2012 21:57     Sun (Aqu) Sex [Sag] Node 

 
Ultima zi a lunii ianuarie nu se detaşează deloc de predispoziţiile pe care întreaga 

luna ianuarie le-a lansat. În plus, aduce un sentiment inutil de conştientizare, o înţelegere 
lipsită de finalitate a acţiunilor agresive care au marcat această lună. Aşa cum anticipam în 
analiza anului 2012, că a două parte a lunii ianuarie va fi decisivă pentru întregul an 2012, 
că reacţiile şi impulsurile vor fi din plin valorificate de oportunişti, descoperim că sunt 
puse pe seama unor comportamente deviante sau a falselor revendicări. Acum, când 
Soarele şi Capul Dragonului, se întâlnesc într-un sextil, fără ca Soarele să poată media 
tendinţa Nodurilor, dar când are de împlinit şi un careu cu Luna (Primul Pătrar) dinamica 
socio-comportamentală intră într-o nouă fază de nemulţumire, de această dată sub forma 
unor concluzii, a deciziilor pe margine unor evenimente consumate recent. 

În absenţa Pătrarului, sextilul Soarelui la Capul Dragonului ar apărea ca o secvenţă 
pozitivă în care fiinţa se poate desfăşura în conformitate cu ideile sale cele mai puternice şi 
înălţătoare, în care survine un plus de voinţă şi care ne duce spre realizări personale şi 
sociale importante. Aducând tensiune şi îndoială predispuse de Pătrar în această ecuaţie 
cercetarea devine pătimaşă, iar adevărul, dacă ne duce spre calm şi relaxare, nu este 
agreat, este respins şi blamat. Apare deci şi o transformare în negativ a energiei rezultată în 
urma unor evenimente, a folosirii în scopuri mai puţin corecte a experienţei de viaţă, a 
cunoştinţelor, a ascendentului pe care unii îl au asupra celorlalţi. Dacă Soarele însemnă 
esenţa vieţii, iar Luna valenţele sufletului, din relaţia tensionată a acestora rezultă o 
împotrivire faţă de sănătate, faţă de linişte, echilibru, faţă de somn şi asimilarea corectă a 
hranei. Extinzând această înţelegere la dimensiunea socială, pervertirea ideii de sănătate şi 
asimilare construieşte un întreg set de factori care îi ţine pe oameni departe de 
soluţionarea demersurilor, favorizând acele structuri care parazitează interesul comun şi îl 
duc într-o zonă a regresului şi autodistrugerii. 

Ultima zi a lunii ianuarie va face deci o combinaţie între o nemulţumire personală şi 
un ghinion public, o neîmplinire menţinută în zona personală şi o forţă de coerciţie care nu 
lasă succesul să se instaleze uşor, iar recunoaşterea să nu survină ca un proces firesc al 
promovării valorii. În felul acesta, se va vorbi azi despre destin, despre căutări pierdute, 
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despre o formă de eşec pe care oamenii s-au obişnuit să o trăiască şi pe care şi-o integrează 
în structurile personale atât de bine încât să devine o trăsătură de grup, de naţiune, de ţară. 
Cei care se mai îndoiesc de faptul că trăim într-un lume construită după schemele gândite 
de un grup elitist vor avea ocazia în aceste câteva zile, cât ne-a mai rămas până la trecerea 
lui Neptun în Peşti, să observe că fenomenul social, fie el dat de criza economică mondială 
sau de valul de nemulţumiri, ne transformă în scrum entuziasmul unei redresări 
economice reale, nu fantasmagorice. Neptun pe gradul anaretic din Vărsător ne lezează 
imaginea noastră ca stat, însă nu poate să ne schimbe imaginea ca popor. Acest paradox va 
face ca structurile administrative, liderii care ocupă funcţii importante în stat să treacă prin 
momente delicate în care viziunea lor să nu semene deloc cu cea a vocii care vine din 
grupul de apartenenţă, nu pentru că nu am fi cu toţii români şi nu că nu am fi supuşi cu 
toţii aceluiaşi determinism, ci pentru că deasupra acestor structuri există interese ca 
România să nu se poată ridica, nici măcar prin suferinţă. Dacă imediat după Revoluţia din 
'89 o lume întreagă ne ştia drept un popor de handicapaţi, prin imaginile arătate ostentativ 
din căminele unde erau cazate persoane cu handicap, acum, prin implicarea câtorva 
delicvenţi care au grijă să se îmbete bine înainte de a urla în stradă până la limita 
superioară a vocii, suntem din nou în postura în care să ne scadă ratingul de ţară aşa cum 
s-a întâmplat, dacă e să invocăm un eveniment recent, în toamna lui 2009 când s-a rup o 
alianţă politică. Invocând aceste repere nu doresc să politizez analiza astrologică, pentru că 
părerile mele despre acest domeniu sunt cele ale unui amator, însă ţin să-mi exprim din 
nou dispreţul în faţa unor conflagraţii europene sau mondiale, ce-or fi ele, care dovedesc 
din nou că pot cumpăra orice. 

Neptun anaretic din Vărsător şi Saturn anaretic din Balanţă nu pot aduce nimic bun 
în relaţiile acestui stat. Sunt absolut convins că dacă acest debuşeu nu s-ar fi manifestat 
prin evenimente stradale, România ar fi intrat într-un altfel de derapaj, pe linie 
diplomatică. Cine ştie, dacă nu cumva această descindere nu este varianta cea mai bună, 
însă se ştie clar că nici un rezultată bun nu poate ieşi de aici. Nemulţumirile reale ale 
oamenilor au fost pângărite de comportamentul huligan al unor indivizi manipulaţi simplu 
şi eficient. 

Sextilul Soare-Capul Dragonului despre această răsturnare a valorilor ne vorbeşte, iar 
înţelegerile pe care le aduce ne va ţine în tensiune şi ne va oferi mai multe informaţii decât 
putem accepta fără să ne tulburăm liniştea. 

Prin urmare, ultima zi a lunii ianuarie se înscrie în seria generală a vibraţiilor astrale 
ale acestei luni şi ne oferă o şi mai severă înţelegere a valorilor. Abia acum, când Soarele îşi 
împlineşte sextilul cu Capul Dragonului, survine această înţelegere a evenimentelor şi ea se 
va răspândi în toate structurile personale în aşa fel încât totul va părea fie o glumă foarte 
dură, fie un adevăr tranşant care ne va construi reperele întregului an 2012. Nu spun acest 
lucru ca urmare a evenimentelor care s-au consumat în a doua parte a lunii ianuarie, ci 
încadrez această observaţie ca un corolar în previziunile pe care le-am făcut asupra anului 
2012 în mod general, dar şi ale lunii ianuarie în mod special. Ceea ce se consuma acum are 
statutul de debuşeu şi nu va reuşi să modifice nimic. 

Adevărata schimbare va începe de vineri, 3 februarie, cu trecerea lui Neptun în Peşti, 
când apele se vor linişti şi când structura socială va merge spre o nouă destinaţie aceea a 
luptelor interne sau a celor de culise. Imaginea noastră ca stat va fi însă lezată (acesta este 
şi scopul vandalismelor) şi solicitările paşnice, reale ale oamenilor nu vor fi luate în seamă. 

Înţelegând mult mai clar acestea, lăsăm în urmă o lună complicată atât în zona 
personală cât şi în cea publică şi ne vom pregăti pentru aceleaşi confruntări însă răsfirate 
de-a lungul întregului an 2012. Azi vom fi însă marcaţi de informaţie, de modul cum o vom 
folosi şi cei care sunt sensibili vor observa că informaţia este cea care menţine 
magnetismul în lumea vie. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne scufunda gândirea într-o apă 
limpede, de a ne relaxa şi de a ne căuta liniştea indiferent cât de tentante sunt informaţiile. 
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Miercuri, 1 februarie 
Miercuri   1- 2-2012  4:07    Luna (Tau) Sex (Pis) Venus 
Miercuri   1- 2-2012  6:27    Luna (Tau) Tri [Vir] Mars 
Miercuri   1- 2-2012 21:05    Luna (Tau) Squ (Aqu) Neptune 
Miercuri   1- 2-2012 21:14    Luna (Tau) --> Gemini 

 
Pe ultimul sector al zodiei Taur, Luna ne va aduce azi un mesaj interesant, cel al 

negoţului, al tranzacţiei, al comerţului, fie el cu amănuntul sau engros, al trocului, al 
schimbului de orice fel şi cu orice material posibil. În toate acestea se prevede că va 
domina o stare de spirit jovială, deschisă, chiar iresponsabilă în care valorarea pare să fie 
răsturnată, iar contactele interumane să nu permită cercetarea calitatea gestului sau a 
mesajului şi să ne pierdem în scheme complicate de gândire, preocupându-ne doar de 
finalitate. Sextilul Lună-Venus, împlinit chiar în dimineaţa acestei zile, ne conferă acest 
cadru afectiv interesant, cel de care oamenii nu se sfiesc să uzeze, cel al armoniei, al 
stărilor plăcute, chiar al plăcerii de a simţi, de a împărtăşi sau de a oferi, aducând starea 
sufletească la cote înalte. Sextilul celor două planete feminine, ambele aflate în exaltare, ni 
se va înfăţişa, în această primă parte a zilei, ca o oază de cunoaştere, ca o deschidere spre 
simţire, spre înţelegere subtilă sau spre a coordona activităţile zilei după un orar nou, după 
o schema nouă. Schimbând registrul, rezultatele vor fi şi ele noi, iar schimbul pe care îl 
realizăm cu cei din jur va fi şi consistent şi puternic, dar şi armonios. Această armonie de 
fond este susţinută de o înclinaţie spre a împărtăşi cu ceilalţi ceea ce este personal, de a 
oferi totul dintr-un preaplin, de a zâmbi, iubi, atinge, cunoaşte sau oferi cu generozitate 
acele valori care fac din oameni punţi ce deschid pagini importante în existenţele de grup. 

Omul este elementul cel mai important în această zi. Prin el se vehiculează totul. El 
este şi canalul de comunicare şi obiectul, şi vândutul şi cel care vinde, el este instrumentul 
şi procesul, reuşind să le întrunească pe toate acestea cu o forţă specială, ce nu ţine în mod 
special de detaşare sau implicare, ci de o ordine subtilă, una nevăzută, una care scapă 
privirii directe, dar căreia îi acordăm credibilitate mai mult decât ar părea la prima vedere. 

Tot aceste proces, pentru că nu ne pregăteşte deloc, pentru că vine în continuarea 
unor evenimente complicate ce au marcat o mare parte a lunii ianuarie, pot trece brusc 
într-un registru negativ prin interpretare. Nu se va gândi nimeni de ce omul este obiectul 
aflat pe tarabe în piaţă, de ce tot omul vinde acest produs, ci dacă cel care vinde zâmbeşte 
adecvat, dacă are pregătirea necesară, dacă este instruit să facă un asemenea comerţ sau 
dacă marfa este corect ambalată. Zdruncinaţi de lucruri care nu au importanţă, agasaţi de 
tendinţa de a nu vedea pădurea din cauza copacilor, ne vom lăsa azi în voia unor impulsuri 
care vor complica demersurile sociale şi nu ne vor permite să ne stabilizăm pe aspectul 
practic al lucrurilor, aşa cum ne îndeamnă vibraţia sintetică a lunii februarie. 

Puşi în situaţia de a ne grăbi în tot ceea ce vom face, de a critica după noile 
sentimente care, tinere fiind, nu pot fi şi înţelepte, ajungem să cerem mai mult decât 
putem oferi, să pretindem o formă de recompensă dictată de un sistem extern. Că este 
tradiţie sau lege, că este rugăminte sau promisiune, toate acestea devin reguli de bază prin 
care invocăm o plată, o formă de recompensă. 

Spre seară, când Luna şi Neptun sunt în careu vom realiza că multe din intenţiile 
bune sunt răstălmăcite sau că am fost, în mod paradoxal, agasaţi prin bine, prin corect, 
printr-un demers pozitiv în sine, dar care prin abundenţă au lezat, au incomodat, au 
stânjenit. Aceasta pare să se încadreze în trăsăturile generale ale lunii ianuarie mai mult 
decât în cele ale lunii februarie, reuşind să se încadreze în tendinţa de a structura întregul 
an după mesajele pe care le conţin. 

Prin urmare, 1 februarie se va dovedi o zi de legendă, de apropiere de valori pe care 
să le încadrăm, să le vindem, să le externalizăm pentru a câştiga o valoare, un pont, o 
intrare într-o structură a statului, într-o grupare sau organizaţie. 

Dacă în segmentul personal Luna în Taur ne convinge că efortul, munca sunt 
elemente absolut esenţiale progresului, pe sectorul public acestea duc la o uşoară 
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rigidizarea a relaţiilor. Se poate deci constata o uşoară defazare, o amabilitate motivată, 
condusă de plăcerea sau de nevoie de a deţine un bun, o relaţie, un avantaj. 

Prima zi a lunii februarie devine deci o zi de conduită interpersonală. Ceea ce facem 
azi poate deveni legendă, dacă vom fi suficient de puternici pentru a ne pozitiva acţiunile şi 
pentru a ne coordona după o psihologie relaţională pozitivă. Binele, atunci când este făcut 
cu forţa poate deveni un mare rău, tocmai de aceea înţelepciunea acestei zile va fi 
dependentă de măsură, de momentul de stop. Relaţiile dintre tineri şi cei situaţi la o vârstă 
înaintată va fi uşor lezată, la fel şi raporturile dintre instituţia familiei şi celelalte instituţii 
ale statului. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu răscoli trecutul din dorinţa de a 
repara cu forţa ceea ce am greşit cândva. Binele trebuie să fie tonic, nu un element cu care 
un rănit să-şi umple un gol. 

 
 
Joi, 2 februarie 

Joi  2- 2-2012  0:22    Luna (Gem) Opp (Sag) Juno 
Joi  2- 2-2012  0:53    Luna (Gem) Sex (Ari) Uranus 
Joi  2- 2-2012  1:41   Venus (Pis) Opp [Vir] Mars 
Joi  2- 2-2012  4:39    Luna (Gem) Squ (Pis) Chiron 
Joi  2- 2-2012 16:40    Luna (Gem) Tri (Aqu) Mercury 
Joi  2- 2-2012 19:38    Luna (Gem) Opp [Sag] Node 

 
Axa Fecioară-Pesti trece acum printr-un aspect (opoziţia lui Venus din Peşti cu 

Marte din Fecioară) care ne va încărca existenţa de suprasolicitare, capriciu, nemulţumire, 
conflicte de natură relaţională, o formă de hipersesibilitate pe care să nu o perceapă ca pe o 
tensiune, ci ca o formă de luptă împotriva timpului, regulilor. Chiar dacă această opoziţie 
se împlineşte în timpul nopţii, vibraţiile ei se vor răspândi de-a lungul întregii zile aducând 
decepţiile sentimentale, nemulţumirile faţă de tot ceea ce se află în jur la o mare 
intensitate. 

Dacă Luna nu ar asigura un fundal tensionat, prin opoziţia cu Junon şi respectiv 
transformarea lui Uranus în planetă mediatoare, în situaţia în care aceasta se află deja în 
careu cu Pluton, aspect periculos pentru grupuri, pentru scena socială, atunci conflictul 
dintre plăcere şi raţiune, dintre dorinţă şi necesitate, adică opoziţia Venus-Marte, ar trece 
spre o condiţionare de natură personală care i-ar face pe oameni conştienţi de puterile pe 
care le au, de vibraţiile de care dispun şi de mănunchiul de patimi pe care ar fi trebuit să le 
ducă spre o destinaţie precisă. 

Opoziţia Lunii cu Junon ne pune în dificultatea de a alege între două rele, de a ne 
pune în balans stări sufleteşti pe care le dorim uitate sau pe care nu ne-ar plăcerea să le 
trăim şi ajungem că pulsăm într-un ritm neplăcut. Indiferent că ne implicăm într-un dialog 
interior sau într-o conversaţie ce se poate desfăşura în etape, secvenţial, de-a lungul 
întregii zile, mesajele care ne vin în centrul atenţiei sunt adunate într-un grup, într-un 
mănunchi şi ne vor mobiliza cu mai multă tensiune şi cu acele complexe de inferioritate pe 
care nu le putem elimina. 

Privind realitatea din jur, orice vis, orice devenire spirituală sau morală a fiinţei 
umane ni se va părea o fantezie, iar partitura în care cântă sufletul se va limita la tonuri 
joase sau la sunete onomatopeice pe care fiinţa umană le va integra în propria existenţă ca 
şi cum i-ar fi aparţinut dintotdeauna. 

Axa Fecioară-Peşti devine astfel un element care ne va depărta de la compasiune, 
milă, înţelegere şi care va aduce o uşoară asprime limbajului, exprimării, transferului de 
valori, punând preţ pe orice, vânzând orice, tocmai pentru că sistemul de convingeri şi 
credinţe va fi azi puternic zdruncinat. 

Careul Lunii cu Chiron împlinit cu puţin timp înainte de apariţia zorilor aduce 
dificultăţi de alegere şi o tendinţă de a selecta în sens negativ informaţia. Critica este 
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primul semn sau, pentru cei care prin natura lor sunt pozitivi, coborârea nivelului îi duce 
spre frământări inutile, spre acele gânduri încărcate de reziduuri, de balast pe care se 
străduiesc de la începutul anului să le combată sau să le elimine. 

Trigonul Lună-Mercur nu va reuşi să acţioneze individual, pentru că va tempera 
tendinţa de repliere sau de autoînvinuire dată de celelalte aspecte ale zilei, ci va participa la 
construirea unei Nicovale, împreună cu Neptun conjunct cu Chiron şi Jupiter conjunct cu 
Lilith. Din nou minciuna, cea care ne răstoarnă valorile, care ne ţine într-o mare tensiune, 
care a apărut declanşată de conjuncţia Jupiter-Lilith şi care este menţinută de Neptun 
anaretic şi careul Uranus-Pluton, va pune prea mare greutate pe umerii firavi ai celui ce 
munceşte, ai celui care vrea să medieze un conflict. Cel care doreşte să aplaneze o tensiune, 
indiferent că ea se manifestă între doi indivizi sau că se consuma între grupuri pe spaţiul 
public, rezultatul nu va fi bun pentru că, aşa cum ştim din manualele de astrologie, 
Nicovala se exprimă prin trigoane, dar are la bază tensiunile celor două careuri. Având la 
bază careurile Luna-(Neptun-Chiron) şi Mercur-(Jupiter-Lilith) resortul intern va fi unul 
care îi duce pe oameni spre îndoială şi suspiciune, spre a-şi ascunde unii altora 
sinceritatea, spre a pune la îndoială trăinicia unei colaborări şi a considera că, fiind lipsită 
de caracterul sincer, relaţia nu poate avea viitor. 

Şi pentru că nimic nu este suficient, finalul zilei o aduce pe Lună în postura de a 
trece prin Coada Dragonului, adică de a ne confrunta cu greşelile pe care nu am dorit să le 
reparăm. Seara zilei pare a fi momentul decisiv în care ne hotărâm în privinţa anturajului, 
al tipului de schimb pe care îl dezvoltăm cu acesta, în privinţa unor persoane, dacă să le 
avem în continuare în preajmă sau nu, dar şi în privinţa unor decizii pe care să ne bazăm în 
viitor. 

Această ultimă zi cu Neptun în Vărsător ne va arde şi mai mult convingerile şi acele 
depozite existenţiale construite din stări sufleteşti, experienţe, înţelepciuni de viaţă, relaţii, 
par să nu ne mai ajute cu nimic. Oamenii se schimbă, gândurile lor devin fierbinţi, fierte 
parcă într-un vas împreună cu o compoziţie toxică şi nu pentru a le oferi acestora o 
trăsătură hrănitoare, ci pentru a le distruge şi mai mult structura şi a-i face pe purtătorii 
lor vulnerabili. 

Prin urmare, 2 februarie ne pune în postura de a ne risipi în evenimente care ţin de 
trecut, care ţin de o dinamică socială asupra căreia nu avem control şi care, dacă nu reuşim 
să ne controlăm patima orgoliului, invidia sau răutatea de a schimba întregul sens în 
avantaj propriu, aşa cum ne îndeamnă Marte retrograd din Fecioară, intrăm pe un traseu 
îngust care are ieşire, dar care nu este uşor de găsit şi nici de acceptat. Mesajul astral al 
Lunii negre este acela de a împovăra şi mai mult fiinţa umană cu sarcini, adică de a 
suplimenta povara deja existentă, pe care individul crede că a aruncat-o alegând 
compromisul, cu noi încercări, acelea care vin din contactul cu necunoscutul, cu 
necunoscuţii, cu necunoaşterea. 

Trecem prin ultima zi în care Neptun se află în Vărsător şi se pare că toate amintirile 
ultimilor 14 ani ne cuprind, ne învăluie, ne duc într-o zonă dificilă. Caracterul complicat va 
fi aşadar dat de multitudinea de elemente pe care în 2011 am crezut că le-am eliminat, 
despre care am considerat că nu mai fac parte din propria viaţă, date fiind noile condiţii, 
noile scheme, noile directive, noile trasee. Azi vom observa că nu este aşa, însă se impune, 
ca un ultim efort, să facem faţă cu brio acestei tulburări emoţionale, acestei întoarceri 
ample sau secvenţiale spre trecut pentru a ne păstra în suflet gândul de schimbare, 
caracterul pozitiv al modificărilor pe care anul 2011 le-a adus şi voinţa de a ne remodela 
fiinţă după direcţiile novatoare lea lui Neptun în Peşti, aşa cum se vor dovedi începând de 
mâine încolo. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti de sfatul lui Iisus “Daţi-i, 
aşadar, Cezarului ceea ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu” 
(Matei 22:21) 
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Vineri, 3 februarie 
Vineri   3- 2-2012  0:00     Sun (Aqu) Tri (Gem) Moon 
Vineri  3- 2-2012 10:56  Uranus (Ari) Tri (Sag) Juno 
Vineri  3- 2-2012 13:12 Mercury (Aqu) Sex [Sag] Node 
Vineri  3- 2-2012 17:23    Luna (Gem) Squ [Vir] Mars 
Vineri  3- 2-2012 21:06 Neptune (Aqu) --> Pisces 
Vineri  3- 2-2012 22:02    Luna (Gem) Squ (Pis) Venus 

 
În sfârşit, am ajuns la unul dintre marile evenimente ale anului 2012, trecerea lui 

Neptun în Peşti. Nu doresc să reiau contextul istoric al acestei poziţii, pentru că el este 
abordat în analiza generală aplicată anului 2012, ci doresc să inserez o observaţiei care se 
adaptează prefect la tipul de analiza săptămânală pe care îl abordăm acum şi anume 
semănarea lui Neptun în Peşti cu o carte, cu un roman ce urmăreşte în desfăşurarea sa 
structurarea clară a personajelor, cu personalitate şi tipuri de acţiuni specifice, cu un fir 
epic mai mult sau mai puţin contorsionat ce se evidenţiază printr-o structură complexă şi 
un mesaj ce ţine de o semnificaţie anume şi care se poate ramifica în multiple ipostaze 
naratoare sau deduse din tipicul şi constituţia psihocomportamentală a personajelor. 

Din multitudinea de tehnici ale romanului trecerea lui Neptun prin Peşti se poate 
asemăna cu tehnica planurilor paralele în care două sau mai multe domenii de viaţa sunt 
expuse în paralel şi uneori se întrepătrund pentru a da înţeles întâmplării sau a scoate în 
evidenţă o trăsătură de caracter a unui personaj. “Anna Karenina” de Lev Tolstoi 
întruneşte toate aceste caracteristici astrologice pentru a personifica trăsăturile magnifice 
şi drama apăsătoare a unei iubiri nefericite. Anna Karenina este, nu doar în astrologie, un 
reper important, prin nivelul cel mai înalt al artei literare la care este situată, dar şi prin 
trăsăturile autorului (Fecioara cu ascendent în Rac) inserate atât de subtil în conţinut. 
“Toate familiile fericite se aseamănă între ele. Fiecare familie nefericită, însă, este 
nefericită în felul ei” îşi începe Tolstoi romanul exprimându-şi opinia de narator şi îl 
încheie cu “Viaţa mea însă, toată viaţa mea – indiferent de ceea ce s-ar putea întâmpla 
cu mine – fiecare clipă a vieţii acesteia nu numai că nu mai este acum lipsită de sens ca 
mai înainte, dar are un netăgăduit rost al binelui pe care eu sunt stăpân să-l dau vieţii” 
în postura de transfigurare a fiinţei sale în personajul Levin, cu care se identifică pe tot 
parcursul romanului. 

Drama vieţii cea plină de contradicţii, de sentimente intense de dragoste, ura, 
dorinţa, pasiune devine prin trăsăturile de gheaţă a lui Neptun în domiciliu un deliciu 
pentru extinderea dimensiunii existenţei individuale la un nivel sociale greu de cuprins în 
câteva cuvinte. Patima pentru dreptate, aprofundare, pentru a scoate din adâncimile 
acvatice a unui adevăr ce poate zdruncina uscatul atât de mult încât să-l înmoaie şi să-l 
scufunde sub valurile înspumate şi purificatoare ale apei, dar şi să strice armonia unui 
teren arid care este aşa prin tradiţia şi tipicul său. Combinaţia dintre lumină şi întuneric, 
dintre constrângere şi libertate se asemăna cu picătura care fie este maleabilă prin curgere, 
fie imbatabilă prin lovituri repetate aplicate stâncii până la erodarea ei toată. Când 
îngheaţă apa îşi măreşte volumul şi devine o adevărată forţă a naturii, când se înfierbântă 
trece în altă stare pierzându-şi memoria cu care s-a încărcat, oferind naturii posibilitatea 
să renască prin depersonalizare, prin uitare. Dragostea comportă aceeaşi evoluţie, de la 
primul contact cu temperatura, cu obstacolul, cu încercarea şi până la consumarea ei în 
totalitatea sa, alternată de intensitatea temperaturii, de intensitatea atracţiei ce pune 
fiinţele într-o mişcare stranie de rotaţie în jurul unei stări care pe cât este de plăpândă pe 
atât de mult ne domină şi ne controlează vieţile. Pornind de la cele două reprezentări ale 
lui Tolstoi, cu care începe şi încheie romanul său, momentul de început al acestui 
eveniment astrologic (trecerea lui Neptun în Peşti) ne indică starea de fapt a lucrurilor de 
acum, dar şi finalitatea acestui tranzit magnific. Oamenii îşi întemeiază o familie pentru a-
şi stabiliza dragostea şi pentru a se bucura de viaţă într-un alt registru. Nefericirea 
familiilor pare un eşec, pare o înmulţire a problemelor pe care oamenii le pot avea separat, 
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dacă nu şi-ar uni destinele. Acest eşec, explorat şi trecut prin filtrul unei serii complete de 
evenimente devine înţelepciune de viaţă şi se transformă într-o salbă de idei, de stări 
sufleteşti care le permite supravieţuitorilor să privească mai departe cu maturitate şi 
speranţă. Nefericirea familiilor de acum va deveni peste 14 ani înţelepciunea în ceea ce 
priveşte viaţa personală, pasiunea pentru analiza sentimentelor, pentru experimentarea 
unor forme noi de relaţionare, pentru a da curs acelei iubiri care se va dovedi simplă, mult 
mai simplă decât o gândeam în prealabil. Sentimentul, pus în faţa unei scheme complexe, 
ce îi poate deveni rampa de lansare pentru un viitor mai bun sau o cuşcă încăpătoare, este 
elementul cu care oameni vor căuta să-şi împlinească visele şi vor realiza schimburi 
interpersonale pentru a produce mişcări sociale importante. Aceste deplasări ale maselor, 
întâi în sfera dorinţelor, chiar haotic, de-a lungul tranzitului neptunian prin Peşti ne va 
duce spre înţelepciunea pe care fiecare popor o deţine prin tradiţia sa. Dacă tradiţia sa este 
una războinică, în următorii 14 ani ea se va manifesta din plin ca o necesitatea stringentă 
de a demonstra ce ştie să facă mai bine. 

Contextul astral, fundalul, care se desfăşoară la trecerea acestei planete în Peşti ne 
aduce un trigon între luminarii, unul între Uranus şi Junon, un sextil între Mercur şi Capul 
Dragonului, dar şi două careuri, Luna-Marte şi, la o oră de la intrarea lui Neptun în Peşti, 
Luna-Venus. 

Putem să spunem că acest context nu este în totalitate negativ şi nu tot valul care ne 
va ridica este plin de toxine, reziduri, peturi sau resturi alimentare, ci mai conţine şi 
elemente solide de comportament care vor oferi o uşoară temperare forţei maselor, o 
detensionare a direcţiilor spre care s-au îndreptat în ultima vreme, o vindecare a rănilor 
pentru a aduce un spor de imagine. 

Dacă trigonul lui Uranus cu Junon este semn de elevare socială, de deschidere spre 
o nouă formă de comunicare, de cântărire a cuvintelor, de selectare a mesajelor, prin 
lansarea unor idei noi sau prin ascunderea unor înţelesuri, sextilul lui Mercur cu Capul 
Dragonului nu ne ajută să ne punem în aplicare soluţiile, ci să le lansăm în eter că poate 
cineva le prinde din zbor şi le valorifică. Acest amestec de ordine şi dezordine are însă bune 
intenţii şi ţine de o anume tranziţie, de la o exprimare, la o formă de aplicare, de la o ideea 
la un mesaj, de la a intui un loc ascuns, la a-l găsi în mod concret. 

Pentru că trecerea lui Neptun în Peşti se va produce spre seară, întreagă zi va fi 
animată de terminaţii ale planurilor demarate în zilele anterioare, de pasiuni care nu mai 
au spaţiul necesar pentru a se desfăşura, de o dinamică socială care nu poate intra pe un 
făgaş normal pentru că o sarcină neuropsihică îi traversează corpul şi îi pune la lucru, îi 
pune pe ceartă, pe reproşuri, îi face să vorbească prea mult să se amestece în treburi care 
nu-i privesc. 

La nivel global amestecul unui stat în treburile altuia constituie o scânteie care nu se 
va stinge cu apa lui Neptun în Peşti, ci se va aprinde şi mai tare şi care s-ar putea diminua 
abia spre finalul anului 2012 când Saturn şi Neptun vor trece prin trigon. 

Prin urmare, 3 februarie ne aduce deci o inserţie severă într-un nou domeniu de 
acţiune şi ne cere o atât de multă forţă şi stabilitate cum nu am mai dat dovadă niciodată 
până acum. Această puternică determinare va fi însă percepută de cei care sunt instruiţi în 
a observa şi înţelege fenomenul social, de cei care nu se opresc doar la o reacţie 
emoţională, ci doresc să mai şi gândească ceea ce percep. Neptun în Peşti ne aduce în 
primul rând o nouă aventură a conştiinţei, o schimbare în structurile interne ale fiinţei, o 
redefinire a echilibrului între vis şi realitate. Planurile pe care oamenii şi le fac pentru a 
cuceri un nou teritoriu, pentru a arunca la gunoi structuri sociale pe motiv că nu le mai 
sunt bune reprezintă de fapt dorinţa de a se schimba pe sine. În tehnicile ezoterice aceasta 
se numeşte “mobilizare”, însă nu în sensul de a dinamiza un proces, ci de am antrena în 
desfăşurarea sa elemente depuse pe fundul vasului care schimbă calitatea şi funcţia 
acestuia. Cei care înţeleg că schimbarea vine cu ei înşişi îşi vor găsi repede echilibrul şi vor 
căuta să se informeze mai mult, să se documenteze din sursele istorice, literare, ezoterice, 
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pentru a fi mai informaţi, deci de a-şi depăşi stadiul reacţiilor lipsite de motivaţii 
inteligibile. 

Depăşirea etapei “gloatei”, indiferent cât de motivată este nemulţumirea reprezintă 
o etapă absolut necesară pe care va trebui să o atingem; mai exact, suntem obligaţi de 
sextilul pe care Neptun în această trecere spre domiciliul său o împlineşte cu Lilith şi 
Jupiter. Aspiraţiile sociale, pătate de o lipsă de luciditate sau de un interes murdar, tulbură 
apa în care este introdusă o haină murdară pentru a fi spălată. Spre finalul anului când 
haina se va usca contextul va fi altul, însă până atunci avem multe de întâmpinat pentru că 
2012, aşa cum îl ştim din analiza generală “2012 – un an al extremelor”, nu este deloc 
simplu. 

Într-un registru personal, 3 februarie este o zi agitată, care ne poate tulbura 
conştiinţa lucrului bine făcut, gândirea structurată cu o altă răbufnire de nemulţumire. 
Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lăsa antrenaţi de un 
proces de sinceritate cu sine. A fi sincer cu sine este o etapă importantă în aflarea 
adevărului pentru că doar în calitatea lui Eu se vor prinde în timp rădăcinile adevărului. 

“Eva 
Când şarpele întinse Evei mărul, îi vorbi 
C-un glas ce răsună 
De printre frunze ca un clopot de argint. 
Dar s-a întâmplat că-i mai şopti apoi 
Şi ceva la ureche 
Încet, nespus de încet, 
Ceva ce nu se spune în scripturi. 
Nici Dumnezeu n-a auzit ce i-a şoptit anume 
Cu toate că ascultă şi el. 
Şi Eva n-a voit să-i spună nici lui Adam. 
De-atunci femeia ascunde sub pleoape o taină 
Şi-şi mişcă geana parcă-ar zice 
Că ea ştie ceva, 
Ce noi nu ştim, 
Ce nimenea nu ştie, 
Nici Dumnezeu chiar.” (Lucian Blaga, 1919) 
 
 

Sâmbătă, 4 februarie 
Sambata   4- 2-2012  7:06    Luna (Gem) Tri (Lib) Saturn 
Sambata   4- 2-2012  8:03    Luna (Gem) --> Cancer 
Sambata   4- 2-2012  8:05    Luna (Can) Tri (Pis) Neptune 
Sambata   4- 2-2012 11:43    Luna (Can) Squ (Ari) Uranus 
Sambata   4- 2-2012 13:53    Luna (Can) Sex (Tau) Jupiter 
Sambata   4- 2-2012 15:22    Luna (Can) Tri (Pis) Chiron 
Sambata   4- 2-2012 18:35    Luna (Can) Sex (Tau) Lilith 

 
Înainte de a intra în Rac şi de a împlini cu Neptun primul său aspect de la trecerea 

sa în Peşti, Luna ne face o retrospectivă a ultimei perioade prin împlinirea trigonului cu 
Saturn. Semnul de unicitate, de despărţire de un mod vechi de a fi, de decizie importantă 
pare să se întrevadă până la ivirea zorilor. Pentru că se spune adesea ca noaptea este un 
sfetnic bun, avem ocazia acum să intrăm cu privirea în zone ale minţii şi sufletului în care 
nu am putut până acum sau dacă am intrat am privit totul temători şi cu o retractilitate 
neplăcută. Acum ne simţim mai puternici, mai deschişi, mai apropiaţi de cei din jur prin 
decizii, prin fapte, prin strategii, prin această forţă interioară care ne spune intuitiv ce 
anume să facem, cum să procedăm şi cum să ne descurcăm în situaţii complicate. 
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 Acest trigon Lună-Saturn se extinde şi după ora 8,03 când Luna trece în Rac şi 
împlineşte la doar două minute de la ingres un trigon cu Neptun. Acest triunghi regal atipic 
(Luna-Saturn-Neptun) este semnul unei descinderi pozitive, a unei explozii de vitalitate 
aşa cum se spune în muzică, în dizarmonie, sub ton, în afara ritmului, dar care poate duce 
fiinţa într-o extensie a limitelor sale spre un sector care va presupune cercetare şi 
exprimare pe un nou nivel. 

Constrângerea care poate veni azi din partea careului Lună-Uranus este una menită 
să motiveze şi să ridice nivelul de expresie şi să aducă evenimentelor un nerv aparte, o 
contracţie pentru a menţine această determinare. Evenimentele care vin din această 
combinaţie ţin de valorile timpurilor, de obiectele vechi, de înlocuirea lor, de relaţiile cu 
persoanele în vârstă, de acele criterii pe care oamenii sunt dispuşi să le abandoneze dacă 
nu se dovedesc eficiente. Preschimbarea învelişului energetic, dobândirea de noi abilităţi, 
deschiderea spre noi forme de manifestare face din această zi un prilej de a învăţa lucruri 
noi, de a intra în contact cu oameni noi şi de a ne destinde în activităţi plăcute care dacă se 
vor finaliza în mod negativ ele vor produce o stare de ilaritate, indiferenţă sau poate chiar 
vor întări şi mai mult motivaţia că noutatea are întotdeauna nevoie de o justificare pentru a 
fi acceptată şi asimilată. 

Elementul noutate, cel care ne smulge gândul din structurile vechi ne va pune însă 
într-un uşor conflict cu noile proceduri, cu noile acţiuni la care trebuie să participăm. 
Pentru că Neptun a mai trecut pe aici în modul acesta, acum mai bine de un secol şi 
jumătate, nimeni dintre cei care sunt în viaţă nu au conştiinţa organică a ceea ce trebuie să 
facă acum. Pentru toţi, elementul noutate este declanşat de contactul cu informaţia pe care 
acum o vedem altfel, nepus de frumoasă, utilă, plăcută sau vindecătoare. 

Fie că ne referim aici la sextilul Lună-Jupiter sau la cel pe care Luna îl împlineşte, 
spre seară, cu Lilith, fie că ne aplecăm asupra importanţei pe care o au cărţile, literatură, 
biografiile marilor oameni sau că ne lăsăm consumaţi de imperfecţiunile tehnice care ne 
pot enerva la maximum în mijlocul zilei, totul ţine de o conştiinţă a noutăţii, a inovaţiei, a 
perfecţionării unui demers cel ce porneşte în primul rând de la lucrul cu sine. Curajul de a 
deveni altceva, de a lua contactul cu vibraţiile Puterii, ale Conştiinţei, ale Adevărului devine 
prin această deschidere iniţiată de trigonul Lună-Neptun un promotor al elevării 
conştiinţei într-un sector spre care am întins mâinile din clipa în care ne-am născut. 

Aşa cum se poate înţelege, schimbările majore nu se fac uşor, ele vin să ne convingă 
că patimile, asimilarea de cunoştinţe suplimentare, descoperirea unor capacităţi, a 
deschiderii spre percepţii stranii, neobişnuite, spre înţelegeri noi fac parte din devenirea 
individului şi ţin de o anume normalitate, aceea de a avea privilegiul de a ne fi născut într-
un interval propice pentru a gusta dintr-un sentiment de unitate în simţire, gândire şi 
profunzimile sufleteşti, predispusă de trecerea lui Neptun în Peşti. 

La polul opus îi găsim pe cei care şi-au asumat rolul de cangrenă a societăţii care la 
contactul cu aceste noi vibraţii intră într-un proces de criogenizare, devin inactivi, lipsiţi de 
putere şi de înţelegere, disperaţi să reediteze succesul anterior, însă nu mai dispun de focul 
chimic, artificial al emoţiilor. 

Această primă zi cu Neptun în Peşti este o zi de sărbătoare, însă fiecare va descinde 
după cum îi este felul, după cum se simte mai bine şi după acţiunile care îl fac mai fericit şi 
mai împlinit. 

Prin urmare, ziua de 4 februarie este o zi de apropiere de vibraţiile unui viitor care 
până ieri ne-a speriat. Acum vedem totul cu alţi ochi. Evenimentele sociale cele care ne-au 
consumat puterea în luna ianuarie şi care au avut darul de a ne trasa directive importante 
în 2012 devin acum elemente de relaxare, alimentând bucuria lucrului bine făcut şi a 
perspectivei de a putea merge mai departe pe acest traseu. Canalele de comunicare, sfera 
gândirii, dar şi o dorinţă acerbă de a participa la o lucrare măreaţă, de a schimba ceva, de a 
implementa un nou sistem, de a prelua din profunzimile unei emoţii colective o nouă 
strategie aduce putere individului care până acum a stat liniştit în banca sa şi forţa 
exprimări sale cum nu s-a mai întâmplat. Aceste predispoziţii, având un amplu caracter 



2012 – ANALIZA ASUPRA TRANZITELOR                     Fii în profunzime!  

 © Gheorghi ţă Coşer, 2012 59 

novator, nu se vor limita doar la trăsăturile acestei zile, ci vor deveni promotoare ale 
demersurilor viitoare pe un sector destul de întins ca timp şi areal geografic. 

O melodie aparte stă să se nască în egregorul acestui popor, în ea nu este în armonie 
cu deviaţiile comportamentale ale celor care doresc prin ton ridicat şi distrugeri în masă să 
schimbe imaginea ţării. Acestea sunt obiceiuri vechi şi, împreună cu multe altele, vor 
trebuie lăsate în urmă pentru a putea aprecia lumina zilei de mâine, pentru a putea 
îmbrăţişa un viitor mai bun. 

Cei care au conştiinţa devenirii personale, care simt inima acestui popor bătând nu 
se compromit în manipulări abjecte, nu se consumă urlând la balcoane, nici pe străzi, ci îşi 
caută prin efort susţinut, prin muncă şi îmbunătăţirea calităţii sale ca fiinţă să schimbe în 
mai bine mediul. Violenţa naşte violenţă, iar calitatea unei revendicări agresive în zilele 
noastre ţine mai curând de un comportament decăzut. Nu este cazul să devenim, asemenea 
multor greci, protestatarii de meserie, dar se doreşte asta. Lăsând în urma această parte 
întunecată a confuziei dată de neputinţa de a surprinde şi înţelege fenomenul la nivel 
global, nu doar cu ceea ce se află în propria farfurie, îndemnul acestei zile este acela de a ne 
stabili repere corecte, înţelepte şi pe cât posibil combative într-un mod paşnic, prin 
neadeziune, prin opoziţia pasivă care impregnează istoria prin înţelepciunea motivaţiei. 

 
Duminică, 5 ianuarie 

Duminica   5- 2-2012  0:06    Luna (Can) Opp (Cap) Pluto 
 
Ultima zi a săptămânii nu ne mai împărtăşeşte din entuziasmul zilei anterioare şi 

nici nu ne mai susţine o parte din demersuri. Fiind în domiciliu, Luna împlineşte la câteva 
minute distanţă de miezul nopţii o opoziţie cu Pluton şi această trăsătură pare să fie 
singurul aspect pe care îl conţine această zi. Acest gol astral va fi perceput şi de oameni ca 
un gol în decizii. Azi vom fi motivaţi să ne odihnim, să ne izolăm, să lăsăm în urma 
planurile de viitor, dar şi trecutul care ne agasează pentru a trăi un prezent strivit, slăbit, 
obosit şi neputincios. Această stare de spirit ni se va părea una absolut necesară însă ea ne 
tulbură şi mai mult prin confuzia pe care o lansează. Întregul context ni se va înfăţişa ca o 
acută nevoie de somn în timpul unei puternice bătălii. 

Pentru cei care sunt familiarizaţi cu ezoterismul ştiu că proba somnului este una 
dintre cele mai importante teste pe care trebuie să o depăşească un adept. Acum, privit la 
nivel de mase, somnul, atât cel ce ţine de corp, dar şi cel ce ţine de conştiinţă, de raţiune, 
aduce prin relaxare o stare de permanentizare şi este o forţă îndreptată împotriva sensului 
ascendent, a evoluţiei, a devenirii. În felul acesta, înţelegem că vibraţiile acestei zile ne 
conferă o stagnare, o ascundere a intenţiilor clare, o împărtăşire a ideilor, o deviere de la 
cauza iniţială printr-o nepotrivită stagnare, printr-o izolare a voinţei, a motivaţiei sau de 
oboseală, suprasolicitare, lipsa resurselor necesare. 

Cei care comportă azi succesul azi sunt adevăraţi creatori de valori, cei care îşi 
extrag energia dintr-un context mult mai adânc şi unde vibraţiile planetelor nu pot ajunge, 
dintr-un plan paralel populat cu fiinţe de lumină, deschise în permanenţă spre nou şi spre 
ceea ce noi înţelegem prin Devenire. Această deschidere dacă este să fie pusă pe seama 
vibraţiilor astrale se încadrează pe linia a două combinaţii: intrarea lui Saturn în mers 
retrograd (marţi, 7 februarie) şi împlinirea sextilului Jupiter-Chiron (miercuri, 15 
febrruarie). Aceste două repere par să ne deschidă ceea ce învăţătura ezoterică susţine prin 
legătura dintre sus şi jos, prin asemănarea dintre planuri. “Precum în cer aşa şi pe pământ” 
este expresia ideală care indica această atingere a Devenirii, a elevării conştiinţei, a 
preschimbării gândurilor de egoism, ură, discordie, în gânduri constructive care duc la 
reclădirea unui edificiu împreună cu semenii. 

Azi, prin golul astral pe care îl avem de parcurs, ne vom sustrage acestui proces şi 
vom suferi prin separare de întreg, de fiinţele de lumină care ne sunt tot timpul alături, de 
planurile măreţe pe care dorim să le înfăptuim. 
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Evenimentele comune vor fi marcate azi de acest gol de aspiraţie, gol în ideal şi, 
dacă mergem din nou pe deviza “Noaptea este un sfetnic bun”, atunci gândurile şi 
deziluziile pe care le vom gusta în timpul zilei nu vor fi noi pentru că ne vor apărea încă din 
timpul nopţii şi ne vor învălui într-o descindere puternică până spre seară când Luna va 
intra în fereastra sextilului cu Marte retrograd. Abia spre seară vom realiza că inacţiunea 
este inferioară acţiunii şi că a refuza un fapt este ca şi cum am refuza un privilegiu, un 
aliment sau un drept. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii este una de deformare a realităţii percepută 
ieri, de dezicere de planurile măreţe care ne-au traversat fiinţa anterior şi de apropiere de o 
formă de deziluzie pe care ne-o construim singuri prin neapartenenţă, prin refuz, 
indiferenţă, lipsa de resurse. Succesul acestei zile va fi însă rezervat doar celor pregătiţi să 
se ridice deasupra maselor, doar liderilor. Aceştia sunt azi favorizaţi să sădească în minţile 
adepţilor idei care până la finalul anului vor prinde rădăcini. 

Semnul de elevare, cel care ne-a încântat atât de mulţi ieri, este trecut în plan 
secund, este abandonat pentru o zi şi pus pe picior de egalitate cu lipsa de motivaţie sau 
despărţirile. 

A aborda o despărţire pe un asemenea context este ca şi cum am ridica ancora 
pentru a ne lăsa în derivă barca. Furtunile anului 2012 sunt dese şi distrugătoare, tocmai 
de aceea golul de acum trebuie să ofere o o zi de lene şi nimic mai mult, iar deziluzia doar o 
uşoară melancolie. Fără a ne stabili aceste obiective, fără a ne mobiliza fiinţa în această 
direcţie, vibraţiile astrelor ne vor duce barca în mijlocul unui proces de transformare 
periculos pentru integritatea personală. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne rezerva această zi pentru odihnă 
activă. Abordarea tehnicilor de vizualizare, de meditaţie, de visare activă, de somn 
conştient sunt cele mai indicate. A cobora azi nivelul spre tristeţe înseamnă a ne vinde unei 
surse de Putere care nu poate reclădi nimic decât după ce distruge totul. 

 

 

Săptămâna 6 - 12 februarie 2012 

 

 

Săptămâna 6 – 12 februarie nu este atât de agresivă şi nici atât de bogată în 
evenimente ca săptămâna anterioară, aducând, ca principale aspecte, Luna plină şi 
intrarea lui Saturn în mers retrograd (marţi), trecerea lui Venus în Berbec (miercuri) şi, ca 
o consecinţă a ingresului, conjuncţia Venus-Uranus (vineri), trigonul lui Venus cu Junon 
(sâmbăta), iar, în ultima zi, pe 12 februarie, aducând Luna şi Mercur, ce îşi împlinesc 
liniştite trigonul, în postura de a fi una în solstiţiul celeilalte, moment de intensă 
reverberaţie când putem sa ne redescoperim pasiunea pentru lucrurile ascunse, pentru 
mister, pentru a scormoni în vieţile altora cu un rost sau pur şi simplu din curiozitate. 

Marţi se dovedeşte a fi cea mai importantă zi a săptămânii, cu raze care să se 
răspândească spre toate celelalte zile, mai puţin spre cea de luni care mai păstrează ceva 
din complicaţiile săptămânii anterioare. 

Săptămâna ne aduce, aşadar, severitate, gânduri de restricţie, comunicări la limita 
dintre normal şi anormal, dintre firesc şi patologic, reveniri asupra unor proiecte mai 
vechi, cu gândul de a schimba întregul context în avantaj propriu, dar şi o descindere pe 
zona publică, într-o explozie de convingeri şi într-un entuziasm ce nu putea fi prevăzut 
nicicum de la începutul acestui an. 

Deci, vibraţia se schimbă considerabil şi asta nu doar pentru ca Venus trece în 
Berbec, ci pentru că acolo dă peste Uranus care îi amplifică forţa, o scoate în lume, în spaţii 
deschise şi îi expune potenţialul, fără să-l interese dacă este bun sau rău, în zone sau 
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sectoare diverse. Nu va fi însă o simplă conjunctură pentru că peste toate acestea intervine 
Luna plină care, în Vărsător, se preocupă de cultivarea Eului, de extinderea fiinţei la un 
nou nivel, de autodepăşire, explozie de trăsături într-o mare varietate de stări sufleteşti şi 
adjudecarea unei victorii care nu va însemna şi ridicarea spre o nouă zona a cunoaşterii, 
înţelegerii sau un nou sector social, ci una care să-i confere individului sau grupului de 
apartenenţă o stare de confort în ceea ce este deja. Nu este puţin lucru ca Luna plină din 
Vărsător să se producă cu Soarele şi Mercur în cazimi. Acest aspect aduce o putere specială 
acţiunilor şi o mare forţă în a produce schimbări, nu în profunzime, ci de fond, care să ne 
readucă pe linia de plutire statutul sau liniştea confortului într-un mod rapid şi simplu. 
Chiar dacă în această săptămână, de la o zi la alta, în crescendo, vom avea impresia că 
lucrurile vor merge din bine în mai bine, că anumite situaţii se vor clarifica, schimbări 
substanţiale nu se vor produce. Nu-i momentul încă! Acum doar vom tatona ceea ce în 
martie se va împlini ca eveniment. 

 
 
Luni, 6 februarie 

Luni   6- 2-2012  1:00    Luna (Can) Sex [Vir] Mars 
Luni   6- 2-2012 11:28    Luna (Can) Tri (Pis) Venus 
Luni   6- 2-2012 14:30    Luna (Can) Squ (Lib) Saturn 
Luni   6- 2-2012 15:23    Luna (Can) --> Leo 
Luni   6- 2-2012 19:00    Luna (Leo) Tri (Ari) Uranus 
Luni   6- 2-2012 20:01    Luna (Leo) Tri (Sag) Juno 
Luni   6- 2-2012 21:22    Luna (Leo) Squ (Tau) Jupiter 

 
Pe ultimul sector al zodiei Rac, mai bine de jumătate de zi, Luna împlineşte un sextil 

cu Marte retrograd, un trigon cu Venus şi un careu cu Saturn, aducând sentimentele într-
un ambient plăcut şi deconectant când nu vor fi expuse în public şi când nu vor face 
obiectul confruntărilor verbale, administrative sau juridice. În aparenţă, poate fi o 
jumătate de zi liniştită, însă azi dinamica dintre eu şi ceilalţi, dintre “realizările mele” şi 
“realizările celorlalţi” va face un tur complet al existenţei şi ne va mobiliza puternic. 
Concluziile la care vom ajunge, după ce vom trece în revistă tot ceea ce ne preocupă şi tot 
ceea ce vom considera că este urgent de finalizat, sunt cele legate de frică, de îndoiala de a 
şti sau de a fi tehnic într-un domeniu, de a iniţia un subiect, de a deschide o firmă, de a 
iniţia acesteia un nou obiect de activitate sau de a începe o serie de cursuri de calificare. Se 
poate invoca aici, ca trăsături conexe conjuncturii, neputinţa de a gestiona un fond 
informaţional, de a adopta atitudinea potrivită într-un context, de a folosi cele mai 
adecvate cuvinte, de a anticipa secvenţele viitoare ale unui eveniment sau de a ajunge la 
cea mai potrivită concluzie. Toate acestea pot duce spre o uşoară defăimare, mai ales dacă 
eşecul survine în public, mai ales dacă zona publică este privită de individ ca o salvare. 

Venus, între Marte, retrograd deja, şi Saturn, ce va intra în mers retrograd de 
mâine, devine confuză, temătoare, retractilă, ataşată doar de sentimentele pe care le 
cunoaşte, împărţindu-i în mod evident pe oameni în două categorii, după modul cum 
gestionează fondul existent. Cei inferiori, care vor explora cel mai mult frica, vor privi ecoul 
social că pe un răspuns lipsit de consistenţă, ca pe un ritm îndreptat împotriva lor şi, 
caracterul retractil al lui Venus în Peşti, îi va face să cerşească milă, să invoce suferinţa 
personală, lipsurile, neputinţa, greutăţile şi vicisitudinile vieţii pentru a nu suporta 
consecinţele negative venite din partea anturajului. Prefăcătoria, că despre asta este vorba, 
susţine atât neputinţa de a simţi, cât şi pe cea de a acţiona într-o anumită direcţie. Ea îi 
face pe oameni ataşaţi de greşeli şi prostie, de falsul devotament, de falsa prietenie, de falsa 
sinceritate. Cei superiori vor privi valul de evenimente ca pe o încercare. Suferinţa, în ochii 
celui matur şi echilibrat, este un prilej de a-şi aminti că omul este o fiinţă muritoare şi că 
absenţa Cunoaşterii este adevărata cauză a suferinţei. Această înţelegere superioară va face 
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casă bună cu bunul simţ şi va reuşi să contrabalanseze tendinţa de a fi împotriva tuturor, 
de a judeca pe oricine şi de a vedea în fiecare apropiat un opozant. 

Tandemul inferior-superior, în această prima jumătate a zilei, aduce o mare valoare 
felului de a percepe lumea, anturajul, de a ne justifica propriile alegeri. Unii vor deveni 
penibili, alţii vor părea înţelepţi, însă totul în acelaşi registru, cel al extremelor afective, al 
limitelor extinse cu atât mai mult cu cât le ţine mai tare în sfera preocupării. 

Trecerea Lunii în Leu schimbă romantismul cu expresivitatea şi tendinţa de a simţii 
cu plăcerea de a fi simţit. Încălzirea sentimentelor, cu Luna în Leu, înseamnă acum, prin 
trigoanele Lună-Uranus şi respectiv Lună-Junon, gesturi reprobabile, necugetate, făcute 
sub îndemnul impulsului, instinctului care sunt împotriva judecăţii, raţiunii sau necesităţii 
de a fi. A trece de la Rac la Leu, prin intermediul Lunii, înseamnă, în primul rând, trecerea 
de la umilinţă la expresivitate şi, la nivel superior, de la raţiunea de a construi, la raţiune de 
a fi edificiul însuşi. Tandemul Rac-Leu are această componentă misterioasă care 
preschimbă slăbiciunea în putere, dezavantajul în mijloc de avansare şi evenimentul prost 
într-un semn genial pe care anturajul, cel căruia i se adresează, nu-l poate anticipa. În felul 
acesta, evenimentele pe care cele două le predispun ţin de arcul timpului, de experienţele 
de viaţă, de procesul de creştere şi dezvoltare, de extinderea câmpului conştiinţei de la 
acumulare la valorificare, de la asimilarea la creaţie. 

Spre seară, înţelegem că toate aceste noţiuni nu mai sunt abstracte şi că 
evenimentele zilei care chiar dacă nu aveau vreo legătură între ele, acum se dovedesc verigi 
ale aceluiaşi lanţ karmic, ipostaze ale aceluiaşi fond astral. Multe din cele pe care le facem 
azi din instinct ni se vor înfăţişa spre seară ca fiind împotriva unui individ, a societăţii, 
dispuse să rănească un demers firav sau o părere spusă numai pe jumătate. Deşi nu este o 
zi în care să dovedim cu brutalitate că ştim mai multe decât ceilalţi, spre seară, dacă intrăm 
într-un registru inferior, se va pune problema unor reproşuri de acest fel. 

Prin urmare, azi se va pune accent pe acele mesaje care fac trimitere la sentimente, 
promisiuni, principii, declaraţii de sinceritate, fără a se cere un probatoriu. Multitudinea 
de persoane care ni se perindă prin faţă vor dovedi azi una din cele două calităţi principale: 
simt sau nu adevărul. 

Mulţi vor prefera varianta simulării suferinţei, a adevărului, durerii, fie din teamă 
unui viitor incert, fie pentru că sunt educaţi să se prefacă. Educaţia în acest sens presupune 
şi un fel de a fi care a implicat folosirea energiei astrale pentru a deforma adevărul. Azi, a 
deforma adevărul înseamnă a fi împotriva cuiva, a fi critic, arogant, periculos în replici sau 
a intra cu ciubotele într-un spaţiu intim al unui apropiat pentru a distruge frumuseţea cu 
care urâţenia sufletelor lor este agresată. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a medica asupra cuvintelor lui 
Aristotel: ”Mi-e prieten Platon, dar mai prieten îmi este Adevărul”. 

 
Marţi, 7 februarie 

Marti   7- 2-2012  1:42    Luna (Leo) Squ (Tau) Lilith 
Marti   7- 2-2012 10:49    Luna (Leo) Tri [Sag] Node 
Marti   7- 2-2012 11:02     Sun (Aqu) Con (Aqu) Mercury 
Marti   7- 2-2012 16:03  Saturn [Lib] S/R 
Marti   7- 2-2012 23:53     Sun (Aqu) Opp (Leo) Luna (Full Moon) 

 
Careul Lunii cu Lilith din noaptea de 6 spre 7 februarie ne va oferi vise bizare, un 

somn agitat şi un comportament straniu mai ales celor care lucrează în timpul nopţii. Acest 
aspect afectează în primul rând inspiraţia, buna coordonare a mişcărilor, înţelegerea 
fenomenelor subtile, cunoaşterea prin nonverbal. Punând acestea pe faptul că aspectul se 
împlineşte noaptea, celor care dorm subconştientul le poate oferi informaţii false, puteri 
false, concluzii eronate referitoare la evenimentele de peste zi. În sfera visului, Lilith din 
Taur întotdeauna ne va oferi plăceri care nu-şi au echivalentul în realitate, satisfacerea 
unor dorinţe pe care individul nu şi le poate împlini în starea de veghe. 
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 Din nefericire, multe dintre acestea vor avea o remanenţă puternică. Nedisipându-
se atât de uşor, aplicarea lor pe trigonul Lunii cu Capul Dragonului, fără a putea media 
tendinţa Nodurilor, amplifică neputinţa de a încadra semnificaţia unui vis sau, în cazul 
celor sceptici care nu acordă misticismului nicio importanţă, incapacitatea de a se separa 
de imaginile care le-au marcat somnul. 

Ziua de 7 februarie aduce însă o combinaţie specială între Soarele cu Mercur în 
cazimi şi intrarea lui Saturn în mers retrograd. Soarele în exil va fi deci dominat puternic 
de un Mercur în exaltare, fără a-şi prelua unii altora din calităţi sau defecte, fără a substitui 
unul altuia trăsăturile. Mintea va fi, deci, înaintea voinţei, mesajul în faţa persoanei şi 
finalitatea în faţa unui demers pe care oamenii, până acum, l-au văzut lipsit de vreun rost. 
Dacă invocăm faptul că Soarele în Vărsător aduce un simţ umanitar special, că fascinaţia 
pentru neobişnuit reprezintă de fapt o durere, o neplăcere de ordin existenţial, alipirea 
acestor trăsături de Mercur, de socializare, de profunzimea şi originalitatea în gândire, de 
genialitate, îi face pe oameni să devină mai deschişi către modern, neglijându-şi probleme, 
mai apropiaţi de tehnologie, decât de simţire, mai înţelegători faţă de manifestările 
sălbatice ale libertăţii, decât de rafinamentul educaţiei sau a disciplinei. 

Toate aceste trăsături vor acţiona pe principiul mesajului subliminal, pentru că, în 
definitiv, sfera mentală este domeniul de acţiune al conjuncţiei Soare-Mercur pe Vărsător 
aducând percepţiile vizuale, văzul, ca mijloc de manifestare al focului, într-un impas. 
Saturn, în momentul conjuncţiei, fiind static pe ultimul grad al Balanţei, aduce tensiunea 
punctului reflex, durerea pe care o emană o zonă de proiecţie a organului bolnav 
bulversând pacientul neinstruit în principiile tehnicilor alternative şi ducându-l în postura 
de a-şi amplifica durerea pe măsura suspiciunii sale. Asta înseamnă retrăirea 
evenimentelor ultimilor trei săptămâni în oglindă, dar nu prin elementul noutate, cum s-au 
consumat prima dată, ci prin conştiinţa greşelii, a gesturilor incomplete, a faptului că un 
comportament antisocial aduce nevoi pe care societatea nu le poate menţine. În ciuda 
aparenţelor, Saturn retrograd, pe gradul anaretic din Balanţă până pe 3 martie, combinat o 
perioadă cu Soarele din Vărsător şi respectiv Peşti, ne vorbeşte despre dragoste, despre 
sacrificiu, despre lucruri îngemănate, despre plus şi minus ca elemente ale aceluiaşi 
mecanism, despre cauză şi efect ca surori produse de energia arhetipală duală, ca mama şi 
tatăl, despre juxtapunerea suferinţei de a gândi liber cu libertatea de a ne pierde gândurile 
printre mormane de fapte şi acţiuni inutile. Un paradox se naşte, deci, prin relaţia Soare-
Mercur în cazimi versus Saturn retrograd. 

Totuşi, caracterul negativ al acestor direcţii, al acestei îngemănări între sacru şi 
profan, între subtilitate şi vulgaritate, ca şi cum graniţele nu mai există şi fluidele se 
amestecă haotic, intervenind prin Luna plină care, consumându-se în Vărsător (fazele 
Lunii au ca reper poziţia Soarelui în zodii, ca încadrare temporală), urmăreşte spargerea 
barierelor, eliminarea oricăror restricţii care, anterior, în ultimele trei săptămâni au dus la 
incapacitatea de a ne îndeplini un plan. Este uşor de observat, făcând o banală trimitere la 
contextul evenimentelor din ultimele trei săptămâni, că invadarea vieţii private va avea un 
caracter prozaic, unul chiar vulgar şi mai puţin unul menit să substituie agresivitatea cu o 
formulare pertinentă. De altfel, plasând Luna plină pe axa caselor IV-X valenţele 
comportamentelor de masă vor fi puternic solicitate, oamenii preferând să se exprime, 
corect sau nu, în grupuri, iar deciziile care sunt luate acum afectează, nu masa de oameni 
în general, ci acţiunile anterioare promovate de grupuri. 

Pentru că în casă a IV-a a Lunii pline, a poporului, îl găsim pe Neptun cel care ne va 
hrăni sufletul mai mult de un deceniu care, apropiat de Chiron, detensionează o zonă 
publică. Din nefericire Venus este pe ultimul grad chiar în Peşti, ceea ce va aduce mesajului 
de unitate, de sinteză, concluziei, un caracter negativ, prost înţeles, deviant, pus pe seama 
unor informaţii obscure sau chiar al unui scop obscur. În felul acesta, ceea ce ar fi trebuit 
să fie o reuşită printr-un demers de amploare sfârşeşte prin a se pierde, asemenea 
celorlalte, într-o furtună astrală, în toată această abundenţă de complicaţii socio-
comportamentale pe care acest interval le predispune. 
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Prin urmare, ziua de 7 februarie pentru că aduce pe firmamentul vieţii sociale o 
combinaţie între subtil şi evident, între sacru şi profan, între adevăr şi minciună, ne aduce 
în faţă imaginea unei imense catedrale care într-o reprezentare fantastică se trezeşte la 
viaţă şi îşi eliberează spiriduşii pe care îi ţine ascunşi în vitralii. Această reprezentare 
urmăreşte să pună în evidenţă atât caracterul nefiresc al evenimentelor, cât pe cel haotic. 
Forţa populară pare să fie un element esenţial predispus de unghiurile împlinite acum şi 
care se vor răspândi de-a lungul întregii luni februarie. 

Ceea ce este important de reţinut din aceste combinaţii de aspecte este necesitatea 
autocontrolului. Deşi sunt multe elemente care duc spre haos, atât aspectele pe care Luna 
le împlineşte cu Lilith, dar şi dispunerea deficitară a conjuncţiei Soare-Mercur în ziua când 
Saturn intră în mers retrograd pe faza de Lună plină, schimbă sensul şi polaritatea 
evenimentelor amestecând lucrurile, predispunând la decizii incorecte, descinderi sociale 
bazate pe patimi, impurităţi mentale, ruşine, agresivitate, furie. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a cerceta totul înainte de a acţiona. 
Nimic, nici cel mai mic sentiment, gând sau gest nu trebuie lăsat liber până când contextul 
nu confirmă caracterul pozitiv al finalităţii. Orice fisură apărută azi devine o prăpastie 
adâncă pe care nu vom reuşi să o înlăturăm niciodată. 

 
Miercuri, 8 februarie 

Miercuri   8- 2-2012  0:41    Luna (Leo) Opp (Aqu) Mercury 
Miercuri   8- 2-2012  8:00   Venus (Pis) --> Aries 
Miercuri   8- 2-2012 18:41    Luna (Leo) Sex [Lib] Saturn 
Miercuri   8- 2-2012 19:32    Luna (Leo) --> Virgo 
Miercuri   8- 2-2012 19:50    Luna (Vir) Opp (Pis) Neptune 

 
Azi Venus trece din Peşti în Berbec, adică din exaltare în exil aducând o revenire la 

un comportament irascibil, critic, combativ, menit să formeze caractere, nu să le inhibe, să 
dezvolte curiozitatea, să ducă la competiţie, schimb de informaţii, confruntare. 

Când Venus încă se mai afla pe ultimul grad din Peşti, într-o stare de accentuată 
melodramă, Luna îşi împlineşte opoziţia cu Mercur, la aproximativ o oră distanţă de Luna 
plină. Această tensiune pare să se menţină întreaga zi şi rostul cuvintelor, curiozitatea 
stânjenitoare, conversaţiile lipsite de maniere, perdea, educaţie par să fie stimulate. 

Tensiunea este azi pe buzele tuturor, fie că ea se va situa la cote înalte, fie că va reuşi 
să se moduleze sub forma unor discuţii în contradictoriu, deci fără a produce efecte 
secundare imediate. Drumurile, călătoriile, mai ales cele care se consumă noaptea, sunt 
aducătoare de evenimente nepotrivite, de tristeţe sau de o anume dezamăgire pe care 
oamenii vor căuta să şi-o explice simplu: celălalt este de vină. 

Că este sau nu de vină pentru conflictele la scenă deschisă sau divergenţele de 
opinie aprinse brusc, aproape din nimic, nu mai are importanţă. Poate deloc întâmplător, 
trăsăturile acestei zile se încadrează teribil de bine cu stilul scriitoricesc al lui Jules Verne 
(născut pe 8 februarie 1828), dar în special romanul “Uimitoarea aventură a misiunii 
Barsac” în care bătrânul Verne scrie împreună cu fiul său ultima sa carte, publicată în 
format complet după moartea sa, în 1919. Axaţi şi pe prezentarea unei aventuri în Africa 
secolului al XIX-lea, autorii nu doar anticipează romanul poliţist de mai târziu, dar 
prezintă scene de luptă cu elemente absolut noi, o parte folosite de tehnica modernă azi 
(dronele, aparatele fără pilot ce permit mitralierea zonelor inamice), dar şi o altă 
nedescoperită în zilele noastre (un dispozitiv care poate declanşa ploile în zonele 
semideşertice), propunerea conceptului de limba universală, poate chiar esperando, pe 
care nu o numeşte aşa, dar şi lansarea într-un mod uşor de înţeles şi acceptat a ideii că 
sclavia trebuie abolită. Toate aceste elemente se încadrează perfect în pasiunea şi 
pionieratul lui Venus în Berbec, încât ziua să poată deveni o adevărată aventură a 
cunoaşterii şi a depăşirii limitelor, a evadării dintr-o schemă mentală periculoasă şi 
atingerea statutului de fiinţă liberă. În prezent suntem obişnuiţi să credem că suntem liberi 
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şi că sclavia ne mai înfioară încă doar din cărţile de istorie. Realitatea se poate dovedi însă 
diferită de ceea ce ni se sugerează. A fi în permanenţă agasaţi de reclame tv aberante, de 
emisiuni cu un conţinut periculos, de promovarea unor indivizi care poluează psihicul firav 
al tinerilor cu aroganţă, falsă modestie, mojicie sau vulgaritate, ne face să gândim dacă nu 
cumva trăim o formă modernă de sclavie. 

Trecerea Lunii din Leu în Fecioară ne pune în postura de a ne judeca propria 
muncă, de a ne face autocritica, însă de a vedea doar ceea ce am greşit, de a ne aminti doar 
de cei pe care i-am făcut să sufere. Nu vom avea parte azi de autocritică obiectivă, dar, dacă 
vom reuşi să consemnăm într-un carneţel esenţa gândurilor, cu subiectivismul de rigoare, 
peste ceva timp, când factura evenimentelor de acum se va schimba, vom reuşi să 
descoperim în ceea ce am gândit şi simţit azi elemente revoluţionare care nu vin de la 
Uranus, aşa cum şcolile rigide de astrologie promovează, ci de la legătura specială dintre 
Neptun din domiciliu şi Saturn din exaltare. “Am greşit pentru că nu mă pot abţine!", “Şi 
de data asta am dat dovadă de invidie”, “Mi-e ciudă când văd pe altul că se simte bine”, 
“Cei, domnule, cu atâta dragoste?”. 

Panorama comportamentală ne detaşează de dulceaţa exprimării sentimentelor, de 
schimbul de idei abordat într-un cadru armonios şi curat şi ne duce spre acea zonă care ne 
face mai buni şi mai puternici după o tulburare agresivă a relaţiilor. 8 februarie este ziua 
când ne vom grăbi să punem în aplicare deciziile de ieri, când ne grăbim să declarăm că 
suntem în termen cu aplicarea planurilor, când ne precipităm în a demonstra priceperea 
sau nivelul şi cădem în ridicol. 

Prin urmare, 8 februarie ne aduce o formă stranie de manifestare a psihicului, ca şi 
cum dintr-odată nu mai avem nevoie de sentimente, nu ne mai sunt necesare declaraţiile 
de dragoste, cuvintele frumoase şi pornim o cruciadă împotriva romantismului. Uciderea 
dragostei slăbeşte pancreasul şi aduce, prin dezechilibrul zahărului din sânge, un deficit de 
atenţie, o înţelegere precară a experienţelor, o separare între generaţii, părinţi de copii, 
prieteni între ei, structuri ale statului între ele. 

Totul va fi privit ca o imensă aventură, plină de dinamism şi care ne poate oferi cu 
atât mai multă vivacitate cu cât ne dorim mai mult dinamism, mai multă vitalitate, mai 
multă competiţie. 

În absenţa lui Marte din aspect, ziua nu favorizează competiţiile pentru adjudecarea 
unui titlu sau a unei medalii, ci doar pentru a ne face loc în această lume agitată şi haotică, 
pentru a ne redobândi liniştea şi dorinţa de viaţă. Unii vor considera că nu pot merge mai 
departe decât dacă îşi lasă în urmă piciorul bolnav, mâna sau ochiul. Reducând greutatea 
fizică, greutatea gândirii sau pe cea emoţională prin abandonarea unui element personal, 
mulţi se vor îndepărta singuri de ceea ce epoca modernă numeşte “socializare “. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a urmări cât de subtil sunt inserate 
tehnicile de manipulare în social şi cât de abil ne sunt induse alegerile. Sunt puţini cei care 
reuşesc să se sustragă acestora, iar cei mai mulţi aleg să facă asta prin retragere. A fi în 
lume şi a preschimba balanţa vibraţiilor într-o direcţie pozitivă, chiar şi numai cu un 
singur om, valorează mai mult decât succesul obţinut la scena deschisă la nivelul unei ţări 
sau chiar la nivel mondial pentru că faci ceea ce este necesar comunităţii. 

 
Joi, 9 februarie 

Joi  9- 2-2012  0:43    Luna (Vir) Squ (Sag) Juno 
Joi  9- 2-2012  1:44    Luna (Vir) Tri (Tau) Jupiter 
Joi  9- 2-2012  2:33    Luna (Vir) Opp (Pis) Chiron 
Joi  9- 2-2012  5:47    Luna (Vir) Tri (Tau) Lilith 
Joi  9- 2-2012 10:07    Luna (Vir) Tri (Cap) Pluto 
Joi  9- 2-2012 13:56    Luna (Vir) Squ [Sag] Node 

 
Mijlocul săptămânii are menirea de a ne introduce în jocul iniţiativelor şi pasiunilor 

intense pe care atât Venus cât şi Uranus, singurele planete din Berbec, le predispun. Dacă 
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în astrologia previzională careurile şi opoziţiile produc dizarmonii, scot la suprafaţă 
probleme, nemulţumiri şi complică lucrurile până la dizarmonie, sextilele şi trigoanele vin 
să regleze un neajuns, să ofere informaţii suplimentare, vitalitate, forţă, cunoaştere, 
înţelegere, bucurie. Dacă prin careu şi opoziţie edificiul se surpă, prin trigon şi sextil el se 
reconstruieşte, punând fiinţa în postura de distrugător şi creator deopotrivă. 

Până la ivirea zorilor Luna împlineşte un careu cu Junon, un trigon cu Jupiter, o 
opoziţie cu Chiron şi un trigon cu Lilith, pendulându-ne atenţia şi simţirea de la cald la 
rece, de la pozitiv la negativ într-un interval în care somnul facilitează fiinţei regenerarea şi 
contactul cu energiile astrale. Hrănirea, pe aceste unghiuri, devine un element de basm sau 
de fabulă, o parodie interesantă sau un mijloc de a spori fiinţei forţa interioară. Careul cu 
Junon, care se produce în separaţia opoziţiei Lună-Neptun, ne duce spre a semna, cu 
mintea, un contract, asemenea lui Faust, pentru a oferi, prin tensiune şi uciderea iubirii, 
un tribut forţelor negative prin care corpul se va hrăni cu ceea ce, în următoarele 
săptămâni, îl va surpa din interior. Acest tandem bine-rău are, până la răsărit, un colorit 
aparte şi ne vorbeşte nu doar despre contacte umane, nu ne pune doar bariera în a ne 
extinde prin exprimare sau dominare, ci şi prin autoînţelegere. Cine este preocupat de 
propria sa fiinţă pentru a fi tot timpul în echilibru pe linia vieţii, indiferent unde se întinde 
ea, la înălţime sau cu puţin deasupra solului, va privi noaptea de miercuri spre joi ca pe 
una epuizantă, cu prea multe semnale, unele disonante, confuze, altele edificatoare. 

Trigonul Luna-Pluton şi apoi careul Lunii la Axa Dragonului va separa impresiile 
din timpul nopţii şi va aduce confirmări pe zona publică. Pentru cei mai mulţi, de această 
dată, noaptea nu va fi un sfetnic bun. Ea va pune furia, dinamismul şi sacrificiul pe acelaşi 
postament, în acelaşi loc, deşi azi acestea nu sunt compatibile. 

Dacă soluţia reieşită din frământările nopţii va avea un caracter duplicitar, adică va 
fi îndreptată spre muncă (trigon Luna-Jupiter) sau spre compromis (trigon Luna-Lilith), în 
plină zi sarcina suplimentară care ne va cuprinde va devia aceste intenţii preschimbându-
le. Unii se vor trezi cu sarcini suplimentare imediat ce şi-au manifestat dorinţa de a munci 
(iniţial cu gândul de a-şi repara propriul neajuns), iar alţii puşi în situaţia de a se lăsa 
umiliţi, folosiţi, păcăliţi sau oferiţi ca exemplu la capitolul “Aşa NU!”. 

Este deci lesne de observat de dinamismul care vine peste noi dintr-odată, cel 
venusian cu caracterul novator al sentimentelor, cu dorinţa de a clădi o valoare, de a oferi 
un exemplu, de a elibera emoţiile de acolo unde le-am încuiat, dar şi cel uranian plin de 
surprize care rămâne consecvent unui singur aspect al vieţii: distrugerea trecutului. 

Prin urmare, 9 februarie îi motivează pe oameni să se schimbe brusc, să fie 
instabili, să se critice unii pe alţii sau să se folosească unii de relaţiile altora, fără a avea 
conştiinţa greşelii sau regretul că poate consecinţele faptelor nu vor fi tocmai cele potrivite. 
Unii vor fi inspiraţi să facă gesturi magnifice, însă acţiunile lor se vor manifesta mai mult 
în sfera privată din dorinţa de a-şi asigura un confort minim. Trecând de la bine la rău, de 
la tensiune la relaxare, de la pozitiv la negativ, corpul se va menţine într-o stare de stres, de 
tensiune, de consum interior şi cei care deja sunt într-un stadiu avansat de uzură vor privi 
această zi ca pe una fără de sfârşit, cu greutăţi suplimentare, cu nevoi care nu sunt ale lor şi 
pe care trebuie să le împlinească cu aceeaşi severitate ca şi cum le-ar aparţine. 

Cei care în zilele anterioare s-au relaxat, au privit evenimentele cu o anume detaşare 
şi care nu s-au consumat prea mult în drame sentimentale au parte acum de o zi dinamică 
pe care vor reuşi să o fructifice pe măsură. Chiar dacă unele nu vor merge cum trebuie, 
fiind plini de vitalitate forţa şi vivacitatea lor vor umple aceste goluri şi vor apărea ca nişte 
frunze uscate care îngraşă solul, ca experienţe nefericite din care a venit timpul să înveţe 
ceva. 

Evenimentele sociale ale zilei de 9 februarie sunt un preambul al zilei de 10, când 
Venus şi Uranus se întâlnesc, înainte de ivirea zorilor, într-o conjuncţie la 2 grade şi 10 
minute Berbec. Fundalul oferit de trecerea Lunii prin Fecioara aduce ca finalitate 
îndreptarea rezultatelor muncii spre casă, faimă, renume personale, adică spre a ne hrăni 
mândria şi orgoliul de a fi una cu titlul său funcţia pe care le deţinem. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lăsa atinşi de necunoscut, de a 
primi şocurile evenimentelor, de la integra în propria fiinţă fără sa avem vreo reacţie faţă 
de ele, ca şi cum ne-ar lovi valurile şi să considerăm că nu este adecvat să ne supărăm pe 
forţa apei, ci să ne lăsăm cuprinşi de atingerea sa brutală, de sonoritatea sa misterioasă 
care ne atrage spre adâncimi magice în care fiinţe miraculoase trăiesc aceeaşi viaţă ca noi, 
dar în alte condiţii. 

 
Vineri, 10 februarie 

Vineri 10- 2-2012  4:28   Venus (Ari) Con (Ari) Uranus 
Vineri 10- 2-2012  7:11    Luna (Vir) Con [Vir] Mars 
Vineri 10- 2-2012 21:53    Luna (Vir) --> Libra 

 
Azi se împlineşte conjuncţia lui Venus cu Uranus, înainte de ivirea zorilor, aducând 

zilei un plus de dinamism şi împlinire pe mai multe sectoare. La doar câteva ore distanţă 
de la această conjuncţie, Luna şi Marte trec printr-o conjuncţie şi întreaga zi va fi sub 
semnul acestui aspect aducând o căutare intense în sectoarele neglijate anterior şi o 
pendulare între îndrăzneală şi indulgenţă, între curaj şi laşitate cu scopul de a ieşi în 
evidenţă, de a se ridica deasupra mulţimii şi de a cânta, asemenea cocoşului, de pe punctul 
cel mai înalt al curţii. 

Ambele conjuncţii vor idealiza mult percepţia asupra lumii, fără a căuta justificare, 
comunicare, linişte, pace, armonie sau vreo formă de înţelegere în orice tip de interacţiune. 
Oamenii sunt împinşi spre descoperiri, spre a scormoni în locurile cele mai ciudate şi de a 
găsi obiecte valoroase în cele mai stranii locaţii. Spiritul întreprinzător îi va face populari în 
cercul de prieteni, în societate, prin atingerea punctului de carisma şi care îi va îndrepta 
spre gesturi neobişnuite, extravagante. 

Pentru că niciuna dintre planete nu se simte bine în Berbec, fuziunea celor doi va 
aduce acţiuni greşite bazate pe temeri. Fie că acestea sunt împărtăşite sau se acţionează 
sub impulsul lor înainte de a gândi puţin asupra consecinţelor atât în sfera socială cât şi în 
cea personal sunt dintr-odată în flăcări, ating dintr-odată apogeul exprimării personale 
printr-un vârf, o secundă de inspiraţie sau un platou de calităţi exprimate fără a avea 
teamă sau vreo altă reţinere. Inspiraţia, originalitatea, curajul aduc exprimări la scena 
deschisă sau tendinţa de a patina între valori care nu par să fie de viitor. 

Dacă ne referim la aspectul mental pe care îl dinamizează conjuncţia celor două în 
Berbec, atunci percepţia obiectului, azi, va fi mai curând o secvenţă nonverbală, care 
bruschează psihicul şi ne pune în situaţia de a simţi, de a percepe cu alte instrumente, ca şi 
cum ideea nu mai are loc să se contureze. Semnul pionieratului se interpune azi ca o 
înclinaţie spre abstract că o nevoie de a ne extinde spre o zonă nouă, de a ne lărgi orizontul 
înţelegerii, fără să ne punem problema puterii personale, dacă suntem sau nu pregătiţi 
pentru un asemenea salt. Rutina reprezintă un obstacol pe care se va strădui să-l înlăture şi 
neavând simţul măsurii gesturile sale, ce sunt argumentate printr-un mod propriu de a 
aprecia anturajul, îl pot duce spre actiuni extreme de câştig sau pierdere la mare 
intensitate. 

Dacă ne referim la sferă afectivă, am putea să invocăm motivul nebuloasei, a 
senzaţiilor confuze, a insuficienţei, insatisfacţiei, a durerilor sufleteşti cauzate de 
despărţiri, discontinuităţi, înstrăinări sau marginalizări. Gândim faptul că Venus în Berbec 
se vede în postura de a fi îndrăzneaţă, de a trece peste orice obstacol pentru a-şi 
implementa ideile, pentru a comporta un schimb instantaneu de sentimente, o deschidere 
bruscă în care poate surveni căderea în neant sau vindecare miraculoasă, aspectul afectiv 
va fi legat mai mult de persoane decât de noţiuni, deşi la prima vedere lucrurile par că stau 
invers. 

În sfera acţiunilor concrete conjuncţia Venus-Uranus ne îndreaptă spre mister, spre 
ceea ce nu am cunoscut direct, spre o mare varietate de sunete şi tonuri, spre o mare 
bogăţie cromatică ce îl poate duce pe individ spre scandal, manifestări contradictorii ale 
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personalităţii, impulsul de a strica, de a inversa, de a răsturna valorile pentru a 
reîmprospăta. Pentru că oamenii sunt în general educaţi să-şi oprească privirea şi 
înţelegerea la luciu apei şi să nu se preocupe de adâncimile ei, mulţi nu vor vedea persoana 
din spatele ideii, nu vor percepe fiinţa care a susţinut proiectul ori demersul, nici grupul 
care a schimbat balanţa prin opinie sau sub ameninţarea sacrificiului. Ceea ce va rămâne 
după această zi va fi noţiunea, ideea sau demersul social şi mai puţin creatorul, chiar dacă 
prin conjuncţia Luna-Marte se încearcă atingerea unui punct de succes personal, de 
relansarea a imaginii personale. Eşecul, produs de faptul că forţa majoritara dată de 
conjuncţia Venus-Uranus, înclină spre noţiuni, idei, este inerent. Oamenii se vor comporta 
ca şi cum nu ar exista azi. Ei devin cifre statistice, parametri, indicatori fără a vedea că în 
toate acestea există o atitudine afectivă aceea care, paradoxal, se neagă pe sine şi care se 
alimentează din teama de a nu reuşi să implementeze un mod propriu de acţiune, o cale, 
un demers. Când vorbim despre realizări personale noţiunile, ideile nu sunt decât nişte 
instrumente, tocmai de aceea inversiunea zilei de azi, aceea de a da mai multă importanţă 
valorilor, cifrelor, ne va aduce o formă de deziluzie pe care o vom interioriza, asemenea 
luptătorului care îşi ascunde durerea până se termină bătălia. 

Prin urmare, 10 februarie este o zi de dinamică, însă una care ne duce mai curând 
spre abstract, decât spre concret, chiar dacă Luna şi Marte ne incită azi spre realizări 
personale, spre evocarea mândriei de a câştiga, învinge, de a ridica valoarea Eului pe un 
vârf al recunoaşteri sociale. Acest ultim sector al Fecioarei pe care îl parcurge Luna ne 
umple azi de speranţe false, de alegeri care, dacă nu au o uşoară notă abstractă, nu se pot 
finaliza, nici măcar nu se pot apropia de ceea ce poate însemna etapa finală. 

Azi mulţi vor avea probleme cu temperamentul, cu tensiunea psihică sau arterială, 
cu tonul vocii sau cu deciziile categorice. Totul este luat în serios, însă nu totul este 
discriminat, tocmai de aceea relaţiile interumane sunt azi lezate de lipsa de tact, neputinţă 
de a prelucra un mesaj, de a cizela informaţia, ci de a o transmite aşa cum vine prin 
inspiraţie sau inducţie mentală. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne lăsa tentaţi de lăcomie, chiar 
dacă ea este subtil inserată printre preocupările personale. Calitatea vieţii este mult mai 
importantă decât orice alt vârf atins prin compromisuri. 

 
Sâmbătă, 11 februarie 

Sambata  11- 2-2012  1:36    Luna (Lib) Opp (Ari) Uranus 
Sambata  11- 2-2012  3:24    Luna (Lib) Opp (Ari) Venus 
Sambata  11- 2-2012  3:41    Luna (Lib) Sex (Sag) Juno 
Sambata  11- 2-2012  7:44   Venus (Ari) Tri (Sag) Juno 
Sambata  11- 2-2012 12:22    Luna (Lib) Squ (Cap) Pluto 
Sambata  11- 2-2012 15:51    Luna (Lib) Sex [Sag] Node 

 
Prima zi de Balanţă (Luna în Balanţă) debutează cu două opoziţii (Luna-Uranus şi 

Luna-Venus) punând la grea încercare sentimentul de apartenenţă, funcţiile rinichilor, ale 
aparatului excretor, a sensibilităţii din partea de jos a corpului, a rezistenţei la frig sau a 
eliminării substanţelor toxice, a purificării organismului prin intermediul sistemul venos. 

Cele două opoziţii, având momentul de maximum în plină noapte, reduc multe 
dintre interacţiuni la nivelul corpului, internalizâdu-le şi schimbând sensul tensiunii din 
exterior spre interior. Luna în Berbec creşte tensiunea în zona capului, de asemenea şi 
Uranus, iar intervenţia Lunii, prin opoziţii, complicaţii legate de rezistenţă vaselor de 
sânge, de uşurinţă de a mobiliza din depozite apa necesară. Funcţia rinichilor aceea de a 
purificare a sângelui, de filtrare a lichidului care parcurge toate mediile fiinţei, pe aceste 
două opoziţii, sunt uşor afectate, fiind puternic dependente de o atitudine retractilă, o stare 
psihică negativă. 

Fricile se lipesc prima dată pe rinichi apoi când se schimbă în agresivitate lezează 
funcţia hepatică şi pe cea biliara transformând organismul într-un depozit de toxine şi 



2012 – ANALIZA ASUPRA TRANZITELOR                     Fii în profunzime!  

 © Gheorghi ţă Coşer, 2012 69 

determinându-l să recurgă la alimente din ce în ce mai toxice pentru a compensa deficitul 
de înţelegere şi lipsa unei plăceri. Gândurile încărcate de teamă gen “Nu sunt în stare!”, 
“Am încercat de mai multe ori şi de fiecare dată mă lovesc de acelaşi obstacol!” pun 
întregul organism într-o mare dificultate. Neputând să acţioneze conform paşilor 
cunoscuţi, conform îndrumării venite din subtil, prin intuiţie sau chiar simpatie, oamenii 
ajung să-şi distrugă sănătatea pe cât mult se preocupă de ea. Fie că beau un ceai de plante, 
că îşi administrează o medicaţie corectă, că stau la soare, că se plimbă în aer liber, mintea 
le toacă ideile de frică şi deziluzie, de incertitudine şi nemulţumire încât aerul proaspăt, 
planta sau medicamentele alese cu grijă ajung să devină la rândul lor toxine după o 
comandă pe care corpul o primeşte de la "şeful" său. Când nu sunt ajutaţi să aleagă corect, 
oameni se comportă ca nişte copilaşi care caută să înţeleagă, strică în timpul căutării şi în 
final se îndoiesc de tot ceea ce nu mai este întreg, fără să se gândească o clipă că sunt 
săraci, neputincioşi, lipsiţi de vlagă, pentru că aşa au dorit să fie, pentru că au acţionat cu 
insistenţă în această direcţie. Întregul nostru edificiu socio-comportamental, împreună cu 
structurile mentală şi emoţională, se bazează pe dorinţă. De cele mai multe ori dorinţa nu 
reprezintă o necesitate, ci o eroare pe care organismul o reproduce de mai multe ori în 
diferite conjuncturi până când oboseşte sau rămâne fără susţinere. Ajutorul pe care o fiinţă 
îl primeşte va ţine de prea puţine ori cont de dorinţe, tocmai de aceea în evoluţia spirituală 
dorinţa este primul şi cel mai puternic inamic. Totuşi, absenţa dorinţei nu este acelaşi 
lucru cu a nu simţi dorinţa. Ea poate fi inhibată, ascunsă şi trimisă să acţioneze în fundal, 
iar când presiunea ei va creşte, fiinţa va deveni din nou sclavul său. Absenţa dorinţei 
trebuie deci înţeleasă ca o sublimare a sa, ca o trecerea a modului ei de acţiune într-un nou 
registru, din sfera materială, cea legată de plăcerile fizice (atracţia sexuală, plăcerea de a 
consuma diferite produse, substanţe, de a dormi, de a socializa prin deviaţie 
comportamentală gen bârfa, invidie, agresivitate, frică) în bucurii subtile, lipsite de vreun 
fundament fizic, menite să tragă fiinţa spre un element superior, spre a descoperi nu doar 
cercelul din nas, ci întregul chip, nu doar dinţii, limba sau degetele de la mâini, ci întregul 
organism, nu doar aspectul fizic, cu susţinerea sa din interior, ci ansamblul fiinţei. 

Marii maeştri, cei care ne îndeamnă să le urmă exemplul, adică de a ne arunca 
dorinţa spre zone superioare şi de a ne duce după ea, ne-au avertizat că în calitate de fiinţe 
complete, aici, în această lume, experimentăm ideea de corp, nu ideea de spirit. 

Întreaga zi va fi deci marcată de necesitatea implicării în acţiuni elementare. Mulţi 
se vor preocupa azi de ceea ce este util, necesar, de ceea de îi duce spre o relaţionare 
corectă şi această frământare are darul de a zdruncina sever legăturile care ne ţin strânşi în 
materie. În felul acesta, trigonul Venus-Junon aduce ideea de asociere din zona publică, 
din cea interpersonală, în sfera intimă punându-ne în faţa relaţiei cu noi înşine. Ne vom 
întreba azi nu doar ce ne doare, ci şi de ce, care ne sunt slăbiciunile, dar şi de ce suntem 
puternic atraşi de această forţă inferioară de vreme ce nimic nu se pierde, nimic nu se 
consumă, ci totul se transformă. Ceea ce gândim şi acţionăm azi, indiferent că vine dintr-o 
condiţionare sau nu, ne duce spre un rezultat bun, spre o consolare, spre un răspuns, spre 
o depăşirea obstacolului cel mai evident, a celui mai dificil moment. Pornind de la această 
atitudine corpul, care este un instrument, se va modela după comanda pe care i-o dăm în 
continuu, va reveni la poziţia de drepţi, dar nu cu frică, salută respectuos factorul de 
decizie şi va fi convins că de această dată comandantul său va şti atunci când starea sa de 
funcţiune se agravează, când nu poate duce la îndeplinire un ordin corect şi îl va pregăti. În 
felul acesta, subalternul îşi îndeplineşte misiunea de a fi respectuos, care nu trebuie să se 
preocupe de starea sa de drept, ci de cum îndeplineşte comenzile. Spiritul sănătos, 
comandatul, va avea grijă să-i treacă structura fizică prin reparaţii periodice, îi va asculta 
suflul, respiraţia, îi va urmări mersul şi va citi în acestea când este cuprins de uzură şi când 
dovedeşte că şi-a depăşit propriul nivel. Satisfacţia, privită ca produs final al dorinţei, va 
genera astfel linişte şi înţelegere, respect şi dragoste pentru tot ceea ce există în jur. Asta 
înseamnă a fi în armonie în zilele de Balanţă, mai ales când intrăm în acest sector cu un 
bagaj informaţional negativ produs de opoziţiile Lună-Venus, Luna-Uranus, ca azi, dar şi 
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întreţinut mai târziu de careul Lună-Pluton. Teama de sine, de ce reacţii am putea aveam, 
de faptul că nu facem faţă propriilor aşteptări aduce la lumină o problemă care nu este 
deloc nouă şi care nu pare să fie deloc personală, ci una a întregii rase umane: 
autocunoaşterea. 

Prin urmare, 11 februarie ne pune la încercare puterea de înţelegere şi conduită. 
Respectul faţă de oameni când nu se susţine pe o pornire afectivă, ci este doar motivată de 
funcţie, rang, tip de relaţionare, duce fiinţa într-un sector trist, cel al singurătăţii. De aceea 
oamenii au nevoie periodic de relaxare, de desprindere de anturaj, de concedii, de aceea au 
nevoie să-şi schimbe mediul, să facă chipuri noi, un alt decor, să fie serviţi, consultaţi, 
întrebaţi, rugaţi, lăudaţi. Fiind într-o relaţie de falsă prietenie oamenii se plictisesc repede 
unii de alţii şi la un moment dat dorinţele lor cele mai aprige, susţinute pe invidie sau 
dispreţ, ascunse în adâncimile funebre ale fiinţei ajung să răbufnească într-un clocot de 
tensiune sau boală. Rinichii, numiţi de chinezi “fântâna vieţii”, sunt cei care ne dau prima 
dată semnalul de alarmă că ne trăim viaţa cu frică şi că întotdeauna frica naşte agresivitate 
şi invers. 

În zona acţiunilor sociale ziua ne tulbură acele relaţii asupra cărora trebuie să 
revenim cu alte gânduri, cu o altă atitudine, cu dragoste, cu respect. O uşoară ipohondrie 
intelectuală îi poate cuprinde azi pe cei care nu discută cu toată lumea pentru că-şi pierd 
vremea, mai ales cu proştii, în timp ce mintea lor musteşte de dileme şi conflicte 
psihoemoţionale. Tocmai de aceea cel mai indicat gest pe care l-am putea face azi este să 
fim deschişi fără teamă faţă de ceea ce am considerat până acum inferior şi vulgar. Absenţa 
fricii ne ajută să învăţăm şi doar după ce ne-am învins frica putem atinge performanţele pe 
care ni le-am dorit. 

 
Duminică, 12 februarie 

Duminica  12- 2-2012 12:27     Sun (Aqu) Tri (Lib) Moon 
Duminica  12- 2-2012 19:58    Luna (Lib) Tri (Aqu) Mercury 
Duminica  12- 2-2012 23:08    Luna (Lib) Con [Lib] Saturn 

 
Ultima zi a săptămânii ne aduce trei aspecte, două trigoane (Soare-Lună, Lună-

Mercur) şi o conjuncţie (Lună-Saturn). Deşi, în aparenţă, raportul aspectelor trebuie să ne 
ducă spre o pozitivare a trăsăturilor planetare, faptul că Luna, spre seară, intră nu doar în 
conjuncţie cu Saturn, ci şi în fereastra opoziţiei cu Jupiter, reprezintă pentru noi, oameni 
de rând, un pericol ce ţine de privarea de libertate, de îngrădirea unui drept, de consumare 
a unor gesturi de clemenţă într-un mod necugetat, penibil. 

Când Soarele şi Luna sunt în trigon semnul de prosperitate primeşte un plus de 
forţă, înţelegerea se va situa la cote superioare, iar curajul de a cerceta şi apoi de a pune la 
dispoziţia celorlalţi rezultatele muncii va pune într-o lumină favorabilă relaţiile dintre 
oameni. Această direcţie va face din prima jumătate a zilei una fericită, liniştită, puternică, 
pozitivă, care mai păstrează puţin din trăsăturile zilei anterioare. 

Aspetul cel mai interesant al acestei zile va sta însă în trigonul Lună-Mercur care, 
spre finalul zilei, le va pune pe cele două protagoniste în postura de a se oglindi una în 
poziţia celeilalte faţă de axa Capricorn-Rac. Aceste ipostaze numite antiscions (puncte de 
solstiţiu) reprezintă poziţia în oglindă a unei planete faţă de axă Capricorn-Rac şi aduce 
într-o conjunctură astrală soluţia de rezervă, ecoul unei fapte, răspunsul la o rezoluţie, 
accentuarea unui demers într-o direcţie ca nu permitea derularea sa, aflarea de informaţii 
suplimentare într-un domeniu ce are ca efect propulsarea individului spre un sector nou. 

Gândirea echilibrată, puterea de a căuta un răspuns într-un moment delicat, de a 
lucra eficient în condiţii de stres, de a depăşi o barieră legată de limbaj, exprimarea scrisă 
sau de a finaliza un demers pe cale judecătorească ori administrativă sunt câteva din 
elementele cu care vom lua contact în seara acestei zile, dar şi în începutul zilei de mâine. 

Conjuncţia Lunii cu Saturn va restricţiona însă libertatea de expresie şi nu va 
permite aflarea adevărului întreg, însă ceea ce se deschide acum, ceea ce se iniţiază, pentru 
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că este susţinut de punctele de solstiţiu, devine un mijloc de ridicare a expresiei de grup la 
un nivel nou. Cumulând toate acestea cu relaţia tensionată de la începutul anului între 
Saturn şi Jupiter, care începe, treptat, să se slăbească, trigonul Lună-Mercur aduce asul 
din mânecă pentru a schimba regulile jocului, pentru a întoarce o decizie împotriva celui 
care a emis-o, de a tempera o forţă negativă care dorea să pună pe picior de egalitate 
schimbarea cu anarhia. 

La nivel individual, partitura comportă multe modulaţii şi se adaptează la cazul unic 
al fiecărui individ. Ceea ce se potriveşte tuturor este trimiterea spre secrete personale, 
mistere ale vieţii private, minciuni sau adevăruri ascunse cu grijă. Aflarea lor nu va putea 
însemna însă şi depăşirea impasului, ci doar consolidarea unei stări de confort. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii aduce, prin cele trei aspecte pe care le 
împlineşte, jocuri sociale periculoase. Nu este vorba doar de exprimarea verbală sau de cea 
scrisă, ci despre ceea ce se intenţionează cu informaţiile nou descoperite, unde vor ajunge 
ele, cui vor fi vândute, cât de mult îl vor compromite pe cel în cauză. În faţa unei asemenea 
descoperiri oamenii reacţionează negativ, se tem sau devin violenţi, îşi adresează unii 
altora injurii sau se pierd în explicaţii ridicole. Punctele de solstiţiu aduc din umbră putere 
acelora care explorează azi intimităţile altora, curioşilor, bârfitorilor, ajutându-i pe cei care 
se simt apăsaţi de secrete ascunse cu grijă să se elibereze de tensiune. Preţul pe care îl vor 
plăti pentru asta va fi însă prea mare. 
Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne stăpâni curiozitatea faţă de apropiaţi şi 
de a o îndrepta asupra noastră, pentru a explora structuri interioare şi de a ne apropia mai 
mult de cunoaştere. Pentru că orice acţiune are şi o reacţiune, succesul de azi a celor care 
atentează la intimitatea celorlalţi ne slăbeşte forţa destinului şi pe viitor ne va face 
vulnerabili în faţa unor situaţii similare. A ne controla azi acest impuls înseamnă a 
preîntâmpina o întreg şir de evenimente neplăcute sau penibile ce nu sunt programate 
prea departe 
 
 

Săptămâna 13 - 19 februarie 2012 

 
 

Săptămâna 13-19 februarie este foarte intensă la capitolul conjuncturi astrale, 
practic în fiecare zi se consuma un eveniment major, fie unul care se repetă anual, cum 
sunt cele pe care le fac Soarele, Mercur şi Venus, dar şi cele care se împlinesc mai rar, cum 
sunt sextilul Jupiter-Chiron, împlinit miercuri, şi careul Chiron-Junon, împlinit vineri. 

În acest interval Luna parcurge un sector de cer de la Scorpion la Vărsător, trecând 
prin conjuncţiile cu Capul Dragonului, miercuri, şi Pluton, vineri, oferind un fundal 
concentrat conjuncturilor astrale şi o forţă specială direcţiilor nefinalizate anterior pe care 
le vom continua săptămână aceasta. Trecerea lui Mercur în Peşti şi, la câteva ore distanţă, 
conjuncţia sa cu Neptun, schimbă încadrarea faptelor, slăbeşte sănătatea prin gânduri de 
tristeţe, deziluzie sau îndoială şi aduce noi motivaţii pentru demersurile publice, noi 
strategii, noi deschideri sociale, multe dintre ele acuzate într-un cerc restrâns de 
inflexiune, corupţie, lipsă de consecvenţă, neseriozitate. Implicarea lui Neptun în atât de 
multe conjuncturi face din această săptămână una dominată în totalitate de sfera 
impulsurilor, a instinctelor, a destinului, a planurilor de viitor, a demersurilor pe cale 
verbală, a comunicărilor complexe, în spaţii extinse, între state, între provincii, între 
regiuni. Tandemul succes-insucces va domina întreaga săptămână, ca şi cum ar fi nod 
energetic între ultimii aproximativ 160 de ani şi următorul secol, dar, pentru că existenţa 
umană individuală nu cunoaşte întinderi temporale atât de mari, cei mai mulţi se vor 
consuma cu percepţii limitate asupra vieţii, refuzând să-şi vadă propria existenţă, propriul 
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destin plasat într-un context istoric atât de important ca acesta de acum. Politica struţului 
va fi preferată săptămâna aceasta, însă fără vreun succes şi vom avea ocazia să înţelegem 
acest lucru la finalul săptămânii când Soarele va trece în Peşti şi va împlini conjuncţia cu 
Neptun. 

Fiind o săptămână încărcată, cu multe conjuncturi, ea presupune şi un avertisment 
sintetic despre care, dacă nu am studia astrologia sau alte ştiinţe ezoterice capabile să ne 
pună la dispoziţie instrumente previzionale eficiente, am afla abia duminică, atunci când 
privind retrospectiva a ceea ce ni s-a întâmplat de-a lungul celor şapte zile toate vor avea 
înţeles, încărcând perioada cu suferinţă, durere, lipsuri, absenţa perspectivei. Este vorba 
despre modestie şi despre a anula agresivitatea potenţială (percepută de cei care uzează de 
simţurile subtile) sau implicită prin echidistanţă, verticalitate, demnitate şi acceptare. 

 
 
Luni, 13 februarie 

Luni  13- 2-2012  0:01    Luna (Lib) --> Scorpio 
Luni  13- 2-2012  0:35    Luna (Sco) Tri (Pis) Neptune 
Luni  13- 2-2012  7:11    Luna (Sco) Opp (Tau) Jupiter 
Luni  13- 2-2012  7:27    Luna (Sco) Tri (Pis) Chiron 
Luni  13- 2-2012 10:59    Luna (Sco) Opp (Tau) Lilith 
Luni  13- 2-2012 14:44    Luna (Sco) Sex (Cap) Pluto 
Luni  13- 2-2012 20:43 Mercury (Aqu) Tri [Lib] Saturn 

 
Chiar la miezul nopţii, Luna intră în Scorpion schimbând direcţia gândurilor şi 

aducând primele semnale ale unei modificări importante de vibraţie. De fiecare dată când 
Luna trece prin Scorpion, oamenii devin mai critici, se îndoiesc uşor de sentimentele lor, 
oferă răspunsuri cu sensuri dihotomice şi au o satisfacţie majoră în a strica acele relaţii 
care nu au trecut deloc încercarea timpului, care nu s-au putut susţine prin proba de foc a 
maturităţii. În intimitate, cel dominat de Luna din Scorpion oferă cel mai puternic 
argument în favoarea neputinţei de a gândi limpede, de a striga din cerul cel mai întunecat 
că întreaga lume este aşa cum i se arată lui, nu cum visează alţii, şi că doreşte, prin aceste 
semne de forţă şi deopotrivă neputinţă, să-şi afişeze faţă de anturaj natura umană plină de 
slăbiciuni, complicaţii şi dureri, dar şi pe cea superioară, atentă la detalii, plină de forţă şi 
ambiţie. În duplicitatea ei amplificată cu fiecare oră, de la intrarea sa în Scorpion, Luna, 
prin tandemul trigon-opoziţie-trigon-opoziţie-sextil-trigon, adică trigon cu Neptun, 
opoziţie cu Jupiter, trigon cu Chiron, opozitei cu Lilith, sextil cu Pluton şi trigonul Mercur-
Saturn, ne frământă gândurile şi ne pune în faţa acestei dileme complicate: sunt om, deci 
slab, dar când sunt puternic ce sunt de fapt? Căutarea sensului, apropierea de ton şi apoi 
depărtarea de el, goană după o confirmare şi neputinţa de a stagna un interval suficient de 
lung de timp pentru a stabiliza o acţiune în sfera socială sau personală, ne va tulbura azi şi 
ne va consuma din resurse pentru un scop pe care nu reuşim să-l indicăm în mod precis. 
La suprafaţă vom părea trişti, în adâncimile sufletului ne vom bucura că nu am luat contact 
cu nenorociri şi mai mari şi aceste două direcţii ne duc într-o scenă complicată în care 
suntem şi victima, şi torţionarul, şi suferinţa, şi sublimarea, şi înţelegerea, şi îndoiala, toate 
într-un aliaj teribil. 

Până în preajma orei 15,00, Luna îşi încheie aspectele pe care şi le-a programat 
pentru azi şi intrăm în sfera de acţiune a trigonului Mercur-Saturn, cu ambele planete în 
exaltare şi cu Saturn care, fiind retrograd, se întoarce, nu asemenea criminalului la locul 
faptei, ci asemenea funcţionarului care nu este mulţumit de controlul efectuat şi îşi 
programează o revenirea în acelaşi sector pentru a verifica dacă au fost respectate 
recomandările pe care le-a făcut anterior. Intenţia, cea care ne cuprinde prin aceste vibraţii 
astrale, nu pare să aibă vreo finalitate pentru că nu am avut anterior, relativ recent, un 
trigon Mercur-Saturn, cu Saturn direct, spre care acum să se îndrepte vibraţia astrală. 
Aşadar, Saturn se întoarce, dar în gol şi doreşte doar să rectifice, fără să există ca reper un 
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control personal efectuat anterior, ceea ce ne va aduce într-o mare nebuloasă. Pentru că 
tendinţa de întoarcere există, mesajul, pozitiv, de altfel, fiind vorba de trigonul între două 
planete aflate în exaltare, ne face să ne amestecăm în treburile altora, să căutăm, să 
rectificăm treburile altora, să ne atribuim merite pe care nu le avem, să decidem în locul 
altora, să ne repezim ca un vultur asupra unei victime cărei i-a fost pusă această etichetă 
într-un context sumbru, când nimeni nu gândea clar, în iunie 2011. Nu se va ţine însă 
seama de schimbările care au survenit în ultimul timp, de modificările legislative, de noile 
prerogative ale aparatului de conducere, ci se va încerca repararea unei greşeli care nu este 
al celui care va acţiona azi. 

Acest paradox ţine de actele redactate, decizii ale unei instante judecătoreşti, ale 
unei autorităţi administrative, de defecţiuni în funcţionarea unui aparat, de pierderea 
informaţiei, ascunderea, răstălmăcirea sau încadrarea ei într-un cadru legal, cel care este 
acum în vigoare. 

Aşadar, cu cele mai bune intenţii, cele două planete, discutând în termeni amiabili, 
ajung să strice un echilibru fragil pentru că nu au răbdarea necesară să asculte, 
considerând că ştiu cum să procedeze, că ştiu totul, că recunosc pattern-ul, că ştiu care va fi 
finalitatea acţiunii. Această defecţiune poate fi reparată parţial la începutul lui iunie 2012, 
la urmatorul trigon dintre cele doi, când Mercur se va afla în domiciliu, iar Saturn în 
ultimele sale 20 de zile de retrogradare în Balanţă. 

Această defecţiune ne va priva însă de un drept, de un aparat, de o informaţie, de o 
cale de atac pe care ar fi trebuit să o folosim pentru a depăşi contextul şi a-l duce la nou 
nivel. 

În sfera personală această obsesie a reparării poate acutiza conflictul între generaţii, 
amplificând orgoliul de a şti în ambele sale valenţe, cel al experienţei (Saturn, persoanele 
în vârstă) şi cel al contactului cu informaţia prezentului continuu (Mercur, persoanele 
tinere). Balansul care se construieşte acum din cele două direcţii va suferi de lipsa de 
spaţiu, va avea nevoie de extindere, iar contextul astral al zilei nu aduce aşa ceva, ci  
dimpotrivă, Luna în Scorpion scufundă ideile, opoziţia sa cu Jupiter contractă, evaporă şi 
concentrează soluţia prin deshidratare (reducerea sau suprimarea emoţiilor), în timp ce 
Saturn nu se poate extinde decât în sfera ideilor, iar acum prin retrogradarea caută să-şi 
ascundă acest neajuns prin citare, note de subsol, trimiteri spre bibliografie, ascunderea 
personalităţii sale în hainele unor alte gânduri, mult mai flexibilă şi mult mai puternică. 

Prin urmare, combinaţie Scorpion-Vărsător-Balanţă ne pune în mare dificultate 
sănătatea gândirii, puterea de a lua decizii corecte şi discreţia de care ar trebui să dăm 
dovadă atunci când ne animă o curiozitate puternică în a ne amesteca acolo unde nu 
trebuie. Fie că ne vom lăsa consumaţi în totalitate de această curiozitate, trecând în planul 
secund gândirea serioasă, practică, bunul simţ, respectul faţă de un apropiat sau anumite 
principii de viaţă ce ţin de convieţuirea în bune condiţii, finalitatea va fi una care va strica 
un demers, care va grăbi consumarea lui într-o direcţie eronată sau insuficient gândită. În 
felul acesta, ajungem să ne depărtăm de la propriile angajamente, să dorim susţinerea unui 
individ care va deveni un inamic redutabil în viitor sau să alegem un drum care să nu ne 
ducă spre victorie. 

13 februarie este deci o zi de ezitare, de emitere a unor judecăţi duplicitare în care să 
urmărim să demonstrăm o calitate într-un moment nepotrivit. Dacă în zona publică a 
impune într-un moment nepotrivit un standard poate fi trecut cu vederea mai ales acum 
când oamenii sunt agitaţi din cauza altor aspecte, motivând lipsa banilor, frământările 
politice şi economice ale lumii, în sfera personală a încălca intimitatea cuiva, chiar şi cu 
intenţia de a-i face bine, duce la situaţii penibile, poate chiar conflictuale. Circulaţia 
informaţiilor, a mărfurilor, a valorilor este azi supusă riscului. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne desprinde azi de filosofie şi de a 
vedea viaţa din punct de vedere practic, prin bunul simţ elementar. 
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Marţi, 14 februarie 
Marti  14- 2-2012  3:37 Mercury (Aqu) --> Pisces 
Marti  14- 2-2012  8:46 Mercury (Pis) Con (Pis) Neptune 
Marti  14- 2-2012 10:06    Luna (Sco) Sex [Vir] Mars 
Marti  14- 2-2012 19:03     Sun (Aqu) Squ (Sco) Luna (Half Moon) 

 
Înainte de ivirea zorilor, Mercur intră în Peşti, trecând de la exaltare la exil, de la 

supremaţia gândirii, elevarea structurilor mentale prin comunicare la mai multe nivele, la 
o restricţie a emoţiilor din considerente materiale, dintr-o înţelegere deficitară a 
contextului social, dintr-o raportare la un mod retractil de a privi lucrurile, de a înţelege 
fenomenul şi de a întoarce lumea la probleme mai vechi, de natură materială, pe care să le 
rezolve prin dizolvare, prin anulare, să le distrugă sau, pur şi simplu, să le sustragă dreptul 
sau statutul de problemă. Mercur în Peşti le pune oamenilor probleme sufleteşti, însă nu în 
mod superior, nu exemplar, ci prin drame relaţionale, prin refuzuri suspecte sau retragerea 
dintr-un demers când părea că acesta are mai mult avânt sau succes. Toate se răstoarnă cu 
Mercur în Peşti, toate să retrag spre un loc ascuns, toate se răstălmăcesc şi ceea ce 
nemulţumeşte sau enervează devine mult mai evident decât era în urmă cu câteva 
săptămâni. Astfel până pe 2 martie, când Mercur va trece în Berbec, ne vom îndrepta spre 
esenţa lucrurilor, pentru că exilul lui Mercur în Peşti spre aceasta ne îndreaptă. 

Dacă relaţiile cu valorile materiale sunt supuse unui stres, devin lipsite de suport 
material sau nu mai reprezintă o prioritate a vieţii şi stabilităţii, oamenii, cei care 
interacţionează prin sentimente, care se implică într-un schimb afectiv major, care se 
iubesc sau se urăsc, ajung acum să dea valorii afective o mare importanţă. Totuşi, Mercur, 
la puţin timp de la intrarea sa în Peşti, ne pune în faţa unei noi dimensiuni a vieţii prin 
conjuncţia cu Neptun. Ceea ce ne inspiră, elementul de care ne dezice, sentimentul pe care 
îl vom promova azi devine un etalon, generând un comportament superior prin extindere, 
redimensionare sau manifestare într-un spaţiu foarte larg. Spre exemplu, nu mama devine 
elementul principal al ecuaţiei, ci faptul că e mamă româncă, nu evenimentul istoric va fi 
important, ci faptul că el reprezintă un reper al devenirii unui popor. Astfel, prin exilul lui 
Mercur şi prin sentimentul de neapartenenţă pe care îl evidenţiază, ajungem să 
descoperim noi valori, să vedem realitatea cu alţi ochi, să nu ne mai temem de greşeli şi 
nici de suferinţă sau de durere. Pentru că ramificaţia este lansată spre spaţii extinse, spre 
mari idei, sentimente complicate, amestecate, de dragoste, sacrificiu, dispreţ, refuz sau 
tăcere adâncă, aproape metafizică, manifestarea pe zona publică, schema de acţiune a 
populaţiei, vor fi uşor haotic inserate în strategiile guvernelor, în aplicarea dezideratelor ce, 
în prima jumătate a lunii februarie, au fost lansate cu atâta intensitate. Dacă se scapă de 
sub control revolta, forţa retractilă a egregorurilor duce la ruperea alianţelor, la dezicere, la 
refuzul de a lărgi o structură expansionistă. Dacă se caută informarea grupurilor, a 
populaţiei folosindu-se sloganuri din primele două săptămânii ale lunii februarie, care, la 
rândul lor, au fost susţinute de forfota socială din ianuarie 2012, pasul devenirii 
individuale va trece printr-o agitaţie, poate chiar o degringoladă din care, timp de două 
săptămână, adică până pe 2 martie, nimeni nu va înţelege nimic. 

Oamenii se vor alege însă cu mai multă experienţă, cu mai multe informaţii despre 
relaţiile lor sociale, despre impactul pe care-l au asupra celor din jur, despre înţelepciune, 
despre renunţare, sacrificiu sau seriozitate, despre valoarea pe care o au fiinţa umană, 
sufletul, etaloanele morale. Până pe 2 martie, se va produce o răsturnare a valorilor depuse 
în memorie, a ideii de dragoste, de afecţiune, iar oamenii îşi vor căuta modalităţi de 
exprimare încât să-şi valorizeze propria existenţă prin perceptele sentimentelor şi mai 
puţin prin cele ale regulilor, schemelor rigide, a banilor, schimbului de mărfuri, legiferării 
sau alte mijloace de natură administrativă. 

Îndreptându-se spre calitatea sufletului, spre cea a educaţiei, mulţi se vor simţi 
atraşi mai mult spre studiu, spre lectură, spre muzică, spre ştiinţele exacte sau, fiind vorba 
de spaţii mari, extinderi, profunzimi, de sistemul solar, de cosmos în general, de astrologie, 
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de fenomenele cereşti, de misticism sau iluminare. Pe toate acestea le vor integra în 
propria dimensiune a vieţii şi unii, care au la bază un sistem moral valoros, vor comporta 
acum un salt, fără să-l atribuie deschiderii speciale pe care o vor comporta în aceste două 
săptămâni, ci doar pe efectul în timp a studiului. 

În a doua parte a zilei, după ce Lună şi Marte trec printr-un sextil, careul dintre 
luminarii (Ultimul Pătrar) ne aduce, prin evenimente de mică amploare, pe care de multe 
ori le numim “nimicuri”, o discontinuitate în gândire, în exprimarea sentimentelor. Ceea ce 
se va întâmpla în a doua aparte a zilei cu cât ne apare mai clar şi mai lucid, cu câte este mai 
dinamic şi constructiv, cu atât ne dezamăgeşte mai mult, pentru că nouă, oamenilor, nu ne 
este dat să vedem adevărul fără o pregătire prealabilă. Rostul acestor adevăruri este acela 
de a ne linişti, de a nu le mai permite să ne tulbure conştiinţa, să ne detaşăm conştient de 
aceste neajunsuri pentru a putea merge mai departe. A lăsa în urmă o complicaţie, o 
durere, un stres, o mânie, chiar dacă ea este susţinută pe o nedreptate venită din partea 
celorlalţi face parte din experienţa vieţii. Oamenii sunt, asemenea apei, fiinţe emoţionale, 
înzestrate cu o memorie amplă, multidimensională asupra căreia nu au acces în mod 
conştient. Când se întâmplă să se deschidă cerurile, ca acum, pentru a nu cădea sub povara 
Adevărului, are nevoie să se unduiască asemenea trestiei, dar să-şi şi menţină verticalitatea 
morală şi seriozitatea. Şi când spun NU şi când spun DA ţinta nu trebuie să fie ecoul 
atitudinii din prezent, ci valorizarea întregii fiinţe şi, deopotrivă, echilibru său în această 
manifestare a vieţii. A spune DA sau NU înseamnă o undă, un val, nu marea însăşi. 

Prin urmare, 14 februarie ne introduce într-o altă stare de spirit. Această nouă 
atitudine nu se referă la gândire sau simţire în mod exclusiv, ci le combină pe acestea 
pentru a da naştere unui ideal comun în care fiinţele să înţeleagă deopotrivă că pot activa 
ca entităţi individualizate, dar şi ca fiinţe sociale, dispuse să coordoneze, să verifice, să 
analizeze, să sporească sau să se dezică de idealuri de grup, adică să combine cele două 
direcţii pentru a gusta din libertatea de a fi, nu doar din cea de a simţi sau gândi, privite 
disparat. Zodia Peşti, atunci când este analizată în afara acestui context amplu, de 
extindere, de redimensionare a vieţii, de amestec între terminaţii şi miez, duce la teamă, 
convulsii, respingerea realităţii sau a misticismului, a valorilor umane. Deşi elementul 
imprevizibil este din capul locului o trăsătură a semnelor de aer, Peştii reuşesc să fie mai 
imprevizibili decât toate zodiile la un loc, prin activarea în social fără a se dezice de un Eu 
misterios, ce poate deveni uneori o adevărată conştiinţă a vocaţiei, ca dovadă a faptului că 
au evoluat din Săgetător (superioritatea unui talent). Cu Mercur în Peşti reuşim să ne 
scăldăm în ape unde se deplasează mai mulţi curenţi şi unde peşti minunaţi, multicolori 
alternează cu cei răpitori într-o plutire coordonată după alte reguli. Memoria 
supradimensionată a Peştilor nu are însă o ţintă, ea se întinde după o gravitaţie socio-
culturală, asemenea apei, fără a-şi pierde calitatea, proprietăţile devenind, în funcţie de 
albie, un izvor rece de munte sau marea însăşi. 

Nu trebuie să uităm că Mercur trece prin Peşti repede, şi tot repede trece şi prin 
conjuncţia cu Neptun, deci curenţii interni, motivaţiile vor avea o viteză cam mare pentru 
cât de importante sunt problemele şi multe le vom strica înainte de a le vedea finalizate. 
Cel mai accesibil ne va fi sentimentul de neapartenenţă, adică de a ne dezice de ceea ce nu 
putem cuprinde, înţelege, consulta, citit, absoarbe. Azi luăm contact cu începutul, iar zilele 
următoare, din acest punct de vedere, nu vor fi cu mult mai diferite, ci doar mai ample 
pentru că, apropiindu-se de momentul 2 martie, când Mercur trece în Berbec, ne vedem 
din ce în ce mai în largul marii, cu mai multe şanse de a găsi corabia scufundată cu tot cu 
comori sau cu mai puţine speranţe de supravieţuire. Asta ne va amplifica ambiţia de a 
merge mai departe, de a ne ridica rapid pe un nivel superior sau de a ne dezice de multe 
dintre valorile pe care le-am cultivat până acum. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne exprima fiecare după propria 
măsură, după propria putere şi nivel de înţelegere aşa cum ne învaţă R.Tagore “Apa-ntr-un 
pahar scânteie toată, apa-n mare e întunecată.” 
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Miercuri, 15 februarie 
Miercuri  15- 2-2012  2:56    Luna (Sco) --> Sagittarius 
Miercuri  15- 2-2012  3:39    Luna (Sag) Squ (Pis) Neptune 
Miercuri  15- 2-2012  3:39 Jupiter (Tau) Sex (Pis) Chiron 
Miercuri  15- 2-2012  6:27    Luna (Sag) Squ (Pis) Mercury 
Miercuri  15- 2-2012  7:05    Luna (Sag) Tri (Ari) Uranus 
Miercuri  15- 2-2012 10:18    Luna (Sag) Con (Sag) Juno 
Miercuri  15- 2-2012 10:46    Luna (Sag) Squ (Pis) Chiron 
Miercuri  15- 2-2012 17:52    Luna (Sag) Tri (Ari) Venus 
Miercuri  15- 2-2012 20:32   Venus (Ari) Squ (Cap) Pluto 
Miercuri  15- 2-2012 21:07    Luna (Sag) Con [Sag] Node 

 
15 februarie ne aduce 10 evenimente astrale împlinite la unghi perfect, deci o suită 

întreagă de predispoziţii pe un alt fundal, cel dat de Lună în Săgetător, de dorinţa de 
progres, de a valoriza propria existenţă şi de a ne oferi prilejul minunat prin care să ne 
schimbăm atitudinea mentală şi afectivă faţă de anturaj şi a fi mai degajaţi şi mai liniştiţi în 
privinţa pericolelor ce le presupune contactele cu o societate aflată în plină transformare. 

În primul rând Luna în Săgetător ne ajută să ne destindem, să râdem mai mult, să 
ne exprimăm gândurile, să fim veseli, să reacţionăm la glumele pe care le auzim şi să 
vedem viaţa printr-o notă jovială, chiar şi atunci când pare tragică. Acest fundal, în care 
atmosfera se mai încălzeşte puţin, în care oamenii comunică mai uşor, îşi zâmbesc mai 
uşor, Jupiter şi Chiron îşi împlinesc sextilul lor pe care îl construiesc încă din 2011. Spre 
seară, când credem că am înţeles multe despre viaţă, despre calitatea ei şi despre 
finalitatea demersurilor iniţiate în prima jumătate a zilei, Venus şi Pluton trec prin careu şi 
ne pun, în paralel cu ceea ce vine dinspre Jupiter şi Chiron, în faţa unor drame emoţionale, 
a fricii de singurătate, a durerilor în jumătatea inferioară a corpului, generând o voluptate 
periculoasă care duce, prin neîmplinire, la frustrare. 

Până la ivirea zorilor, Luna din Săgetător ne implică în călătorii astrale, în vise 
intense sau, pentru cei care lucrează în timpul nopţii, într-o supradimensionare a 
potenţialului apropiindu-i de risc, aventură, ignorarea pericolului care implică folosirea 
necontrolată a imaginaţiei. Dialogul interior este cel care pune stăpânire pe structura 
mentală în timpul nopţii, iar, de dimineaţă, când Luna şi Uranus împlinesc un trigon să 
căutăm sensul activităţii nocturne, prin a ne apropia de culorile sau imaginile care ne-au 
apărut în vis ori să căutăm înţelesul a ceea ce am visat. Orice am face în timpul zilei, oricât 
de mult va interveni careul pe care Luna îl împlineşte, în preajma orei 11:00, cu Chiron, 
faptul că Luna întreagă zi se află în fereastra conjuncţiei cu Junon, care face careu la 
Steliumul de pe finalul Vărsătorului şi începutul Peştilor (Soare, Neptun, Mercur, Chiron) 
şi trigon la Uranus şi Venus din Berbec, ne va amplifica dorinţa de aventură, de a combate 
plictiseala, stresul, rutina vieţii, de a ne părăsi cadrul anost al camerei de lucru şi de a ne 
plimba într-un alt decor, de a lua contact cu o altă literatură, de a citi un alt autor, de a ne 
delecta cu secvenţe umoristice, adică de a căuta să ne valorizăm viaţa şi de a o amplasa 
într-un alt spaţiu, cu un alt decor, cu alte relaţii. Această dorinţă de reîmprospătare îi poate 
duce pe unii în postura de a se exprima intens şi dinamic aşa cum sunt în interior, fără 
cosmetizări sau acrobaţii comportamentale, aşa cum le este construit sufletul. 

Săgetătorul, aşa cum îl vedem acum, pentru că provine dintr-o Fecioară evoluată, 
are înscris în percepţiile sale datoria ca mod de operare, ca mijloc de afirmare, de reglare a 
relaţiilor dintre oameni, motivând prin această nobleţe, eleganţă, rafinamentul, 
echidistanţa, împlinirea socială, toate cele care stau pavăză pentru un comportament bun, 
corect, pozitiv. Datoria, aşa cum o vom percepe azi, este un voal, un element care ne 
disimulează dorinţele şi ne duc spre experienţe de viaţă asupra cărora, în trecut, nu prea 
departe, la începutul acestei luni, când Mercur se află în exaltare (Vărsător) nu am putut 
interveni. Acum prin legătura subtilă dintre trăsăturile lui Mercur din Peşti şi cele ale Lunii 
din Săgetător, se accede la o formă de justificare sensibil deranjantă de viteza cu care 
suntem invitaţi de contextul astral (trecerea rapidă a lui Mercur prin Peşti) să înţelegem, să 
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acceptăm sau să ne desprindem de probleme. Multe le vom muşamaliza, le vom ascunde, le 
vom ignora cu zâmbetul pe buze, cu sentimentul că, de vreme ce am invocat situaţii 
similare din trecut, cu tot arsenalul din dotare (început, derulare, finalitate), am şi rezolvat 
problema. 

Aceste complicaţii de ordin personal sunt cele care vor da amploare careului Venus-
Pluton şi doar prin acest elemente nerezolvate (indiferent că motivul este perceput 
conştient sau nu) devin surse de tensiune şi conflict, seminţe de scandal, de refuz al unui 
sprijin şi de stres suplimentar alimentat de neîncredere. Şi acestea, ca şi cele cu care am 
luat contact ieri, când Mercur a intrat în Peşti, trebuie sublimate sau măcar aduse în zona 
neutră pentru a nu genera, la rândul lor, efecte secundare prin autosusţinere. 

Tulburând în aşa mod sfera privată a vieţii, în zona publică oamenii, chiar dacă vor 
avea un mesaj clar, un scop precis, unul pozitiv de altfel (sextil Jupiter-Chiron), vor vorbi 
pe rând şi se vor înţelege separat, iar această defazare, ce se va menţine şi mâine, pune la 
grea încercare răbdarea, modul cum este transferată informaţia, înţelegerea, chiar 
circumstanţele atenuante de care trebuie să beneficieze orice context social când se 
confruntă cu situaţi de acest fel. 

Lovitura sub centură ne-o dă această zi prin ultimul eveniment al său, conjuncţia 
Lunii cu Capul Dragonului, adică iniţierea unui nou ciclu draconitic care, prin ascendentul 
momentului din Balanţă, o lezează pe Venus prin careul cu Pluton, în postura de 
guvernator. Aproape că nu vom sesiza că intrăm într-un nou sector, într-o nouă 
dimensiune socio-comportamentală, pentru că, menţinându-se protagoniştii, se menţine şi 
tensiunea internă, tendinţa de a face pasul înapoi, de a repune în drepturi pe cea mai 
nepotrivită persoană, de a coordona o activitate dintr-o altă încăpere, nu prin telefon, ci 
prin viu grai, pe un ton ridicat în aşa fel încât să se audă prin pereţii groşi. Este lesne de 
observat că suntem conduşi de contextul astral să facem fapte mai mari decât ne ţine capul 
sau volumul glasului şi oboseala se instaurează suspect de repede. Aceste trăsături sunt 
valabile până pe 14 martie când Luna şi Capul Dragonului se vor întâlni din nou. Până 
atunci, mai exact până pe 5 martie când Venus părăseşte exilul său din Berbec şi intră în 
domiciliul din Taur, temperamentul ne va da bătăi de cap, dorinţa de a ne exprima într-un 
mod nou, de a domina totul prin exemplu, voluptate, apropiere, schemă de lucru, efort, 
exemplu personal, pentru că vom înţelegere repede că până pe 2 martie, când Mercur trece 
în Berbec, nu prea putem lucra coerent cu informaţiile. 

Prin urmare, 15 februarie este o zi de consum intern pe fondul unei schimbări 
considerabile a registrului comportamental. Mulţi vor striga, vor vorbi pe un ton ridicat, pe 
mai multe voci, fără a fi ascultaţi, fără a obţine vreun beneficiu din asta, fără a ne pune 
problema că insistând în acest demers devenim dificili, incomozi faţă de anturaj. 

Legătura dintre consolare şi înţelegere, dintre echilibru şi instabilitate devine azi 
vizibilă prin sentimentul datoriei. Acesta ne ridică, dar ne şi coboară, ne constrânge să 
acţionăm când cu sentimentul, când cu gândul, căutând să ne găsim canalul necesar pentru 
a duce mai departe un demers. 

Avertizarea şi recomandarea acestei zile se îndreaptă spre o zonă a confuziilor, a 
justificărilor ce sunt legate de nevoia de a invoca o datorie, o responsabilitate. Poate nu mai 
este necesar să ducem în spate o sarcină, poate nu mai este necesar să ne asumăm un risc 
atât de mare şi nici să ducem pe umeri greutatea în locul celorlalţi. De aceea pasul 
destinului pe care ni-l aduce această zi este unul de trezire la realitate. Fiţi lucizi, 
responsabili, respectuoşi, sinceri după cum vă este sistemul de valori pe care îl promovaţi, 
dar nu excesiv de îndatoraţi pentru a vă justifica, prin aceasta, caracterul pozitiv al 
personalităţii. 
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Joi, 16 februarie 
Joi 16- 2-2012 12:46    Luna (Sag) Squ [Vir] Mars 
Joi 16- 2-2012 14:18 Mercury (Pis) Squ (Sag) Juno 
Joi 16- 2-2012 16:13 Mercury (Pis) Con (Pis) Chiron 
Joi 16- 2-2012 18:06 Mercury (Pis) Sex (Tau) Jupiter 

 
Careul Lunii cu Marte, împlinit în mijlocul acestei zile, ne introduce într-o 

atmosferă a complicaţiilor relaţionale, cele care ţin de lipsa de control, ieşirile 
temperamentale, criticismul nejustificat, dar şi al celui indicat de iubirile pătimaşe, gelozie, 
invidie, posesivitate. Prin aceste aspecte azi ne amintim una dintre cele mai mari şi mai 
aberante justificări a limitării modalităţii de exprimare a sentimentelor pe care omul 
modern a inventat-o: “Este gelos/geloasă, deci mă iubeşte!”. Prima parte a zilei, chiar dacă 
ne menţine în această defazare cu care am luat contact ieri, exprimarea sentimentelor prin 
complexele de inferioritate ne ţine pe loc şi ne fac să ne bucurăm de căldura unei mlaştini 
invocând motivul că murdăria cu care ne ungem pe copurile fizic, mental său emoţional 
este una terapeutică. În felul acesta, ajungem, ca ieri, la conceptul de datorie, însă prin 
suferinţă, prin crize de personalitate, prin nemulţumire, incertitudine şi un criticism 
necontrolat. Luna în Săgetător, când se exprimă negativ, aşa ca acum ne aduce în postura 
de a fi incomozi pentru cei din jur prin reguli, critici, aprecieri, completări, adăugiri, 
informaţii suplimentare inserate în subsolul paginii, corectări asupra comportamentului, 
însă nu cu atitudinea celui care se vede în postura de ghid, ci din a celuia care se erijează în 
profesor, îndrumător. Pentru că sentimentul datoriei nu este un element simplu pe care îl 
preluăm prin admiraţie sau mimetism, aşa cum se întâmplă cu altele, mai ales în cazul 
Lunii, specialista la capitolul mimetism, ci unul de factură karmică, legătura dintre zodiile 
Fecioară şi Săgetător se va situa pe un alt nivel decât cel pe care îl foloseşte în mod curente 
astrologia previzională. Ea va face, deci, legătura între elementele de personalitate din 
perspectiva cauzelor, a seriei de fapte care, perpetuate un timp îndelungat, au creat 
deprinderi şi abilităţi. Simţul datoriei este o abilitate confundată adesea cu seriozitatea, 
moment în care el devine inutil sau o greutate care trage sufletul în jos, îl pune în posturi 
penibile şi nu-i permite să evolueze, ceea ce nu este cazul acum. 

Acum, când Mercur se întâlneşte cu Junon într-un careu, cu Chiron în conjuncţie şi 
cu Jupiter în sextil, întăreşte atât steliumul care se construieşte pe final de Vărsător 
(Soarele) şi început de Peşti (Neptun, Mercur, Chiron), cât şi triunghiul minor ce îl are ca 
focar, prin asocieri provocat de conjuncţiile interactive, abordate în interiorul Stelimului 
indicat mai sus, cu Pluton şi Jupiter situate în cele două extremităţi ale triunghiului minor. 
Acestui tablou i se poate alătura relaţia de inconjuncţie pe care Junon şi Jupiter o 
construiesc, în limita orbului de 2 grade, încă de la începutul lunii februarie, care aduce un 
element pozitiv din două direcţii indicate de două Yoduri virtuale: 

1. cel cu vârful în poziţia lui Jupiter şi baza la gradul 4 Săgetător şi gradul 4 Balanţă; 
2. cel cu vârful în poziţia lui Junon şi baza în gradul 4 Taur şi gradul 4 Rac. 
Aceste două Yoduri virtuale ne lămuresc în privinţa sensului vibraţiei astrale 

generată de Mercur prin cele trei aspecte pe care le împlineşte azi. 
Mercur este o planetă duplicitară şi în orice aspect, avânt calitatea de mesager, se 

încarcă relativ uşor cu vibraţia dominantă cu care planeta intervine în ecuaţie. El este uşor 
de coordonat, simplu de pus pe un drum şi i se poate oferi elan fără un prea mare efort. 
Cele două Yoduri virtuale ne indica două direcţii importante: identificarea unui cadru 
social onest (Jupiter focar) şi necesitatea unui reper moral (Junon focar). 

Când se pune problema identificării unui cadru social onest, cele trei unghiuri ţes o 
urzeală deasă care se poate rupe sub presiunea propriei greutăţi. A masca sentimentul 
datoriei, a-l duce în plan secund, a-l ciunţi, a-l fragmenta pentru a încăpea într-un articol 
vestimentar impropriu, ca în "Cenuşăreasa", ne limitează direcţia de deplasare, schema de 
lucru şi ne pune în postura de a schimba auditoriu, reducând arealul. La prima vedere, 
avem de-a face cu o inhibiţie pe moment, un trac, o neputinţă de a depăşi un impediment 



2012 – ANALIZA ASUPRA TRANZITELOR                     Fii în profunzime!  

 © Gheorghi ţă Coşer, 2012 79 

de ordin personal, dar cu cât avansăm spre seara acestei zile cu atât mai mult înţelegem că 
nu reuşim să ne facem înţeleşi, că mesajul nu poate fi implementat şi că nu putem să 
folosim un limbaj adecvat după cum ne este cerut. Relativ simplu, că suntem sau nu 
cunoscători de astrologie, facem trimitere la contextul social, la marasmul vieţii cotidiene, 
la lipsa de scrupule de care dau dovadă cei care ţintesc funcţii, dar şi de un context social-
politic tulbur, iar paradoxul poate merge mai departe spre a devia de la adevăratul motiv, 
invocându-se că nu lipsa de comunicare este de vină, ci contextul lunii ianuarie 2012, când 
s-a evidenţiat refuzul de a spune adevărul, de a produce schimbări în planul social, chiar 
dacă ele sunt anarhice. Întregul context ni se înfăţişează ca şi cum am încerca să sădim o 
orhidee în Piaţa Victoriei şi nu va comenta nimeni că e improprie amplasarea seminţei 
acolo, ci va interzice individului să o îngrijească aşa cum se cuvine. 

Când se pune  problema identificării unui reper moral (Junon focar) fundalul 
întreţinut de Mercur aduce o supradimensionare a funcţiei sale mentale, pentru că el nu va 
acţiona doar ca promotor al trăsăturilor zodiei Peşti pe care o traversează, ci prin prisma 
careului cu Junon (conflicte de interese) conjuncţiei cu Chiron (supraapreciere 
argumentată) sau prin intermediul sextilului cu Jupiter (brainstorming). În felul acesta, 
ceea ce este personal este expulzat din viaţa personală şi afişat în societate ca etalon pentru 
grup, ceea ce implică şi riscul de a expune intimităţi care nu trebuie să ajungă în zona 
publică. Relaţia cu valorile financiare sau materiale ies din zona indiferenţei şi vor căuta o 
rezolvare imediată, ceea ce duce la decizii în grabă, prin apeluri alese prin conflict intern, 
nu prin gândire echilibrată. 

Cele două direcţii ale lui Mercur, ce vor integra vibraţiile sintetice ale unghiurilor 
împlinite azi, vor înclina totuşi mai mult spre moralitate şi mai puţin spre activităţi cu 
caracter materialist. Nu este un secret că Mercur în Peşti poate acţiona în egală măsură în 
ambele direcţii, dar moştenirea zilei anterioare va înclina spre a simţi mai mult şi a acţiona 
mai puţin. În forul său interior, omul va şti, însă, că ambele direcţii vor fi active şi va oscila 
între acestea bucurându-se de singurul privilegiu pe care îl conferă ziua: libertatea de a 
simţi. 

Prin urmare, 16 februarie este o zi a unduirilor comportamentale într-un cadru 
personal şi a blocajelor aplicate demersurilor sociale. Deşi, având parte de un sextil 
Mercur-Jupiter, demersurile pe zonă publică par să se soluţioneze brusc, din neant, fără 
vreun efort sau ca urmare a unor etape anterioare, faptul că azi Mercur împlineşte careul 
cu Junon şi sextil cu Jupiter activează Yodurile virtuale pe care cele două planete le 
construiesc, deviind şansa spre două zone (identificarea unui cadru social onest (Jupiter 
focar) şi necesitatea unui reper moral (Junon focar)) şi, pentru împlinirea ei, se cere un 
nou probatoriu, noi condiţii de acţiune ceea ce nu va permite împlinirea demersurilor de la 
sine, punându-i pe cei mai mulţi în dificultate. Celor care până acum au avut probleme de 
factură socială sau medicală, destabilizarea lui Mercur de azi le aduce somatizare pe stres, 
acutizarea unor afecţiuni pe încordare psihică, pe grijă. Foamea este un element care va 
interveni azi ca o piedică, fie pentru că nu mai sunt respectate mesele, aşa cum erau ele 
până acum, fie pentru că ea se intensifică în mod nejustificat ca şi cum organismul se 
pregăteşte pentru o bătălie şi are nevoie  să-şi refacă rezervele. 

În zona publică tensiunile şi dilemele unei vieţi personale complicate pot duce la un 
săvârşirea unui compromis, dar, în mod surprinzător, pot oferi şi o nouă perspectivă prin 
expunere. Cei care nu s-au putut desprinde de o greutate a vieţii lor pot fi azi forţaţi să o 
facă, adică să lase în urmă o relaţie păguboasă, să întrerupă un stil de viaţă greşit, să nu-şi 
mai piardă timpul în activităţi inutile, ci să dea vieţii sale un rost pozitiv, fie şi numai 
parţial. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a evita extremele şi de a ne lăsa 
coordonaţi de calitatea feedback-ului. 
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Vineri, 17 februarie 
Vineri 17- 2-2012  3:07     Sun (Aqu) Sex (Sag) Moon 
Vineri 17- 2-2012  6:02    Luna (Sag) Sex [Lib] Saturn 
Vineri 17- 2-2012  7:03    Luna (Sag) --> Capricorn 
Vineri 17- 2-2012  7:10   Venus (Ari) Tri [Sag] Node 
Vineri 17- 2-2012  7:56    Luna (Cap) Sex (Pis) Neptune 
Vineri 17- 2-2012 11:29    Luna (Cap) Squ (Ari) Uranus 
Vineri 17- 2-2012 15:20    Luna (Cap) Sex (Pis) Chiron 
Vineri 17- 2-2012 15:43    Luna (Cap) Tri (Tau) Jupiter 
Vineri 17- 2-2012 18:50    Luna (Cap) Sex (Pis) Mercury 
Vineri 17- 2-2012 19:24    Luna (Cap) Tri (Tau) Lilith 
Vineri 17- 2-2012 21:54  Chiron (Pis) Squ (Sag) Juno 
Vineri 17- 2-2012 22:40    Luna (Cap) Con (Cap) Pluto 
Vineri 17- 2-2012 23:12 Mercury (Pis) Sex (Tau) Lilith 

 
Chiar de dimineaţă, Luna părăseşte azi Săgetătorul, nu înainte de a ridica două 

sextile cu Saturn şi respectiv Soarele, aflate la 60 de grade de o parte şi de alta a sa. 
17 februarie conţine un număr record de evenimente astrale (13), ceea ce ne aduce 

tot atâtea direcţii speciale pe care să le privim fie separat, după cum ne indică horoscopul 
personal, fie în combinaţii sau chiar în ansamblu, aşa cum încercăm de fiecare dată să 
identificăm trăsătura definitorie a zilei. 

Ultimul sector al zodie Săgetător,parcurs de Lună se supune însă regulilor de ieri. 
Aşadar, se păstrează tendinţa de a sugruma comunicarea, de a refuza o informaţie, de a fi 
inspirat, dar de a ne păstra într-un for interior valoarea ei ca şi cum am dori să o 
conservăm pentru vremuri mai bune. Deoarece greutatea majoră a celor două sextile cade 
tot pe sensibilitate, tot pe structura emoţională, orice dorinţă de bunăstare, acumulare, 
înţelegere, autoexprimare (sextil Lună-Soare) sau stabilitate, autocontrol, seriozitate 
(sextil Lună-Saturn) are nevoie permanentă de feedback pentru că nu se poate susţine prin 
propria observaţie. În felul acesta, ultimul sector al zodiei Săgetător ni se va înfăţişa ca o 
formă de libertate de care nu vom uza, ca o consolare pe care o aplicăm doar în dialogurile 
interioare, doar în raport cu propria conştiinţă. 

Trecând în exil (Capricorn), Luna ne îndeamnă să ne simplificăm relaţiile, să 
apelăm la acele manifestări care ne conferă stabilitate în relaţii sau confort personal şi să 
nu urmărim ieşirea din albia proprie, de teamă unui pericol iminent. Acest pericol, chiar 
dacă la nivelul vieţii interioare se conturează pe ideea de schimb, de acumulare, de 
recunoaştere a unor merite, de limitare a consumului de putere, energie sau resurse, la 
nivel social va avea ecou prin careul Chiron-Junon, activ de la începutul lunii ianuarie 
2012. Ceea ce în forul interior reprezintă reţinere şi inhibiţie, conservare şi lipsa de 
motivaţie, în văzul tuturor va fi teama de a acţiona, lipsa de susţinere, obstrucţiune, 
judecată pripită, evitarea confruntării directe, curmarea unei suferinţe prin provocarea 
uneia şi mai mari. 

 Acest fond amplu, ce are în centru careul acestor doi asteroizi, beneficiază şi de 
influxuri astrale pozitive, cum este trigonul pe care Venus îl împlineşte cu Capul 
Dragonului şi sextilul Mercur-Lilith. Întregul edificiu se va construi astfel pe motivaţii 
pozitive, pe intenţii bune, însă nu ca în celebrul proverb “drumul spre iad este pavat cu 
bune intenţii”, ci ca o formă de exprimare în forţă, ca o ridicare din adormire, ca o 
redimensionare a structurii personale prin raportare la idealurile colective. 

 Când Venus şi Capul Dragonului sunt în trigon demersurile personale intră într-o 
curbă ascendentă, norocul ne curtează şi obţinem succes prin prospectarea noului, prin 
folosirea cunoştinţelor personale, prin farmec, seriozitate, spirit practic. Relaţiile 
profesionale tind să se îmbunătăţească, iar rezultatele muncii să fie apreciate de cei care, 
până acum o săptămână, când a început să se formeze acest aspect, le ignorau. Având un 
Venus în Berbec, succesul şi şansa se vor localiza, însă, în sfera relaţiilor şi mai puţin în cea 
a acumulărilor. Dacă se sar etape, dacă se încalcă o regulă, dacă se ignoră sfatul cuiva sau 
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dacă se refuză o colaborare pentru că se doreşte mai mult, nu va fi greşit şi nici nu se va 
solda în plan social cu o pierdere substanţială, pentru că acesta este îndemnul spre 
eficienţă a Berbecului. Pentru că se produce în aplicaţia careului Chiron-Junon, va 
predomina însă o nesiguranţă, un freamăt interior care va hrăni îndoială. Bucuria va fi însă 
şi mai mare când se va constata că frica nu a fost un impediment şi că anticipările negative 
nu au fost nicicum utile acum. Acest arc ascendent, pentru că aduce elanul spre victorie, 
dar îl face prea umed, prea sentimental din cauza lui Mercur din Peşti, este însă plin de 
accente melodramatice, de amintiri lacrimogene, de dorinţe ale părinţilor, bunicilor, ale 
prietenilor care au plecat de timpuriu de aici, ale celor care se află într-un plan nevăzut sau 
la mari depărtări. Această datorie, devenită o caracteristică a acestei săptămâni, este acum 
disimulată în ambiţia de a ridica un monument propriei imagini, de a se erija în ctitor, în 
mesager, în ghid, formator, mentor, îndrumător. De la trigonul Venus-Capul Dragonului la 
careul Chiron-Junon, din cele şase aspecte pe care Luna le împlineşte, doar unul singur 
este negativ (careul cu Uranus) spunându-ne că nevoia de a ridica edificii pentru a valoriza 
un nume, când el singur nu se poate ridica prin calitatea fiinţei pe care o reprezintă, se 
susţine pe teama de banal, simplu, singurătate, rutină. 

Pasul următor al zilei ne aduce o înţelegere constructivă: suntem sau nu creatori de 
valori? A avea ca fundal conjuncţia Lunii cu Pluton, care ne duce spre informaţii ascunse, 
şi în drum diletantismul, înseamnă a transforma mediocritatea într-un parfum al puterii, 
într-un mijloc de a asimila informaţii care nu ne trebuiesc, dar de a se afişa pe sine ca fiind 
cunoscător al unor domenii pe care nu le stăpâneşte. Scufundarea sentimentelor prin 
conjuncţia Luna-Pluton poate însemna deopotrivă înlăturarea de pe scenă socială a unui 
personaj care s-a crezut în ignoranţa sa imbatabil ori ocultarea sa în vederea afişării într-
un moment viitor, începând cu septembrie 2012, când Uranus şi Pluton se întâlnesc în al 
doilea careu al acestui an. 

Se pot spune multe despre această zi şi despre tendinţa să de a ne construi repere 
importante, fără a avea materialul necesar. Ceea ce vine spre noi prin împlinirea unui 
număr atât de mare de aspecte, unele dintre ele pregătite din timp, este lovit de viciu de 
procedură, adică nu poate respecta schema iniţială, nu se poate încadra într-o regulă şi nici 
nu poate construi valori fără a-şi extrage energia dintr-un izvor verificat deja. Poate însă să 
ne îmbogăţească experienţele de viaţă prin uşurinţa cu care atingem, prin bucurie, 
jovialitate şi libertate, punctul terminus al unor relaţii fără de care viitorul poate fi incert 
sau deloc. Şi când forţa este mai mare, când deschiderea pare mai aprinsă şi curajul mai 
dilatat, să ne amintim că suntem oameni şi important este să experimentăm un corp şi să 
dovedim că suntem superiori dominând forţele inferioare care trăiesc la periferia Creaţiei, 
adică în acest plan al suferinţei, în materie. 

Prin urmare, 17 februarie ne aminteşte de celebrul concept: “nimic nu se pierde, 
nimic nu se consumă, ci totul se transformă”. Prin multitudinea de aspecte pe care le 
împlineşte azi, Luna se constituie ca un fundal interesant în care factorul uman să-şi 
găsească un loc binemeritat, un statut plăcut sau eficient pe care apoi să-l invoce, începând 
cu luna septembrie, pentru a finaliza, la un alt nivel, demersurile acestei perioade. 

Azi ne vom delecta cu cercetarea aplicată propriei fiinţe, cea care ne consuma într-
un proces de creaţie despre care nu ştim dacă s-a consumat prin inspiraţie, channelling sau 
pur şi simplu prin aplicarea cunoştinţelor. Hoinărim astfel între calitatea originală şi cea 
împrumutată şi ne lăsăm exaltaţi la gândul că am putea deveni importanţi pentru grup, 
comunitate sau chiar rasa umană în ansamblul ei. Ideea de misiune, rost se amestecă azi cu 
necesitatea de a face apel la un fond cultural important, de a susţine totul pe un sentiment 
al datoriei îmbrăcat azi în straie de sărbătoare şi pus să intoneze cântece patriotice. 

Cei care doresc să li se ofere azi elogii, să fie puşi pe un piedestal sunt de fapt cei 
care trebuie ocoliţi, cei care trebuie ignoraţi pentru că reprezintă materia uşoară care se 
ridică deasupra, care pluteşte pe apa limpede ce înfăşoară pietrele şi le face atât de serioase 
şi trainice. 
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Omul simplu, cel care percepe frământările vieţii sociale, dar pe care nu le 
împărtăşeşte, va vedea azi faţa negativă a societăţii, plină de orgolii, falsă modestie, invidie, 
plină de oameni care desconsideră valorile spirituale, care nu iubesc decât ceea ce inspiră 
milă, decât ceea ce este simplu de iubit, care pretind şi nu oferă nimic decât contra cost şi 
care, în final, îţi râd în faţă şi spun: “Tu eşti vinovat că m-ai luat în serios!’. Această 
făţărnicie îl va durea, îi va provoca un sentiment de respingere faţă de comunitate, grupuri 
de oameni, munca în echipă, pe motiv că nu este compatibil cu acestea. 

În realitate, adevărul este undeva la mijloc. Viaţa este grea, complicată, atinsă de 
duplicitate, însă tocmai bunul simţ trebuie să ne facă să nu alungăm gândul de a iubi 
comunitatea, cu atât mai mult cu cât se dovedeşte a fi mai agitată şi mai dificilă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a a ne găsi locul între a dirija şi a fi 
dirijaţi, aşa cum ne învaţă Eugen Ionescu: “Toată lumea vrea să dirijeze pe toată lumea. 
Toată lumea se împotriveşte să fie dirijată de toată lumea. Astfel se stabileşte un echilibru 
cel puţin dinamic.” 

 
Sâmbătă, 18 februarie 

Sambata  18- 2-2012  3:16    Luna (Cap) Squ (Ari) Venus 
Sambata  18- 2-2012 16:32    Luna (Cap) Tri [Vir] Mars 
Sambata  18- 2-2012 18:01     Sun (Aqu) Tri [Lib] Saturn 
Sambata  18- 2-2012 23:22 Mercury (Pis) Sex (Cap) Pluto 

 
Trigonul pe care Soarele şi Saturn îl împlinesc azi este un eveniment foarte 

important ale cărui trăsături se extind dincolo de limită pe care o presupune relaţia dintre 
două planete, implicând în această exprimare multidimensională steliumul care încet, 
încet se restrânge, azi fiind ultima zi când la construirea sa sunt implicate două zodii 
(Vărsător si Peşti). 

Azi pornim, chiar de dimineaţă, de la conceputul de libertate. Prin careul pe care 
Luna şi Venus îl împlinesc, apoi prin trigonul Luna-Marte, la un interval de aproximativ 12 
ore, puterea de seducţie, fascinaţia faţă de propriile idei, propriile demersuri, de propriul 
mod de a marca traseul social, evoluţia socială devine o capcană în a ne perfecţiona şi 
stagnam, ipostază destul de periculoasă. Tandemul Lună-Venus, Lună-Marte nu se referă 
însă la lumea ideilor, nici la a lucra cu noţiunile, cu ideile sau cu informaţiile, ci cu cuvântul 
exprimat din suflet, cu experienţele de viaţă, cu educaţia, cu sentimentele care izvorăsc din 
felul de a fi, din temperament, din structurile ascunse ale fiinţei unde subconştientul 
stabileşte ţinte pe care apoi fiinţa conştientă să le ducă la îndeplinire şi să se extindă prin 
experimentare şi cunoaştere practică. Acestea sunt folosite azi greşit, retrograd, aşa cum 
este mersul lui Marte, dar nu împotriva sistemului social, ci împotriva propriului ideal, 
propriei structuri sociale propriului nume, propriei identităţi. 

Înţelegem că autoagresiunea, prin acţiune directă sau prin intermediul gândurilor 
ori prin lipsa de control a emoţiilor, este o trăsătură importantă a fundalului pe care se 
împlineşte trigonul Soare-Saturn, stabilitatea şi vigurozitatea devin nostalgii ale trecutului 
şi ne impulsionează să ne gândim la cât de bine ne-a fost cu ani în urmă, la confortul pe 
care l-am avut, la gradul de mulţumire. Toate acestea au ca ţintă dizolvarea acelei laturi 
risipitoare a personalităţii care nu i-a permis fiinţei conştiente să anticipeze pericolul, să se 
gândească la ziua de mâine, ci, dimpotrivă, să se centreze mai mult pe satisfacţia 
prezentului, o modalitate eficientă de a distrage o fiinţă de la evoluţie. Contextul social, cel 
care ne-a cuprins şi ne-a plimbat printr-un plan al iluziilor, ne-a încurajat să ne construim 
un viitor prin confortul de atunci, a dispărut, dar ne-a rămas obiceiul. Acum, când Saturn 
şi Soarele se întâlnesc în acest unghi frumos şi înălţător, partitura personală strigă după 
acelaşi dirijor, dar el nu mai există. A murit. În felul acesta, că o anticipare a încercărilor 
care vor veni spre noi începând de mâine, de când Soarele intră în Peşti, suntem invitaţi să 
ne apropiem mai mult voinţa personală, de calitatea de ctitori şi să ne extindem prin 
elementul propriu, nu prin rezultatele altora, printr-un confort pe care să ni-l construim 
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singuri, nu prin cel oferi de comunitate. Evoluţia prin Peşti este intens dependentă de 
voinţă, însă voinţa Peştilor are beneficiul de a mobiliza o cantitate atât de mare de 
informaţii şi valori încât devine, din capul locului, cea mai amplă manifestare a acestei 
virtuţi, depăşind limita misterului şi înnobilând fiinţa cu ambivalenţa umanului, material 
versus spiritual, la un nivel la care nicio altă zodie nu poate lucra. 

Azi însă nu facem elogiul acestei zodii, ci ne oprim doar asupra avertismentului de a 
repeta aceeaşi greşeală, de a ne învârti asemenea lui Uroborus spre propria coad[, adică de 
a ne întoarce la stadiul primitiv şi de a personifica, fără a ne pune problema dacă ne este 
util sau nu, un ciclul evolutiv, de la stadiul cel mai de jos până la cel mai de sus. Greşim, 
dar nu ne preocupăm de greşeală, ci de ceea ce nu am obţinut, îi rănim pe cei din jur, dar 
nu ne va interesa de disconfortul lor, ci de ceea ce contextul social nu ne mai oferă. Acest 
stadiu primar al gândirii şi acţiunii lucrează azi în afară voinţei şi, deci, orice gând, emoţie, 
faptă, orice demers în care ne implicăm ţine mai curând de latura involuntară, de periplul 
pe care îl facem periodic prin lumile inferioare, rezonând cu vulgaritatea şi încărcându-ne 
cu bucurii şi satisfacţii pe care spiritul caută să şi le înlăture din structura sa. 

Trigonul frumos dintre Soare şi Saturn nu se va manifesta azi ca un beneficiu adus 
progresului şi maturităţii, ci ca un avertisment adus în favoarea evoluţiei spre aceste 
noţiuni. Cel care minte azi, chiar dacă o face ca urmare a unui obicei din trecut, pe când nu 
primea din anturaj o opoziţie suficient de puternică pentru a se corecta, este încurajat, nu 
pentru că i se permite din nou să facă acest lucru, ci pentru a înţelege cât de adânci sunt 
rănile pe care le-au provocat minciunile anterioare şi care au fost absorbite de anturaj, 
printr-un proces subtil misterios despre care el nu a ştiut. Acum, cunoaşterea şi 
maturitatea trigonului Soare-Saturn îl pune pe cel în cauză în faţa procesului, până în cele 
mai mici detalii. În felul acesta, înţelegem cât de mult este ajutat trigonul Soare-Saturn de 
sextilul Mercur-Pluton pentru a ţine în sfera gândirii conştiente idei care se susţin şi se 
argumentează una pe cealaltă. Efectele minciunii, ale disimulării, făţărniciei, lenii, 
indolenţei, a refuzului de a ne implica în mod regulat în fapte bune, nobile, înălţătoare, 
pozitive, generoase, nu va mai lăsa urme adânci în zona colectivă, ci doar în cea personală, 
aducându-ne aproape de înţelegerea prezentă “gândul care înstrăinează, răneşte sau 
ucide”. 

Prin urmare, 18 februarie ne depărtează de calculele pe care ni le-am făcut anterior 
chiar dacă iniţial ne tentau cu iluzia succesul de altădată, aşa cum toreadorul îşi invită 
adversarul la duel. Severitatea gândurilor, gradul de agresivitate, tendinţa de a răni, fura 
sau distruge bunurile pe care universul le distribuie cu generozitate peste tot sunt azi 
consumate, autodevorate, supuse unui proces interior, a unei judecăţi, poate chiar a 
judecăţii de apoi, pe care fiecare entitate o parcurge de fiecare dată când părăseşte planul 
fizic. A trăi însă aici ceea ce ne este dat să trăim doar în planurile subtile ţine de o formă de 
penitenţă, de retrogradare a gândirii, de sancţiune aplicată pentru a ne corecta un 
comportament care produce efecte foarte negative în jur. 

Chiar dacă azi predomină unghiurile pozitive, calitatea lor nu se referă la ceea ce ni 
se întâmplă azi, ci la ceea ce vom obţine depăşind încercările, promovând testul 
autocunoaşterii, autoînţelegerii. 

Cei care sunt serioşi şi preocupaţi cu atenţie de modul cum funcţionează ca fiinţe 
vor înţelegere relativ repede care este acum cel mai grav impuls, ce gând negativ îi oprea 
din evoluţie, îi făcea să stagneze chiar şi atunci când conjunctura socială nu era atât de 
complicată şi când se putea vorbi de bunăstare, fie în prezentul de atunci fie în viitorul pe 
care îl anticipat. Azi nu e loc de rememorări patetice, nici de a călători peste mări şi ţari la 
Izvorul Tămăduirii, ci pur şi simplu de a ne privi cu seriozitate în oglindă gândurile, 
faptele, sentimentele sau întreaga fiinţă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti azi de iertare, dar pe care 
să o aplicăm propriei fiinţe, oricât de penibil, inutil sau aberant ni se pare. Am perseverat 
în greşeală pentru că am acţionat duplicitar. Acelaşi caracter duplicitar, dar cu polaritatea 
schimbată, ne poate duce azi spre lumină. 
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Duminică, 19 februarie 

Duminica  19- 2-2012  8:17     Sun (Aqu) --> Pisces 
Duminica  19- 2-2012 11:21    Luna (Cap) Squ [Lib] Saturn 
Duminica  19- 2-2012 12:28    Luna (Cap) --> Aquarius 
Duminica  19- 2-2012 17:14    Luna (Aqu) Sex (Ari) Uranus 
Duminica  19- 2-2012 18:26 Mercury (Pis) Squ [Sag] Node 
Duminica  19- 2-2012 21:37    Luna (Aqu) Sex (Sag) Juno 
Duminica  19- 2-2012 22:02    Luna (Aqu) Squ (Tau) Jupiter 
Duminica  19- 2-2012 22:40     Sun (Pis) Con (Pis) Neptune 

 
Ultima zi a săptămânii ne aduce ingresul Soarelui în Peşti, careul lui Mercur la Axa 

Dragonului şi, spre seară, conjuncţia Soarelui cu Neptun. Luna, îşi va finaliza în prima 
jumătate a zilei tranzitul său prin Capricorn (exil), împlinind un careu cu Saturn şi 
aducând confirmări asupra ideilor pe care le-am promovat ieri. 

Ultima zi a săptămânii nu pare să fie deloc o zi liniştită, ci una încărcată de 
frământări, de muncă, de efort, de probleme de natură relaţională care sunt construite pe 
ideea: “Gata, de acum încolo nu mai merge aşa!”. Această deviză este susţinută în 
principal de careul lui Mercur la Axa Dragonului, cea care ne aduce crize existenţiale, 
probleme legate de deplasări, drumuri, fluctuaţii în tranzitul de valori, dificultate nu în a 
transfera un mesaj, ci în a-l face accesibil marii mase de oameni, în a-l promova într-un 
mod inteligibil, cursiv. Combinaţia dată de careul Mercur-Axa Dragonului şi conjuncţia 
Soare-Neptun ne duce cu gândul la frământări în sânul bisericii, la preschimbări de natură 
administrativă în acele grupări care s-au făcut cunoscute prin intermediul unui crez, al 
unui cult, prin intermediul ideilor cu substrat religios. Aici sunt vizate curentele teoretice, 
cele care folosesc argumentele cognitive şi care ajung într-o situaţie dificilă pentru că 
anterior curajul nu le-a pus în posturi similare, ci doar în ipostaze de promotori ai ideii nu 
de o practicare a ei. 

Dar, pentru că fiecare om dispune de un sistem de valori, chiar dacă nu se dovedeşte 
util societăţii sau sieşi, combinaţia dintre exaltarea spiritului, promovată de conjuncţia 
Soare-Neptun, şi conflictul misiunii, promovată de careul Mercur-Axa Dragonului, ne pune 
pe toţi în dificultatea de a ne menţine convingerile. Prima dezicere apare faţă de ceea ce nu 
se vede şi de aici şi confuzia cea mare. Divinitatea, un părinte sau un prieten trecut în 
lumea umbrelor, sunt acum purtătorii stigmatului de ne fi lăsat într-o lume plină de 
greutăţi şi de disperare. În realitate, a fi în conflict cu propriul mesaj, nu reprezintă un 
motiv de îngrijorare decât pentru cei care nu au maturitatea necesară să-şi privească viaţa 
cu obiectivitate. Întregul proces al evoluţiei este presărat cu ipostaze de acest fel, motivate 
însă diferit în funcţie de conjunctura socială, vârstă, nivelul de cultură, tip de relaţii. Dacă 
ne păcălim, considerând că evoluţia spirituală este un proces simplu, plin de mulţumiri ce 
are grijă de fiecare dată să ne recompenseze pentru marele gest de a crede în ceva sau de a 
ierta, ajungem să considerăm că pentru suferinţa de acum alţii sunt vinovaţi, iar pentru 
această tranziţie de la primele acuzaţii şi până la absolvirea vinei societatea ne este profund 
îndatorată. În felul acesta, ne-am construit un sistem de legi, reguli, concepte, filosofii care 
să ne demonstreze că prin relaţionare se face diferenţa majoră între fapta personală şi 
fapta celuilalt. Această păcăleală îl depărtează pe om de la conceptul că este o fiinţă 
integrată într-un sistem complex şi că rezonanţa, magnetismul cosmic este principalul 
proces după care funcţionează considerând că răul dacă nu vine acum din propria 
persoană, în mod sigur este un factor de care nu este răspunzător. Iată că, din când în 
când, ajungem să trecem prin conjuncturi dinamice care ne şoptesc la ureche că adevărul 
este altul, că “vina” comunităţii este aceeaşi cu cea a individului însuşi a angrena în procese 
complexe ce fac să existe timpi diferiţi de răspuns pe aceleaşi fapte. Aceeaşi greşeală 
săvârşită de doi indivizi în acelaşi timp are timpi de răspuns diferiţi şi cel care intră în 
contact cu ecoul fiinţei sale cel mai târziu riscă să cadă în greşeală de a considera că nu-i 
aparţine, că îi este atribuită o vină pe care nu o are. 
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Oamenii se apăra invocând nedreptatea pentru că este greu de suportat suferinţa 
mai ales când ea ascunde lipsa motivaţiei de a evolua. Probabil că în perfecţiunea sa, 
sistemul cosmic are inclusă şi campania de combatere a lenii, a indolenţei şi a fricii de 
evoluţie prin folosirea materialului creat de individul în cauză. Aşadar, nimic din ceea ce ne 
invadează azi nu ne este străin, oricât de nou pare, doar că unii nu vor dori să-şi asume 
responsabilitatea propriilor fapte, nu vor dori să vadă decât în direcţia în care arată 
degetul. 

Sfera socială, pe asemenea conjuncturi pare să ne amintească de caracterul 
ambivalent al zodiei Peşti: diplomat desăvârşit şi pustnic perfect. Ambele domenii de 
activitate sunt deci vizate în următoarele aproximativ 30 de zile aducând la scenă deschisă 
acuze adresate liderilor de către cei situaţi în sfera inferioară, a liderilor către populaţiei 
sau a structurilor statului între ele. 

Cu Soarele în Peşti şi Lună în Vărsător vom beneficia de un fundal bogat în 
informaţii, dar blocat în ceea ce privesc acţiunile. Acţiunile de mică amploare nu ne vor 
oferi nicio satisfacţie, iar cele importante vor părea de neurnit. Omul este creatorul 
complicaţiilor şi, deci, tot prin el, acestea trebuie să se transforme pentru a împlini 
procesul evoluţiei şi aceasta înseamnă, înainte de toate, asumarea responsabilităţii 
propriilor acţiuni, nu doar a celor de acum sau din trecutul apropiat, ci a acelora care ne 
sunt date acum de fluidele cosmice. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne zdruncină convingerile şi încrederea în sine, 
ne pune la grea încercare pacea, luciditatea şi convingerile cu un singur scop , acela de a ne 
dezbrăca de falsele concepţii şi de a ne afişa faţă de ceilalţi aşa cum suntem: puternici sau 
vulnerabili, cunoscători sau diletanţi, puri sau imorali, curajoşi sau fricoşi. 

Piatra de încercare a acestei zile va fi cea legată de încadrare. Mulţi sunt obişnuiţi 
să-şi încadreze greşit evenimentele pentru a se minţi ca sunt nevinovaţi, pentru a-şi atribui 
într-un context conflictual circumstanţe atenuante. A privi adevărul în faţă înseamnă azi a 
accepta că greutatea prezentului este resortul care ne duce spre o mai corectă înţelegere a 
lumii. Datorită mijloacelor de informare oamenii uită pentru ce s-au născut, îşi atribuie tot 
felul de identităţi, una mai năzdrăvană ca altă apoi ajung şi cer socoteala Universului, lui 
Dumnezeu, atunci când sunt opriţi din a se minţi că sunt importanţi sau valoroşi, invocând 
nedreptatea şi opresiunea practicate la adresa lor. Exceptând martirul, care presupune un 
alt proces, acela de preluarea a unei sarcini colective pentru a debloca prin voinţă proprie 
un concept, toate celelalte văicăreli sunt născute din orgolii spirituale educate cu mare 
grijă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne hrăni cu modestie pentru a fi în 
rezonanţă cu proverbul: “Stele nu se sfiesc să pară mici licurici.” 

 
 

Săptămâna 20 - 26 februarie 2012 

 
 

Săptămâna 20-26 februarie nu se aseamănă deloc cu săptămâna anterioară, nefiind 
nici încărcată de dinamica astrală, dar nici determinantă la capitolul evenimente sociale. 
Miercuri, luminariile se întâlnesc într-o conjuncţie. Joi, Mercur şi Marte trec printr-o 
opoziţie. Vineri, Soarele şi Chiron împlinesc o conjuncţie, iar sâmbătă, Junon şi Jupiter au 
de împlinit cu Soarele un careu şi respectiv un sextil. Toate acestea ne aduc la lumină 
dreptul la opinie, contracţia minţii într-o nevoie acută de a construi, de a se face remarcată, 
de a se ridica la nivelul aşteptărilor şi de a se modela conform cerinţelor celor din exterior. 

Din capul locului Luna nouă din Peşti este vedeta acestei săptămâni şi ea nu va fi 
neglijată de astrologi pentru că aduce pe scenă socială o puternică determinare spre a 
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răsturna valorile, spre a menţine un curs al schimbărilor, iniţiat încă din 2008, de când 
Saturn şi Uranus şi-au început seria opoziţiilor lor. Imensa forţă care se va manifesta prin 
această Lună nouă nu aduce însă mesaje noi, ci doar le concentrează pe cele vechi, 
stabilizează contextul social pe care Neptun l-a tulburat în primele două luni ale anului 
2012 şi ne demonstrează, dacă mai era necesar, că valorile materiale sunt perisabile şi că 
trăsăturile spiritului sunt cele care vor dăinui. 

Şi în această săptămâna vom înfăptui un pas important, sub impactul unei forţe 
astrale controlate, lipsită de pericol, aşa cum s-a întâmplat în săptămâna 6-12 februarie, 
însă, spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat atunci, acum descoperim mai mult curaj şi o 
mai evidentă finalitate în acţiunile ce ţin de sfera socială. În descreşterea sa, Luna nouă 
predă ştafeta opoziţiei Mercur-Marte, cea distrugătoare de valori, care aduce conflictele 
între persoane cu puncte comune, între cei care se iubesc, care se susţin, care se sacrifică 
unii pentru alţii, care se consumă unii pentru dezvoltarea celorlalţi, însă care ajung să se 
arate depăşiţi de presiunea magnifică a vieţii sociale pe care nu o mai înţeleg. 

Finalul săptămânii ne aduce o consolare şi primele semne ale unei reabilitări, în 
acest stadiu, cea de factură informaţională. Aşadar, schimbări acestei săptămâni nu vor 
aduce modificări spectaculoase, dar se va menţine latura agresiv-compulsivă în care ne 
vom trezi că vom strânge din dinţi şi ne vom risipi într-un dialog interior care nu este deloc 
conform cu suita de evenimente sociale. Gruparea planetelor din Peşti, într-un an în care 
Peştii sunt chemaţi să se exprime, să scoată la lumină acea tulburare sufletească despre 
care numai ei ştiu, să se expună, să fie, chiar şi ei, vulnerabili în faţa unei vieţi sociale pe 
care cred că o controlează foarte bine, este în contextul acestui an una purtătoare a unui 
semn de evoluţie prin desprindere, fragmentare, atingerea extremelor, cu tot aparatul de 
trăiri şi informaţii de rigoare. Ceea ce se va întâmpla acum  este magnific, dar 
imperceptibil pentru noi, oamenii de rând, lipsit de interes pentru cei care analizează 
fenomenele sociale doar din punct de vedere material. Despre ceea ce se consumă în acest 
final de februarie vom afla cel mai devreme la finalul lui 2012, când prin analiza anului ne 
vom apropia de informaţii valoroase fără prejudecăţi, rebuturi emoţionale, manipulare sau 
tertipuri socio-politice. 

Săptămâna 20-26 februarie ne informează  despre o scadere a vitalităţii, despre o 
revenire la o formă de afecţiune care ne-a consumat finalului anului 2011 şi asupra cărei 
acum putem reveni cu mai mult interes. Steliumul din Peşti, în această privinţă, poate fi 
talismanul care ne încarcă pozitiv apa ce o vom consuma sau noxele pe care un filtru nu 
reuşeşte să le îndepărteze, inserându-le şi îmbolnăvindu-ne şi mai tare. Din nou extreme, 
din nou limite periculoase şi din nou se impune un avertisment, de această dată cel ce ţine 
de apă, informaţia pe care o conţine sau o vehiculează la un moment dat această: asemenea 
apei, memoria fiinţei umane poate fi purtătoarea unui impresionant semn de evoluţie sau 
distrugătoare. 

 
Luni, 20 februarie 

Luni  20- 2-2012  1:36    Luna (Aqu) Squ (Tau) Lilith 
Luni  20- 2-2012  7:11    Luna (Aqu) Sex [Sag] Node 
Luni  20- 2-2012 14:27    Luna (Aqu) Sex (Ari) Venus 

 
Începem săptămâna cu trei aspecte pe care Luna le împlineşte cu Lilith (careu), 

Capul Dragonului (sextil) şi Venus (sextil) aducând zilei o zăpăceală teribilă şi o neputinţă 
de a ne separa de ceea ce nu putem face, de ceea ce nu putea să ne scoatem din cap ceea ce 
nu poate fi împlinit, realizat, ca şi cum o vrajă ne-a cuprins şi nu ne mai putem reveni. 
Mintea sănătoasă, ce stă sau nu într-un corp sănătos, azi va fi lovită de suspiciunea aplicată 
unui apropiat, prietenului, superiorului, asociatului însă într-un for interior, nu prin 
declaraţii sau suspiciuni avansate pe cale oficială. Discuţiile de factură personală sunt cele 
favorizate însă nu în mod liber, ci cele care dor, care ne strigă în cap, în suflet, care urlă 
într-un mod deranjat şi care nu reuşesc să iasă, să se facă prin nimic remarcate sau 
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înţelese. Azi vom permite tuturor acestora să ne lege de o formă de păcat care se va 
perpetua prin gânduri şi să ne referim, ori de câte ori ni se cere o părere obiectivă, la dureri 
personale pe care să le plasăm într-un context general şi să le îmbrăcăm în haina analizei 
obiective. Prejudecata devine, deci, inamicul nr.1 al acestei zile şi elementul care ne trage 
spre grupuri de factură inferioară şi spre preocupări pe care să nu le putem duce până la 
capăt, să nu le putem controla nici când apar şi nici când se desfăşoară. Această problemă 
de alegeri existenţiale, de gândire structurată după propriile experienţe ne răstoarnă 
valorile şi ne pune în faţa unor situaţii pe care să le înţelegem, atât prin caracterul lor 
indecent, cât şi prin aspiraţiile lor de a ne ridica nivelul de conştiinţă, dar să nu ne putem 
nicicum impune. Acest sextil pe care Luna şi Capul Dragonului îl împlinesc, ne aduce, şi 
prin trigonul implicit pe care îl face cu Coada Dragonului, rememorări într-un cadru lucid, 
adevăruri care dor, împliniri inutile, refuzuri pozitive, care însă nu pot fi nicicum integrate 
în sfera personală a vieţii şi nici utilizate pentru a valoriza propria existenţă. Se va căuta azi 
să se muncească puţin, să se rezolve cât mai repede totul, să ne desprindem de ceea ce ne 
nu ne inspiră, de ceea ce ne îngreunează sufletul sau ne sporeşte povara. Unii vor vedea în 
asta o provocare a destinului o calibrare a sufletului pentru un atac iminent, o pregătire 
pentru o confruntare care însă nu va mai avea loc. Se dezumflă ceva azi, chiar dacă nu 
există nicio surpriză prin asta, niciun element nou nu pare să se întrevadă din schemele de 
acţiune ale evenimentelor. 

A doua parte a zilei ne lansează o invitaţie stranie, aceea de a ne consuma din 
rezerve, de a sfida ceea ce în săptămâna anterioară nu am reuşit să obţinem sau nu am 
înţeles că am obţinut, de a ne dezice de muncă, efect, acţiune susţinută, de a ne programa 
un atac pe care să-l întreţinem până la finalul lunii februarie şi care să ne pună la îndoială 
valorile şi calitatea pozitivă a vieţii aşa cum am încercat să o construim în ultima vreme. În 
Vărsător, Luna ne aduce azi avertismente în ceea ce priveşte profunzimea gândurilor, 
încăpăţânării, deschiderii faţă de nou, dar în raport cu un cadru mult mai larg decât cel al 
confortului în care preferă Vărsătorul să se desfăşoare. A bloca o idee, a spune “Nu, pentru 
că nu vreau!” atinge şi lezează o structură rafinată a fiinţei pe care nu o mai putem proteja 
de distrugere. Este mai puţin important ca acum distrugem ceva, cât este important că o 
intuiţie negativă ne duce spre acele greşeli care produc efecte iremediabile. Deci, nu ceea ce 
se întâmplă acum este periculos, ci perspectiva consecinţelor. În felul acesta, înţelege că 
ziua devine apăsătoare şi doar în finalul ei vom realiza această trăsătură. Este greu să 
dovedeşti luciditate când nu eşti ajutat să faci asta, când lucrezi cu instrumente tăioase fără 
să fii pregătit pentru asta. Cei care preferă să trăiască viaţa cu bucuria prezentului, vor avea 
o zi plină cu evenimente antiplictiseală, aşa cum îşi doresc şi cum îşi desfăşoară, de altfel, 
întreaga existenţă. 

Prin urmare, 20 februarie ne deschide Cutia Pandorei, dar întâi, chiar din timpul 
nopţii, prin careul Lună-Lilith, ne leagă la ochi, ne convinge că lumea şi problemele ei, 
invocate punctual, nu există, ci sunt doar o plăsmuire a imaginaţiei şi această idee nu ne 
distruge percepţia lumii pentru a descoperi adevărului, ci ne spune că dacă tot nu este 
reală putem uza de dreptul de a ne imagina orice, fără să ne preocupăm de consecinţe. Nu 
este atât de important că acest element ne duce azi spre evenimente neplăcute, cât vor fi de 
alarmante consecinţele acestor acţiuni. O decizie luată în focul entuziasmului, prin dorinţa 
de răzbunare, doar pentru că acum avem putere şi, fizic vorbind, ne simţim şi mai bine,  va 
deveni o tinichea pe care o vom purta tot anul legată de coadă.  

Aceste păcăleli par să funcţioneze azi în ambele sensuri, adică oamenii să se supună 
unii pe alţii la teste, să se şantajeze, să se oblige unii pe alţii la comportamente neobişnuite 
şi să invoce prin aceasta necesitatea unui probatoriu afectiv. Nevoia de dragoste nu este 
singura variabilă, ci chiar se va observa azi un ataşament de suferinţă, prin îndemnul de a 
repeta aceeaşi greşeală, de a readuce la lumină soluţii indezirabile şi de a le pune în 
aplicare, chiar dacă nimeni nu este de acord. 

In India azi se sărbătoreşte Maha Shiva Ratri, adica Marea Noapte a lui Shiva, o 
sarbatoare stabilită în preziua Lunii noi de dinaintea echinocţiului de primăvara, însă cu o 
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uşoară modificare a succesiunii zi-noapte decât cea pe care o practicăm noi (Luna noua 
împlinindu-se în noaptea de marţi spre miercuri ea este considerată ca făcând parte din 
ziua de marţi, pentru ca ciclul circadian începe la răsăritul soarelui şi se finalizează la 
răsăritul următor). Aceasta este cea mai importantă Shiva Ratri de peste an, însă în fiecare 
lună, în preziua Lunii noi, indienii celebreză această ipostază cosmică specială. Calitatea 
acestei sărbători este una eminamente spirituală. Ea presupune postul, meditaţia, actiunile 
sacre pentru că, se spune în tradiţia yoghină, în special cea din sudul Indiei, azi se deschid 
cerurile şi oamenii îşi pot vindeca deopotivă corpurile şi sufletele.  

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne sustrage agitaţiei publice, de a ne 
apropia de ideea de susţinere pe care să o aplicăm prima dată cu sentimentul, prin 
dragoste, sacrificiu şi apoi prin raţiune. “Inima are raţiuni pe care raţiunea nu le poate 
înţelege” spunea Blaise Pascal şi ţinând cont de recomandarea sa am putea să câştigăm o 
zi, nu să pierdem una. 

 
Marţi, 21 februarie 

Marti  21- 2-2012 18:16    Luna (Aqu) Tri [Lib] Saturn 
Marti  21- 2-2012 19:30    Luna (Aqu) --> Pisces 
Marti  21- 2-2012 20:46    Luna (Pis) Con (Pis) Neptune 

 
Cea mai mare parte din această zi o vom petrece în absenţa împlinirii în mod perfect 

a vreunui aspect. Abia la 18:16 Luna şi Saturn împlinesc un trigon, semn al consolidării 
unor experienţe, a înţelegerii aplicată unor fapte care s-au consumat anterior, adică în 
prima parte a zilei. Trecerea în Peşti şi apoi conjuncţia sa cu Neptun o apropie pe aceasta 
de conjuncţia cu Soarele (Luna nouă) ce se va împlini la jumătate de oră de la miezul 
nopţii, în spaţiul zilei de mâine.  

Liniştea din prima parte a zilei este însă una aparentă. Ea continua complicaţiile 
zilei anterioare, ca şi cum noaptea ne vom odihni doar fizic, de teama de a nu pierde din 
vedere ceva important, de nu schimba ceva în sfera afectivă, de a nu ne rătăci prin alte idei 
sau prin sfere înalte şi la trezire să ne aflăm din nou în faţa unei necunoscute. Toată 
noaptea de luni spre marţi vom fi încordaţi de teama să nu uităm ceva important sau de a 
pierde din vedere un detaliu prin relaxare. 

21 februarie este o zi a ambianţei. Multe ne pot veni din ambient, din anturaj, că e o 
stare sufletească sau un îndemn, o critică sau, de partea cealaltă, un parfum ori o cromatică 
specială. Toate acestea vor avea asupra sufletului rolul de ctitori, de cărămizi existenţiale 
care ne pun în faţa unor decizii interesante. Nu suntem obligaţi azi să decidem nimic, doar 
că având această putere a anturajului, a grupului sau a celei mai puternice persoane din 
grup şi, prin aceasta, ne vom simţi îndreptaţi să ridicăm capul din mulţime, să strigăm cel 
mai tare, să invocăm circumstanţele atenuante, să ne afişam falsa pudoare sau falsa 
modestie pentru că oricum cei din jur vor accepta sau nu se pot opune. Această putere se 
va dovedi azi una falsă, iar praful de stele pe care zânele îl răspândesc peste oameni, adică 
acele conjuncturi pe care ei nu le pot schimba, îi ajută apoi să uite, să-şi zâmbească unii 
altora, să se comporte ca şi cum nu au fost protagoniştii unor evenimente importante, ci 
doar personaje într-o piesă de teatru despre care nu ştiu încă prea multe. Uitarea are, însă, 
efectele sale nefaste. A uita un mesaj, o idee, scopul pentru care s-a iniţiat un traseu, 
dezideratul pentru care s-a declanşat o luptă sau a ne preface că am uitat pentru a ne fi 
înfrângerea mai uşoară, reprezintă elementele definitorii ale unui gol apăsător pe care îl 
vom parcurge în această zi. 

Mijlocul zilei, când Luna intră în fereastra trigonului cu Saturn şi, mai ales, în cel al 
conjuncţiei cu Neptun, energia culorii este cea care transpare acţiunii. Lumina, purtătoare 
a culorii, devine astfel un element care îi uneşte pe oameni sau îi separă. Chiar dacă Saturn 
este în simbolistica astrologică pe frecvenţa negrului, prin marea diversitate de forţe şi 
elemente sociale pe care le implică termenul de destin, cel cu care lucrează Saturn, 
cromatica acestei planete se schimbă rapid urmărind un scop, o finalitate şi implicând 
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pentru împlinirea lor un număr mare de nuanţe sau de combinaţii între culorile principale. 
De la Vărsător la Peşti, culorile vor trece de la albastru deschis, la cel închis, turcoaz sau 
chiar nuanţe de verde crud, cele care par de neschimbat, veşnice, în adâncimile mărilor şi 
oceanelor. Fie că ne referim aici la albastru deschis, cel care încurajează gustul pentru 
literatură, pentru creaţie literară, pentru exprimarea verbală, fie că este vorba despre cel 
închis, albastru marin, care ne pune în rezonanţă cu armonia muzicii sau cu cel care face 
practic legătura între albastru şi verde, turcoazul, ca exponent al regenerării şi transferului 
de putere, al convingerilor personale, toate vor cauza azi o mare diversitate de trăiri care 
ne vor duce spre acţiuni contradictorii ce nu urmăresc lezarea individului, ci înălţarea lui 
spre o cunoaştere paşnică, liniştită, stabilă. 

Dacă trigonul Lună-Saturn este purtătorul unui semn de maturitate şi ponderaţie, 
faptul că acesta se împlineşte pe gradul anaretic ale celor două zodii ne aduce din nou în 
faţa unor decizii importante. Acum putem compara propria maturitate cu a celorlalţi şi 
vom fi tentaţi să facem un schimb eficient, curajos, intens, colorat, bogat în oportunităţi, 
dar care, spre finalul zilei, când Luna trece prin conjuncţia cu Neptun, s-ar putea să se 
blocheze în iluziile pe care nu le-am putut anticipa în prima parte a zilei. Dacă e să fim 
realişti, atunci am gândi că golul din prima parte a zilei este periculos pentru bogăţia de 
evenimente şi stări din a doua parte, adică un semnal de alarmă cu privire la maturitatea 
gândirii, la seriozitatea intenţiilor, la cât de mare amploare au deciziile acum şi cât de 
perisabile se vor dovedi, din nou, cele pe care le-am reformulat în ultima etapă a acţiunii 
sau pe care le-am creat în prima parte a zilei. 

Prin urmare, 21 februarie excelează la capitolul bulversare, nu neapărat prin 
tentaţia socială, adică punând în faţa executorului două sau mai multe acţiuni, ci mai ales 
prin tandemul pe care îl aduc prima jumătate din zi, calmă, ponderată, cu a doua parte din 
zi când parcă toţi câinii ies pe stradă şi nu pentru a deveni asemenea fiinţelor nevinovate ce 
poartă acest nume, ci pentru a se preschimba în fiinţe haine ce fac din muşcat un sport 
naţional. 

Preambulul la Luna nouă de mâine este însă pentru un astrolog indiciul clar că 
nimic din ceea ce se întâmplă nu este întâmplător şi că tensiunea nu este nicidecum efectul 
a ceea ce s-a consumat azi, ci o acumulare a ultimelor patru săptămâni. Încă de azi se 
formează steliumul care va marca întreaga săptămână şi mersul evenimentelor întregului 
an. Încă din această seară se va produce o fisură a unei înţelegeri pe care nimeni nu o putea 
anticipa, dar care se va încadra în tipicul acestui an care schimbă o piesă între poziţii 
contrare pentru un scop misterios. 

21 februarie nu este o zi de curaj, nici de iniţiativă, dar va părea una neobişnuită 
căutând să combine două elemente care nu sunt compatibile şi care, în această ultimă 
încercare de înţelegere, armistiţiu, dragoste cu năbădăi, va produce prima şi cea mai 
viabilă fisură a anului 2012. 

Pentru că avem acum Luna în Peşti, care poate produce în acest an surprize de 
proporţii prin mesajul complicat ce ne vine din acest semn, recomandarea pentru această 
zi este aceea de a ne apropia de linişte, de pace, de lumină, de cromoterapie, de acele 
fascicole care transpar din necunoscut sau, după mintea noastră, din întuneric, şi care 
aduc cunoaştere. În realitate, ceea ce înţelegem noi prin a transpare din întuneric, 
reprezintă de fapt inserţia luminii în zonele întunecate pe care le populăm. Aşadar, orice 
lumină, oricât de slabă ar fi, este azi purtătoarea unui special semn de evoluţie. 
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Miercuri, 22 februarie 
Miercuri  22- 2-2012  0:34     Sun (Pis) Con (Pis) Luna (New Moon) 
Miercuri  22- 2-2012  4:54    Luna (Pis) Con (Pis) Chiron 
Miercuri  22- 2-2012  5:42    Luna (Pis) Squ (Sag) Juno 
Miercuri  22- 2-2012  6:09    Luna (Pis) Sex (Tau) Jupiter 
Miercuri  22- 2-2012  9:38    Luna (Pis) Sex (Tau) Lilith 
Miercuri  22- 2-2012 12:23    Luna (Pis) Sex (Cap) Pluto 
Miercuri  22- 2-2012 14:42    Luna (Pis) Squ [Sag] Node 

 
Luna nouă din Peşti ne aduce schimbări consistente asupra vieţii personale. Având 

un ascendent al momentului în Scorpion îl găsim pe Pluton în postura de guvernator al 
temei. Această planetă are acum pentru Peşti misiunea de a fi guvernator esoteric şi 
ierarhic, de a scoate la lumină realizări ale cercetării interioare şi de a le face vizibile prin 
inspiraţie, talent. Pluton, în calitatea sa de tutelar al progresului spiritual pentru zodia 
Peşti, va avea însă o misiune substanţială prin care va trebui să eleveze vibraţiile subtile ale 
steliumului care, în tema Lunii noi, se află într-o poziţie inferioară, pe Fundul Cerului, 
adică într-unul din punctele cele mai vulnerabile ale unei teme. 

 În astrologia natală se consideră că întregul ciclu metafizic îşi începe existenţa în 
Berbec, deci Peştii devin ultima gară, un fel de “The Last Station” că în filmul regizorului 
Michael Hoffman, şi prin care mulţi astrologi tradiţionalişti, care impun evoluţei spirituale 
şabloanele fizice, după apariţia şi evoluţia anotimpurilor, îşi exprimă convingerile lor 
deopotrivă la evoluţia fiinţei biologice şi mai puţin la spiritului cu care se uneşte. Racul în 
astrologia ezoterică are puterea de a aduce în lumea manifestată forţa şi lumina lumilor 
subtile pentru a le impregna cu vibraţia sa. Aşadar, evoluţia lumii spiritual nu începe în 
Berbec şi îşi atinge maturitatea şi expresia sa superioară în Balanţă, ci debutează în Rac şi 
îşi atinge valenţa superiorităţii sale în Capricorn când i se oferă privilegiul de a părăsi 
această lume, lăsând arcul descendent neexplorat de conştiinţă sau explorat într-un mod 
necunoscut pentru ezoterism. Iată un mister în astrologie pe care noi cei care practicăm 
astrologia cu mintea, nu cu sufletul, nu îl putem dezlega. Dacă pentru evoluţia fizică, Peştii 
reprezintă ultimul stadiu, pentru evoluţia spiritului Luna nouă din Peşti se desfăşoară într-
o zonă plină de mister, de libertăţi lipsite de înţelegerea comună, de manifestări ale 
structurilor subtile, ale gândirii cu care oamenii nu sunt obişnuiţi să lucreze în mod 
conştient. Deci, avem de-a face cu o Lună nouă spirituală despre care nu putem şti concret 
cum se manifestă, ci putem deducem un segment social spre care se îndreaptă sau 
identifica o serie de direcţii pe care le va continua şi care erau active până la Luna noua din 
Capricorn din 24 decembrie 2011 (finalul arcului ascendent). 

Pluton, din Capricorn, care nu se mai afla în nicio relaţie cu Saturn, se foloseşte de 
relaţiile sale de trigon cu Jupiter şi, implicit, Lilith, pentru a împlini mai multe triunghiuri 
minore, ce acţionează ca unul singur, în care focarul să fie ocupat de steliumul din Peşti. 
Curajul de a iniţia un proiect va fi esenţa acestei construcţii care va avea un element 
auxiliar, acela de a împlini, prin Mijlocul Cerului, un Zmeu virtual, adică de a invoca 
necesitatea elevării intenţiilor până în punctul cel mai înalt al aspiraţiilor, al demersurilor 
sau al calităţii relaţiilor. Acest element auxiliar va oferi, practic, şi prilejul de a parcurge o 
nouă serie de complicaţii, de această dată în sfera relaţiilor personale, în intimitate 
(opoziţia Mercur-Marte, aflată în aplicaţie) care pornesc cu reproşuri şi ajung la divergenţe 
de opinie, debutează cu dorinţa de a discredita şi se încheie cu necesitatea de a susţine un 
demers personal pe minciună. 

În observaţii obişnuite, reuniunea din Peşti, apare ca o întâlnire la nivel înalt 
prilejuită de un eveniment neprevăzut, de o formă de manifestare a cauzalităţii care iese 
din planurile comune şi care par a fi legate de procesul de renaştere, descoperire ştiinţifică, 
explorare a structurilor ascunse ale creierului, ale subconştientului, ce ar putea să meargă 
spre o ridicare a rasei umane cu mult superioară Renaşterii. Fundul Cerului ţine însă 
această informaţie într-un plan al misterului, neînţelegerii sau într-unul al prejudecăţilor. 
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Vechile centre de putere, vechile autorităţi îşi vor adjudeca acum seminţele progresului 
fără să ştie că această asimilare face parte din planul de recreare a lumii. Dacă aţi stat 
vreodată în preajma unui lider spiritual, atunci aţi putut observa că mulţi dintre cei care 
beneficiază cel mai mult de timpul său, de graţia sa sunt fiinţe inferioare, care, în absenţa 
maestrului ar fi într-o rătăcire definitivă. O manifestare a maestrului Cosmic, într-un mod 
greu de înţeleg pentru conştiinţa umană, şi într-o conjunctură aparent lipsită de valenţele 
magnifice ale marilor conjuncturi astrale, se naşte acum şi va impregna cu vibraţia sa 
sferele inferioare pe care le populăm pentru a le detensiona şi a le slăbi forţa de menţinere 
a negaţiei. 

Aşa după se cum poate observa, maniera prin care vibraţiile spirituale ale Lunii noi 
se interpun printre evenimente comune, care au un mare caracter de predictibilitate, atât 
de mare încât pot fi anticipate pe bază de probabilităţi, este una foarte complexă. Că 
zâmbeşti sau loveşti, că te ridici dintr-o condiţie anostă sau că refuzi să mergi mai departe 
pe un traseu, că îţi câştigi locul meritat sau că ai neşansa de a vedea cu proprii ochi cum 
agoniseala de o viaţă se risipeşte şi înţelegi că drumul pe care ai pornit a fost greşit, toate 
acestea ţin de pregătirea psihică, spirituală, de antrenamentul personal pe  care orice fiinţa 
este invitată să-l abordeze în această lume pentru a-şi pregăti întâlnirea cu Maestrul, doar 
ca Maestrul, prin mesajul conjuncturii astrale de azi, alege acum mijloace neconvenţionale 
de exprimare. Toate acestea ţin de o experienţă de viaţă care nu are nimic de-a face cu viaţa 
comună, ci cu una de factură spirituală. Oamenii, prin maturitatea gândirii lor, vor trebui 
să dovedească că au înţeles ceva din desprinderile gradate ale fiinţei umane, de creaţiile 
sale perisabile care se tot practică din 2008 încoace, de la prima opoziţie Saturn-Uranus de 
pe axa Fecioară-Peşti. Încărcarea zodiei Peşti acum ne reaminteşte de ceea ce am pierdut 
în ultimii ani, de ceea ce am învăţat, de legile pe care le-am încălcat, de tot ceea ce este nou 
şi de explozia neobişnuită la care am fost martori şi din care am înţelege că lumea se 
scufundă. 

Nu, lumea nu se scufundă, ci doar creaţia noastră. Există o parte a lumii care se 
menţine şi aceea îşi va face din ce în ce mai mult simţit prezenţa. Ea este legată de misterul 
vieţii, de natură, de descoperirea proceselor subtile prin care circulă informaţia sau cât de 
uşor pot fi depăşite legi care par imbatabile. Pentru că toate acestea vin din Peşti, nu putem 
invoca surpriza, caracterul lor inopinat, ci doar imprevizibilitatea, nu spontaneitatea, ci 
imensul vas planetar care am devenit prin acumulările făcute de-a lungul timpului. 

Acest mare eveniment se va sprijini pe întâmplările minore ale zilei şi ni  se va 
înfăţişa ca un iceberg, în care partea sa masivă rămâne adânc scufundată în mister. Partea 
cea mai adâncă a acestei construcţii se va răspândi de-a lungul întregului an şi va produce 
rezultate remarcabile. 

Vibraţia zilei va fi însă haotică, tulburătoare pentru cei care dezvoltă un puternic 
ataşament faţă de prieteni, membrii familiei, care nu-şi pot controla sentimentele 
inferioare de invidie, gelozie, răutate şi care urmăresc să obţină avantaje doar pentru 
binele personal. Aceştia vor face pasul înapoi pentru că vor fi primii care vor avea impresia 
că lumea lor se zdruncină din temelii. Azi proiectele lor se amână, oamenii noi le apar la 
orizont, dar nu pot fi integraţi, ci pot deveni cel mult potenţiali pretendenţi. 

A doua parte a zilei poate deveni o adevărată piatră de încercare pe care aceştia să 
nu o înţeleagă pentru că toate cele şapte aspecte tind să se unească pe un ideal comun. 
Dacă idealul comun este negativ, după cum a fost calitatea demersurilor din ultima vreme, 
susţinut pe interes personal, fără pic de viziune, reacţiile anturajului vor fi complexe, în 
mare parte negative purtătoarele unui avertisment amplu care se va răspândi de-a lungul 
următoarelor aproximativ 30 de zile, iar de aici asupra întregului an 2012. Ceea ce este 
benefic prin calitatea intenţiei ne v duce spre cunoaştere şi selecţie. Cei pozitivi au azi 
putere prin cuvânt, prin atitudine, prin exemplu personal, ca şi cum întregul univers le 
susţine demersurile. 

Prin urmare, 22 februarie ne aduce în faţa unor adevăruri magnifice. Dacă sfera 
vieţii se limitează la preocupări spirituale, exemplul acestei zile ne va aduce un entuziasm 
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straniu, ca şi cum am descoperi piatra filosofală, un obiect preţios, ca şi cum o persoană 
nouă ne intră în viaţă şi ne umple universul privat cu o binefacere la care nu am sperat 
prea curând. 

Luna nouă de azi ne inundă cu valenţe eminamente spirituale, de aceea ea poate 
trece aproape neobservată pentru mulţi dintre cei care nu dau două parale pe cunoaştere 
spirituală şi pentru care şi astrologia reprezintă un fapt desuet, o distracţie, un mijloc prin 
care individul poate afla doar dacă viaţa sa va comporta schimbări pozitive fără să facă 
vreun efort. Acum, pe acest context astral, se naşte un nou element care este învelit în 
totalitate în mister şi despre care nu putem şti decât că face în continuare parte din 
procesul de transformare pe care l-am început în 2008. Dacă ceea ce vine azi ne duce spre 
beţia puterii este grav pentru că reeditează forţa şi puterea pe care planetele însele, prin 
combinaţiile de acum, le combat. Asta înseamnă a persista într-o formă de greşeală care ne 
va duce la pierzanie. Ce care şi-au dezvoltat de-a lungul vieţii un anume discernământ, dar 
în special din 2008 încoace, nu pot fi acum victime ale beţiei puterii. 

 În aspiraţiile sale, omul animat de acţiune are azi tendinţa de a se certa cu toată 
lumea pentru realizările sale, pentru interesul său ca şi cum acesta este cel mai important 
element de pe planetă. Deseori, pentru a nu li se da curs opoziţiei, acestora li se răspunde 
“E important pentru tine, dar pentru noi nu!”, “Nu seamănă cu ceea ce ştii tu, de asta eşti 
aşa de combativ!”. Şi aceasta pare să fie o greşeală de abordare, pentru că se loveşte în 
factorul cel mai puternic, omul care acţionează, nu în obiceiul lui. În felul acesta, i se stinge 
puterea, nu i se recanalizează energia, voinţa, talentul, informaţiile, puterea, spre altceva, 
un alt domeniu sau un alt sector. Pentru că spiritualul are azi şi o componentă invazivă, 
justiţiară, prin reactivarea trigonului Pluton-Jupiter, luptele pentru putere ar putea căpăta 
o nouă consistenţă, prin complicaţii relaţionale, ajustări ideologice, trădări sau îndoieli 
manifestate public. 

22 februarie nu este o zi ce predispune la lipsă de scrupule, ci la o redimensionare a 
puterii şi, educaţia, cea pe care unii nu au reuşit să o transforme în autoeducaţie, nici 
măcar la îndemnurile şi avertismentele ultimilor ani, poate constituie un argument în 
favoarea dictonului “scopul scuză mijloacele”. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că în această lume nu 
vine nimeni în vacanţă şi tocmai de aceea se impune azi să fim deschizi mesajului subtil pe 
care fraţi noştri intru lumină se străduiesc să ni-l concentreze într-o formă cât mai uşor de 
înţeles şi de aplicat. 

 
Joi, 23 februarie 

Joi 23- 2-2012  2:35    Luna (Pis) Con (Pis) Mercury 
Joi 23- 2-2012  4:23    Luna (Pis) Opp [Vir] Mars 
Joi 23- 2-2012 13:25 Mercury (Pis) Opp [Vir] Mars 

 
Elementul auxiliar al zilei de ieri, cel care se interpunea asupra Lunii noi, opoziţia 

Mercur-Marte îşi va atinge azi momentul de maximum în mijlocul zilei şi,pentru că Marte 
este retrograd, celelalte două aspecte pe care Luna le împlineşte cu cele două (conjuncţia 
cu Mercur şi opoziţia cu Marte) devin un subsidiar al opoziţiei Mercur-Marte, suficient de 
negativă pentru a ne readuce cu picioarele pe pământ, pentru a ne trezi ca dintr-un vis 
frumos, pentru a ne justifica insuccesul, irealizările, lipsa consecvenţei, adică tot ceea ce nu 
a fost în regulă, în schema de acţiune, tot ceea ce nu am putut finaliza, dar nu dintr-o 
opresiune venită din partea societăţii, ci dintr-un motiv personal. 

Aspectele pe care Luna le împlineşte cu Mercur şi respectiv Marte ating faza 
maximă în timpul nopţii şi ne consuma două unghiuri determinante într-o perioadă în care 
cei mai mulţi dintre noi îşi rezervă timpul pentru a dormi. Dacă opoziţia Lună-Marte va fi 
activă o parte din zi, în faza sa de separaţie, conjuncţia Lună-Mercur va avea raze slabe de 
acţiune, discrete, aproape insesizabile ceea ce ne va spune că întreaga zi va fi sub semnul 
instabilităţii, a lipsei de control, a inconsecvenţei, a risipei de cuvinte, bani, energie, a 
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revoltei pentru un motiv nedeclarat în prealabil. Prin asta se înţelege că se aduce la lumină 
un conflict care a mocnit în adâncimile sufletului şi care nu a fost scos la lumina pentru că 
un interes şi mai mare a fost prioritar. 

Opoziţia lui Mercur cu Marte este un prilej de a vedea cât de vicleni sunt oameni, cât 
de complicată le este viaţa şi cât de mult îşi subminează sănătatea dând curs unor ambiţii 
prosteşti. Averea, sporul de imagine, titlurile ştiinţifice, faima, recunoaşterea, toate acestea 
sunt perisabile însă azi vor deveni mijloace de afirmare, elemente ale unor pârghii de 
afirmare care ne vor consuma din energie, din resurse, din bani sau relaţii. 

Când Mercur şi Marte sunt în opoziţie oamenii devin neîndemânatici, folosesc 
cuvinte nepotrivite, se jignesc şi nu regretă ceea ce fac pentru că lupta este mai curând un 
element care îi hrăneşte, îi consumă decât să-i şlefuiască. Autodevenirea, elementele care 
sunt importante în definirea trăsăturilor de caracter, care îi ajută pe oameni să-şi corecteze 
comportamentele negative, să se construiască după reguli corecte, benefice, devin azi 
mijloace de surpare ale unui interes comun, de distrugere a schemei de acţiune în care doi 
sau mai mulţi oameni participă la o schimbare calitativă a vieţii. Pentru că ieri viaţa 
spirituală a fost cât se poate de importantă, putem să invocăm aici grupările spirituale ca 
principali beneficiari ai acestor influxuri negative, dar şi cei care lucrează cu instrumentele 
abstracte, psihologii, psihoterapeuţii, preoţi sau alţi funcţionari în sectorul cultelor. 

Este, însă, prea curând să ne gândim la o formă de redresare sau de compromitere 
totală a activităţii acestora, însă această opoziţie, tocmai pentru că se ridică între planete 
individuale, aduce o discontinuitate în mesajul personal. Cuvintele vor fi răstălmăcite, 
imaginea individului este greşit inserată sau se va prefera o popularizare a unor informaţii 
care nu sunt adresate publicului larg. Toate acestea, pentru că suntem în plin tranzit prin 
zodia Peşti, se desfăşoară într-un segment în care omul obişnuit nu poate avea control. 
Universul informaţiilor, al efortului susţinut de a ridica un grup, o naţiune sau rasa umană 
în ansamblu se fisurează azi şi se autosuspendă. În planul acţiunilor comune, această 
autosuspendare ne aduce în centrul atenţie ideea de dezertare, abandonare, refuz, anulare 
a unei înţelegeri dintr-un motiv ce nu poate fi descoperit în acţiunile de acum. 

Prin urmare, viaţa spirituală nu se va crampona azi în discontinuitate, ci într-o 
abundenţă de valori ce o asimilează pe aceasta şi o integrează în categoria divertisment sau 
cea a experienţelor de viaţă. Cei care consideră că pot lucra şi acţiona în absenţa unui cod 
de reguli morale, adică o mare parte din populaţia acestei planete, vor descinde azi într-o 
manifestare agresivă. Aceştia vor avea azi ceva cu toată lumea, vor ameninţa şi vor 
blestema, vor folosi cuvântul ca armă împotriva suferinţei, fără să observe că acest 
crescendo al impulsivităţii le complica şi mai mult relaţiile sociale. Au şi ei o motivaţie 
acum, pentru că această descindere, pentru că se consumă într-o perioadă de intense 
reformulări, de agitaţie, unora s-ar putea să le semene cu ceea ce s-a întâmplat de la 
începutul anului până acum. Aceştia vor confunda azi problemele personale cu cele de grup 
şi comentând, ridicând tonul, susţinându-şi punctul de vedere vor deveni penibili, pentru 
că se vor descoperi în adevăratele lor intenţii, îşi vor slăbi relaţiile şi  vor ajunge în punctul 
în care că constate că oamenii nu mai au încredere în ei. 

Privind toate acestea din punct de vedere spiritual, cel care se află în categoria 
oamenilor indecişi, care privesc spiritualitatea ca pe o preocupare de weekend, care nu-şi 
schimbă tabieturile pentru a se implica într-o practică asiduă, vor înţelege, în urma unui 
incident, în care cuvântul să fie folosit în mod neadecvat, că valorile acestei lumi, cele care 
ne consumă timp preţios pentru a menţine confortul şi superioritatea, sunt perisabile. 

Nu mai este un mister că lumea se schimbă, dar această modificare nu se produce, 
deocamdată, prin ceea ce este la vedere, prin ceea ce este foarte evident sau prin ceea ce 
aflăm de la emisiunile de ştiri, ci printr-un proces lent de renaştere şi de reatribuire a 
valorilor altor izvoare. Acum un banal eveniment, cum este opoziţia Marte-Mercur, care 
altădată ar fi pus gaz pe foc, ar fi dezgropat securea războiului, ne zdruncină pe dovezi de 
bună practică, de eficienţă: “Doar atât am înţeles eu din toate acestea?”, “Doar cu asta m-
am ales?” ş.a.m.d. Un semn de înţelepciune poate apărea acum din această retorică şi nici 
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nu are cum să fie altfel pentru că suntem în aplicaţia conjuncţiei Soare-Chiron şi din ceea 
ce se consuma rău, când cei cei doi aştri sunt în conjuncţie, întotdeauna învăţăm ceva, 
întotdeauna tragem o concluzie de referinţă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti de mauna - postul de 
cuvinte. Acest post poate fi extins însă şi asupra dialogului interior, asupra instabilităţii 
afective. Cei care reuşesc să se sustragă acestei agitaţii, fiind în pace, îşi pun încă de azi 
straiele de sărbătoare pe care va trebui să le poarte mâine, pe conjuncţia Soare-Chiron. 

 
Vineri, 24 februarie 

Vineri 24- 2-2012  4:47    Luna (Pis) --> Aries 
Vineri 24- 2-2012 10:25    Luna (Ari) Con (Ari) Uranus 
Vineri 24- 2-2012 11:06     Sun (Pis) Con (Pis) Chiron 
Vineri 24- 2-2012 16:09    Luna (Ari) Tri (Sag) Juno 
Vineri 24- 2-2012 22:31    Luna (Ari) Squ (Cap) Pluto 

 
Conjuncţia Soare-Chiron ne aduce azi întâlnirea cu maestrul, cu un ghid, cu un 

exemplu, cu un etalon al valorilor morale, cu o formă de progres pe care o întâlnim doar o 
singură dată pe an, într-o fereastră astrală de vreo două săptămâni (o săptămână înainte şi 
una după momentul întâlnirii celor două). Conjuncţia Soare-Chiron, cu Lună în Berbec, 
are o conotaţie revoluţionară, una de deschidere a unei noi perspective de punere în 
aplicare a unui plan care să conţină elemente ale demersurilor anterioare, dar care să fie în 
mare parte novatoare. Anterior, conjuncţia Soare-Chiron a mai fost susţinută în fundal de 
Luna în Berbec în 2005, când cele două planete se întâlneau în Capricorn (16.01.2005), 
doar că atunci Luna se întâlnea cu Pluton într-un trigon, nu în careu aşa cum se întâmplă 
acum. Înţelegem, deci, că opoziţia internă, cea care se naşte din suspiciune şi răbufneşte 
prin deziceri, rupturi, schisme, este cea care va aduce o formă de revoltă neobişnuite în 
fundalul acestei zile care, la fel ca ieri, va fi confundată cu ceea ce s-a consumat ca revoltă, 
nemulţumire de la începutul anului încoace. 

Când Soarele şi Chiron sunt în conjuncţie se naşte respectul faţă de învăţătură, faţă 
de experienţele vieţii, faţă de muncă şi faţă de echilibrul practic pe care îl presupun relaţiile 
sociale. Prin înţelegere, acceptare şi ponderaţie, evenimentele sociale tind, asemenea 
proceselor interne ce au loc în corp, spre echilibru. Nu tonul se va schimba azi, ci 
motivaţia, nu abundenţa de gesturi va doborî azi, ci experienţa la care se va face apel. 
Omul, cu învăţătura sa, va fi subiect de ştiri, fiind dat ca exemplu în sensul bun, dar şi în 
cel negativ fără să se reuşească însă să se obţină o schimbare prea mare prin calitatea 
informaţiei vehiculate. 

Careul pe care Luna şi Pluton îl împlinesc azi nu are însă o atât de mare relevanţă în 
analiza comparativă a anilor, ci este doar un element care distrage atenţia de la scopul 
esenţial. În 2005, Saturn se afla cu Luna în relaţie de careu, lansându-ne ca deziderat ideea 
“scopul scuză mijloacele”, adică o formă de dezinteres social practicat cu o totală lipsă de 
responsabilitate. Ceea ce în ianuarie 2005 reprezenta drept un avertisment social gen “I 
still know what you did last summer” că în ecranizarea din 1998 a lui Danny Cannon, 
acum evenimentul nu mai beneficiază de niciun avertisment, de nicio pregătire. Acum 
Lună şi Saturn se află în relaţie de opoziţie (ce se va împlini la grad perfect duminică, 26 
februarie), iar cu Pluton în cea de careu. Lecţiile de viaţă devin astfel surse de nemulţumire 
şi efervescenţă, de a domina sau chiar a invada intimitatea cuiva. Toate acestea vor fi 
abordate de la distanţă, dintr-o altă încăpere, dintr-o altă locaţie, de la mare depărtare ceea 
ce va da evenimentului un caracter total neobişnuit. 

Pentru spectatori, scena socială ni se va înfăţişa ca o provocare, ca un vulcan încins, 
nu doar pentru că trigonul Lună-Junon nu reuşeşte să aplaneze sau să ascundă conflictele, 
nici măcar pe cele de interese, ci pentru că Luna în Berbec este refractară la ceea ce ar 
putea să i se impună. Siguranţa de sine devine astfel un element care ne înfrânează 
pornirile şi ne îndreaptă agresivitatea spre interior, până când acumulăm suficient de 
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multă putere, forţă sau tensiune şi explodăm într-un regal de fapte sau vorbe ce produc pe 
spaţiul public efecte iremediabile. 

Totuşi, conjuncţia Soare-Chiron, situată la jumătatea distanţei dintre cele patru 
evenimente ale Lunii pe care le împlineşte azi, are rolul de mediator, de justiţiar. Unii se 
vor aştepta ca acum să li se împlinească multe aşteptări să câştige mulţi bani, să acceadă la 
trepte înalte pe scara socială, să comporte un succes social, însă nu au suficientă lumină, 
nici înţelegere pentru asta, nu dispun de experienţa necesară pentru a se ridica deasupra 
condiţiei pe care au avut-o până ieri. Pentru că fluxul energiei se îndreaptă spre interior 
această dezamăgire în raport cu imensele aşteptări pe care le avem duce spre frustrare. 

Azi, mai simplu decât în alte zile, a combate contextul astral înseamnă a fi mulţumit, 
a nu lansa pretenţii nejustificate şi a ne detaşa de ceea ce presupune un conflict sau o 
critică nejustificată. Vom avea şi pârghiile necesare dacă nu ne vom pierde în acţiuni lipsite 
de control sau demnitate. 

Prin urmare, 24 februarie ne va ţine în tensiune întreaga zi cu scheme de lucru pe 
care nu le putem duce la finalitate, cu ţinte pe care nu le putem realiza, cu rememorări ale 
ultimelor 7 ani când, prin transferul din opoziţie, în inconjuncţie sau trigon între poziţiile 
Lunii în zodii în momentul de conjuncţie Soare-Chiron, dar şi prin lansarea unor aşteptări 
mai mari decât este cazul. 

Conjuncţia Soarelui cu Chiron ne oferă prilejul să ne vindecăm de afecţiuni cronice, 
să ne îndreptăm spre tratamentul cel mai potrivit, către medicul cel mai priceput, către 
terapeutul care poate găsi cauza suferinţei sau stabili schema de tratament cea mai 
adecvată. Pentru toate acestea se cere echilibru, forţă interioară utilizată cu ponderaţie, cu 
înţelegere, cu voinţă, dar, în acelaşi timp, cu respect faţă de oameni şi faţă de valorile lor. 
În fiecare an avem şansa să trecem prin conjuncţia Soare-Chiron, iar Luna ne va vorbi 
despre fundalul pe care îl lucrează de-a lungul anului, despre afecţiunile ce blochează 
înţelegerea subtilă, eficienţa socială, despre ceea ce este urgent de îndepărtat din sfera 
interioară, despre tipul de curaj care trebuie abordat. În 2012, prin relaţia celor două tipuri 
de energii, se va mobiliza curajul de a ne dezveli fiinţa de comportamente agresive şi de a 
căuta modul propriu de a ne hrăni cu sentimente paşnice, indiferent de ceea ce am făcut 
până acum. 

Pare neobişnuit, chiar şi pentru un astrolog, însă mesajul aşa se conturează. Tocmai 
de aceea recomandarea vine să ne îndrepte spre a ne dezvolta încrederea în sine. Mulţi nu 
ştiu cum este să ai încredere în tine, cum să te simţi împăcat cu ceea ce eşti şi ceea ce vei 
face, dar pentru că trăim în comunitate suntem privilegiaţi: să ne purtăm cu sine după cum 
ne purtăm cu ceilalţi. Lumina este aceeaşi, când o vedem diferit înseamnă că gustăm dintr-
o hrană nepotrivită, din egoism şi încet, încet se stinge. De aceea, anual, ne îndreptăm spre 
acest izvor de vindecare, care este conjuncţia Soare-Chiron, pentru a ne aminti cum este să 
fim întregi, deplini. 

 
Sâmbătă, 25 februarie 

Sambata  25- 2-2012  0:34    Luna (Ari) Tri [Sag] Node 
Sambata  25- 2-2012  4:07     Sun (Pis) Squ (Sag) Juno 
Sambata  25- 2-2012 12:32     Sun (Pis) Sex (Tau) Jupiter 
Sambata  25- 2-2012 20:59    Luna (Ari) Con (Ari) Venus 

 
Dacă până acum ne-am preocupat de spirit şi moralitate, de educaţie, adică de acele 

noţiuni care nu pentru toată lumea sunt priorităţi, dar nici aşa de importante, azi ne vom 
preocupa de aspectele practice ale vieţii, de plăcerile şi complicaţiile pe care le poate 
parcurge un individ într-o zi, sub directa influenţă a vibraţiilor astrale. 

Azi Luna şi Capul Dragonului sunt în trigon, în faza ascendentă, ceea ce înseamnă 
că sextilul cu Coada Dragonului ne pune în postura de a ne înţelege trecutul, greşelile pe 
care le-am făcut de la începutul săptămânii până acum, indiferent că sunt legate de viaţa 
spirituală sau de cea practică. Pofta este inamicul nr. 1, atât cea de factură fizică, pe care o 
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vom manifesta faţă de anumite alimente, dar şi cea faţă de funcţii, imagine publică, faimă, 
renume, succes, recunoaştere sau avere şi confort. În Berbec, Luna este combativă, ea ştie 
să se arcuiască pentru a obţine o tensiune maximă şi a comporta prin acest efort un 
rezultat pe măsură. Nu va şti însă să-şi dozeze forţele, să se calmeze, să se odihnească, să 
fie ponderată, va dori să spună tot, să ardă până la ultimul fir şi să se descarce de toată 
tensiunea, chiar dacă asta presupune explozie sau a îmbrăţişa cu căldură duşmanul cel mai 
dificil sau agresiv. Beneficiind de acest cadru dur care nu acceptă jumătăţi de măsură şi ale 
cărei oscilaţii sunt, de fapt, detente în faţa unui atac iminent, careul Soare-Junon face din 
nou apelul la experienţele personale, la înţelepciune, la cunoştinţele despre moralitate, 
deontologie profesională, reguli de bună practică, adică la acea cunoaştere care este utilă 
oricui şi care ţin de simţul practic, respectul faţă de muncă, dar şi faţă de cel care o 
prestează. Zodia Peşti, în această ecuaţie nu pare să aibă prea multe valenţe pozitive, mai 
ales că diplomaţia ce ne vine din acest semn înseamnă privirea din afară vasului, detaşarea, 
desprinderea de grup, deci o anume supraapreciere, o adaptare curajoasă a orgoliul de a 
construi, dar şi o tactică în a ne modula mândria şi a nu o amesteca în apele în care înoată. 
În acest sens va merge spiritul practic al acestei zile şi orice tip de conversaţie sau de 
abordare pe care oamenii le vor prefera azi vor fi lovite de viciu de procedură, nu pentru că 
ar fi greşite, ci pentru că vor avea tendinţa de a se afla în afară legilor deja cunoscute, dar 
într-o perfectă consonanţă cu ceea ce minţile lor au etichetat ca fiind necesar. Propriile 
reguli devin astfel valori esenţiale, criterii ample de selecţie, direcţii importante care, prin 
juxtapunere, asigură o mare diversitate de posibilităţi şi şanse. 

Şansa este un alt elemente pe care dinamica acestei zile îl va folosi, dar care nu va 
avea privilegiul de a se separa de un anume conservatorism, de o forţă retractilă care ni se 
va înfăţişa în aspectul ei de ponderaţie, măsură, diplomaţie său echilibru. În realitate, ea 
nu reprezintă decât o noutate a contextului, o deschidere faţă de un domeniu nou pe care 
nu l-am abordat până acum. În faţa noului oamenii se tem chiar dacă dorinţa de acţiune îi 
împinge spre a face fapte mari cu un minimum de implicare. În felul acesta, se va încerca o 
modificare a cadrului profesional, o schimbare a relaţiilor de serviciu, a modului cum este 
abordat fluxul ascendent de informaţii, cum este elaborată o decizie sau cum este apreciată 
munca. 

Spre seară, când Luna şi Venus vor trece printr-o conjuncţie, oamenii vor deveni 
mai calmi, mai calculaţi în acţiunile lor şi se vor apropia mai mult de ceea ce inspiră 
dragoste, echilibru şi rafinament. Cu toate acestea, nu se va depăşi cadru impulsiv al zilei, 
cel care ne va împinge spre fapte mari chiar şi atunci când nu vom dispune de energia 
necesară, însă se va invoca, mai mult decât s-a făcut în timpul zilei, sentimentul, schimbul 
de impresii, respectul faţă de celălalt. 

Prin urmare, 25 februarie se detaşează de celelalte zile pentru că ne aduce în faţa 
unor decizii pe care de-a lungul săptămânii am ezitat să le luăm. Ne detaşăm de contextul 
atmosferic, nu ne mai interesează dacă e cald sau frig, dacă nămeţii se topesc, dacă oamenii 
îşi fac datoria, dacă întreaga frământare socială este aşa cum pare sau, dacă nu cumva, în 
spatele unor strategii complicate nu stă decât înţelegerea tacită făcută de lideri pentru a-şi 
apăra propria piele sau ascunde păcatele trecutului. Chiar dacă în continuare toate acestea 
alimentează focul interior, ne exaltă sufletele sau ne enervează la culme, adică ne menţin în 
specificul acestui an, cel al extremelor, ziua de 25 februarie ne aduce în faţă probleme 
personale urgente, cele care ţin de serviciu, de relaţiile de familie, de conflictul între 
generaţii, de înţelegerea corectă a fenomenului social sau, într-un cadru prozaic, de 
achiziţionarea unui bun în casă, un aparat electrocasnic sau un ceas, un component pentru 
calculator sau un articol vestimentar care să ne confere sentimentul că ne trăim viaţa 
pentru noi înşine, nu pentru alţii ca produs al unui ideal anost sau abstract. 

Cei care întreaga săptămână au urmăriţi elevarea sentimentelor şi încadrarea lor pe 
un făgaş corect, cel al afirmării de sine şi rafinamentului interior se văd acum în faţa unor 
mari dileme, în ipostaza de a proba practic valoarea credinţei, greutatea ei, seriozitatea 
traseului pe care merg. Li se cer astfel dovezi de iubire şi înţelegere, de iertare, de acceptare 
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în echipă a unui nou membru, de comuniune sau împărţire a bunului propriu pentru a 
consolida familia, echipa de lucru, colectivul sau gruparea din care fac parte. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne detaşa de bunurile care ne oferă 
sentimentul de ataşament. 25 februarie lucrează cu caracterul practic al sentimentelor, 
tocmai de aceea ataşamentul de obiecte, adică a iubi obiectele mai mult decât oamenii, ne 
răstoarnă valorile şi ne pun în faţa unei dileme şi mai mari tulburându-ne structurile 
mentală şi afectivă cu o relaţionare falsă. În ecuaţie, în loc de două energii va fi una 
singură, divizată: energia individului şi ecoul acesteia care se reflectă prin obiect. Astfel, 
oricât de mare va fi efortul omului el va fi înjumătăţit cu mobilul afecţiunii sale. A înlocui 
oamenii cu obiecte devine, deci, modalitatea prin care un suflet spune comunităţii că 
suferă de o boală nediagnosticată ce îi va compromite devenirea, progresul, misiunea, 
rostul. A înlocui obiectele care trăiesc prin energia emitentului (imobile, aparate casnice, 
haine etc), cu cele care canalizează energia (pietre semipreţioase, talismane, colecţii de 
imagini etc.) reprezintă un procedeu elegant de a ne desprinde de materie fără a o 
abandona. 

 
 
Duminică, 26 februarie 

Duminica  26- 2-2012 14:51    Luna (Ari) Opp [Lib] Saturn 
Duminica  26- 2-2012 16:29    Luna (Ari) --> Taurus 
Duminica  26- 2-2012 18:13    Luna (Tau) Sex (Pis) Neptune 

 
Luna azi parcurge ultimul sector al zodiei Berbec şi în prejma orei 16:30 va trece în 

Taur (exaltare), împlinind, la câteva ore distanţă, un sextil cu Neptun, semn că săptămână 
se încheie în condiţii benefice, că multe dintre cele care nu mergeau bine se aşează în albia 
proprie şi fie sunt soluţionate printr-o atitudine, fie sunt ascunse şi soluţionarea le este 
amânată pentru a doua jumătate a lunii martie. 

Prima jumătate a zilei se va desfăşura după parametri zilei anterioare, aducând o 
combinaţie între conjuncţia Lună-Venus, ultimul aspect de ieri, şi opoziţia Lună-Saturn, 
primul aspect al zilei de azi. Între rafinament şi revoltă, între un aspect neutru, cu Venus, şi 
unul negativ, cu Saturn, conştiinţa lucrului bine făcut va trece, în prima jumătate a zilei, 
printr-o prefacere, printr-o modificare de confort şi înţelegere, printr-o raportare la alte 
etaloane. Mulţi se vor linişti brusc, îşi vor extinde viziunea într-un cadru mai larg, vor 
înţelege că oamenii greşesc şi chiar dacă eroarea lor are caracter continuu sau repetitiv, 
greşeala trebuie să întărească legătura de prietenie, anturajul, nu să o submineze prin 
pretenţii exagerate. Azi se va lupta împotriva flexibilităţii în gândire, împotriva confortului 
afectiv, împotriva a ceea ce ieri am intuit sau împotriva a ceea ce ni s-a spus, împotriva a 
ceea s-a dovedit rafinat elegant, ca şi cum, din nimic, apare o frustrare, o stare proastă care 
tinde să pună stăpânire pe întreaga fiinţă. 

Cei care sunt mai sensibili vor avea impresia că anturajul le este potrivinic, că multe 
din proiectele pe care doresc să le finalizeze azi comportă obstrucţiuni sau întârziere, că se 
pierd cu firea sau că uită informaţii importante. 

În a doua parte a zilei, când Luna trece în Taur, lucrurile par să intre pe un făgaş 
normal, sentimentele se mai temperează, iar reacţii la stimulii din jur trec într-un alt 
registru comportamental. Calitatea omului în ansamblu va conta mai mult decât 
rezultatele muncii sale într-o anumită etapă a vieţii sau la un moment dat, eticheta pe care 
o are va fi, astfel, un punct de referinţă în a interacţiona cu cineva, ceea ce va simplifica 
mult schimbul de idei sau relaţiile în general. Acest calm se va constitui ca un element de 
bază în a aborda sextilul Lunii cu Neptun, adică în a ne raporta la alte valori, în a aprecia 
intenţiile personale, a ne interesa de mesajul de dincolo de cuvinte, de nonverbal, de 
energie, de aură, de mesaje transmise, evoluţie în ansamblu, încercând să punem în 
aplicare o idee pe care contextul zilei de ieri ne-a lăsat-o. 
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Toate elementele care par să iasă din obişnuit sunt astfel aşezate într-o albie 
specifică, sunt încadrate corespunzător sau lăsate în aşteptarea unor momente speciale pe 
care să le putem valorifica cu mai multă determinare sau încredere. Fiind în Taur, Luna se 
va raporta continuu la nevoia de stabilitate, în timp ce Neptun tinde să conserve o idee 
veche, despre care de-a lungul întregi săptămâni am aflat că nu e tocmai corectă, poate 
chiar nocivă. Lupta dintre vechi şi nou capătă, deci, conotaţii existenţiale şi ea va fi 
percepută în special de cei care sunt obişnuiţi să-şi urmărească procesele interioare. 
Ceilalţi vor remarca un uşor neastâmpăr în faţa unui eveniment major, dar nu-l pot 
înfrunta, ca şi cum vor să facă ceva special, dar nu ştiu ce. Această informaţie transpare 
doar dintr-o raportare a nevoii de confort de acum la moştenirea întregii săptămâni. 
Liniştea are un preţ, vor gândi unii, iar alţii vor considera că, în realitate, doar sustragerea 
într-un univers paralel sau într-un sector al imaginarului îi ajută să beneficieze de un cadru 
pur, lipsit de interferenţe. Este lese de observat cum ideea de utopie se va naşte dintr-odată 
în mintea fiecăruia, însă doar în cazul unora ea va fi tradusă prin limbaj al corpului, prin 
mimică sau exprimată clar prin idei. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne va tenta cu o combinaţie între realitate şi 
iluzie într-un mod uşor compulsiv, ce poate inspira teamă şi reţinere, dar care ne va duce şi 
spre o deviere de la efortul şi consumul interior pe care le-am abordat întreaga săptămână. 
Îndemnul spre a simţi şi înţelege valorile practice ale zilei vor constitui o problemă doar în 
prima parte a zilei, când Lună încă se mai află în Berbec, însă, spre seară, când ne va 
introduce într-o nouă stare de spirit, ne vom lăsa preocupaţi de dileme, contradicţii, 
speranţe, idealuri sau utopii pe care fiecare le va formula diferit. 

Viaţa socială a acestei zile va deveni o sinteză a confuziilor care ne-au tulburat 
conştiinţele de-a lungul întregii săptămâni. Chiar dacă ziua începe furtunos, până seara 
multe se liniştesc şi totul pare să intre într-un calm straniu pe care îl vor clarifica abia 
miercuri, când Soarele va împlini un careu cu Axa Dragonului şi când vom înţelege de ce 
nu am putut împlini tot ceea ce am intenţionat acum, mai ales că avem toate prerogativele 
afective necesare. 

Confuzia, pentru cei pasionaţi de ezoterism, va fi relativ repede înlăturată pentru că 
ei ştiu că iubirea cu frică atrage pedeapsa şi că aceasta se susţine pe un acut sentiment al 
datoriei, de vreme ce iubirea este liberă de orice condiţionare. Aşadar, a iubi cu frică 
înseamnă a menţine în conştiinţă un nonsens, o idee falsă, perisabilă pe care o vom prefera 
chiar şi după ce conţinutul ei va fi depreciat. A iubi cu frică înseamnă a trăi în autonomie, 
adică la graniţa dintre normal şi patologic, educându-ne să ne construim în permanenţă o 
realitate, o cuşcă, o celulă, în care să ne menţinem conservate limitările psihoemoţionale, 
nu să descoperim lumea în întreaga sa desfăşurare. În felul acesta, ne anulăm rostul pentru 
care funcţionăm, acela de a fi călători în timp şi spaţiu, exploratori ai universului dominat 
de libertatea de a iubi şi zbura spre necunoscut prin iubire. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne abandona frica, indiferent ce 
formă de disimulare îşi alege, pentru a ne lăsa inundaţi de acea iubire liniştită care îţi 
schimba respiraţia, liniştind-o, şi care prin orice mijloc de expresie va dori să ne-o prezinte 
pe prietena sa cea mai de preţ: profunzimea gândirii. 
 

Săptămâna 27 februarie - 4 martie 2012 

 
 

Săptămâna 27 februarie – 4 martie se va dovedi a fi o săptămână destul de dificilă la 
capitolul alegeri personale. Începe într-un ton uşor duplicitar, cu convulsii, nemulţumiri, 
critici nejustificate, tulburări de dinamică socială şi sfârşeşte prin a lăsa o informaţie care 
va fi, de-a lungul acestui an, destul de controversată: “Eu sunt vinovat!”. Chiar dacă până 
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vineri nu se va gândi nimeni că este nevoie să se identifice un vinovat, ultimele zile ale 
săptămânii ne vor zdruncina serios convingerile, iar duminică în mod special pe cele mai 
solide dintre ele. Cauza va fi regăsită în primele zile ale săptămânii prin îndoiala căreia îi 
vom permite să ne invadeze zona intimă şi, prin ea, să ne arătăm suspicioşi, rezervaţi, 
pentru că se cade sau e la modă să procedăm aşa, însă toate acestea se vor întoarce 
împotriva individului şi a grupului de apartenenţă. 

Putem invoca, drept o sumă de factori ce intervin în aceste predispoziţii, 
promiscuitatea, îngrădirea libertăţii de expresie, condamnarea unui individ la muncă 
susţinută pentru a-i oferi, prin efortul său, garantul traiului situat la limita decenţei, fără a 
i se recunoaşte dreptul la iniţiativă, exprimare, creaţie sau alte prestaţii coparticipative. 

Deşi fiecare zi vine cu un mesaj neobişnuit, cea mai delicată zi a săptămânii va fi cea 
de miercuri, când Soarele va împlini careul său la Axa Dragonului. Primul dintre cele două 
pe care le va împlini într-un an, acest aspect conferă constrângeri, îndoieli, teamă de 
acţiune pe spaţiul public, resentimente faţă de timpurile ce nu au fost valorificate, a banilor 
insuficienţi sau a neputinţei de a ne susţine public argumentul. Toate acestea devine tot 
atâtea argumente în favoare retragerii, dezamăgirilor şi regretului că nu avem parte de 
ceea ce credem că este pentru ceilalţi adevărata sursă de realizare, succes şi mulţumire. 

Intrarea lui Mercur în Berbec de vineri, 2 martie este, de asemenea, un eveniment, 
major al acestei săptămâni pentru că ne aduce un tranzit lung al acestei planete, plin de 
efort, pericole şi, pe măsura disponibilităţii fiecăruia, de realizări. El se va încheia în 9 mai, 
având în acest timp şi o perioadă de retrogradare prin care va reveni din nou în Peşti şi, la 
întoarcerea din retrogradare, va avea un tranzit prin această zodie mult mai lung decât cel 
pe care-l încheie în această săptămână. Nu este un fapt obişnuit ca Mercur să se comporte 
aşa, tocmai de aceea căile de comunicare, jocul ideilor, speculaţiile bancare, piaţa 
mărfurilor, deplasările sunt afectate prin decizii neobişnuite, schimbări ample, complicate 
sau confuze, care deviază de la normal, de la schemele comune cu care am fost obişnuiţi. 

Efortul susţinut la care ne invită această săptămână nu este unul de sancţiune, ci de 
creştere şi dezvoltare, de recunoaştere a elementelor iluzorii ale existenţei care ne stau în 
cale şi pe care nu am reuşit până acum să le identificăm. Pentru unii nu va fi o şansă de 
elevare şi nici de identificare a problemelor, ci una care le sporeşte nemulţumirea şi care îi 
înrăieşte. Consider că preocuparea faţă de acest gen de anticipare, nu doar cele postate aici, 
pe blog, ci şi altele, postate pe alte site-uri şi care sunt redactate cu respect faţă de 
informaţie şi, deopotrivă, faţă de cel care le citeşte, îi plasează din start pe cei care le 
consultă în categoria celor care nu doar au întrebări, ci doresc, în limita puterii personale şi 
a nivelului de conştiinţă, să-şi repare sectoarele defecte ale existenţei şi să fie pregătiţi 
pentru ceea ce va veni, evitând, în felul acesta, prin alegeri pozitive ghidate, nu aleatoare, 
multe dintre tensiunile acestei perioade. A intra în spaţiul acestei săptămâni cu seriozitate 
şi a dezvolta un respect pentru oameni înseamnă a îndeplini condiţiile esenţiale pentru a 
nu ne trezi la sfârşit în conflicte penibile, cu mai puţini prieteni sau terfeliţi. 

 
Luni, 27 februarie 

Luni  27- 2-2012  3:17    Luna (Tau) Sex (Pis) Chiron 
Luni  27- 2-2012  5:42    Luna (Tau) Con (Tau) Jupiter 
Luni  27- 2-2012  8:31     Sun (Pis) Sex (Tau) Lilith 
Luni  27- 2-2012  8:50    Luna (Tau) Con (Tau) Lilith 
Luni  27- 2-2012  8:52     Sun (Pis) Sex (Tau) Moon 
Luni  27- 2-2012 10:54    Luna (Tau) Tri (Cap) Pluto 

 
Aflaţi în căutarea paradisul pierdut mulţi se pierd pe drum, uitând de unde au 

plecat, îşi neagă originile şi se preling în faţa unor idealuri penibile. Aşa ajungem azi în faţa 
unei porţi imense, cea întruchipată de multe dintre speranţele pe care le-am cultivat de-a 
lungul întregii săptămâni anterioare, comportându-ne ca un bine cunoscut animal 
domestic sau ca un cerşetor cu experienţă ce aruncă împrejur rugăminţi fierbinţi lipsite 
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total de relevanţă. Azi luminariile şi Lilith îşi inversează fiecare rolurile, împlinind aspecte, 
două câte două, în intervalul 8:31-8:52. Întâi Soarele şi Lilith trec prin sextil, apoi Luna şi 
Lilith prin conjuncţie şi, în finalul celor 20 de minute cât durează intervalul, Soarele şi 
Luna îşi împlinesc sextilul lor. Înainte de acest regal, Luna trece prin sextilul cu Chiron, 
conjuncţia cu Jupiter şi, la finalul seriei de aspecte, prin trigonul cu Pluton. 

Azi ne vom preocupa de sinceritate, de bun simţ, de schimbul de idei, de transferul 
de autoritate, de informaţii, de încredere, de criteriile de selecţie pe care trebuie să le aibă 
consolidate un tânăr atunci când păşeşte spre o nouă etapă a vieţii sale. Tinerii, că despre 
ei este vorba, sunt azi rătăciţi, uită uşor, se pierd cu firea în faţa unor probleme importante 
şi nici chiar cei educaţi nu par să se poată aduna pentru a face o impresie bună. Întreaga 
scenă socială pare depăşită de situaţie şi nici măcar un ghid, o persoană mai învârstă, una 
mai experimentată în ceea ce privesc relaţiile sociale, nu pare să-i poată întoarce din drum. 
Nimeni, în afara celor care dispun de instrumente subtile pentru a înţelege mecanismul 
evoluţiei sociale sau fluctuaţiile de care ne lovim acum, nu poate şti ce se întâmplă. Cei care 
pot citi comportamentul oamenilor din firele invizibile, subtile ale vibraţiilor existenţiale, 
cele care ne ajută să ne împlinim destinul nu să ne dezicem de el, fie că sunt astrologice sau 
nu, ştiu că generaţiile care nu au ajuns încă la primul tranzit al lui Saturn peste punctul său 
natal, adică cei care sunt înainte vârstei de 28 de ani, au un început de săptămână 
furtunos, cu complicaţii relaţionale, cu tulburări de metabolism, cu pierderi de vitalitate, 
cu schimbări în ceea ce priveşte destinul personal şi aspiraţiile spre mai bine. Deşi ideea de 
vârstă mentală este un concept controversat, chiar şi în astrologie, pentru că doar 
psihologia este cea care poate stabili prin mijloace specifice stadiul evolutiv, adică dacă se 
păstrează raportul dintre vârsta biologică şi cea mentală, cei pe care natura nu i-a înzestrat 
nici măcar cu o inteligenţă medie vor avea o zi stranie, agresivă, cu comportamente care nu 
se încadrează în schemele obişnuite pe care le presupune afecţiunea sau nivelul stabilit 
prin mijloace specifice. 

Pentru că ne-am obişnuit să înţelegem schema în ansamblu, nu doar să o cercetăm 
în varianta ei sintetică, această informaţie, ce derivă din suita de aspecte pe care ziua le 
conţine, urmează un traseu sinuos, înşelător, care ne face să pierdem din vedere elementul 
care ne defineşte. 

Până la ivirea zorilor, sextilul Lună-Chiron şi conjuncţia Lună-Jupiter, ne vorbesc 
despre sănătatea mentală, despre starea de vitalitate, despre planurile de viitor, despre 
ceea ce ni s-ar potrivi cel mai bine ca înclinaţie, pasiune, dar şi ca profesie. Sextilul Soare-
Lilith aduce ca element pozitiv o inversare a acestor valori, producând întârzieri în reacţii, 
defazări, pierderea timpului, schimbarea ideii în timpul adresării sau, în forme mai grave, 
pierderea de sine, adică risipirea acelui element pozitiv care ne construia imaginea 
(aparenţa socială), dezvelind rana într-un moment extrem de nepotrivit. Declanşată cu o 
inversiune a valorilor proprii, suita de aspecte ce se împlineşte între Lună, Soare şi Lilith, 
ne face să ne certăm cu noi înşine, să ne tulburăm întreaga structură pentru că ne întâlnim 
cu probleme vechi, bine cunoscute, dar pe care le vor analiza greşit. Dacă în sfera 
afectivităţii asta se traduce ca o indispoziţie, în relaţiile sociale, în segmentul afacerilor, al 
schimbului de idei, răscolirea trecutului poate avea efecte periculoase. Aflaţi în faţa unor 
combinaţii noi cu elemente cunoscute, cu personaje cunoscute, comportamentul se va 
schimba brusc, mulţi devenind imuni la durere, agresiune verbală sau, trecând în cealaltă 
extremă, violenţi, recalcitranţi, aroganţi. 

Nimic din ceea ce ni se întâmplă azi nu poate fi încadrat în normalitate, chiar dacă 
cei care dispun de o educaţie severă ştiu cum să facă să nu se abată de la un mod de a fi, 
acela pe care l-au învăţa de la părinţi sau de la şcoală. Cei mai mulţi care ştiu de la televizor 
că emoţiile nu pot fi controlate, că omul este sluga impulsurilor şi tot ceea ce se trece 
printr-un analizator duce la frustrare, ucide distracţia şi, implicit, satisfacţia, se văd 
încurajaţi în a-şi exersa ceea ce reprezintă, în viziunea lor, limita maximă a 
comportamentului şi, deci, se vor simţi bine persistând în deviaţiile lor. 
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Prin urmare, 27 februarie ne pune în faţa unei explorări periculoase. Întâlnirea cu 
Lilith este pentru cei neexperimentaţi un prilej de a vedea cât de dificilă poate fi viaţa, cât 
de complicate pot fi relaţiile şi, mai ales, faptul că nimic în viaţă nu se obţine fără a 
promova un test, fără a dovedi pricepere sau fără a oferi ceva în schimb. 

Bulversarea pe care o simt în faţa unor schimbări de registru care nu reprezintă o 
agresiune la adresa individului, ci doar aplicarea unor reguli stabilite de la începutul anului 
şi ignorate sistematic, dar şi reînvierea unor probleme pe care le-am crezut uitate, 
pierdute, concentrate la dimensiunea unei zile, constituie pentru unii un element greu de 
suportat şi de înţeles. Fie că sunt dileme, frământări existenţiale, că nu ne mai convine 
profilul ocupaţional, că nu mai suntem în armonie cu colegii de serviciu, visul de a ne 
schimba viaţa printr-o acţiune în forţă ni se va părea uşor de împlinit, fără să realizăm că, 
depărtându-ne de la aceste reguli, mai mult ne facem rău, decât să ne ajutăm. 

Pentru că acolo unde se aşează Lilith avem de-a face cu minciuni, trădări, 
compromisuri şi promiscuitate, recomandarea pentru această zi este aceea de a ne oferi, 
acum, când se pare că vibraţiile astrale nu ne ajută deloc în direcţia asta, o lecţie de 
moralitate şi verticalitate. Nu există cale spirituală serioasă care să-ţi permită să minţi, să 
furi sau să-ţi disimulezi inserţia socială căutând să cumperi un loc în Rai. Tocmai de aceea 
a ne minţi că agresiunea, superficialitatea, senzualitatea vulgară constituie un mod de a ne 
hrăni sufletul cu succes şi linişte înseamnă un rău mai mare decât dacă ne-am lăsa în voia 
evenimentelor, fără pic de responsabilitate sau decenţă. 

 
Marţi, 28 februarie 

Marti  28- 2-2012  0:08    Luna (Tau) Tri [Vir] Mars 
Marti  28- 2-2012  9:14     Sun (Pis) Sex (Cap) Pluto 
Marti  28- 2-2012 21:45    Luna (Tau) Sex (Pis) Mercury 

 
Sextilul Soarelui cu Pluton este cel mai important aspect al zilei pe care cele două îl 

împlinesc la ora 9:14, dar care se formează de cel puţin o săptămână încoace. Luna, de o 
parte şi de alta a acestui aspect, ne conferă o apropiere de senzualitate, de plăcere, de 
bucurii ascunse, de tabieturi împlinind în timpul nopţi un trigon cu Marte retrograd, la 
doar 8 minute de la miezul nopţii (0:08), şi, spre seară, un sextil cu Mercur (21:45) 
aducând zilei de 28 februarie o notă complexă, aceea legată de atitudine, reanalizarea 
faptelor din ultima lună, canalizarea preocupărilor spre un scop constructiv. 

 Sextilul Soarelui cu Pluton aduce, de fapt, împlinirea unui triunghi minor Pluton-
Soare-Jupiter, cu Soare focar, implicându-se, astfel, şi Chiron şi Neptun prin relaţiile pe 
care încă le mai împlinesc cu Soarele. În felul acesta, putem vorbi despre inspiraţie, despre 
încălzirea atmosferei din familie, dintre prieteni, despre trezirea interesului de a întemeia o 
familie, de a construi o alianţă sau de a ne propune schimbarea direcţiei spre care ne-am 
propus să ne deplasăm încă de la începutul anului. Capacitatea de a crea şi distribui, de a 
gestiona şi reconfigura, reieşită din relaţia Soare-Pluton, devine mijloc de afirmare socială, 
de a face remarcată o calitate a personalităţii, prin implicarea lui Jupiter din Taur. Nu 
poate fi vorba însă de un noroc, de o şansă, care să ne vină pur şi simplu din neant, pentru 
că Lilith lezează vibraţia jupiteriană, dar poate fi vorba despre un succes acolo unde a 
exista un plan, o schemă de lucru, acolo unde bucuria creaţiei şi a muncii înfăşoară 
persoana în cauză ca un abur fin. 

În felul acesta, putem vorbi despre o recompensă pe care vibraţiile astrale ţin să le 
răspândească asupra oamenilor pentru a-i mulţumi şi, în acelaşi timp, a-i încuraja să 
depună în continuare un efort susţinut. Nu ne vor fi străine nici voinţa şi nici o anume 
ambiţie de a demonstra imposibilul, de a pune pe tapet şi alte calităţi, în mod inopinat, ca o 
consecinţă a inspiraţiei ce ne inundă azi, dar care nu vor avea aceeaşi soartă ca rezultatele 
pozitive ale muncii susţinute pe care o tot facem de la începutul anului încoace, în special 
în ultimele şapte zile. 
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Dacă în timpul nopţii sentimentul pare să se înmoaie, conflictele interne par să se 
îndrepte spre reconciliere, iar oamenii spre o mai bună înţelegere a vieţii lor, ideea de a 
cerceta propria greşeală, de a schimba ceva important în caracter, în temperament (ceea ce 
este de altfel foarte greu) se sădeşte azi în minte şi va produce roade în următoarea 
săptămână. Evident, nu putem vorbi despre schimbări majore, ci doar de modificări de 
atitudine, de argument prin cultivarea unui calm motivat, prin disponibilitatea spre a 
rezista la efort, la presiunea venită din parte societăţii, la a gândi mai bine paşii pe care 
urmează să-i facem. 

Însă, oricât de puternic şi determinant poate fi îndemnul spre a ne sonda 
subconştientul pentru a descoperi aur sau alte bogăţii, suntem în fereastra careului pe care 
Soarele îl face la Axa Dragonului şi tensiunea construită de teama de a greşi, de a alege în 
necunoştinţă de cauză, de a fi îndrumaţi greşit, de a fi abandonaţi de susţinători, de a fi 
lăsaţi de izbelişte în voia unei societăţi devoratoare de valori nu poate fi înlăturată. Cu 
toate acestea, putem azi să devenim creatori şi, prin această manifestare a personalităţii, să 
putem obţine rezultate mulţumitoare. 

Prin urmare, 28 februarie ne va pune în situaţia în care să alegem între gândire şi 
voinţă, între instinct şi educaţie, pe fondul unei nesiguranţe pe care o vom gusta din plin 
mâine, când careul Soarelui al Axa Dragonului pare să atingă faza maximă. Pluton, prin 
implicarea sa într-un triunghi minor cu Soarele şi Jupiter, pare să aducă la lumină 
rezultatul unei descoperiri, concluziile unui raport, soluţiile după o analiză asiduă a unui 
context, mijloc sau obiect pe baza cărora se poate stabili dacă un proces este eligibil, dacă 
persoana este pregătită să primească o sarcină în plus, o nouă funcţie, un nou statut sau să 
pornească un demers conflictual cu membri de seamă ai societăţii sau anturajului. 

Chiar dacă ziua împlineşte doar aspecte bune, mesajul ei nu este în totalitate 
benefic, la fel şi rezultatele. Coordonarea după dorinţe mai vechi, după cele pe care le-am 
experimentat anterior şi care s-au dovedit greşite pare să fie principala capcană a acestei 
zile, dar şi speranţa de a ne pune în aplicare un plan negativ de răscolire a unei probleme 
care ne-a frământat în ultimele şapte zile şi care are ca principală trăsătură resentimentul. 

Cei care vor cădea pradă acestei tentaţii vor avea parte de o zi în care vor excela la 
capitolul gafe, erori de gândire, decizii cu caracter ambivalent, tulburări de voinţă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că bucuriile şi necazurile 
nu ne caracterizează şi că Sf. Augustin când spunea că „Există în noi ceva mai adânc decât 
noi înşine” a făcut trimitere la acel "ceva" pe care l-am putea descoperi azi dacă nu ne 
lăsăm pradă impulsurilor, instinctelor, nici măcar dacă ele împlinesc eforturile intense 
săvârşite în ultimele zile. Azi, exercitarea puterii asupra celorlalţi devine un pericol al 
destinului. 

 
Miercuri, 29 februarie 

Miercuri  29- 2-2012  3:09     Sun (Pis) Squ [Sag] Node 
Miercuri  29- 2-2012  5:26    Luna (Tau) --> Gemini 
Miercuri  29- 2-2012  7:23    Luna (Gem) Squ (Pis) Neptune 
Miercuri  29- 2-2012 11:49    Luna (Gem) Sex (Ari) Uranus 
Miercuri  29- 2-2012 16:34    Luna (Gem) Squ (Pis) Chiron 
Miercuri  29- 2-2012 18:33    Luna (Gem) Opp (Sag) Juno 

 
Ultima zi a lunii februarie ne aduce o împlinire a careului dintre Soare şi Axa 

Dragonului, trecerea Lunii în Gemeni şi construirea a trei aspecte negative cu planetele din 
celelalte zodii mutabile, împlinind cu Chiron, Neptun şi Junon un careu în T mutabil, semn 
al instabilităţii, mobilităţii epuizante, lipsei de concentrare sau consecvenţă. Chiar dacă îl 
avem pe Marte în Fecioară şi, practic, crucea mobilă este ocupată de planete, unghiurile nu 
se împlinesc pentru a forma o cruce cosmică şi a aduce impulsul pe sectorul social, el 
rămânând însă doar la nivelul frământărilor interioare şi, acolo unde, în zilele anterioare, a 
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răbufnit în reprize slabe în intensitate va păstra cu fidelitate locaţia şi tipul de negativitate 
abordate anterior. 

Ultima zi a lunii este una stresantă. Ba suntem obosiţi, ba nu avem stare pentru a ne 
odihni, ba ne frământă o idee şi vom dori să o punem în aplicare, ba ne dorim izolare de 
societate pentru a ne putea permite să o învinuim dintr-o poziţie confortabilă. Pierdem 
componenta <<cercetare>> de care am beneficiat ieri, ne risipim în gânduri şi fapte lipsite 
de sens, nu doar pentru că un careul Soare-Axa Dragonului pune la îndoială calitatea 
acţiunilor şi rezultatelor, ci pentru că, privaţi de libertatea de a crea momente plăcute sau 
frumoase, devenim victimele instinctelor de conservare, a refuzului de a evolua, blocându-
ne în reproşuri, în invidii, în resentimente, în conflicte de ordin intern care consumă 
timpul şi energia. 

Până la ivirea zorilor Luna îşi va schimba zodia ajutându-ne să intrăm în zi odihniţi, 
însă încărcaţi de prea multe idei, prea multe gânduri şi aspiraţii, prea mulţi parametri pe 
care nu vom reuşi să-i reglăm azi. Având Luna în Gemeni vom crede că informaţia este 
mobilul cel mai eficient şi vom apela la ea fiind dezamăgiţi chiar din primele ore ale 
dimineţii, fie de programul de lucru, neputinţa de a ne schimba priorităţile, lipsa lor de 
consistenţă sau profunzimea acestora. Luna şi Neptun, împlinind un careu din semne 
mutabile, ne aduc atitudini noi, o formă nouă de revoltă, o nouă sămânţă de scandal pe 
care nu am experimentat-o până acum. Am avut ocazia să ne întâlnim cu ea anul trecut în 
intervalul 4 aprilie – 5 august 2011 (acestea s-au împlinit în zilele: 7, 20 aprilie; 4, 17 mai; 
1, 14, 28 iunie; 11, 25 iulie), când Neptun a fost în Peşti, însă fără o prea mare relevanţă. 
Anterior, timp de 14 ani, am tot experimentat careul Lunii cu Neptun pe semne fixe, care 
ne-a complicat simţul valorilor, al proprietăţii, al acumulării şi hrănirii, creativitatea şi 
nevoia de a ne stabiliza sentimentele în lumea fizică pentru a da materiei, obiectului, 
realizării sau funcţiei un rost special. Acum, când Neptun a intrat definitiv în Peşti, în 
special în prima jumătate a anului, când încă mai avem o planetă puternică pe Taur, 
trecem de la conflict pe simţul proprietăţii, la cel al recunoaşterii, renumelui, afirmării şi 
expresivităţii. Mult mai dificil ca manifestare decât cel anterior, dar mai puţin agresiv în 
ceea ce privesc consecinţele sociale, careul lui Neptun din Peşti cu Luna din Gemeni (ca 
acum) sau din Săgetător (de pe aceeaşi axă) ne pune la încercare seriozitatea şi simţul 
adevărului, gustul pentru aventură şi nevoia de a vinde sau cumpăra ceea ce în de fapt nu 
are preţ. 

Azi, când Luna şi Neptun se întâlnesc, chiar de dimineaţă, într-o cuadratură, în timp 
ce Soarele se află deja în separaţia la careul cu Axa Dragonului, vom fi tentaţi să negăm 
toate calităţile personale pentru a râvni la calităţile celorlalţi, de a ne arăta nemulţumiţi de 
propriul mod de a fi, propriul corp, propriile idei, pentru a ne schimba conform unui 
model exterior şi a ne oferi prin asta, fără efort, dovada că am evoluat. Mimetismul de tip 
Gemeni este însă sec. El nu dispune de profunzime, ci doar de varietate, el nu impune 
adâncime faptelor cărora să le descoperim în timp nuanţe şi veleităţile personale vor avea, 
prin imitare, doar o pulverizare, o exprimare, nu o reconstrucţie, ci se desfăşoară într-o 
mare diversitate de atitudini, fapte sau stări ce pot fi observate de la prima privire. Pentru 
că, la doar câteva ore distanţă, Luna, prin sextilul cu Uranus, primeşte asistenţă, se poate 
invoca aici furtul de imagine, însuşirea unui drept de proprietate intelectuală, preluarea 
unei idei fără a fi indicată sursa sau, pentru fenomenele sociale, scandaluri pe motivul 
plagiatului sau nerecunoaşterii rezultatelor muncii. 

Toate acestea sunt intensificate de un disconfort existenţial, de un refuz al Eului, al 
personalului, de refuz al unei amintiri sau al obiectului care o întruchipează. Ideile acestei 
zile sunt simple, mai mult superficiale, care ne pun în dificultate într-un context care cere 
pricepere, uşurinţă în a folosi cuvântul, în a invoca o anume experienţă sau în a face 
dovada priceperii într-un domeniu. Noul începe, deci, să-şi instaleze vibraţiile şi, cum era 
de aşteptat, întâi incomodează, nemulţumeşte sau impune schimbări care sunt primite cu 
reticenţă. 
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Prin urmare, ultima zi a lunii februarie ne aduce în postura de a ne certa cu noi 
înşine, de a ne dori retragerea spre o zonă confortabilă, în special din punct de vedere 
material, dar care acum nu mai poate să ne confere satisfacţiile de altădată. A fi 
nemulţumit că lipseşte din patrimoniul personal un bun şi a crede că, prin însuşirea 
acestuia, ne redobândim stabilitatea şi echilibrul, ne pune în postura de a traversa un 
conflict intern major. Nimic nu ne convine şi, pe deasupra, mai există şi acest context 
social, această difuzie de putere din care nu înţelegem mare lucru pentru că nu avem 
conştiinţa necesară. Careul Luna-Neptun înseamnă sacrificiu, cu atât mai mult acum când 
Neptun începe să-şi intre în drepturi din domiciliu. Azi gustăm puţin din schimbările 
preconizate, abandonându-ne unei zone a tristeţii şi dezamăgirii. Mulţi nu-şi vor găsi locul 
azi, nu se vor putea mulţumi cu nimic şi din această cauză devin îngrijoraţi pentru că 
singura motivaţie pe care o au este una de ordin intern: nu se pot abţine din a fi aşa. În 
ultimii 14 ani nu s-au putut abţine din a considera că bunurile materiale pot suplini nevoia 
de dragoste sau comunicare şi orice avertisment ar fi venit, pe cale astrologică sau nu, a 
avut toate şansele sa nu fie receptat. Acum jocul ideilor intră în scenă, disimularea de 
asemenea şi timp de aproximativ 14 ani nu ne vom mai simţi confortabil îmbrăcându-ne cu 
haine noi, ci cu ideile celorlalţi, cu schemele lor de lucru, cu veleităţile lor de comunicare, 
preluând fără responsabilitate totul, de-a valma, şi sperând că diversitatea satisface nevoia 
de cunoaştere şi eficienţă. În felul acesta, discrepanţa dintre semnele fixe şi cele mobile, 
dintre nevoia de stabilitate şi plăcerea de a ne extinde prin risipă, va însemna pentru omul 
comun, care nu s-a preocupat de informaţiile de factură ezoterică, pe care fiinţele de 
lumină ni le-au lansat cu mulţi ani în urmă, primul semn că lumea se schimbă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne refuza nemulţumirea. Fiind 
puternic marcaţi de căutarea celui mai bun mijloc de expresie, nemulţumirea ne poate 
duce în ipostaza de a ne justifica furtul prin „scopul scuză mijloacele”. Nu, scopul de azi nu 
scuză mijloacele, ci doar îl îmbracă în alte haine pentru a-l ascunde în mulţime. 

 
Joi, 1 martie 

Joi  1- 3-2012  1:13    Luna (Gem) Opp [Sag] Node 
Joi  1- 3-2012  3:21     Sun (Pis) Squ (Gem) Luna (Half Luna) 
Joi  1- 3-2012 10:53    Luna (Gem) Squ [Vir] Mars 

 
Careul luminariilor se suprapune cu careul Soarelui la Axa Dragonului. În felul 

acesta, trecerea Lunii peste Coada Dragonului aduce zilei o notă de mister, una de 
neprevăzut şi alta de compulsie, de teamă în faţa unui viitor diferit faţă de ceea ce am 
anticipat la începutul săptămânii. Toate aceste aspecte se împlinesc până la prânz, ceea ce 
înseamnă că cele mai importante direcţii apar dimineaţa, restul zilei devenind o continuare 
a acestora, extinzându-se cu mult după miezul nopţii, până la sfârşitul dimineţii zilei 
mâine. 

Trecerea Lunii prin Coada Dragonului ne aduce o confruntare cu consecinţele 
propriilor acţiuni. Devenim conştienţi, lucizi, dar nu ne foloseşte la nimic pentru că 
prioritare în sfera gândiri sunt întâmplările negative, ceea ce ne aduce o uşoară teamă de a 
acţiona, o atitudine retractilă faţă de plăcere sau bucurie. Nodurile Lunii, în poziţiile pe 
care le ocupă acum sunt în domiciliu. Ele colectează cu uşurinţă informaţii şi le transformă 
în idealuri, acumulează impresii şi le suprapun peste aceste experienţe de viaţă care par 
invizibile, care nu duc nicăieri şi care lasă oamenii într-o derivă periculoasă, lipsită de scop 
sau deziderat. Fără a considera că, de vreme ce aspectul se împlineşte, oamenii devin, 
brusc, vinovaţi de ceea ce nu au reuşit să împlinească, este oportun să considerăm că 
amprenta personală devine o componentă absolut esenţială în contextul social. Suntem 
parte din acest întreg, parte din contextul social, din acest complex socio-comportamental 
şi ne revine sarcina de a ne comporta într-o armonie dezvoltată în raport cu armoniile 
celorlalţi. Asta implică a face un pas înapoi, a lăsa umilinţa să ne învăluie, iar suferinţa 
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devine un profesor minunat care, prin prietenia sa cu necunoscutul, ne pune la dispoziţie 
ceea ce indulgenţa, protecţia facilă, conservarea nu sunt capabilă. 

Ca parte din necunoscut, suferinţa, cea care ni se înfăţişează azi prin conjuncţia 
Luna-NS, capătă o înfăţişare nouă. Vorba devine tăioasă, desprinsă parcă dintr-o altă 
lume, mesajul este acid şi rupt din context şi ceea ce trebuie să aibă înţeles clar se consumă 
într-un haos de gânduri şi sentimente din care transpare doar scuza: “Constat că sunt ceea 
ce nu ştiam că sunt”. Oamenii se tem de confruntarea cu sine, de ceea ce construiesc, de 
ceea ce au devenit prin cultivarea acestei indulgenţe faţă de sine şi, deopotrivă, a 
dispreţului faţă de cunoaştere, faţă de informaţia selectivă, faţă de curajul de a intra într-
un pasaj al devenirii personale în care ochii văd alte forme, mintea lucrează cu alte 
instrumente, iar emoţiile se triază şi devin, ca în meditaţia Vipassana, atinse de o linişte 
nobilă, de un calm apropiat de cel metafizic prin care totul devine accesibil. 

Acest calm nu ne poate veni din conjunctura socială, ci din efortul interior, din 
refuzul suferinţei, al jugului karmic, al erorilor pe care le punem pe limbă de fiecare dată 
când ne este foame de viaţă şi pe care le considerăm hrana adecvată. Asta înseamnă a 
întâlni emoţia (Luna) cu pedeapsa (Coada Dragonului), asta înseamnă a fi în conflict cu 
devenirea personală, adică opoziţia Lunii cu Capul Dragonului. 

Careul în T pe care luminariile şi Marte îl împlinesc în această zi, cu Marte 
retrograd, vor accentua latura karmică a acestei zile prin predispunerea unor evenimente 
care să ducă la lezarea individului, a corpului său, fie direct prin acţiuni îndreptate 
împotriva corpului fizic, prin devierea sa de la un traseu corect, spre accentuarea stării de 
încordare psihică, a fricii nejustificate, a îndoielii. Trecând de la întunecarea luminii 
personale (careurile dintre luminarii) la compromitere prin acţiuni de proastă factură se 
face, de fapt, legătura între un somn agitat, adică între un psihic agresat în timpul nopţii de 
imaginile supradimensionate ale fricii de a acţiona, vorbi, comunica, expune, transfera, şi 
un context social care reprezintă, prin gruparea indivizilor, o sumă a acestor factori 
dezvoltaţi nocturn de fiecare persoană în parte. 

În felul acesta, vibraţia sintetică a acestei zile ne spune că influenţa valului de forţă 
astrală se îndreaptă, cu precădere, spre acele puncte dureroase ale corpurilor fizic, mental 
său emoţional, pe care oameni le ignoră pe baza motivului: “Eu nu cred în prostiile astea!”. 
<<Eu nu cred! >> va fi deviza acestei zile şi, fără să înţeleagă, oamenii se vor îndrepta spre 
boală prin încăpăţânarea de a refuza să se separe de imaginea pe care şi-au atribuit-o la un 
moment dat, conjunctural. “Sunt un medic foarte bun, soluţia mea trebuie să fie cea mai 
bună!”, “Sunt o persoană puternică, iar forţa este doar expresia ambiţiei sau voinţei 
mele” sunt doar câteva dintre direcţiile spre care ne vom îndrepta azi. Neprevăzutul, cel 
care ne tulbură şi ne duce spre comportament compulsiv, uşor ezitant, ne invită să facem 
un pas mic în afara fricii de a ne sparge globul de cristal în care trăim. 1 martie nu aduce 
evenimente majore, dar le anticipează pe cele ce urmează să se consume în următoarele 
două săptămâni şi care par să încheie prima etapă majora a anului, cea de aproximativ 
două luni şi jumătate. 

Prin urmare, prima zi a lunii martie ne aduce în faţa unor probleme personale care 
nu ţin de societate, de modul cum este aceasta structurată, nici de direcţia spre care se 
îndreaptă grupul de apartenenţă, ci de devenirea personală, de structurarea gândirii în faţa 
golirii propriului eu, de confruntare cu acele evenimente care constituie emanaţii directe 
ale propriului mod de a fi şi gândi, ale tipului de rezonanţă pe care îl dezvoltăm. Aflat în 
faţa unei asemenea descinderi, în faţa propriului său Eu construit cu atât de mult efort şi 
insistenţă, omul se teme şi, dacă nu-şi poate orienta atitudinea spre o linişte constructivă, 
ajunge să-şi justifice teama, să o considere normală, la fel şi evenimentele sociale 
dizarmonice pe care lumea, ca o sumă a fricilor individuale, le întreţine. 

Lumea nu este, însă construită numai din teamă, ambiţie şi resentiment. Tocmai de 
aceea la atingerea Nodului de Sud Luna va transmite, în complexul de forţe aferente 
acestei zile, şi amintiri frumoase, nostalgice ale unei perioade plăcute din viaţă, înclinaţia 
spre o selecţie pozitivă a informaţiei, însă după criterii vechi, cele care şi-au făcut datoria 
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cu brio atunci când au acţionat, dar care acum nu mai sunt de actualitate. Deci, se pot 
întâmpla şi lucruri bune, dacă nivelul în care ne situăm, rolul pe care îl avem acum în 
familie, societate, la serviciu (opozant, ghid, consilier, elev, profesor etc) are antecedente 
pozitive. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne stabiliza pe ideea de linişte. 
Mulţi nu vor reuşi să o obţină, pentru că Luna şi Marte incită spiritele întreaga zi, oferindu-
le motive de agitaţie, chiar agresivitate, dar este important să ne urmărim reacţiile, 
motivaţiile, impulsurile pentru a înţelege care este izvorul reuşitei sociale sau sursa 
insuccesului. În felul acesta, direcţia compulsivă a zilei devine tonică, plăcută, terapeutică 
şi poate consolida devenirea personală într-un mod pozitiv şi stabil. 

 
Vineri, 2 martie 

Vineri  2- 3-2012 10:28    Luna (Gem) Sex (Ari) Venus 
Vineri  2- 3-2012 13:40 Mercury (Pis) --> Aries 
Vineri  2- 3-2012 15:13    Luna (Gem) Tri [Lib] Saturn 
Vineri  2- 3-2012 17:08    Luna (Gem) --> Cancer 
Vineri  2- 3-2012 17:32    Luna (Can) Squ (Ari) Mercury 
Vineri  2- 3-2012 19:10    Luna (Can) Tri (Pis) Neptune 
Vineri  2- 3-2012 23:28    Luna (Can) Squ (Ari) Uranus 

 
Mercur azi îşi schimbă semnul, dar până la împlinirea acestui moment el va trebui 

să treacă prin ultimul grad al zodiei, o piatră de încercare pentru exilul său pentru că aduce 
o descindere a unor trăsături de caracter pe cât de distructive pe atât de confuze. În tot 
acest timp Luna devine de două ori oscilantă: în primul rând prin poziţia sa în Gemeni, 
apoi migrarea ei dintr-un semn într-altul. 

Aceste fluctuaţii, de o parte cele impuse de Mercur, iar de alta cele ale Lunii, ne 
tulbură mintea, emoţiile, ne pun în ipostaze penibile, să trecem prin stări extreme, să 
facem greşeli de exprimare, de purtare, să alegem greşit drumul, să ne întoarcem din drum 
pentru un motiv neclar şi să ajungem în postura de a schimba întregul plan al zilei, de a 
pierde un moment important sau a rata şansa de a ne întâlni cu soluţia pe care o aşteptam 
de mult. Confuzia se naşte din nou din combinaţia celor mai intense momente pentru că, în 
realitate, trecerea lui Mercur în Berbec, ce se va consuma în a doua parte a zilei, constituie 
soluţia necesară, nu pe cea dorită, însă azi puţin au puterea să vadă lucrurile atât de clar şi 
pătrunzător încât să evite eroarea. 

Până la 13:40, când Mercur îşi schimbă semnul, sextilul Lunii cu Venus ne convinge 
că supravieţuirea depinde de ascunderea sentimentelor, de neîmpărtăşirea gândurilor, iar 
esenţa certitudinilor de o aventură a acestei lumi despre care oamenii neiniţiaţi, azi, par să 
nu înţeleagă prea multe. Confuzia pe care o traversează nu ţine de o sursă de inspiraţie, ci 
mai curând de o schemă de comportament reprodusă după bunul plac, adică într-un cerc 
vicios, după mofturi, obiceiuri şi ele, la rândul lor, îndreptate împotriva armoniei sau 
sănătăţii. 

Senzualitatea pare să strice armonia decât să-i dea acesteia un parfum personal, 
egocentric (“eu simt”, “îmi place”, “trăiesc”) şi refuzul autocunoaşterii ni se înfăţişează ca 
un inhalant de care corpul devine cu atât mai dependent cu cât este folosit mai des. 
Condiţia de fiinţă raţională pusă pe picior de egalitate cu aceea de fiinţă instinctuală ce se 
lasă în voia senzaţiilor, ne aduce azi o formă de rătăcire amplificată de întregul set de 
amintiri ale ultimelor trei săptămâni. Ne cuprind, astfel, regretele, sentimentee de 
compătimire, refuzul realităţii, fugă de răspundere, amânarea proiectelor importante 
pentru a doua parte a zilei sau pentru mâine şi ne lovim brusc de o oboseală neobişnuită. 
Somnul/somnolenţa pare să ne cuprindă într-un mod neobişnuit şi gândul că ducem pe 
umeri o povară prea mare ne încearcă, în special, în prima parte a zilei. 

Cu Mercur în Berbec gândurile devin mai clare, mult mai serios înserate, mult mai 
practice, mai impulsive, iar soluţiile au nevoie de un spaţiu mare de desfăşurare. Ideea de a 



2012 – ANALIZA ASUPRA TRANZITELOR                     Fii în profunzime!  

 © Gheorghi ţă Coşer, 2012 107 

ieşi din umbră, de confruntare într-un câmp deschis ne încearcă mult şi ne pune în situaţia 
de a ne consuma rezerve importante pentru a convinge sau cuceri, pentru a răsturna o idee 
sau o structură. Tranzitul lui Mercur prin Berbec este lung şi complicat pentru are şi o 
perioadă de aproximativ trei săptămâni de retrogradare (12.03 – 4.04.2012), în acest 
interval intră din nou în Peşti pentru aproximativ 25 de zile (23.03-17.04.2012), adică mai 
mult decât a stat în Peşti în intervalul pe care îl încheie acum. În acel sector (23 martie-17 
aprilie) problemele vor părea mai intense, iar oamenii, având în spate experienţa lui 
Mercur în Berbec din perioada 2-23 martie, se vor simţi mult mai îndreptăţiţi să acţioneze, 
să protesteze, să se revolte, să ceară, să mintă sau să dorească să schimbe ceea ce în 
februarie nu au reuşit. 

Luna martie este plină de aspecte astrologice importante şi, din acest punct de 
vedere, este cu mult superioară lunii februarie. Pentru că fiind la început de martie ştim 
deja ce s-a consumat în februarie, reuşim să încadrăm mult mai uşor Triunghiul Regal 
Pluton-Jupiter-Marte retrograd, Nicovala Marte-Junon-Pluton-Uranus sau zmeul împlinit 
din 4 martie cu Marte alipit Triunghiului Regal indicat mai sus, dar şi careul în T mobil 
(Marte-Junon-Chiron) sau alte aspecte care se vor consuma, în cascadă, de-a lungul acestei 
luni. 

Chiar dacă triunghiul regal şi-a început activitatea de ieri, practic trăsăturile lunii 
martie, cele indicat în analiza generală a anului ("2012 – un an al extremelor") au început 
de azi prin reducerea aspiraţiilor la nivelul unui singur ideal, unul pe care să ne 
concentrăm intens, care să ne acapareze o mare parte din resurse şi pe care să mizăm 
pentru a ne schimba imaginea şi a ne îmbunătăţi calitatea vieţii. De fapt, calitatea vieţii 
este cea care ne oferă cea mai mare provocare în această lună şi, implicit, azi. Dacă anterior 
am tot invocat necesitatea educării atenţiei, nu am făcut-o degeaba pentru că, iată, acum 
este nevoie de aşa ceva. Efectul este cât se poate de clar: problemele cu memoria înseamnă 
neexersarea ei în ultimele luni; reproşurile venite din anturajt, scot la lumină o agresivitate 
pe care am lăsat-o liberă şi care ne izolează de caracterul pozitiv al grupului, de prieteni; o 
durere într-o anumită parte a corpului ne indică privarea de iubire, acceptare sau 
înţelegere în raport cu energia acelui organ. 

Mulţi dintre cei care consultă previziunile astrologice se aşteaptă să găsească în ele 
indicaţii precise cu privire la data şi locul când viaţa va comporta o schimbare 
considerabilă. Nu se preocupă de faptul că Universul are şi el pretenţia de a fi respectat ca 
o structură complexă, nu ca o roată a morii care se învârte la nesfârşit şi prostia împreună 
cu ea. Cu trecerea lui Mercur în Berbec ies scântei în urma confruntărilor interpersonale, 
dar şi din relaţia cu sine. Mulţi vor prefera să piardă frumos, bucurându-se că nu s-au ales 
cu datorii din confruntare, ci au rămas doar cu cât aveau la început. Calitatea vieţii lor le va 
fi însă afişată peste tot şi, până pe 23 martie, când Mercur va intra pentru 25 de zile în 
Peşti, nu se vor mai putea ascunde. Curajul şi aroganţa, confuziile de termeni, nerăbdarea, 
discrepanţele între intenţie şi acţiune vor colora trăsăturile acestei zile scoţând-o în 
evidenţă faţă de celelalte zile ale săptămânii. 

În a doua parte a zilei când Luna trece în Rac şi va împlini două careuri, cu Mercur 
şi respectiv Uranus, dar şi un trigon cu Neptun, speranţele într-un viitor mai bun ne separă 
de grup sau ne aduce o schismă în acelaşi demers, dar în perioade diferite. Ideea de a fi 
special, de a nu se asemăna cu cei din jur sau, la o altă dimensiune, de a impune o 
diversitate a perioadelor, a timpurilor, aduce în punctul de acţiune demersuri care nu 
trebuiau finalizate acum. Prin careul Lună-Mercur se construieşte o punte între trecut şi 
viitor, dar una negativă, care pune în dificultate prezentul, cu toate realizările sale. Aşadar, 
şi săptămâna aceasta avem parte de o intervenţie subtilă specială, una care aduce fiinţe din 
timpuri diferite în poziţia de dialog, oameni de pe fronturi diferite în acelaşi loc, fără a se 
obţine un rezultat concludent pentru ceea ce se întâmplă în prezent, dar care are darul de 
rezolva o tensiune a trecutului şi a asigura viitorului o nouă capacitate de expresie. 

Prin urmare, 2 martie ne deschide o nouă posibilitate de afirmare, un nou mod de a 
relaţiona care cere o nouă schema de gândire pe care mulţi nu o au pentru că nu au dorit să 



Fii în profunzime!     A NUL 2012 – ANALIZA ASUPRA TRANZITELOR  
 

© Gheorghi ţă Coşer, 2012 108

şi-o dezvolte. În felul acesta, ne lovim din nou de invitaţia misticilor creştini care ne spun 
că sentimentul de dăruire ridică fiinţa la alt standard încât este dispusă să ofere şi ceea ce 
nu are pentru a fi în rezonanţă cu universul care, în extinderea sa, refuză să trăiască numai 
pentru sine, pentru sinergia sa. 

 Invitaţia la a demonstra calităţile personale semănă cu o invitaţie la confruntare în 
care protagoniştii nu ştiu regulile jocului şi nu le vor afla decât la final. Păşirea într-o nouă 
formă de manifestare le poate aduce unora viziuni mesianice sau halucinaţii complicate, 
deziceri de grup sau semnarea unor convenţii, tratate, ratificări care consolidează uniunea 
şi o pregătesc pentru evenimentele ce sunt programate de planete în a doua jumătate a 
anului. Toate acestea par să aibă motivaţii neobişnuite, greu de înţeles pentru o minte 
raţională, care urmăreşte în detaliu fiecare pas al derulării unui proces. Se va duce, deci, o 
luptă complicată, pe alocuri chiar totală, cu minciuna sau cu consecinţele acesteia. Se 
stabilesc reguli noi de relaţionare şi efectele acestor descinderi explorate în două reprize, 2-
23 martie şi 17 aprilie – 9 mai ce vor extinde lupta pentru individualitate, pentru 
adjudecarea unui post, a unei funcţii, pentru obţinerea unui privilegiu, pentru a câştiga 
ceva ce alimentează orgoliul de a fi. Durată mare a acestei deplasări paticulare va aduce 
amploare tranzitului. Mentalul nu este obişnuit cu desfăşurări atât de întinse ale vibraţiei 
mercuriene, ci, asemenea trăsăturilor acestei planete, lucrează cu elementele cauză-efect în 
intervale scurte de timp. Am putea spune că mai aproape de înţelegerea noastră a fost 
intervalul 14 februarie - 2 martie, cât Mercur a stat în Peşti, chiar dacă trăsăturile sale ne-
au tulburat viaţa şi ne-au adus în faţa unor experienţe tangente la disconfort şi confuzie. 
Descoperirea adevărului este un proces laborios. El implică recunoaştere, anularea unor 
discontinuităţi, a minciunii menţinută cu sau fără motivaţie, a proceselor epuizante. 
Curajul, pentru a se înfăţişa în forma sa luminoasă, va trebui să se dezvelească de falsa 
personalitate, falsul Eu, de răutate, ciudă, egoism, agresivitate, adică de sursele fericirii 
limitate şi înfruntarea adevărului obiectiv, în două etape, până în 9 mai 2012. Este o 
imensă provocare acest tranzit al lui Mercur, iar cine priveşte cu maximă seriozitate şi 
învaţă să-şi folosească voinţa cu măsură, ghidând-o, împotriva vocii lascive a suferinţei ce 
urlă în adâncul fiinţei pentru că este hrănită cu frica de a trăi, spre echilibru, adică absenţa 
nevoii de a demonstra gratuit statutul şi nivelul de cunoaştere. Curajul este o nestemată a 
evoluţiei spirituale şi, evident, o condiţie esenţială în reconstruirea fiinţei perfecte care 
suntem. 

Mulţi vor deveni sensibili la provocări, tocmai de aceea judecata, discernământul, 
seriozitatea muncii ne va ţine în domeniul practicii şi ne recomandă să iubim lumea aşa 
cum este, pentru a o descoperi, şi abia apoi să o transfigurăm. 

 
Sâmbătă, 3 martie 

Sambata  3- 3-2012  4:03    Luna (Can) Tri (Pis) Chiron 
Sambata  3- 3-2012  7:26    Luna (Can) Sex (Tau) Jupiter 
Sambata  3- 3-2012  9:42    Luna (Can) Sex (Tau) Lilith 
Sambata  3- 3-2012 10:45    Luna (Can) Opp (Cap) Pluto 
Sambata  3- 3-2012 18:57     Sun (Pis) Tri (Can) Luna 
Sambata  3- 3-2012 19:18    Luna (Can) Sex [Vir] Mars 
Sambata  3- 3-2012 22:10     Sun (Pis) Opp [Vir] Mars 

 
Când Soarele şi Marte se întâlnesc într-o opoziţie, dar mai ales când acest aspect se 

împlineşte pe axa Fecioară-Peşti, dimensiunea personală a vieţii trece printr-o prefacere 
importantă. Oamenii îţi fac griji nejustificate faţă de bani, valori materiale, se arată 
deosebit de reţinuţi în a consuma energia, a-şi risipi sentimentele sau a cheltui banii şi se 
contractă într-un univers personal pe care îl consideră un loc privilegiat. Azi ne vom 
confrunta cu zgârcenia, cu refuzul de a oferi, dar şi cu cel de a primi, marcaţi fiind de grija 
ca, în viitor, vor apărea situaţii penibile în care ni se va cere o plată pentru ceea ce primim 
acum. 
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Prima jumătate a zilei, Luna, abia intrată în Rac, împlineşte un trigon cu Chiron, 
două sextile, cu Jupiter şi respectiv Lilith, aflate încă în conjuncţie, şi o opoziţie cu Pluton. 
Opoziţia Lună-Pluton va declanşa însă seria de predispoziţii negative pe care oamenii le 
vor experimenta azi însă într-un mod neobişnuit, cu multe elemente pozitive intercalate, 
însă fiecare va avea posibilitatea să aleagă din între bine sau rău, după cum îi este educaţia 
sau orientarea. 

Binele şi răul nu vor avea azi un interval clar delimitat, ci se vor îmbina ca două 
liane care se ridică pe acelaşi suport, ca Ida şi Pingala, cele două canale subtile principale 
care se ridică de-a lungul Sushumnei nadi (coloana vertebrală) din osul sacru până în 
creştetul capului. Când energia circulă liber prin aceste nadisuri (canale) puterea 
individului este alimentată de natură, de freamătul vieţii din jur şi se simte în permanenţă 
conectat la o structură subtilă, la o lume nevăzută despre care va vorbi prin sentimente, 
experienţe de viaţă, inspiraţie. Când apare un blocaj, energia nu va mai curge liber, ea se va 
distribui mai mult lateral, amplificând, în detrimentul celorlalte, un nivel în funcţie de 
gradul de blocare sau locul unde se produce. În general, acesta este primul pas spre o 
dizarmonie şi indiciul că, în cazul menţinerii sale, este doar o chestiune de timp până când 
fiinţa se va îmbolnăvi. În felul acesta, nu energia este de vină, ci blocajul în sine şi poate 
nici acesta dacă nu ar fi încurajat de un element personal, un obicei, deci de o sumă de 
factori pe care nu dorim să-i schimbăm, să-i ajustăm, să-i modernizăm, să le reconfigurăm 
parametri sau direcţia spre care se îndreaptă. 

Transpuse în observaţii astrologice, relaţia dintre aceste două situaţii ne aduce 
relaţia dintre bine şi rău într-un mod complicat de lipsa de înţelegere şi persistenţa într-o 
motivaţie greşită. Energia (caracterul pozitiv al celor două canale, Ida şi Pingala) ne 
îndreaptă spre societate, spre anturaj, spre comunitate, spre a ne vizita prietenii sau a 
desfiinţa dintr-o singură intervenţie o tensiune care exista de la începutul anului încoace. 
Motivaţia, la rândul ei, este pozitivă, însă interacţiunile dintre oamenii situaţi la nivele de 
expresie diferite bruschează sensibilitatea individuală şi evenimentele se vor succede ca 
sunetul repetat al unor tobe care nu mai susţine armonia piesei, ci bat în afară tonului, 
ducând sonoritatea spre o izolare tristă a muzicii. 

Aşadar, felul de a fi, obiectele personale, mirosul personal, plăcerile egoiste sunt 
alimentate şi încurajate să se exprime într-un nou mod, ca şi cum întreaga bază ne-o 
aşezăm acum pe aceste elemente pe care le-am tot ignorat în timp. Până în preajma 
sextilului Lună-Lilith (9:42) lucrurile par să nu fie perturbate de vreun eveniment major 
venit din afară pentru că aspectele de dinaintea sa răscolaescă fiinţa prin motivaţii 
personale în raport cu societatea. Fie că ne interesăm de creşterea preţurilor, de ceea ce se 
întâmplă în blocul de vis-a-vis, de bârfe, mondenităţi, de cursul valutar, mersul economiei 
sau perspectiva geopolitică a lumii, toate acestea se desfăşoară într-un cadru personal, 
chiar prin dialog personal, fără a fi externalizate. Perioada de aproximativ o oră (9:42-
10:45) intervine agresiv în acest cadru şi ne schimbă direcţia, calitatea gândurilor şi 
interacţionând, schimbând impresii descoperim că avem similitudini sau divergenţe de 
opinie cu cei din jur şi că această rezonanţă pozitivă sau negativă poate fi raportată la toate 
tipurile de relaţii pe care le-am dezvoltat de-a lungul vieţii. Cei care nu ies pe spaţiul public 
până în a doua parte a zilei vor parcurge acest proces în interior prin apelul la impresii şi 
rememorări mai vechi, prin răscolirea unor informaţii pe care acum nu le pot gestiona 
pentru că nu se pot preocupa de mai multe lucruri în acelaşi timp. În felul acesta, ne trezim 
în preajma opoziţiei Lună-Pluton (10:45), cum că evenimentele sociale nu pot merge în 
direcţia gândită de dimineaţă şi că mesajele personal şi cele venite din anturaj sunt pe 
punctul de a exploda la cea mai mică interacţiune. Aşa apare blocajul şi dacă nu intervenim 
cu gândul de reconciliere şi ne lăsăm în voia acestor evenimente, componenta personală 
intră în autonomie, oamenii se adâncesc în conflicte lipsite de sens şi îşi invadează unii 
altora teritoriile personale. Primul semn că am greşit sau că suntem pe punctul de a intra 
într-un conflict este teama de a acţiona sau de a împărtăşi, adică acea zgârcenie care apare 
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în momentul când axa Fecioară-Peşti este agresată (destabilizată de opoziţii, participă la 
configuraţii negative sau este interceptată). 

Contextul astral este însă generos în predispoziţii, nu neapărat şi în diversitatea lor, 
ci în amploarea întâmplărilor, prin trigonul Lună-Soare. Opoziţia pe care Soarele şi Marte 
o vor împlini spre seară nu ne protejează în faţa pericolului, ci dimpotrivă ne conduce 
gândurile spre ceea ce va naşte conflictul şi îl va întreţine. Tensiunea musculară este de 
asemenea accelerată, poate chiar până dincolo de rezistenţa corpului, în felul acesta, 
efortul, suprasolicitarea, pot genera aceleaşi efecte pe care, la mijlocul lunii februarie, 
Mercur le obţine prin somatizare. “Acum oare ce mai am?” se vor întreba mulţi care nu vor 
reuşi să înţeleagă reacţiile corpului, să depăşească disconfortul sau nervozitatea. Deşi 
îndemnul este spre a ne consuma, instinctul de apărare nu pare să fie de acord şi de aici un 
conflict puternic pe care bărbaţii îl vor simţi mult mai pregnant. Mâine, când Venus şi 
Saturn se vor întâlni, de asemenea, într-o opoziţie se vor alinia şi femeile acestei atitudini 
refractare punând bazele unor conflicte de proporţii pe care niciun protagonist nu le-a 
putut anticipa, nici măcar din dimineaţa acestei zile. 

În felul acesta, direcţia evenimentelor şi calitatea motivaţiei sunt două elemente 
diametral opuse, două feţe ale aceleiaşi monede, binele şi răul care nu se luptă pentru 
acelaşi teritoriu, ci pentru a se împrieteni, pentru a se îmbina într-un mecanism complicat. 

La nivel social, toate acestea duc la depăşirea intereselor de grup pentru împlinirea 
unor mofturi personale. Aparenţa socială nu se va schimba, iar conflictele se vor menţine 
în aspectul lor de luptă pentru democraţie, pentru stabilitate economică, pentru ieşirea din 
criză. În realitate, caracterul egoist al educaţiei îşi va spune cuvântul, aducând 
promiscuitatea la rang de regulă, statut sau lege. 

Prin urmare, deşi 3 martie trebuia să fie o zi de weekend, angoasa unor planuri care 
nu se mai pot împlini, a demersurilor iau un alt curs chiar din partea celor cu care ne-am 
dorit o colaborare echilibrată sau constructivă. Combinaţia dintre bine şi rău se blochează 
azi în zgârcenie, în neputinţa de a împărţi cu cei din jur ceva doar pentru că inspiraţia aşa 
ne spune, doar pentru că s-a stabilit o stare de necesitate. Agresarea Axei Fecioară-Peşti 
are însă conotaţii sociale destul de delicate, mult mai ample şi mai dinamice decât latura 
personală pe care o tot analizăm aici de ani de zile, pentru că ne aduce în centrul atenţiei 
evenimente desfăşurate în perioada 2008-2010, când Saturn şi Uranus s-au opus pe 
această axa, aducând premizele unor preschimbări sociale, de asemenea, prin combinaţiile 
extravagante ale binelui cu răul. În acel interval confortul personal a suferit o reeşalonare, 
o ajustare, o bruscare a ceea ce constituie un rău pentru nivelul de trai, dar un bine pentru 
evoluţia morală, spirituală, pentru cultura. În faţa crizei, valorile materiale se dovedesc mai 
perisabile ca niciodată. Acum, când trecem printr-o opoziţie agresivă dintre două planete 
masculine, nemulţumirea pare să explodeze din nou şi oamenii, dintr-un motiv personal, 
să-şi declare război unii altora. 

3 martie este o zi în care discernământul are de suferit sau se abuzează de el 
făcându-se apel la reguli şi interdicţii de ordin administrativ. Retrogradarea lui Marte ne 
duce însă spre trecut, astfel ca dinamica socială se va crampona de neegalitatea între 
oameni, de lipsa de consecvenţă a liderilor, de caracterul antisocial al proiectelor ce vizează 
unificarea ideilor, conceptelor sau chiar o unificare teritorială. 

Se va exagera, pe motivul lipsurilor, neajunsurilor, a inconstanţei sau a sărăciei. 
Totul va fi însă disproporţionat din cauza unor probleme de ordin personal pe care 
oamenii vor refuza să le vadă aşa şi pe care le vor transforma în probleme sociale. Din 
intenţia de a combina binele cu răul pentru a supravieţui solicitărilor venite din cele două 
sectoare oamenii se vor justifica în faţa răului şi vor transpune egoismul, lenea şi indolenţa 
în programe de protecţie socială sau campanii de îndatorare faţă de oamenii. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a da dovadă azi de discernământ, 
adică de a porni de la obiectivitate fără să ne depărtăm de calea de mijloc, unde se 
întâlnesc într-un mod nepericulos cele două calităţi ale vieţii: binele şi răul. 
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Duminică, 4 martie 
Duminica  4- 3-2012 13:17   Venus (Ari) Opp [Lib] Saturn 
Duminica  4- 3-2012 23:19    Luna (Can) Squ [Lib] Saturn 

 
Careul în T împlinit azi, în special în a doua parte a zilei, de Venus, Luna şi Saturn 

ne extinde complicaţiile zilei anterioare, multe dintre ele regăsite în prima parte a acestei 
zile, până dincolo de limita elementelor cunoscute. 

Când Venus şi Saturn sunt în opoziţie oamenii caută să privească viaţa prin 
certitudini, însă de fiecare dată se îndreaptă spre ceea ce este mai dureros, spre ceea ce îi 
deranjează cel mai tare, spre ceea ce le amplifică neliniştea de la simpla atingere. 
Consumându-se în separaţia opoziţiei Soare-Marte, ce încă este activă, opoziţia Venus-
Saturn ne bruschează segmentul sentimental, punându-ne în postura de a refuza 
dragostea, beneficiile ei, pe motiv ca ea implică grijă, responsabilitate şi, evident, greutăţi. 
Faptul că se construieşte pe o alta axa nu o face mai puţin dificilă decât opoziţia Soare-
Marte, ci doar îndreptată spre un alt sector. Pentru că memoria anilor 2008, 2009 şi 2010 
a fost deja activată de ieri, bruscarea rafinamentului, refuzarea adevărului, a dreptăţii, a 
eliminării toxinelor fizice, emoţionale sau a sustragerii din faţa unei răspunderi sociale ne 
îndreaptă azi spre evenimentele anilor 2010 (a doua parte) şi 2011 când cele două planete 
au activat pe axa Berbec-Balanţă. Raportul antagonic dintre o planetă în exil (Venus) şi 
una în exaltare (Saturn) este pentru cei harnici, sârguincioşi, pentru cei care s-au bazat 
toată viaţa lor pe rezultatele muncii, nu pe beneficii necuviincioase, un element încărcat de 
substanţă, de şansă şi beneficiu. Acestora li se deblochează un drept, li se permite să 
acceadă spre o nouă treaptă, le sunt recunoscute drepturi referitoare la cetăţenie, privilegii 
profesionale, poate chiar salariale, dar în schimb li se cere să fie consecvenţi în atitudinea 
lor, adică să muncească. Dacă ieri zgârcenia a fost principala problemă, azi slugărnicia iese 
la lumină şi devine principalul mijloc de a tempera din agresivitatea majoră cu care viaţa 
privată este asaltată acum. 

Împlinirea acestui careu în T are însă conotaţii puternic relaţionale. Oamenii se tem 
să-şi împărtăşească sentimentele, se simt decalaţi de vârstă, nivel de educaţie, principii şi 
se îndreaptă spre inhibiţii, spre un comportament rigid, respingător, refractar, încărcat de 
reproşuri. Din fericire, configuraţia nu se împlineşte pe gradele finale ale zodiilor, ceea ce 
înseamnă că divergenţele de opinie nu vor fi ieşite din comun, iar apelul la trecut va fi în 
limita bunului simţ, a conduitei învăţată de familie sau la şcoală. 

Elogiind munca, oamenii se vor arăta azi mai apropiaţi de sentimentul datoriei, de a 
privi şi înţelege experienţele vieţii prin înţelesurile ei concrete, prin câştigurile şi beneficiile 
imediate şi mai puţin prin respectul faţă de educaţie sau înţelepciune. Azi sunt lezate, prin 
planuri ce vor fi puse în aplicare, într-o primă etapă, în intervalul 17 aprilie - 9 mai şi, în a 
doua etapă, în luna septembrie a acestui an, ca un preambul al primei împliniri a careului 
Pluton–Uranus şi ca o împlinire sau o consumarea pe al doilea grad perfect ridicat între 
aceştia. 

Descoperim, astfel, că nemulţumirile şi tensiunile personale, pentru că se produc în 
umbra confuziilor de ieri, depăşesc cadrul vieţii personale, căutând în societate o justificare 
a sărăciei, lipsei de cultură, nemulţumirii sau nefericirii. Căutările lor se vor îndrepta spre 
negoţ. Calitatea produselor, banii, valorificarea obiectelor de artă, a vestimentaţiei, a 
trupului, a senzualităţii, dar nu prin apelul la valorile deja cunoscute, ci prin alte reguli şi 
criterii de expresie, novatoare, motivante, extravagante care sunt prinse între cele două 
opoziţii (Soare-Marte şi Venus-Saturn) ca între braţele unui foarfece, comportându-ne ca 
în faţa unui ultimatum. 

Apare astfel o componentă nouă, ce acţionează ca un subsidiar al celor două 
opoziţii, manifestată într-un crescendo salvator. Presaţi de anturaj oamenii vor face în 
aceste două zile de weekend un salt impresionant, o ridicare pe un nou nivel, care nu va fi 
perceput acum ca o creştere şi nici ca o dezvoltare, ci ca o înţelegere clară, concretă a unui 
aspect al vieţii, ca pe o deschidere faţă de un anumit domeniu, ca pe o mai curată apropiere 
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de curaj, de demnitate. Problemele îl maturizează pe om şi îl ajută să respecte viaţa şi 
valorile ei, să aprecieze efortul celorlalţi care este absorbit de plăcerea de a avea mai mult 
decât de  bucuria de a interacţiona. Conflictul este indiciul că undeva a apărut un 
blocaj, că energia, informaţia, sentimentul, gândul nu mai urcă, nu se mai deplasează, ci 
stagnează. Lipsa de mobilitate, cea care survine de fiecare dată când Saturn se opune unei 
planete, este azi motivată de frică de singurătate, de neîncrederea în oameni, de neputinţa 
de a împlini toate aşteptările, de a acumula totul, după măsura propriei dorinţe, deci de a 
ne confrunta cu aspectul ei distrugător. Când dorinţa este cultivată cu măsură ea îl duce pe 
om pe calea de mijloc şi orice confruntare pune adversarul în postura de a se apropia, în 
atacul său, de centru, ceea ce-l va transforma iremediabil. În felul acesta, relaţia negativă a 
lui Saturn cu Venus îi duce pe oameni spre beneficiul acumulării şi transformării, dar cu 
condiţia menţinerii efortului, uneori până la limita dezintegrării propriului eu sau a 
propriei păreri despre lume şi viaţă. 

Descoperim astfel că opoziţia Venus-Saturn nu ne duce aprioric la conflictul dintre 
generaţii, ci la divergenţe de opinie datorate motivaţiilor susţinute pe experienţe diferite 
care pot rămâne în stadiul unui schimb paşnic de impresii chiar dacă parţile nu-şi acceptă 
una alteia argumentele. Gândind diferit oamenii acţionează diferit, chiar dacă timpul este 
acelaşi pentru toţi. Numai o persoană înzestrată cu spirit de observaţie, care nu ezită 
niciodată să urmărească desfăşurarea vieţii şi să înţeleagă rostul proceselor nu va cădea în 
capcana lipsei de armonie predispusă de aceste două opoziţii şi nu va fi tentată de noua 
expresivitate, ce va fi lăsată de Uranus în această perioadă, ca o modalitate de destresare, 
de a compensa lipsa de consecvenţă sau deficitul de putere. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne învăluie într-o umbră stranie, aceea care ne 
pune în dificultate atunci când ni se cere iniţiativă, medierea conflictelor, echilibru între a 
cere şi a oferi. O formă de hipersensibilitate va ieşi la lumină azi şi va provoca în ceilalţi 
reacţii neobişnuite. Unii vor aprecia lipsa de armonie, spiritul combatant, poate chiar 
caracterul antisocial al acţiunilor, criticismul şi disponibilitatea spre a se consuma pentru a 
întreţine o imagine, nu, aşa cum se spune, pentru stabilitate personală. Gradul de 
implicare în activităţi cu caracter duplicitar va fi azi direct proporţional cu frustrarea pe 
care am acumulat-o în ultima săptămână. Azi nu mai plutim într-o mare de evenimente 
din care nu trebuie decât să alegem, printr-o simplă indicare cu degetul, o persoană, un 
proces sau o locaţie cu care sau în care dorim să acţionăm. Azi nemulţumirile nu mai pot fi 
ascunse şi problemele par să se localizeze în punctele cele mai sensibile. Relaţia proastă 
dintre Venus şi Saturn afectează tot ceea ce până acum a avut un proces firesc, tot ceea ce 
s-a desfăşurat fără grijă, tot ceea ce a fost protejat de o umbră invizibilă, programele de 
protecţie socială, coeziunea grupului, legea, criteriul de selecţie, tot ceea ce părea de 
neschimbat. 

În dimensiunea personală, afectarea nivelului de vibraţie îi duce pe mulţi în postura 
de a se neglija, de a se lupta cu morile de vânt, de a inventa probleme sociale pentru a fugi 
de greutăţile ce survin în intimitate şi pe care nu ştiu cum să le soluţioneze. În latura 
cealaltă, aspectul exterior, cel legat de comportament, mimică sunt construite pentru a 
ascunde şi mai mult slăbiciunile. Gesturile au azi un caracter atât de fals încât cei sensibili 
la acest tip de comportament vor reacţiona brutal prin critici, refuzuri, deziceri. Pe corp, 
pielea este organul cel mai afectat, în special pielea capului, dar şi părul ori integritatea 
chipului care devine, printr-o preocupare excesivă în a ascunde o durere, contractat, 
încruntat, tensionat. 

Încheiem, aşadar, săptămâna într-un ton delicat aşteptând de la săptămână care 
vine mai multe beneficii, mai puţin efort şi o mai mare inclinaţie spre stabilitate şi 
eficienţă. Chiar de mâine, Venus va trece în Taur şi ne va aduce o echilibrare a segmentului 
afectiv, a relaţiilor, dar şi o mai bună stabilitate a echilibrului organic. Mercur va fi însă în 
conjuncţie cu Uranus, aspect pe care încă de pe acum îl formează şi, oricât de multe 
aşteptări vom avea, nemulţumirea acestei zile se cade să ne ducă spre a înţelege cauza 
problemelor, a o explora, cu măsură şi acceptare, nu să căutăm vinovaţi. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa de linişte. A găsi 
mijlocul prin care fiinţa se poate linişti, pentru a le face pe toate prin Pace, înseamnă a 
obţine garantul succesului maxim care se poate adjudeca dintr-o acţiune. Faptele noastre 
tocmai pentru că sunt supune determinismului, au nevoie de supervizarea universului, a 
unui for superior, a sursei de lumină şi înţelepciune pentru a ne înălţa. În întuneric, atunci 
când ochii nu te ajută, te ghidezi după îndemnul pe care îl auzi şoptit discret, doar pentru 
tine: “Hai, încă un pas. Aşa, acum întinde mâna. Sunt aici!” 

 
 

Săptămâna 5 - 11 martie 2012 

 
 

Săptămâna 5-11 martie este una dintre cele mai benefice şi interesante săptămâni de 
anul acesta. Dacă până acum am tot trecut prin conjuncturi, care mai de care mai ample, 
periculoase, sau condescendente acum avem ocazia să parcurgem un context astral care nu 
are decât un singur scop: eficienţa. Fie că se va pune problema acţiunilor din zona socială, 
că se doreşte risipirea mirajului unui ajutor venit din partea celorlalţi sau că se visează la 
un privilegiu care să-l ridice pe cel în cauză spre o nouă etapă a vieţii sale, toate urmăresc o 
preschimbare pozitivă a tot ceea ce se atinge. Asemenea lui Midas cu al său deget magic, în 
această săptămână avem puterea să preschimbăm ceea ce este negativ şi complicat într-un 
element pozitiv de o mare limpezime. Eficienţa va fi intrumentul care ne va mobiliza 
pentru cele mai ample şi dinamice acţiuni pe care le vom săvârşi în această săptămână. 
Mintea se va dovedi ascuţită, vocea potrivită pentru ceea ce trebuie să fie auzit, iar 
aspiraţiile ajustate după complexitatea idealurilor. 

Cu alte cuvinte nu vom reuşi să ne desprindem de şansă, nici măcar dacă dorim, şi 
nu vom avea cum să menţinem un element negativ fără să învăţăm ceva din asta, fără să ne 
şlefuim comportamentul, să ne cizelăm caracterul şi să înţelegem că în dualitate binele este 
preferat răului, elementul pozitiv lezează cel mai puţin securitatea personală, iar 
ascensiunea este traseul pe care va trebui să-l alegem pentru a da vieţii un rost. 

Luni, Venus îşi schimbă semnul, trecând în domiciliul său, foarte aproape de 
momentul maxim al conjuncţiei Mercur-Uranus, pentru ca marţi, la aproximativ 24 de ore 
de la ingresul său, să treacă prin sextilul cu Neptun. Întâlnirea într-un spaţiu atât de 
restrâns a două cupluri astrale (Mercur-Uranus şi Venus-Neptun) aduce acestei săptămâni, 
cu sau fără împlinirea calendarului stabilit din timp, schimbări de gândire şi optică: 
împlinirea unui deziderat mai vechi, regruparea indivizilor după afinităţile reale pentru a 
comporta în mijlocul anului (iunie 2012) sau în a doua parte a anului, adică în timpul, dar 
şi în intervalul dintre cele două careuri Uranus-Pluton, un succes în urma unei confruntări 
de proporţii. Se spune că ciclul Uranus-Pluton este ciclul războiului şi am văzut din analiza 
aplicată anului 2012 (“2012 – un an al extremelor”) cât de amplă şi complicată poate fi 
relaţia celor două planete acum, la împlinirea a primului cadran al ciclului. Ştim, de 
asemenea, că la război oamenii trebuie să meargă pregătiţi şi nu va fi nevoie doar de 
dotarea necesară, numărul participanţilor sau strategiile aplicate, ci şi de dorinţa de 
sacrificiu ascunsă în curajul cu care se descinde. Acesta este începutul, acum se adună 
trupele, acum se grupează oamenii după vibraţiile personale, acum îşi împărtăşesc 
experienţele într-o zonă a înţelegerii şi conlucrării eficiente pentru a ridica nivelul 
organizaţiilor, societăţii, statului, pentru a schimba imaginea şi pentru a înlătura încă un 
obstacol. Acest gen de confruntare, tocmai pentru că îl are pe Uranus, poate avea un final 
imprevizibil. Însă, oricât de imprevizibil este Uranus şi oricât de tare predispune în această 
etapă, prin trecerea prin Berbec, la confruntări de dragul luptei, a războiului, de a arăta 
doar că este mai puternic şi mai eficient, conlucrarea celorlalte planete la acest cadru astral 



Fii în profunzime!     A NUL 2012 – ANALIZA ASUPRA TRANZITELOR  
 

© Gheorghi ţă Coşer, 2012 114

din zodiile Taur şi Peşti, dar şi Capricorn şi, în a doua parte a anului, din Gemeni, aduce 
conjuncturii o notă ponderată, calculată, care se bazează pe strategia anterioară, care a 
comportat în trecut creşteri într-un domeniu complicat, care nu a ţintit superficial, ci şi-a 
calculat timpii prin inteligenţa momentului, nu pe baze emoţionale, populiste. Cei care îşi 
urmează în acest an, împlinit prin descinderile ce încep cu această săptămână, paşii pe 
baza eficienţei anterioare, începând cu noiembrie 2008 de când Uranus şi Saturn şi-au 
început seria lor de opoziţii pe axa Fecioară-Peşti şi apoi pe Berbec-Balanţă, axe care sunt 
solicitate acum. 

Aşadar, planurile ample ale acestei săptămâni de acolo încep şi fiecare etapă ce s-a 
împlinit în acest interval constituie tot atâtea experienţe în favoarea alegerii celei mai 
eficiente metode de lucru. 

Există şi momente dificile, joi, pe Lună plină, şi vineri, pe trigonul Lilith-Pluton, 
însă toate acestea ţin de o anume condiţionare, de o anume tensiune care are ca efect doar 
ridicarea nivelului de înţelegere. Acest resort ne ajută să obţinem, eliberând puterea 
rezultată prin contracţie, un efect remarcabil. Rezultatele deciziilor de acum sunt presărate 
peste tot anul 2012 şi o parte dintre acestea, prin efectele pe care le produc, sunt active 
până în 2016, până când va dura careul Uranus-Pluton. 

Pentru cei care sunt obişnuiţi cu acţiunile responsabile îndemnul acestei săptămâni 
nu va impresiona cu nimic, ci doar se va înscrie în acea serie de acţiuni pe care, de regulă, 
le săvârşesc. 

Ceea ce avem de parcurs săptămâna aceasta va acoperi întreaga gamă de acţiuni şi 
orice gând sau intenţie, orice gest, oricât de mic sau neînsemnat va fi, va produce efecte 
ample, tocmai de aceea se impune atenţie şi curaj în a lucra cu sistemul. 

 
 
Luni, 5 martie 

Luni  5- 3-2012  0:16    Luna (Can) Squ (Ari) Venus 
Luni  5- 3-2012  1:17    Luna (Can) --> Leo 
Luni  5- 3-2012  6:56    Luna (Leo) Tri (Ari) Mercury 
Luni  5- 3-2012  7:24    Luna (Leo) Tri (Ari) Uranus 
Luni  5- 3-2012 12:24   Venus (Ari) --> Taurus 
Luni  5- 3-2012 13:34 Mercury (Ari) Con (Ari) Uranus 
Luni  5- 3-2012 13:51    Luna (Leo) Tri (Sag) Juno 
Luni  5- 3-2012 15:19    Luna (Leo) Squ (Tau) Jupiter 
Luni  5- 3-2012 17:07    Luna (Leo) Squ (Tau) Lilith 
Luni  5- 3-2012 18:17    Luna (Leo) Tri [Sag] Node 

 
Abia intrată în Leu, Luna lasă în urma careul său cu Venus, adică nemulţumirile şi 

tensiune legate de schimbul liber de impresii. Atitudinile trec dintr-un registru al 
concretului, al spiritului practic, dintr-un domeniu în care efortul este prioritar, într-unul 
în care poezia, muzica, romantismul, stima de sine, expresia Eului, chiar o formă de 
egocentrism, par să se instaleze liniştind frământările materialiste, sufleteşti sau pe cele 
metafizice. Imediat ce a intrat în acest semn de foc, împlineşte două trigoane, cu Mercur şi 
respectiv Uranus, şi ne convinge că informaţia personală, gândul de a construi ceva în 
nume personal, de a promova o idee doar pentru că a fost gândită de sine, doar pentru că 
nu ştim dacă şi altcineva a mai gândit-o la fel, ne cuprinde din ce în ce mai mult. 

Cu Luna în Leu şi Venus pe gradul anaretic din Berbec, stima de sine va înclina 
balanţa spre o serie de acţiuni care nu pot fi uşor explicate, înţelese sau controlate. Se vrea 
expansiune, dinamică, expresivitate şi, implicit, o apreciere imediată pentru toate acestea. 
Pierzându-ne în “Eu construiesc”, “Eu fac”, “Eu ofer” dinamica personală intră pe alt ritm, 
unul alert în care lipsa de răbdare sau dezinteresul faţă de muncă ori faţă de rezultatele 
celorlalţi pare să se instaleze şi să ne cuprindă din ce în ce mai mult. Planetele din zodiile 
de foc nu se sting cu planete din zodii de apă, aşa cum se crede, ci, dimpotrivă, apa, prin 
suplimentarea visului, a elanului afectiv, prin aprinderea sentimentului îl poate tenta pe 
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individ la deviaţii severe de la calea sa, la o stabilizare pe o cale care nu duce la nimic şi 
care nu ne poate oferi niciun rezultat practic pe o distanţă considerabilă de timp. Zodiile de 
pământ sunt cele care compensează lipsa deşi ajută zodiile de foc să-şi găsească minimul 
de echilibru, liniştea necesară prin atingerea concretului şi apropierea de firescul lucrurilor 
pe care nu le-a făcut el. Animat de simplitate, meditând asupra ei, focul va reuşi să 
deschidă căi nebănuite spre creaţie, expresivitate să aducă fiinţa în pragul sublimării 
naturii sale inferioare şi descoperirea unui univers mai mare decât îşi închipuie individul, 
decât îşi imagina ori credea cu convingere că este. 

În zodiile de pământ, avem acum pe Jupiter şi pe Luna neagră, adică expansiunea şi 
optimismul, pe de o parte, şi, de cealaltă parte, neputinţa de a lăsa o urmă atent desenată 
în societate, în propria existenţă datorită ataşamentului de senzualitate, acumulărilor 
materiale, câştigurilor lipsite de sens. Dacă, de o parte, expresivitatea Lunii în Leu, până la 
12:24, când Venus va trece în Taur, predispune la supradimensionarea efortului propriul, a 
imaginii personale, a tot ceea ce susţine stima de sine, dezechilibrând fiinţa şi punând-o în 
dificultatea de a discerne binele de rău, de a participa la viaţa socială printr-o relaţionare 
echilibrată, nu prin impunere, egoism, vanitate, iar pe de alta, apelul la sprijinul oferit de 
cele două planete din zodii de pământ care, la rândul lor, tulbura ceea ce este personal, 
împovărând fiinţa cu dorinţe sau responsabilităţi care nu-i sunt proprii, care nu sunt 
prioritare sau care, prin statutul de tentaţie, trebuie înţelese, dominate şi apoi depăşite, ne 
aduc un început de săptămâna epuizant atât în ceea ce privesc raporturile sociale, cât şi în 
ceea ce priveşte relaţia cu sine. Slăbiţi de ambiţii prea mari, de speranţe, comentarii 
descurajante, tulburător de adevărate sau tendenţioase mulţi îşi pierd încrederea în sine, 
se tem în faţa viitorului şi devin violenţi. Îşi atribuie o vină pe care nu o au, se implică în 
confruntări agresive fără rost, doar pentru a-şi detensiona psihicul de frică şi greutate, şi se 
las luaţi de val. 

Trecerea lui Venus în Taur din mijlocul zilei ni se va părea tonică. Un fluid limpede 
se scurge acum prin corp şi tot ceea ce inspiră grijă, teamă, tot ceea ce alimenta stresul 
trece acum într-o zonă a umbrei. Ne liniştim pentru că ne apare în minte un nou scop, o 
nouă motivaţie, ne susţinem demersurile pe alte baze şi, cu cât ne apropiem de seară, cu 
atât de arătăm mai încrezători în ceea ce este personal şi pe care am fi putut să-l 
denaturăm prin supradimensionare în prima parte a zilei. Atingem, deci, măsura, 
ponderaţia, însă doar în aspectele ce ţin de societate şi demersuri prioritare pentru că, în 
această ecuaţie, mai acţionează un aspect care amplifică expresivitatea, explozia de 
informaţii, încurajând folosirea cuvântului ca o armă tăioasă: conjuncţia Mercur-Uranus. 
Cu Venus în Taur, în fundal, conjuncţia Mercur-Uranus are darul de a inova, reconfigura 
sau ajusta, în primul rând, aspectul exterior, garderoba, fondul de cuvinte, tonul vocii, 
încurajând abandonarea diletantismului pentru a aprofunda un domeniu, un sector, 
pentru a întări convingerea cuiva, pentru a gestiona un fond afectiv şi a învesti încrederea 
într-un om care, la prima vedere, nu prezintă nicio garanţie. Prin conjuncţia Mercur-
Uranus multe lucruri neobişnuite se pot întâmpla, iar dintre acestea o parte se vor remarca 
prin încăpăţânare, lipsă de înţelegere, curaj inconştient, deviaţie. Mercur şi Uranus sunt 
expresii ale aceluiaşi canal de lumină, componente esenţiale ale evoluţiei prin cunoaştere 
şi, deci, căutare, pornind de la curiozitate, până la experimentare, iniţiindu-se azi o serie de 
evenimente care la început vor părea neobişnuite, dar care se vor preschimba, prin 
minune, în întâmplări banale prin extragerea şi reproducerea lor într-un alt sector decât 
cele în care le este destinat să acţioneze. Celor din exterior toate acestea le vor părea 
deviaţii, rătăcirea minţii, şi vor încerca să le destabilizeze prin forţa impusă de regulile 
trecutului care, plasate într-un loc impropriu, par nefireşti, învechite, aberante. În felul 
acesta, impulsuri ce pornesc de la plăcerea de a citi, la cea de a hoinări pe stradă sau pe net, 
de a pierde vremea prin cluburi sau de a petrece ore în şir la telefon discutând lucruri 
lipsite de sens sau de a rememora la nesfârşit situaţii, iar şi iar, până când mintea cedează 
sub presiunea lipsei de putere şi a neînţelegerii, devin prioritare. 
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Toate acestea vor avea în cele patru aspecte pe care Luna le împlineşte cu Junon 
(trigon), Jupiter şi Lilith (careu) şi Capul Dragonului (trigon) tot atâtea seri de evenimente 
care ne vor afecta atât relaţiile intime (Junon), aspiraţiile sociale (Jupiter), gândul de 
răzbunare pentru lipsurile reale sau închipuite (Lilith), neputinţa de a atinge împlinirea 
unui demers, ci doar o fază pozitivă a desfăşurării acestuia (Capul Dragonului). 

Prin urmare, săptămâna debutează într-o explozie de evenimente, stări sufleteşti, 
aspiraţii, planuri de viitor, gânduri de răzbunare sau de reglare a trecutului, a erorilor 
săvârşite la începutul anului, în aşa fel încât întreaga săptămână vom fi, în mare parte, 
anesteziaţi faţă de ceea ce va urma, chiar dacă toată perioada de şapte zile este una 
deosebită la capitolul soluţii şi devenire personală, poate chiar cea mai fericită dintre toate 
cele pe care le-am parcurs până acum de la începutul anului. Gândul, aspiraţiile, voinţa de 
a atinge un obiect, de a ţinti foarte sus, de a preschimba întreaga imagine într-un afiş 
informativ concludent şi eficient devin prioritare încât tensiunile predispuse de Luna plină 
de joi, ori de tulburătorul trigon al lui Pluton cu Lilith de vineri vor părea o continuare 
firească a ambţiilor si, deopotrivă, şanselor ce ni s-au arătat. 

Azi vom dori să ne exprimăm la un nivel superior, să gesticulăm mai mult, să 
vorbim mai tare, pe un alt ton, într-o altă limbă, prin alte mijloace, folosind un nou canal 
de comunicare, un nou limbaj şi constatăm, cu stupoare, că suntem încurajaţi să facem 
toate, că suntem loviţi de inspiraţie, atinşi de graţie sau pur şi simplu într-o stare mai 
bună, în formă. 

Lipsa de răbdare ne poate pune în postura de a strica o parte din ceea ce ar putea, 
fără prea mare efort, să se termine în condiţii bune. A face apel la o schemă din trecut care 
a dat rezultate într-o situaţie relativ asemănătoare, a invoca un sfat oferit de cineva în 
trecut, a justifica un gest prin evenimente negative consumate în trecut implică a ne fixa pe 
planete din zodiile de pământ (Jupiter şi Lilith) care, se pare, au mai multă experienţă în 
Taur decât poate dovedi azi Venus. Aşadar, se recomandă să ne abţinem de la fapte de 
genul acesta, oricât de motivată este nevoia de bani, împrumut, de a pretinde o plată 
pentru muncă, informaţii, de a cere un drept care este conex unei funcţii administrative pe 
care am putea-o primi prin demersurile de acum, un privilegiu pe care să-l obţinem azi. 
Chiar dacă societatea aceasta degradantă ne învaţă că totul trebuie plătit cu bani, a ridica 
ochii spre cer şi a spune universului “Mulţumesc pentru că m-ai ajutat să fac asta!” 
înseamnă a preţui inspiraţia şi, deci, experienţa pe care ai obţinut-o muncind, nu vânzând 
un produs. 

De azi începem să prestăm o altfel de muncă, pentru care s-ar putea să nu fim plătiţi 
sau să fim plătiţi altfel decât suntem obişnuiţi. A fi deschişi faţă de acest tip de comunicare 
reprezintă şi recomandarea acestei zile, dar şi invitaţia de a înţelege viaţa în amploarea şi 
diversitatea ei, prin însuşirea mai multor experienţe pozitive. 

 
Marţi, 6 martie 

Marti  6- 3-2012 14:25   Venus (Tau) Sex (Pis) Neptune 
 
Cel mai benefic aspect al săptămânii, ce a fost activ şi în cursul zilei de ieri, dar şi în 

zilele anterioare, însă nu prin calitatea pe care o personifică acum este sextilul Venus-
Neptun. 

Venus şi Neptun în domiciliu ne aduc, în primul rând, o inspiraţie specială pe care 
oamenii o simt mai intens acum, o înclinaţie spre a face fapte bune, spre filantropie, spre 
gesturi de iertare, de înţelegere, de reconciliere, de nepăsare în faţa lipsurilor şi 
problemelor de factură personală sau socială şi de identificarea unui traseu simplu şi 
plăcut pe care să mergem cu toţii, indiferent de vârstă, nivel de cultură sau grad de 
înţelegere. Această uniformizare se manifestă pentru că psihicul uman pare să dispună de 
un excedent de sensibilitate şi rafinament şi nu doreşte să distrugă armonia pe care a găsit-
o când s-a format, ci să o menţină, chiar să o amplifice ori să încline balanţa spre a elimina 
disonanţa, spre a aplana conflictele, a tempera spiritele, a rezolva prin discuţii, înţelegere, 
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iertare, adică într-un mod paşnic, pacifist, diplomat, atitudinea refractara şi aerul de 
superioritate pe care întreaga săptămână anterioară le-au predispus. 

Pentru că Venus şi Neptun formează, asemenea planetelor Mercur şi Uranus, un 
cuplu ce asigură evoluţia prin iubire, adaptarea este o componentă importantă în această zi 
şi mulţi vor fi dispuşi să cedeze în faţa unor tensiuni pentru a le rezolva, să se retragă din 
confruntare pentru a permite sistemului să supravieţuiască. Ideea de retribuire a unui 
drept, de recunoaştere şi apreciere justă a valorii şi nivelului face din această zi una a 
dreptăţii şi adevărului, a exprimării în mod concis şi corect, lăsând impresia unei 
soluţionări rapide a ceea ce a stat în tensiune de la începutul anului. 

Sextilul dintre Venus şi Neptun va face azi apel la înţelepciune, la acea experienţă de 
viaţă pe care oamenii o folosesc rar şi de fiecare dată se pune problema unei inspiraţii, unui 
consilier, unui sfătuitor care să declanşeze procesul înţelegerii sau să-l mute pe un alt nivel. 
Pentru că aproape de Neptun încă se află Chiron, iar în Peşti el are o viziune extinsă, 
amplă, asupra experienţelor vieţii, înţelepciunea poate lua, în ciuda aparenţelor, o 
înfăţişare raţională. În realitate, procesul reprezintă o inversiune, o răsturnare a valorilor 
considerate prioritare până acum, ca şi cum din nimic descoperim puterea de a ierta şi a ne 
apropia de dialog, de a rupe un rău care părea bine şi de a ne încadra pe linia normalităţii 
obiective. Totul va fi justificat, va fi explicat prin apelul la cunoştinţe şi întâmplări 
specifice, care definesc individul sau grupul de apartenenţă şi care fac parte din categoria 
celor paşnice pe care oamenii le preferă atunci când vor să fie pacifişti, să susţină adevărul, 
nu să-l combată. 

Este, din capul locului, cel mai bun şi amplu aspect la care participă Neptun de la 
intrarea sa în Peşti, şi acesta va aduce o reaşezare a valorilor pe făgaşul în care ar fi trebuit 
să se aşeze încă de la începutul anului. Din nefericire, chiar de la începutul anului, deci şi în 
această perioadă, Marte (dinamismul, dorinţa energia) se află în mers retrograd, adică în 
postură revendicativă, de a produce ecouri dizarmonice într-un sector administrativ şi, aşa 
cum ştim din analiza aplicată anului, dar şi din informaţii care abundă în prezentări 
serioase ale previziunilor astrale, acest aspect pune o sarcină colosală pe umerii celor care 
au zodia Fecioară marcantă în temă. Într-o dispunere tangentă, opoziţia pe care Marte încă 
o mai formează cu Soarele, adică relaţia dintre experienţă şi împărtăşirea acesteia, de a 
oferi, exprima, pune la dispoziţie, de a prezenta într-un cadru social idei dospite bine în 
anii din urmă, în special din 2008 încoace, de când Saturn şi Uranus au deschis Cutia 
Pandorei prin opoziţiile lor succesive pe axa Fecioară-Pesti, cere acum aplicarea într-un 
cadru social, probarea cunoştinţelor sau chiar atingerea unui important obiectiv 
existenţial, adică de a împlini una din ţintele vieţii, a destinului. 

Este cunoscut, însă, că ambiţiile Fecioarei constituie o sursă de mobilizare pentru 
Peşti, asta înseamnă că Fecioarele, cei cu ascendentul în acest semn sau cu un marcaj 
important pe această zodie în tema natală, fac istorie, iau decizii importante pentru ei, 
familiilor lor, pentru naţiune sau pentru rasa umană în ansamblul ei. Prin această 
dispunere (opoziţia Marte-Soare de pe axa Fecioară-Peşti) sextilul Venus (rafinament) cu 
Neptun (inspiraţie) ne duce în faţa unei iluminări, a unei deschideri faţă de înţelesuri care 
ne-au tot curtat de la începutului anului, dar nu au găsit locul pentru a se integra în noua 
dimensiune, în noile direcţii. Pentru că Luna plină se împlineşte joi, 8 martie, azi suntem 
în ceea ce hinduşii numesc Ziua Tripurei Sundari. Tripura Sundari reprezintă 
întruchiparea adevărului, rafinamentului şi binelui divin. În iconoclastie este reprezentată 
sub forma unei fecioare de 16 ani care reprezintă inocenţa, puritatea, adică ipostaza de joc 
divin (“Lalita”), iar ca simbol, Sri Yantra, această capodoperă a geometriei sacre, formată 
din nouă triunghiuri, întruchipează evoluţia întregului ciclu existenţial al fiinţei, de la 
stadiul celor cinci simţuri până la cel care presupune atingerea adevărului ultim. Dintre 
toate cele 10 mari puteri cosmice (unele surse consideră că sunt 9 mari puteri cosmice, 
Tripura Sundari fiind asimilată cu Kamalatmika), Tripura Sundari se află cel mai aproape 
de sămânţa primordială, de cunoaşterea absolută, de nefiinţa care creează fiinţa, de 
divinitate. Conforma Vasishta Ganapati Tripura Sundari reprezintă: “conştiinţa perfect 
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pură, iubirea divină infinită, esenţa armonioasă, ideală, a fiinţelor – atât în 
microcosmosul lor lăuntric, cât şi în macrocosmos”.  

Întotdeauna, cu două zile înainte de Lună plină, traversăm Ziua lui Tripura Sundari 
în care mulţi vor manifestă interes faţă de înţelegerea umană faţă de rafinament, simţ 
artist, armonia între gândire şi simţire, faţă de frumos, echilibru sau adevăr. Aspectul este 
cu atât mai pozitiv cu cât el se produce într-un moment în care două planete care sunt pe 
frecvenţa acestei forţe subtile (Venus şi Neptun), părţi ale aceleiaşi structuri care permite 
accesul la cunoaştere prin iubire, ating faza maximă a aspectului lor pozitiv pe care îl tot 
formează de o săptămână încoace. Aşadar, nu este întâmplătoare armonia zilei şi oricât de 
mult suntem învăţaţi să considerăm că inspiraţia este în afară anticipaţiei, această 
conjunctură ne dovedeşte contrariul. 6 martie este, nu doar una dintre cele mai bune zile 
ale săptămânii, dar, dacă nu lăsăm liber cugetul sau impusul care ne vine din conjuncţia 
Mercur-Uranus, împlinit ieri, ce mai activează încă, în faza de separaţie a aspectului, avem 
şansa să traversăm una dintre cele mai bune zile de peste an. 

Prin urmare, 6 martie ne aduce în faţa unor decizii importante pe care vom reuşi să 
le adoptăm cu succes şi de consecinţele cărora ne vom bucura de-a lungul întregului an 
2012. Aceasta pare să fie una dintre primele decizii perfect logice care să nu ne tulbure prin 
efectele pe care le produce şi care, în plus, să ne ducă spre o nouă dimensiune a vieţii şi, 
evident, să ne deschidă noi orizonturi socio-comportamentale prin care să reuşim să ne 
împlinim una din ţintele esenţial ale vieţii. Fiecare îşi vede, însă, binele, în mod particular 
şi azi vom avea ocazia să înţelegem că frumuseţea chiar este în ochii privitorului. Ceea ce se 
desprinde de această latură obiectivă este îndemnul de a ne impune propria viziune, 
propriul concept despre lume şi viaţă, propria armonie care poate, pe alocuri, să 
îngrădească libertatea celorlalţi. Însă, chiar şi în acest sector, chiar şi în cazul celor care au 
o înclinaţie negativă ziua se va dovedi purtătoarea unui semn de evoluţie important prin 
conjuncturi decisive pentru soluţionarea unui demers, prin schimbarea sensului unora şi 
împlinirea altora, prin ascultarea activă pe care putem să o realizăm azi, dar mai ales prin 
disponibilitatea spre înţelegere pe care o vom dezvolta de-a lungul întregi zile. Neexistând 
interferenţe date de împlinirea altor aspecte la grad perfect, avem ocazia să înţelegem clar 
şi concis care ne este armonia, pe ce se susţine ea, care sunt persoanele care o susţin sau 
care o combat şi ce mijloace de autoconsevare folosim. Asta înseamnă autocunoaştere şi ea 
va fi accesibilă şi omului obişnuit şi celui care se află deja angrenat într-un proces de 
cunoaştere. 

Sextilul Venus-Neptun se adresează, aşadar, emoţiilor, judecăţilor ce se bazează pe 
impulsurile emoţionale, paşilor sociale care presupun apelarea la prieteni, cunoştinţe, 
rude, dar nu poate susţine spiritul combativ, ci doar îl duc spre o nouă zona a confruntării 
în care să fie acceptată şi lovitura, replica sau argumentul celorlalţi. 

Recomandarea pentru această zi minunată este aceea de a ne apropia de valorile 
speciale ale gândirii abstracte, de artă, muzică, literatură, de versurile armoniase ale 
marilor poezii sau impresionantele pagini de proză, de înţelegere a ceea ce se desprinde din 
înşiruirea de idei şi de a ne oferi dreptul de a visa. Visul, când nu este brutalizat de 
satisfacerea gustului vulgar, materialist, lipsit de rafinament spiritual, constituie un 
minunat instrument de a transforma fiinţa şi a-i reda strălucirea sa primordială. 
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Miercuri, 7 martie 
Miercuri  7- 3-2012  3:27    Luna (Leo) Sex [Lib] Saturn 
Miercuri  7- 3-2012  5:26    Luna (Leo) --> Virgo 
Miercuri  7- 3-2012  7:29    Luna (Vir) Opp (Pis) Neptune 
Miercuri  7- 3-2012  8:51    Luna (Vir) Tri (Tau) Venus 
Miercuri  7- 3-2012 15:25    Luna (Vir) Opp (Pis) Chiron 
Miercuri  7- 3-2012 17:34    Luna (Vir) Squ (Sag) Juno 
Miercuri  7- 3-2012 19:16    Luna (Vir) Tri (Tau) Jupiter 
Miercuri  7- 3-2012 20:40    Luna (Vir) Tri (Tau) Lilith 
Miercuri  7- 3-2012 20:54    Luna (Vir) Tri (Cap) Pluto 
Miercuri  7- 3-2012 21:11    Luna (Vir) Squ [Sag] Node 

 
Luna intră azi în Fecioară şi ne face mai riguroşi în declaraţii, mai reţinuţi în 

gesturi, mai temători faţă de evenimentele la care ne raportăm. Intrând pe spaţiul crucii 
mobile, Luna are de împlinit azi un careu la Nodurile sale care se va consuma în finalul 
zilei, la 21:11. Până la acest moment, are de împlinit nu mai puţin de şapte aspecte (opoziţii 
cu Neptun şi Chiron, careu cu Junon şi trigoane cu Venus, Jupiter, Lilith şi respectiv 
Pluton). Toate acestea consumându-se cu memoria şansei, a norocului din ziua anterioară, 
dar şi cu trezirea la realitate ce se consumă în plină noapte, prin sextilul Lună-Saturn, cu 
Saturn retrograd. 

Vraja bucuriei şi a succesului se pare că se ridică imediat, fiind urmată de 
îndatoririle pe care le presupune noua funcţie, noile poziţii, noile relaţii. Cei care au şansa 
ca toate aceste schimbări să se producă în întregime în 6 martie, vor fi atât de emoţionaţi, 
de agitaţi, de tulburaţi încât sextilul Lună-Saturn, împlinit în timpul nopţii, nu le va da 
pace, nu se vor putea odihni, vor avea gânduri, planuri de viitor, proiecte şi vor derula totul 
în minte căutând să se bucure, încă de pe acum, de posibilele rezultate. Trecută în 
Fecioară, Luna ne aduce în planul realităţii imediate. Acea componentă a visului care 
implică jovialitate, speranţă, încântare se risipeşte şi în urmă rămâne doar munca, aşa cum 
se obişnuieşte să se spună că în realizările unui artist talentul, şansa, ocupa doar 5%, restul 
de 95% aparţinând muncii, efortului, consumului interior, proceselor de sublimare a 
naturii inferioare care, în viziunea ezoteriştilor, ar putea compromite mesajul subtil sau 
inspiraţia. 

Porniţi pe calea muncii, efortului, sudorii, adică pe acele trasee în mare parte 
incomode, neplăcerile ne vin chiar de la mesajele, persoanele chiar conjuncturile care ieri 
erau încărcate de încântare şi bucurie, semn că încă suntem atinşi de limitarea gândirii, că 
încă mai considerăm că fericirile ideale, perfecte sunt cele care vin în absenţa muncii, a 
efortului sau seriozităţii. În felul acesta, descoperim că obstacolele nu sunt predispoziţii 
agresive venite din parte planetelor, ci condiţionări venite în sprijinul înţelegerii 
mecanismelor subtile, a calităţii şi diversităţii vieţii. A spera într-o realizare profesională 
implică, după ce aburii bucuriilor incipiente se spulberă, mult efort, nopţi nedormite, stres, 
teamă, tensiune şi abia în final survine şi realizarea care, uneori, poate să nu fie ceea ce am 
crezut iniţial. Pentru toate acestea cei mai mulţi dintre noi acuză viaţa, destinul, societatea, 
partenerul sau se acuză pe ei înşişi într-un mod amplu şi complicat ce poate merge până la 
patologic. Opoziţiile Lunii la Neptun şi Chiron, în timp ce Neptun şi Venus încă se mai află 
în sextil, aduce duşuri reci din partea anturajului, trezire la realitate, nesincronizări, 
complicaţii, chiar întârzieri provocate de factorii individuali, de schimbare a ritmului, 
programului, inversarea episoadelor programate în timpul zilei, nu din cauze ce ţin de 
grupul de apartenenţă sau societate. 

Toate acestea se desfăşoară într-un ritm alert, în combinaţii ample de bine şi rău, de 
uşor şi complicat, care ne duc spre o concluzie uşor neplăcută: societatea ne cere ce nu 
putem oferi. Azi avem clar senzaţia că, dacă suntem pregătiţi, putem reuşi în orice 
domeniu, putem să ne ridicăm rapid pe treptele sociale ca şi cum un vânt prielnic ne urcă 
spre înaltul cerului doar dacă dispunem de dispozitivul necesar care să ne permită 
utilizarea acestei forţe a naturii. Aşadar, conjunctura socială, solicitările venite din social, 
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nevoile grupului, toate acestea ne susţin o amplă şi neaşteptată devenire socială dacă ne 
vom arăta suficienţi de maturi, pregătiţi şi dacă dispunem de un special simţ al valorii şi 
informaţiei încât să ne folosim de acest prilej cât mai bine cu putinţă. 

Careul Lunii la Axa Dragonului pare să ne menţină tensiunea în tot timpul zilei şi să 
ne sugereze că încercarea este una serioasă, pe măsura beneficiului anunţat în ziua 
anterioară. Această dispunere, în general, dar şi acum, când Axa Dragonului solicită mult 
crucea mobilă, ne răscoleşte educaţia, moralitate, atitudinea faţă de bani, faţă de tot ceea 
ce este perisabil, faţă de aspiraţiile în care am investit atât de mult timp şi energie, atât de 
multe resurse şi pe baza cărora ne-am construit o mare parte din educaţie. Axa mobilă este 
deci supusă reformulării şi toţi cei născuţi sau au marcaje pe aceste semne (Gemeni, 
Fecioară, Săgetător, Peşti) au de înfruntat un obstacol major al vieţii lor prin reeditarea 
unei probleme, prin readucerea în planul acţiunilor concrete a problemelor de grup pe care 
până acum le ştiam manifestate doar într-un cadru personal, prin elemente particulare ale 
membrilor, nu printr-o raportare la întregul grup, ca un tot unitar. Sunt puse pe picior de 
egalitate etniile, minorităţile, categoriile defavorizate, grupurile profesionale, cei care sunt 
încadraţi după meseria practicată, dar şi după pasiuni sau talente. Toate acestea, care 
definesc unei fiinţei, dar şi anturajului, un anumit statut cer acum alte explicaţii, o altă 
raportare, o mobilitate în ceea ce privesc resursele, viteza de reacţie, acceptare, înţelegerea 
şi deschiderea faţă de nou. 

Cei care nu sunt pregătiţi şi norocul i-a lovit la propriu şi la figurat în cap vor 
înţelege azi că nu sunt pregătiţi să evolueze, să se ridice pe scena socială, să se desprindă de 
trecut şi vor rătăci într-o penumbră dureroasă până când se vor obişnui. Nu pare să fie o zi 
decisivă prin caracterul ei negativ. Chiar dacă sunt în fereastra Lunii pline şi aceste 
sentimente pot uşor să iasă din albia lor atentând la echilibru şi buna convieţuire, 
stricăciunile acestei zile sunt uşor de absorbit de societate, anturaj, prieteni, familie şi nu 
vor lăsa urme adânci, ci doar regretul că am pierdut o şansă şi cine ştie când ne vom mai 
întâlni cu alta. 

Prin urmare, 7 martie ne pune în faţa unei lecţii importante: seriozitatea. A fi serios 
înseamnă în primul rând a dovedi respect faţă de tot ceea ce se află în jur, indiferent că este 
vorba despre fiinţă sau lucru, energie subtilă sau fizică. Azi parametrii psihoemoţionali se 
schimbă, gândul are o mare putere şi sentimentul îl secondează aflându-se în căutarea 
primei realizări importante dintre cele pe care ziua de ieri le-a predispus. Cei mai norocoşi 
sunt cei care ieri au comportat o realizare întreagă şi care azi se văd în situaţia de a proba 
promisiuni, de a se ridica la nivelul aşteptărilor, fie şi numai parţial. 

Multitudinea de aspecte pe care Luna le împlineşte azi ne aduc o serie de 
predispoziţii intense, cu multe componente pozitive şi negative, cu nuanţe periculoase sau 
tendenţioase sau altele care ne vor alimenta şi mai mult speranţa într-o realizare de 
proporţii prin ceea ce s-a iniţiat ieri. Totul este să fim serioşi în muncă şi consecvenţi în 
demersurile pe care ni le stabilim, să nu ne abatem de la schema gândită şi, mai ales, să nu 
ne descurajăm de opoziţiile care ne vin din anturaj pentru că, deşi nu vedem asta, pe multe 
ni le provocăm singuri prin ajustări, reevaluări sau poate chiar o uşoară dezordine. 

Experienţele zilei anterioare le pot da unor aripi prea mari şi speranţa că vor zbura 
foarte sus îi face pe aceştia să-şi irosească pe ifose de moment, pe pretenţii stupide, o şansă 
unică, un noroc venit fie printr-o conjunctură neprevăzută, fie printr-o persoană care arată 
faţă de cel în cauză o nouă disponibilitate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a lua în serios sarcinile profesionale, 
de a respecta părerile celorlalţi, de a le acorda importanţă şi de nu evită efortul, oricât de 
dificil pare, oricât de multe sunt de făcut azi, oricât de obositor este tot ceea ce vine spre 
noi pentru soluţionare urgenţă. Testul răbdării, a muncii, a respectului faţă de oameni, a 
supunerii în faţa necunoscutului, a necunoscuţilor, a serviciului ce ţine de experienţa zilei 
de azi ne ajuta în redefinirea priorităţilor şi cei care le vor lua în serios vor fi câştigaţi şi 
pregătiţi pentru dinamica Lunii pline, care atinge mâine faza maximă. 
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Joi, 8 martie  
Joi  8- 3-2012  1:28    Luna (Vir) Con [Vir] Mars 
Joi  8- 3-2012 11:39     Sun (Pis) Opp (Vir) Luna (Full Luna) 

 
Luna plină de azi suprapusă peste opoziţia Soare-Marte ne aduce una dintre cele 

mai complicate zile ale săptămânii în care vom reuşi cu greu să ne stăpânim emoţiile, să 
fim liniştiţi, înţelepţi sau măcar calmi. O nelinişte stranie ne aduce în punctul de a ne 
exprima nemulţumiri care nici măcar nu sunt importante, mofturi de moment. Chiar de 
dimineaţă, pentru că suntem între conjuncţia Lună-Marte această patimă pentru lucruri 
tari, complicate, către tonul ridicat al vocii, către a face fapte mari, către a descoperi 
adevărul neobişnuit din spatele evenimentelor ponderate ne complică relaţiile sociale şi 
poate să ne tulbure şansa de a ne ridica în direcţia în care am intenţionat în zilele 
anterioare. 

În mijlocul zilei, când tensiunea atinge puntul maxim oamenii devin refractari la 
schimbare, irascibili la critici, pătimaşi, înclinaţi să vadă şi să înţeleagă numai ceea ce nu 
este corect, de bun augur sau esenţial şi, prin aceste direcţii, totul să se construiască în 
tonuri destul de agresive pentru a mai face diferenţa între ceea ce se trăieşte azi şi ceea s-a 
consumat ieri sau alaltăieri. 

Conjuncţia Lunii cu Marte retrograd aduce în acelaşi loc teama de eşec în zona 
publică şi ambiţia de a învinge orice obstrucţiune, adică un fel de struţocamilă care 
predispune la acţiuni cu caracter negativ, la a folosi oamenii din jur, la a-i pune în situaţii 
penibile, la a desconsidera limbajul şi a vedea toate aceste raporturi prin mândrie, bravură, 
materialism, intrigă. Dragostea, atracţia dintre oameni devine astfel elementul care îi 
leagă, dar şi ceea ce îi poate despărţi, ceea ce îi face să-şi acorde unii altora importanţă, 
precum şi prilejul de a se certa, de a se acuza reciproc, de a se alunga unii din zonele intime 
ale celorlalţi, de a confunda scopul convieţuirii cu nevoia de a trăi pe seama altora. Toate 
acestea consumându-se în plină noapte nu înseamnă că suntem protejaţi din a le mai 
exterioriza în timpul zilei, ci înseamnă că acum reuşesc să ne pătrundă adânc în suflet, în 
gândire şi să ne facă să începem ziua într-o nepotrivită tensiune. 

Nu este o surpriză ca Luna plină să aducă o prea multă energie, să umple întunericul 
cu lumina atunci când el trebuie să fie un cadru eficient pentru a dormi şi a ajuta corpul să 
secrete melatonina atât de necesară. Lumina din timpul nopţii, adică umplerea 
întunericului, soluţionarea aleatoare a misterului cu prima rază de lumină care ne iese în 
cale, fără să alegem, fără să ne folosim discernământul, ne va pune în timpul zilei în mare 
dificultate, adică să confundăm oamenii, să le atribuim replici pe care nu le-au spus şi, pe 
baza acestora, să ne formăm impresii greşite. 

Tot ceea ce ne vine acum din Luna plină, pentru că se formează în Peşti, ne va suna 
a evadare, a părăsire aplicată cadrului obişnuit în care ne-am simţit bine în zilele 
anterioare şi a tratării subiectelor şi obiectelor cu o cruzime stranie, încărcată de frică, de 
indecizie, ezitare sau saţietate. Aşa vom reuşi să devenim imprudenţi, să vedem totul 
disproporţionat de rău şi pesimist şi să ne dezicem de etape ale demersului sau poate chiar 
de demersul în sine considerând că nu ne este potrivit, efortul nu este oportun, iar 
contextul social nu este adecvat aspiraţiilor pe care le avem. Făcând pasul înapoi ne vom 
afunda şi mai mult în visele zilelor anterioare pe care nu le vom spori, ci le vom murdări cu 
fricile care ne ies prin toţi porii, cu indeciziile care explodează ca artificiile şi care nu ne 
dau pace, nu ne ocolesc, ci vor să ne consume toată energia pozitivă pe care am acumulat-o 
anterior. 

Întreg tabloul, pentru cei care nu s-au obişnuit cu retrogradarea lui Marte, ce ne tot 
agasează de la începutul anului, pare sinistru, destul de dificil de parcurs şi de înţeles, însă 
nu aduce nimic nou faţă de ceea ce am tot trăit în ianuarie şi februarie, ci doar elemente 
diferite de ceea ce am trăit în ultimele două zile. Gândind aşa, înţelegem că seria lecţiilor 
de viaţă ni se înfăţişează azi sub forma identificării unor componente dificile ale gândirii. 
Este foarte posibil ca azi să descoperim cât de repede ne obişnuim cu binele, indiferent că 
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este iluzie sau nu, cât de tare ne speriem de suferinţă şi, mai ales, cât de puţin suntem 
dispuşi să facem pentru a lăsa în urma această nebuloasă a vieţii. În dialogul interior al 
acestei zile acuzaţiile adresate celor vulnerabili sau plăpânzi ne vor oferi falsa impresie a 
puterii pentru că slăbiciunile şi puterile acestei zile vor fi supradimensionate de Luna 
plină, iar după ce faza maximă se stinge cei vulnerabili de acum se vor dovedi destul de 
puternici şi înfipţi pe poziţie, ceea ce va duce la o schimbare a rolurilor, victima să devină 
torţionar şi invers. 

Prin urmare, Luna plină din Peşti se adresează nevoii de sacrificiu, a relaţiilor pe 
care nu le-am putut înţelege şi pe care nu le-am lucrat deloc, a schimbului de impresii într-
un cadru paşnic, dar motivat de nevoia de a acumula mai mult, nu pentru a găsi din nou 
pretextul autosuficienţei, a neputinţei sau lipsei de voinţă, ci pentru a înţelege ce nu merge 
bine în demersurile pe care le-am pornit în ultimele două zile. 

8 martie nu este o zi în care să ne implicăm în clarificarea unor probleme, nici în a 
cere socoteală pentru timpul pierdut, pentru banii cheltuiţi sau pentru nemuncă. Orice 
undă de reproş scoate tensiunea acumulată în timp şi este aruncată în jur lezând interesul 
şi punând pe drumuri oameni care până mai ieri s-au înţeles bine. Opoziţia Soare-Marte şi 
în general, dar în special pe axa Fecioară-Peşti, vine cu jigniri, cu ironii, cu şantaj, cu 
schimbarea registrului comportamental de la acceptabil la răceală pentru a sancţiona ceva 
ce nici persoanei în cauză nu-i este clar. Acolo unde se ajunge la violenţă fizică, Luna plină 
ne oferă un indiciu clar asupra cauzei conflictului, indicând faptul că acesta este adus cu ei 
de-a lungul a mai multe vieţi şi acum, prin ceea ce se consumă, iar acum îşi întregeşte un 
nou episod ce îi va transborda pe trasee paralele până când vor găsi puterea necesară să 
înţeleagă că disputa, cearta, conflictul, sunt, raportate la schemele evolutive ale destinului 
cosmic, creaţii ale Eului fals. 

Eul fals va prelua azi controlul şi tocmai de aceea recomandarea pentru această zi 
este aceea de a ne impune să gândim frumos, să ne purtăm frumos, ca un legământ. Dacă 
postul de cuvinte este accesibil, atunci este şi adecvat, aprofundându-se procedeul până în 
sfera gândurilor. Dacă evităm gerul astral prin apropierea de o sursă de căldură sufletească 
evităm slăbirea corpului şi încărcarea lui cu boli pe care nu doreşte să le ducă. 

 
Vineri, 9 martie 

Vineri  9- 3-2012  6:50    Luna (Vir) --> Libra 
Vineri  9- 3-2012  8:54   Pluto (Cap) Tri (Tau) Lilith 
Vineri  9- 3-2012 12:44    Luna (Lib) Opp (Ari) Uranus 
Vineri  9- 3-2012 17:00    Luna (Lib) Opp (Ari) Mercury 
Vineri  9- 3-2012 18:52    Luna (Lib) Sex (Sag) Juno 
Vineri  9- 3-2012 21:53    Luna (Lib) Squ (Cap) Pluto 
Vineri  9- 3-2012 21:56    Luna (Lib) Sex [Sag] Node 

 
Prima zi de Balanţă (Lună în Balanţă) aduce împlinirea unui trigon controversat 

între Pluton şi Lilith, dar şi cinci aspecte pe care Luna le împlineşte cu Uranus şi Mercur 
(opoziţie), cu Junon (sextil), cu Pluton (careu) şi cu Capul Dragonului (sextil) aducând zilei 
o mare putere de expresie care se va continua mâine, cu toate că mâine niciun aspect nu se 
împlineşte la grad perfect. Faptul că Luna lasă în urma Fecioara şi intră în Balanţă, după o 
lungă perioadă vidă, practic de ieri de la Luna plină, împlinită la 11:39, şi până zi la 6:50 
am fost în Luna Vida sau Perioada fără direcţie. 

Promiscuitatea este elementul care ne va defini în această zi nu doar în ceea ce 
priveşte comportamentul afişat, motivat sau nu de un interes materialist, ci şi în 
adâncimile gândurilor, în acel loc intim pe care oamenii nu îl împărtăşesc şi care se ţine 
departe de critici şi aprecieri. Când Pluton, cel care patronează adâncimile sufletului, se 
întâlneşte Lilith, aceasta nu se decide unde să strice mai întâi armonie, în afară, pe chip, 
crestându-l sau umplându-l de semne distincte, sau interiorul, şubrezind încrederea în 
oameni şi hrănindu-i cu ură sau discordie. Din combinaţia celor două se naşte, în prima 
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etapă, indiferenţă, mai ales că suntem în perioada în care Luna trece prin Balanţă, şi 
răceala, şi delăsarea par să fie primele opţiuni. Indiferenţa prost înţeleasă, agresează fiinţa 
cu motivaţii lipsite de conţinut, cu plăceri care nu mai pot fi lăsate în urmă, cu dorinţe care 
merg din unele în altele până când subjugă fiinţa şi o fac dependentă de un nivel de trăi, de 
un mod de subzistenţă care îi limitează gândirea şi nu o mai lasă să vadă şi alte posibilităţi. 
Pe de altă parte, balansul care se naşte din umilinţele neînţelese, ca efect al vulnerabilităţii, 
al deschiderii sufletului în momente total nepotrivite sau pur şi simplu prin înţelegerea 
defectuoasă cultivată peste tot şi cu oricine ne duce într-o zonă a tristeţii adânci pe care, 
din laşitate, cei mai mulţi vor încerca să şi-o ascundă sau să şi-o justifice dând vina, 
acuzând, jignind, lovind sau pretinzând ajutor din partea societăţii ori a celor care doresc 
să-şi înnobileze sufletul cu fapte bune. Acest tablou este un argument în favoarea ideii că 
promiscuitatea este o opţiune pentru cei care preferă variantele cele mai facile, pentru acea 
categorie socială care refuză să-şi corecteze, fie şi numai puţin comportamentul, să-şi ceară 
iertare, fie şi numai în gând, faţă de cei pe care, cu sau fără intenţie, i-au jignit sau 
dezavantajat într-un anumit context. 

Toate aceste elemente au menirea de a ne facilita o puternică transformare, o 
înţelegere adecvată contextului, însă efortul de desprindere a fiinţei de obiceiurile care au 
îngrădit-o, care i-au compromis structurile, modul de a gândi, dar şi pe cel de a simţi, îşi 
vor cere drepturile şi o vor duce pe aceasta spre experienţe marcante, legate de sexualitate, 
mister, ocultism, vrăjitorie, misticism, moarte. Azi magia semnelor, a înţelegerilor care ne 
vin prin simboluri, semne discrete ce apar dintr-odată din jur, ne ţin aplecaţi asupra 
faptelor care sunt atinse de obscur, care au o umbră de mister şi care nu se pot încărca 
discret conştiinţa cu o culpă neobişnuită. 

Dacă direcţia dată de trigonul Pluton-Lilith pare să încline spre o anume discreţie în 
ceea ce privesc evenimentele sociale, chiar dacă tentaţia este mare, careul în T cardinal pe 
care Luna cu Uranus Pluton îl împlinesc, cu aportul lui Mercur, aflat în preajma lui 
Uranus, ne secătuieşte limbajul, ne fac să vedem numai evenimentele care nu sunt corecte 
şi care ne obligă să ne descoperim acea forţă prin care să le depăşim. După ce le-am depăşit 
observăm că am exagerat, că teama ne-a făcut să le vedem greşit şi rezultatul este unul 
eminamente benefic. 

Toate acestea, chiar dacă se susţin pe un fond negativ, aduc o nouă deschidere 
intenţiilor personale şi, deci, rezultatele acţiunilor vor fi pe măsură mobilizării. Dacă nu 
dispunem de un minim de voinţă, de determinare în a alege varianta cea mai bună, cea mai 
corectă, cu toate ca valurile schimbării îi fac pe oameni să creadă că iubirea este un lux pe 
care nu şi-l pot permite acum, ceea ce este vulgar şi indecent, compromiţător şi deviant îi 
va duce spre compromisuri şi mai mari, iar bucuriile dezertării, pentru o noapte 
nebunatică de amor, vor fi plătite scump. 

Prin urmare, 9 martie atât prin trigonul lui Pluton cu Lilith, cât şi prin cele cinci 
aspecte principale pe care le împlineşte Luna în intervalul 12:44-21:56, ne lansează 
pretenţii de la viaţă, de la prieteni, de la grupul de apartenenţă, de la propriul nivel, 
propria înţelegere fără ca rezultatul să fie cel pe care îl dorim. Acesta poate fi bun şi chiar 
fără un prea mare efort, dacă ne debarasăm de ambiţia de a trăi totul prin plăcere şi 
senzualitate, dacă vom căuta, măcar şi puţin, să ne descoperim noi bucurii, cele ce ţin de 
gândire sau de o anume categorie de fapte. 

Nu se poate vorbi azi despre plăcerea transformării, ci de un ghiveci, cu prea multe 
fapte şi prea puţină înţelegere, dar care este capabilă să ne ridice nivelul de înţelegere, să 
ne facă să acceptăm mai uşor suferinţa, să o încadrăm altfel, să-i privim pe oameni cu mai 
multă sinceritate şi să-i învinovăţim am puţin, iniţial pentru că am putea face parte din 
aceeaşi categorie cu ei, apoi să vedem fereastra întunecată nu din afară, ci din interior şi să 
nu ni se mai pară opacă. 

Evenimentele zilei pornesc, aşadar, de la tristeţe, deziluzie, eşec, teama de a ne 
extinde, dar şi curiozitatea intensă de a face multe dintr-un neastâmpăr care ne traversează 
corpul ca un curent şi ajung spre a combina idei sau pune în aceeaşi locaţie oameni care nu 
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sunt compatibili. Totul va părea ciudat, foarte neobişnuit şi mereu pe muchie de cuţit, şi ca 
posibil rezultat, şi ca pericol. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne abate azi de la regulile 
morale, cele pe care marile curente spirituale le impun adepţilor ca principale condiţii 
pentru evoluţie: nonviolenţă, adevărul, abstinenţă, nonfurtul. A fi corect cu sine şi cu 
ceilalţi implică a respecta aceste reguli cu înţelegere, nu cu fanatism, adică dintr-o plăcere 
dezvoltată în raport cu universul, nu ca o nouă îngrădire. 

 
Sâmbătă, 10 martie 
 
 
Nu înseamnă că dacă nu se împlinesc aspecte la grad perfect contextul astral nu are 

aceeaşi forţă. Azi niciun unghi nu se împlineşte la grad perfect însă întreaga noapte de 
vineri spre sâmbătă, până în preajma orei 8,00, Luna se află în fereasta opoziţiei cu Mercur 
şi, o perioadă şi cu Uranus, până la ora 12,00 fiind în relaţie directă cu Pluton prin careu, 
iar spre seară în fereastra conjuncţiei cu Saturn. Singurul interval în care Luna nu se află în 
relaţie directă cu o planetă sub impulsul unui unghi major este 13:00-16,00 devenind, 
astfel, planetă neaspectată. Încă de azi sextilul Venus-Chiron, ce se împlineşte mâine, este 
perceput, dând efervescenţei sau compulsiilor un caracter pozitiv, constructiv. 

Calitatea de planeta neaspectată aduce astrului exprimarea laturii independente, a 
separării de întreg şi a funcţionării în autonomie, ceea ce nu este în totalitate negativ şi 
care poate avea şi o însemnătate pozitivă, aceea de autoexprimare în absenţa vreunei 
interferenţe, adică de a lansa lumii mesajul pur, neafectat, complet. În general, izolarea 
unei planete duce la o exprimare deficitară a trăsăturilor sale, în speţă a emoţiilor şi 
simţului social. 

Dacă până în preajma prânzului, a fi în fereastra opoziţiei Lună-Mercur şi a dezvolta 
trăsături ale careului Luna-Pluton, când careul în T cardinal pe care îl formează este slab în 
intensitate, înseamnă a traversa cu dificultate demersurile agresive, revoluţionare, a 
asimila aceste vibraţii implică descinderi pe zonă publică, ameninţările, gândurile de 
răzbunare, pe motiv că nu mai sunt susţinute cu atât de mult entuziasm şi slăbindu-se 
lanţul tensiunii sentimentale se ajunge la reconciliere fără a pregăti structura pentru 
iertare sau echilibru. Bulversaţi de această dihotomie oamenii devin refractari la sugestii, 
se îndoiesc de puterile lor, de posibilitatea de a finaliza o acţiune în plan social, indiferent 
de calitatea ei, afişând fie o lipsă de maturitate, fie o maximă vulnerabilitate în faţa unor 
conjuncturi pe care le vor analiza prin confuzie şi rea intenţie. Cu toate că, în mare parte, 
aceste predispoziţii nu sunt deloc potrivite vibraţiei generale pe care săptămâna le indică, 
ele nu reuşesc să distrugă ceea ce s-a intenţionat în primele zile şi nici să nege calitatea 
dezideratului care s-a lipit atunci de conştiinţă, dar poate tulbura ori amâna şi, prin asta, să 
constrângă individul în a se apropia mai mult de promiscuitate, decât de înţelepciune ori 
echilibru. 

Acest interval de trei ore este purtătorul unui semn de eliberare de gânduri, de 
parcurgea unui proces care acţiona în fundal, care s-a manifestat cu forţa în toate procesele 
acestei săptămâni, dar pe care nu am reuşit să-l vedem. A îndrepta atenţia spre această 
sonoritate are în mod indubitabil un efect benefic, el ducând spre o mai bună înţelegere a 
ceea ce s-a întâmplat în primele cinci zile ale săptămânii şi ne permite să judecăm 
contextul în absenţa unor influenţe de ordin exterior, ci doar sub razele binefăcătoare ale 
predispoziţiilor natale sau ale celor anuale. Înţelegem, deci, că am ajuns într-un moment 
de răscruce şi nu ne putem separa de trecut, dar nici nu putem să înfruntăm cu curaj ceea 
ce viitorul pare să ne ofere. În ciuda acestora, golul de aspecte pe care îl parcurgem azi nu 
ne duce spre pesimism, ci spre o refacere, o revigorare prin odihnă, printr-o relaxare 
activă, cea în care mintea lucrează şi transmite semnale corpului sau celorlalte structuri 
privitoare la ceea ce a fost bine şi ceea ce a fost greşit din ce am făcut în ultimele zile, 
ultimele luni sau în ultimii ani. 
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Spre seară, când intrăm în fereastra conjuncţiei cu Saturn, ideile se sedimentează şi 
ele nu vor mai avea un caracter abstract sau predictiv, vor ieşi din sfera analizelor 
materialiste, exprimându-le, împărtăşindu-le, scriindu-le, punându-le la dispoziţia 
celorlalţi şi reintrând, astfel, în şuvoiul planetar. 

Încă de azi influenţa sextilul lui Venus cu Chiron s-a simţit în mod pregnant, 
aducând o notă de înţelepciunea deciziilor şi ajutându-ne să ne menţinem în acel sistem de 
valori care se va dovedi eficient în viitor, care va însemna retribuirea unor drepturi, 
aprecieri socio-profesionale, dezvoltare culturală adică acele calităţi care indică aşezarea 
individului în rostul pe care-l au viaţa şi destinul său. 

Prin urmare, 10 martie ne conferă o uşoară relaxare a mentalului şi a structurii 
emoţionale, punându-ne în faţa a ceea ce este personal, a ceea ce nu am reuşit să înţelegem 
ori să vedem clar în ultimele zile şi care a avut un caracter decisiv asupra evenimentelor. 
Din tot acest sector, intervalul de trei ore între 13,00 şi 16:00 ne va oferi privilegiul de a nu 
fi sub razele unor conjuncturi noi, de a nu ne consuma în analize sau oportunităţi noi, ci 
doar de a ne face o reinventariere obiectivă a propriului mod de a fi. Acum cei sensibili îşi 
pot percepe firul destinului, pot înţelege care sunt elementele prioritare le vieţii, care sunt 
oamenii importanţi, ce tip de legătură presupune interacţiunea cu aceştia, cât de departe se 
poate merge în prieteniile existente la acest moment şi cât de necesare sunt aspiraţiile 
sociale, în special cele revendicative, adică acelea care cer vieţii satisfacţie, confort şi 
recunoaştere, fără a oferi comunităţii sau chiar vieţii ceva consistent. 

 Întreaga zi ne vom afla sub razele binefăcătoare ale sextilului Venus-Chiron multe 
din cele ce vor parcurge azi vor fi benefice, ori protejate de o mână nevăzută, înconjurate 
de un nimb ca atunci când îngerul atinge obrazul protejatului său când acesta este lovit 
pentru a nu simţi întreaga durere şi a nu se descuraja de opresiune. 

Nu devenim înţelepţi azi cu acest moment de întoarcere spre sine, nici mai buni şi 
mai practici, dar devenim mai informaţi, mai atenţi şi mai lucizi în aspectele prioritare ale 
vieţii. Este, de altfel, un beneficiu acest moment de gol astral, mai ales pentru cei care 
lucrează cu energia şi care sunt obişnuiţi să-şi exerseze simţurile subtile pentru că au 
ocazia să amplifice procesul de purificare subtilă, de conectare a Eului la necunoscut 
pentru a trece întreaga fiinţă, nu doar câteva procese, prin şuvoiul cosmic şi a se pregăti 
pentru o nouă etapă a vieţii. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa azi de noi înşine. Că 
este vorba despre relaxare, igienă, cultivare mentală sau emoţională, rememorare ori că ne 
implicăm în activităţi administrative, ziua poate fi tonică, relaxantă, misterioasă sau 
generoasă în inspiraţie genială. 

 
Duminică, 11 martie 

Duminica 11- 3-2012  4:27   Venus (Tau) Sex (Pis) Chiron 
Duminica 11- 3-2012  5:08    Luna (Lib) Con [Lib] Saturn 
Duminica 11- 3-2012  7:23    Luna (Lib) --> Scorpio 
Duminica 11- 3-2012  9:37    Luna (Sco) Tri (Pis) Neptune 
Duminica 11- 3-2012 17:32    Luna (Sco) Tri (Pis) Chiron 
Duminica 11- 3-2012 18:31    Luna (Sco) Opp (Tau) Venus 
Duminica 11- 3-2012 22:13    Luna (Sco) Opp (Tau) Jupiter 
Duminica 11- 3-2012 22:37    Luna (Sco) Sex (Cap) Pluto 
Duminica 11- 3-2012 23:01    Luna (Sco) Opp (Tau) Lilith 

 
Finalul săptămânii se înscrie în schemele comportamentale ale acestei săptămâni, 

aducând o nouă etapă benefică, o nouă formă de înţelegere, dintr-un alt unghi, pe baza 
altor informaţii sau prin intermediul altor persoane care nu au fost până acum luate în 
calcul. Azi Venus şi Chiron se întâlnesc într-un sextil, iar Luna, de asemenea, înainte de 
ivirea zorilor, trece prin conjuncţia cu Saturn. În preajma orei 7:23 Luna va părăsi Balanţa 
şi intră în Scorpion, unde va avea de împlinit trigoane cu planetele din Peşti (Neptun şi 
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Chiron), opoziţii cu planetele din Taur (Jupiter şi Lilith) şi un sextil cu Pluton din 
Capricorn. 

11 martie este o zi de analiză, de clarificare, de demarare a unor proiecte, întâi în 
forma lor de schiţă, de strategie, urmând ca de săptămâna viitoare ele să se desfăşoare prin 
relaţionare şi implementarea a ceea ce acum gândim sau schematizăm. 

Când Venus şi Chiron se întâlnesc într-un sextil oamenii înţeleg mai bine care le 
este caracterul pozitiv al personalităţii, prin ce sunt apreciaţi de anturaj, cum se pot face 
mai uşor înţeleşi care sunt persoanele cu care rezonează cel mai bine. Se simt siguri pe ei 
înşişi, liberi să-şi exprime ideile şi pot face uşor apel la experienţe mai vechi pentru a se 
descurca în situaţii complicate. Acest gen de comportare este indiciul că tinerii s-au 
maturizat, iar cei aflaţi la o vârstă înaintată semnul că devin înţelepţi. Totuşi, pentru ca 
aceasta să devină o trăsătură de caracter ea cere menţinere, ori, începând de mâine, când 
valul vibraţiilor astrale îi vor consuma, toate acestea vor scoate în evidenţă o altă formă de 
dizarmonie, cea care este menţinută prin neastâmpăr, precipitare şi, nefiind timp pentru 
sedimentarea informaţiilor, orice urmă de nemulţumire va sugera imaturitate. Iată cum 
paradoxul, adică o întâlnire a extremelor, se regăseşte  şi în spaţiul acestei săptămâni, nu 
doar în contextul general al anului 2012. 

Aspectul neobişnuit ce transpare din acest sextil îl aduce pe om în faţa unei 
duplicităţi superioare. Deşi trăieşte intens şi simte cu precizie adâncimea conţinutul 
mesajelor pe care un anumit anturaj le deţine, preferă exprimarea de o manieră retractilă, 
confuză, opusă faţă de ceea ce simte. Că îşi justifică această neîmpărtăşire prin nevoia de 
protecţie ori că este vulnerabil, trăsătură ce va fi răscolită va fi azi în contrast cu adevăratul 
mod de a simţi şi gândi. Chiron din Peşti nu se va putea niciodată separa de trecut pentru 
că de acolo îi vin experienţele şi prin acesta îşi menţine statutul. Deplasarea spre o zonă a 
noutăţii va veni, deci, ca o motivaţie practică, din necesitatea unei mai bune stabilizări a 
statutului sau dintr-o reinventariere a unor amintiri, prin reaşezarea lor în albia de acum, 
cu întreg parfumul conjuncturilor trecute, ce implică motivaţie, neprevăzut, noutate, adică 
schema psihoemoţională de atunci, ceea ce va lăsa impresia de nepopular, învechit, 
tradiţional, conservator. Nici Venus din Taur nu poate smulge fiinţa din această percepţie a 
nostalgiei, din conţinutul propriilor experienţe, dar îl poate motiva prin pericol. Trecând 
prin opoziţia Lună-Venus, spre seară, multora le va veni mintea la cap, vor realiza că au 
trăit în trecut, prin relaţiile construite conjunctural şi dacă doresc să le translateze în 
prezent întind coarda mai mult decât permite structura acesteia. Totuşi, opoziţia rămâne 
opoziţie şi tensiunea născută dintr-o lipsă de apreciere, o negare a valorii pentru a împlini 
o nevoie acută, una care trece cu noaptea, pune pe picior de egalitate valorile comerciale, 
cu cele perene, în faţa unui auditoriu care nu dispune de discernământul necesar pentru a 
le înţelege. 

Scorpionul, cu uşurinţa sa de a sonda orice informaţie şi de a o vedea clar, lucid şi, 
mai ales, în interes propriu, intervine azi în forţă şi prin sextilul Lunii din Scorpion cu 
Pluton guvernatorul Scorpionului se creează premizele unor evenimente care pot 
transforma un eşec într-un succes, dar într-o altă direcţie, într-un alt sector. Împlinirea 
opoziţiilor pe care Luna din Scorpion le face planetelor din Taur va avea o conotaţie mult 
mai mare, una de împlinire al unui demers social, în declasarea unui colos care va aduce, 
în etape, realizări remarcabile, însă doar acolo unde ideea este clar formulată. Astfel, cerul 
acestei zile, prin tranzitul Lunii, împlineşte un dreptunghi mistic, însă grupând planetele şi 
pe alte configuraţii, cum sunt: triunghiul minor Luna-Pluton-(Neptun-Chiron), cu Pluton 
focar, Aripile de pasăre cu Marte-(Junon-NN)-Pluton-(Uranus-Mercur), dar şi întoarcerea 
lui Neptun ca planetă mediatoare în poziţiile de pe axa Taur-Scorpion. Miza este, aşadar, 
mare, una pe care nu am mai avut-o atât de concentrat formulată în acest an şi care nu 
pare să se oprească aici. 

11 martie ne aduce premizele unei manifestări ample a contextului astral. Nu doar 
că fiecare are un plan de acţiune, dorinţe aspiraţii, ci ele vor fi şi exprimate, iar armonia 
care ne vine din sextilul Venus-Chiron îi va face pe oameni să se accepte mai uşor şi, deci, 
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să-şi unească eforturile pentru acţiuni sociale de amploare, pentru a preîntâmpina un rău, 
pentru a redresa o imagine pierdută pentru a pune în aplicare un plan, în etape, până în 
iunie 2012 şi care va comporta rezultate considerabile începând chiar din iunie şi 
continuând cu a doua parte a anului. 

Seriozitatea acţiunilor, adversitatea faţă de dizarmonie, plăcerile subtile, rafinate, 
alegerile săvârşite în armonie cu limitele şi alegerile celorlalţi sunt elemente esenţiale ale 
acestui complex de factori care ne vor oferi ori o creştere substanţială, aşa cum ne indică 
Scorpionul, din propria cenuşă, ori o decădere din care foarte puţin se mai poate recupera 
ceva. Ceea ce vine spre noi acum nu ne cere alegeri mature dintr-un confort personal, 
dintr-o obişnuinţă spre acest gen de acţiuni, ci dintr-o înţelegere majoră a vieţii personale, 
a contextului social. “Deşteaptă-te române din somnul cel de moarte” este nu doar 
invitaţie paşoptistului Andrei Mureşanu, ci unul din dezideratele acestui context astral. 
Această deşteptare înseamnă lupta împotriva minciunii, cea ascunsă de mulţi timp în 
urmă, cea care nu ne permite să ne înţelegem trecutul, una din condiţiile prioritare pentru 
un popor să supravieţuiască transformărilor agresive din prezent. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne constrânge să devenim mai maturi şi mai 
înţelepţi, mai atenţi la evenimentele sociale, mai responsabili în alegerile pe care le facem 
şi mai devotaţi idealului pe care l-am ales. Dacă, înainte de toate, fiecare individ intervine 
în zona publică prin propriile sale percepţii, propriile sale deziderate, propriile sale 
dorinţe, societatea, privită la rândul ei ca un organism de sine stătător, va fi supusă unei 
transformări complicate în această perioadă pentru că aduce împlinirea unor grupuri de 
indivizi care au dovedit în trecut că pot ţinti sus, că pot schimba ordinea, că au o strategie, 
un plan, că judecă totul la rece, că nu practică şantajul emoţional şi că nu substituie 
adevărul cu disimulări penibile nici măcar sub presiunea suferinţei, a lipsurilor, a crizei. 

Azi oamenii îşi amintesc de viaţă, că vor să trăiască, de calitatea traiului comun, de 
nivelul experienţelor şi vor încerca, pe măsură informaţiilor pe care le au, să-şi explice 
impulsul emoţional puternic ce îi îndreaptă spre planul social. A trăi este un mister, pentru 
că asta nu înseamnă doar a ne oferi nevoi fiziologice, doar pentru a hrăni corpul pe baza 
schemelor nutriţioniste, ci şi a alimenta sufletul prin reguli de bună comportare, prin 
atitudini pozitive, prin acceptarea proceselor de sublimare a impulsurilor interioare, adică 
de a suporta suferinţa, lipsurile şi de a vedea lumina soarelui cu aceiaşi ochi. Se poate 
spune că aceia dintre noi care procedează aşa sunt deja maturi, adică pregătiţi pentru a 
susţine noi planuri sociale, dar contextul astral de acum nu merge pe selecţie, ci pe acţiune 
în grup, pe angrenarea tuturor resurselor pentru o singură ţintă. 

Deşi azi aceste predispoziţii vor apărea sub forma unor premize, ele cer multă 
atenţie şi spirit critic, nu scuze în favoarea promovării interesului personal. Tocmai de 
aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a ne opri azi asupra intereselor majore 
ale vieţii, asupra scopului principal pentru care acţionăm în planul social, asupra a ceea ce 
este cu adevărat prioritar. A dovedi azi luciditate înseamnă a controla un nod al valului 
social, nu a fi unul din coordonaţii acestui context. Nu se ştie care sunt privilegiile 
personale, în afara garantului că acţiunea îşi va împlini scopul, dar cu siguranţă această 
experienţă reprezintă un început bun care poate oferi, la rândul său, garantul unui succes 
şi mai mare sau mai important decât acesta. Progresul prin paşi mici este cel mai prudent, 
sigur şi trainic mijloc de a ne împlini rostul pentru care am ales să gustăm din acest tip de 
experienţă. 
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Săptămâna 12 - 18 martie 2012 

 
Săptămâna 12-18 martie 2012 este una excepţională la capitolul evenimente şi o 

continuatoare a multora dintre predispoziţiile pe care le-am tot parcurs de la începutul 
anului încoace. Se va invoca în această perioadă iubirea, iertarea, sentimentul de 
neapartenenţă, necesitatea separării de întreg pentru a da curs unui element particular al 
destinului, pentru a împlini destinul sau pentru a vedea întregul edificiu din afara 
construcţiei. Gândul de a fi creator de valori este unul din dezideratele pe care nu doar 
această săptămână îl lansează, ci întregul an, încurajându-ne să fim cocreatori la edificiul 
la care am visat sau la care suntem acum invitaţi să participăm 

Începem săptămâna cu intrarea lui Mercur în mers retrograd şi o încheiem cu 
conjuncţia Mercur-Uranus, adică începem cu un gând, ce nu poate fi în totalitate bun, 
corect sau profund şi ajungem la un tip de acţiune asupra cărora mulţi vor reflecta de-a 
lungul întregului an prin caracterul ei puternic, care mobilizează sau inspiră şi, prin 
acestea reuşeşte să ne ducă dincolo de inhibiţii, frustrări sau temeri. 

Între acestea Venus şi Marte vor oferi dimensiunii personale un caracter 
revoluţionar, iar Jupiter, Lilith şi Axa Dragonului, celei sociale, unul uşor inert, de 
necesitate imediată, dependent de calitatea a ceea ce se elaborează în cadrul vieţii intime, 
personale. În felul acesta, se creează un balans, o aglomerare de termene, o suprasolicitare 
intensă în care oamenii cer dovezi de dragoste pentru că nu primesc din jur niciun semn de 
afecţiune. Această scenă suspectă ne smulge din cadrul vieţii private, ne păcăleşte că, 
adjudecând un rezultat bun,  devenim puternici şi ne foloseşte în diverse conjuncturi 
sociale pentru scopuri care nu vor fi clar exprimate. 

Dacă săptămâna anterioară a avut un caracter puternic reformator prin elementele 
benefice care s-au interpus, cea de faţă aduce expresiei personale o prea mare greutate şi în 
cazul eşecului o sancţiune prea aspră. În felul acesta, această săptămână conţine primele 
rezultate ale unei asocieri stranii comportată săptămâna anterioară, dar şi primele temeri 
că, poate, entuziasmul anterior nu a fost corect orientat. În felul acesta, cei care au un 
psihic mai slab, care nu se îngrijesc să-şi dezvolte o încredere în sine sănătoasă, prin 
respect faţă de oameni şi deopotrivă munca lor, cedează şi oferă dovezi asupra lipsei de 
maniere, apoi se separă de întreg, se ceartă cu toată lumea, acuză, ameninţă şi, în final, îşi 
aleg un loc la periferia societăţii, mulţumiţi că acolo, într-o linişte închipuită, pot să-şi facă 
de cap. 

Acest caracter uşor refractar este încurajat, pe de o parte, de careul pe care Marte îl 
face cu Axa Dragonului întreaga săptămână (îl împlineşte joi, 15 martie), iar pe de alta, de 
pătarea calităţilor beneficilor Venus şi Jupiter care, în ciuda optimismului multor astrologi 
ce se grăbesc să anunţe bucurii şi fericiri care să curgă râuri, râuri, acestea nu se vor putea 
exprima corect, iar acolo unde se exprimă, valorile lor vor fi răstălmăcite, pe alocuri chiar 
tendenţios, penibil, dureros. Anul acesta beneficii, în Taur, nu ne aduc succes şi curaj pe 
măsura fuziunii lor, decât în cazuri rare, ci mai curând ipostaza dureroasă că am pierdut o 
şansă importantă cu care nu ne vom mai întâlni decât peste 12 ani, pe 23 mai 2024, însă 
atunci vom avea parte de o altă nebuloasă: conjuncţia celor doi se va consuma pe gradul 
anaretic din Taur, aspect care, de asemenea, compromite o mare parte din caracterul său 
benefic. 

Se cere, deci, atenţie şi vigilenţă, o disponibilitate de zile mari şi un curaj pe măsură. 
Pentru cei bolnavi de autosuficienţă, acestea par a fi calităţile omului perfect, însă pentru 
cei care au luat în serios avertismentele, care au muncit sistematic cu ei înşişi, ele nu vor 
constitui o problemă. Aceştia ştiu, asemenea lui Jean Jacques Rousseau că “Natura nu este 
niciodată înşelătoare, întotdeauna ne amăgim singuri.” 
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Luni, 12 martie 
Luni 12- 3-2012  0:32    Luna (Sco) Sex [Vir] Mars 
Luni 12- 3-2012  9:48 Mercury [Ari] S/R 
Luni 12- 3-2012 20:29     Sun (Pis) Tri (Sco) Luna 

 
Începând de azi, până pe 4 aprilie, Mercur va intra în mers retrograd, parcurgând, 

în cele 23 de zile cât durează acest mers înapoi, 19 grade, din care 12 din Berbec şi 7 din 
Peşti. Retrogradarea lui Mercur, implicând cele două semne, aduce, ca şi în săptămâna 
anterioară, un debut complicat, noi forme de expresie, o dinamică diferită de premize şi 
noi strategii de dezvoltare psihoemoţională. 

Începând de azi, timp de 23 de zile, ne întoarcem, în două etape, 12-23 martie şi 23 
martie - 4 aprilie, la scheme mai vechi, la speranţe pe care le-am lăsat în urmă, pe care nu 
le-am putut finaliza sau pentru care nu am avut mijloacele practice necesare să le 
exprimăm în termenii cei mai adecvaţi sau nu am reuşit să rezonam cu condiţiile care ne-
au fost puse atunci. 

Azi căutăm să ne soluţionăm o problemă urgentă prin mister, prin ascunderea 
adevărului, printr-o abandonare a prezentului ori prin răscolirea acelor amintiri care ne 
duc brusc spre relaţii dificile care nu compensează prin rememorare, ci mai curând 
complică relaţia cu sine şi, printr-o greşită abordare, ne obligă să folosim metode 
neconvenţionale, cuvinte nepotrivite. 

Retrogradarea lui Mercur este însă, chiar şi pentru astrologi, un mister. În mediile 
astrologice, cei care se ocupă cu promovarea astrologiei, care ţin cursuri şi care urmăresc 
să ofere prin preocuparea lor exemple de bune practici, nu se pot decide pe ce linie merge 
Mercur în perioada retrogradării: că e un tren de mare viteză care nu opreşte în toate gările 
sau că e un marfar care are ca scop să intre pe o linie moartă, să descarce totul şi apoi să 
revină de unde a pornit. Indecizia lor nu este însă aceeaşi cu mersul lucrurilor, adică 
mesajul astrologiei vis-a-vis de mersul retrograd al planetei este, în cea mai mare parte, 
negativ şi doar ocazional este pozitiv, situaţie când mesajele planetelor întăresc necesitatea 
reeditării, a întoarcerii spre fapte săvârşite în ultimele trei săptămâni pentru a corecta sau 
repune pe linia de plutire un proiect sau un demers. În celelalte cazuri, retrogradarea lui 
Mercur înseamnă întoarcerea spre nefiresc. Mintea se întoarce spre ceea ce a greşit, spre 
ceea ce consideră că nu este conform intenţiilor sau necesităţii pentru a reevalua şi a 
revizui. 

Azi cu atât mai mult se va întări această direcţie pentru că Luna, la puţin timp de la 
miezul nopţii, va împlini un sextil cu Marte care şi el, la rândul său, se află în mers 
retrograd în Fecioară, domiciliul lui Mercur. Cu alte cuvinte, azi vom avea o justificare 
foarte clară pentru ezitare, vom simţi că întregul val social, întregul context ne îndeamnă 
să reparăm trecutul, să-l aducem la lumină, să participăm la construirea unui cadru social, 
a unui context care să ne pună într-o lumină pozitivă neputinţa de a lăsă în urmă ceea ce s-
a consumat. 

Până pe 23 martie, când Mercur va intra în Peşti prin retrogradare, va duce un 
adevărat război cu instituţiile statului, de acolo venind practic cea mai mare tensiune, cu 
afectarea interesului angajaţilor, cu lezarea mobilităţii prin reaşezarea organigramei, 
renunţarea la anumite drepturi, avansarea unor termeni dificil care pun în tensiune 
planurile benefice ale săptămânii anterioare. Numai ce am lăsat în urmă conjuncturile 
săptămânii anterioare că au şi apărut problemele, cei care au fost puşi să lucreze împreună, 
care s-au trezit în acelaşi birou ajung azi la concluzia că nu se pot adapta decât dacă fiecare 
îşi delimitează clar teritoriul. Ideea de relaţie, protejat, susţinător, pilă, interes, devine, 
prin retrogradarea lui Mercur în Berbec un fel de blazon. Cu cât cineva are mai multe 
interese şi se întinde spre mai multe relaţii, cu atât mai mult crede că deţine puterea. Asta 
nu înseamnă putere, ci centrarea atenţie pe interesul altuia, adică un fel de parazitare, iar 
în Berbec Mercur nu-şi poate menţine mult timp firul întins, ideile ating rapid cota 
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superioară apoi se schimbă pe alt traseu, în alt domeniu din care spera să primească un alt 
beneficiu. 

Pentru că finalul zilei este dedicat trigonului dintre luminarii, ziua se termină în 
condiţii bune, cu un plan, cu speranţa că oricât de dificilă poate fi confruntarea cu eşecurile 
trecutului, cu rememorarea celor mai dificile întâmplări, ceea ce parcuge acum nu poate fi 
mai neplăcut şi mai dureros decât prima dată când s-a consumat evenimentul. De teamă şi 
dintr-o reminiscenţă a săptămânii anterioară în care am experimentat amestecarea binelui 
cu răul, multe se vor tempera şi vom considera că a ceda în faţa unui obstacol înseamnă 
atenuarea durerii sau mai puţine regrete. 

Prin urmare, debutul săptămânii se dovedeşte a fi o schimbare bruscă în registrul 
emoţional, dar şi în cel al gândirii. Încă de dimineaţă, până la 9:48, stagnarea lui Mercur va 
aduce o neputinţă de a formula o idee, lipsa de inspiraţie, uitare, rătăcirea obiectelor sau 
indecizie în ceea ce priveşte articolul vestimentar pe care l-am putea folosi azi. Din 
momentul în care intrăm în mers retrograd întreaga structură se retrage într-o zonă a 
tristeţii, durerii şi disconfortului dat de caracterul incomplet al acţiunilor, de confuziile 
nerezolvate sau de greşelile făcute anterior într-o perioadă în care faptele de acum nu 
păreau de o aşa mare importanţă. Uităm brusc faptul că nu societatea ne selectează 
dinamica evenimentelor, ci interesul personal este cel care ne manipulează şi care ne 
convinge că nu ne ajutăm unii pe alţii, ci ne folosim unii de puterea celorlalţi pentru a ne 
menţine într-o schemă. Azi pentru a ne justifica faptul că schema este greşită ne folosim 
până şi de previziunile astrologice, de părerile celorlalţi, impregnând cu subiectivitate tot 
ceea ce nu se dovedeşte a fi viabil sau corect. 

“Iartă-mă, am greşit!” este cel mai greu de spus azi, mai ales că trigonul 
luminariilor ne convinge că orice am face, fie bun sau rău, este cel mai potrivit mod de a 
acţiona. Discernământul devine o slugă supusă a subiectivismului şi aşa va fi cel puţin până 
în 23 martie, când Mercur, în retrogradarea sa vă intra în Peşti. 

Retrogradarea lui Mercur, în general, dar şi în acest caz aduce un mesaj negativ, de 
tulburare a ideilor, a deciziilor, de alegeri făcute sub impulsul unui subiectivism educat, 
tocmai de aceea orice urmă de raţiune, de spirit practic va trebui să fie, nu o dată, ci de mai 
multe ori raportată la necesităţile celorlalţi, la bunul simţ, la echilibru pentru a nu 
amplifica dizarmonia printr-o reeditarea a conflictului. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne rezerva ziua pentru relaxare, 
distracţie, pentru a râde mult, pentru a ne bucura de lucrurile simple, pentru a ne 
desprinde mentalul de patima cu care se ataşează de obiecte, avere, funcţii şi, în acelaşi 
timp, groaza că le va pierde. 

 
 
Marţi, 13 martie 

Marti 13- 3-2012  6:42 Jupiter (Tau) Tri (Cap) Pluto 
Marti 13- 3-2012  8:53    Luna (Sco) --> Sagittarius 
Marti 13- 3-2012 11:18    Luna (Sag) Squ (Pis) Neptune 
Marti 13- 3-2012 15:24    Luna (Sag) Tri (Ari) Uranus 
Marti 13- 3-2012 19:37    Luna (Sag) Squ (Pis) Chiron 
Marti 13- 3-2012 20:09    Luna (Sag) Tri [Ari] Mercury 
Marti 13- 3-2012 21:57    Luna (Sag) Con (Sag) Juno 
Marti 13- 3-2012 22:24    Mars [Vir] Tri (Tau) Lilith 

 
Împlinind azi trigonul său cu Pluton, Jupiter aduce în momentul intensităţii 

maxime un demers sociale pe care îl tot construieşte de la începutul anului încoace, 
consumând, în diverse maniere, ca strategie sau convulsii sociale, o direcţie specială a 
anului 2012, cea care priveşte tendinţa spre extreme la nivelul structurii statului, a 
entuziasmului manifestată de mase, dar, în acelaşi timp, de a oferi acestora o tendinţă 
malefică, de o manieră tendenţioasă, în care adevărul să se lipsească ori să iasă din orice 
confruntare cu capul spart şi pantalonii rupţi. Deşi maniera complexă prin care două tipuri 
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de energii, complet diferite ca segment de acţiune, exprimare şi conţinut, ajung să-şi 
găsească elemente comune, cântând amândouă în aceeaşi piesă, chiar dacă în partituri 
diferite, Jupiter (expansiunea) aflat într-o relaţie compromiţătoare cu Lilith (ispita) atinge 
vibraţia lui Pluton (conştiinţa socială) prin încercări, prin atacuri la persoană, agresiune de 
ambele părţi, în intensităţi egale. Acolo unde se consideră că, dacă legea este de partea sa, 
totul va duce spre o ajustare a procedurilor, iar succesul este garantat, persoana poate 
trece, în momentul următor, prin evenimente care să infirme aceasta, ceea ce va amplifica, 
până la exasperare, confuzia. Ceea ce până ieri era sigur şi stabil acum devine un element 
de top pe care îl doreşte oricine, şi cine merită şi cine nu, şi cine a muncit şi cine nu, şi cel 
cu experienţă şi novicele, obligând pretendentul de drept să-şi reformuleze paşii, să se 
urnească din scaunul siguranţei şi a confortului şi să se comporte ca un începător în 
aspiraţiile sale. Asta înseamnă că, pe trigonul Jupiter-Pluton, se gândesc şi se pun în 
aplicare planuri de comuniune, de strategie socială, de descindere pe zona publică printr-
un plan care a comportat, cel puţin de-a lungul lui 2011 şi cât am apucat să parcurgem din 
acest an, reformulări repetate. 

Sectorul individual, acela al vieţii private şi impactul pe care îl are contextul social 
asupra acesteia, că despre asta ne ocupăm aici, se răscoleşte prin adjudecări nepotrivite, 
compromisuri, ajustări ale planurilor de devenire socială de o manieră destul de agresivă. 
Cei pasionaţi de astrologie, care ştiu că trigonul, în general, aduce evenimente fericite, 
exprimarea unui talent, armonie şi succes, se simt bulversaţi în faţa a ceea ce se întâmplă 
acum, pentru că dinamica socială se comportă ca şi cum între Jupiter şi Pluton se ridică alt 
unghi, ca şi cum trigonul nu există, iar şansa şi norocul se tot amână de la o zi la alta, de la 
o săptămână la alta, fără vreo rezolvare. În realitate, trigonul Jupiter-Pluton ne aduce 
testul răbdării şi al discernământului pe care l-am tot adus în discuţie în săptămânile 
anterioare, când aceste unghi au început să se strângă. 

Dacă ziua debutează cu împlinirea acestui unghi magnific, ea se încheie cu trigonul 
Marte-Lilith, o altă energie sintetică pe care fiinţele se vor strădui să le vadă, de asemenea 
prin aspectele sale pozitive. Întreaga construcţie care se ridică pe de o parte între aceste 
două aspecte, iar pe de alta între Marte şi Venus, ce împlinesc unghiuri majore mâine cu 
planetele lente, dar şi cu Lilith, face din aceste două zile de 13 şi 14 martie finalul unui 
ciclu, aducând diseminarea unor rezultate importante la care s-a muncit de la început 
anului încoace şi descinderi severe care vor face anul 2012 atât de celebru. 

Într-o stranie armonie, complexitatea acestor planete ne sugerează întrarea în scena 
a unui jucător pe care protagoniştii secvenţelor sociale de până acum îl vor accepta greu 
sau deloc, dar care se va impune reuşind să schimbe specificul grupului şi să dea 
exprimării individuale, atunci când aceasta se manifestă pe spaţiul public, o nouă 
înfăţişare, una inedită, atât ca structura cât şi ca orientare şi poate chiar şi ca finalitate. 

Totuşi, în ceea ce priveşte fundalul, există o diferenţă majoră între calitatea 
trigonului Jupiter-Pluton, şi cea a lui Marte-Lilith, întrucât primul se împlineşte când Luna 
se află în Scorpion, iar al doilea când aceasta trece prin Săgetător. În imensa construcţie 
socială, cea care va susţine schimbarea şi menţinerea într-un aliaj nou, într-o combinaţie 
neobişnuită, cele două vor personifica o inversiune, o anulare a schemelor de acţiune de 
până acum şi o îmbrăţişare a adversarului cu o stranie afecţiune, urmărind de după umărul 
acestuia, nu trăirea care îi uneşte, ci peisajul unui viitor probabil. Prin Jupiter, lezat de 
Luna neagră, şi Pluton, obsedat de a face structurile sociale şi mai stabile decât sunt, forţa 
maselor se va manifesta într-un mod uşor teatral, complicat de încadrat în elemente cu 
specific naţional, de trăsături ale zonei, de parcă şi graiul şi apelul la trecut se fac prin 
mijloace intermediare, printr-o memorie selectivă, printr-o degenerare a mesajului 
grupurilor şi, implicit, a membrilor care le formează. Toate acestea vor avea ca prin ecou 
neîncrederea, suspiciunea, temerea că metoda aplicată nu este cea mai bună şi că 
rezultatul nu va fi cel scontat. Şi cei siguri pe ei, dar şi cei care se îndoiesc, se înşeală azi şi 
se vor înşela şi mâine în aprecierile lor. Lumea se schimbă şi aceasta implica o reformulare 
a tot ceea ce susţine binele şi răul, deci ambele tipuri de păreri se vor bloca în faţa aprigului 
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Uranus care, din umbră, prin careul cu Pluton, ne spune că reconfigurarea hărţii mondiale 
reprezintă, până în 2016, singura prioritate a frământărilor sociale. 

Într-o asemenea conjunctură, putem să invocăm toată gama de trăiri şi manifestări 
comportamentale, de la negarea propriei istorii, a familiei, a desprinderii de grupul de 
apartenenţă, apropierii de adversarul mult hulit anterior, până la sacrificii stranii ale unora 
în încercarea lor de a aduce din suflet ori dintr-o structură mult mai mare şi mai pură o 
informaţie, un mesaj, o schemă de aplicare, un bine, o modalitate de ajustare a individului 
pentru a se adapta noilor schimbări. 

Astrologii ştiu că împlinirea trigonului Jupiter-Pluton aduce, în realitate, 
structurarea manifestărilor sociale pe două direcţii clare: devenirea personală printr-o 
confirmare socială şi reconfigurarea schemei sociale în vederea unei mai solide stabilităţi 
administrative, geopolitice sau financiare. În primul caz planetele colective sunt cele care 
dictează, în al doilea cele individuale şi niciuna dintre protagonistele unei grupe nu poate 
interveni în cealaltă fără a avea acordul, printr-un unghi major, din partea uneia situată în 
cealaltă grupă. Pentru că relaţia Taur-Capricorn este una de factură intensă, karmică, 
profundă, care ne cere o altă abordare a planetelor ce construiesc unghiuri din aceste 
poziţii, mesajul celor două, ce va veni în aceste două zile peste noi, are evidente conotaţii 
existenţiale poate chiar transgeneraţionale. Pentru că Jupiter nu mai reprezintă un noroc 
aşa de mare pe cât ştim noi din manualele de astrologie, din cauza Lunii negre cu care se 
află în conjuncţie, şansa, aşa cum o vom vedea, ni se înfăţişează ca un compromis, ca o 
decădere din drepturi, ca o alunecare spre o zonă periculoasă, dar care ne poate oferi, în 
acelaşi timp, şi oportunităţi importante pe care să le vedem ca şanse unice. În realitate, 
ceea ce considerăm că este noroc, reprezintă de fapt o afacere. Aceasta presupune să avem 
ceva de oferit, de vândut, să putem înstrăina un bun, să ne punem la dispoziţia altora 
timpul, cunoştinţele şi relaţiile, să lăsăm în urmă drepturile ori privilegiile de care uzăm 
prin funcţie, statutul sau titlul şi să ne amestecăm în mulţimea care îşi strigă fiecare preţul 
pentru a supravieţui. 

De la compromis la dreptul de a păcăli, fura, adjudeca, specula, adică trigon Marte-
Lilith, se poate ajunge la a apela la inginerii financiare, speculaţii sau la a adăuga un 
procent la o afacere, la a pune condiţii în faţa unui dezavantajat care îşi oferă acum sufletul 
pe tavă, doar pentru a obţine maximum de beneficii. Nu este deloc bine şi poate nici corect 
să apelăm la asemenea tertipuri, cu toate că întregul context astral pare să ne încurajeze în 
direcţia asta. Dacă ne aducem azi aminte de proverbul “cine fură azi un ou, mâine va fura 
un bou” vom înţelege care va fi perspectiva acestora şi cât de periculoase sunt obiceiurile 
care sunt încurajate azi. 

Prin urmare, 13 martie face parte dintr-un interval complicat care se află exact pe 
falie, exact la linia de limitare dintre speranţa primelor luni şi împlinirea următoarelor, 
dintre aspiraţiile pe care le-am hrănit de la începutul anului şi efortul pe care trebuie să-l 
dovedim de acum încolo. Cu riscul de a mă repeta, cu riscul de a plictisi şi de a cădea în 
derizoriu invocând ostetativ un mesaj, revin asupra ideii că trăim vremuri complicate, că 
lumea se schimbă chiar sub ochii noştri şi că modelarea sufletului are rolul de a ne ridica 
din cenuşă, asemenea păsării Pheonix, sau de a deveni îngrăşământ pentru sol. Dacă în 
prima jumătate a zilei, curajul de a ne expune temerile cele mai mari reprezintă, de fapt, 
modul prin care ne facem reclamă, popularizându-ne nevoile, că, cine ştie, poate cineva, 
care funcţionează tot pe frica de nereuşită sau de singurătate să observe şi să reacţioneze. 
Pornind de la această dimensiune personală şi ţintind, de fapt, spre o ridicare a nivelului, 
spre o treaptă situată foarte sus ajungem să ne compromitem regulile, moralitatea, tradiţia, 
ceea ce ştim să facem cel mai bine, să ne vindem, iar unii o vor face chiar ieftin. 

Nu trebuie să ne lăsăm păcăliţi de trigonul lui Jupiter cu Pluton, considerând că aici 
intervine şansa de a ne schimba considerabil viaţa în bine, pentru că prezenţa lui Jupiter 
acolo un reprezintă şi garanţia binelui. Binele, dreptatea, adevărul încă de anul trecut sunt 
compromise, sunt învăluite de injurii, calomnie, acuzaţii gratuite, perversitate sau o 
subiectivitate îmbâcsită care duce interesul personal dincolo de respectul faţă de oameni, 
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reguli, tradiţie, ţara sau interes naţional. Întâlnirile şi contactele de acum au la bază ideea 
de comerţ, tranzacţie, sabotând tot ceea ce până acum a fost corect, benefic, sacru. 

Da, multe sunt acum supuse schimbării şi multe vor comporta o creştere 
considerabilă în bine în următoarea perioadă, însă nu doar pe ceea ce se întâmplă acum. La 
fel, într-un exemplu ce trebuie să susţină această idee, cel care este admis la o facultate de 
prestigiu nu primeşte împreună cu acceptul sau nota bună luată la admitere şi garantul că 
îşi va încheia cu bine studiile. Într-o dualitate karmică, aşa cum se prezintă azi relaţiile 
astrale, a intra la facultate sau a pica un examenul de admitere reprezintă un beneficiu 
dacă este înţeles motivul pentru care acest eveniment este consumat. Cei interesaţi de 
ezoterism le numesc pe acestea "semne". Legătura profund karmică dintre Taur (prin 
Jupiter) şi Capricorn (prin Pluton) ne adânceşte înţelesurile spre nevoi şi dorinţe 
formulate cu ani în urmă, când nu aveam cunoştinţă de contextul pe care îl parcurgem 
acum. 

Pentru că evenimentele zilei nu ne permit să zăbovim asupra succesului închipuit, 
asupra stimei de sine, fiind loviţi imediat de aroganţă, invidie, manipulare, perversitate, 
compromis, recomandarea este aceea de a ne aminti că adevărul nu comportă înfăţişări 
multiple, ci, atunci când este dezvelit, arată la fel pentru toţi, iar cei care doresc să-l 
îmbrace în formule filosofice, să-l facă enigmatic, să-l complice, doresc, de fapt, să-l 
ascundă. Adevărul ne eliberează de suferinţă şi este singurul garant al maturităţii de care 
vom avea atât de multă nevoie în acest an. 

 
Miercuri, 14 martie 

Miercuri 14- 3-2012  0:18    Luna (Sag) Con [Sag] Node 
Miercuri 14- 3-2012  1:23    Luna (Sag) Squ [Vir] Mars 
Miercuri 14- 3-2012  3:27   Venus (Tau) Tri (Cap) Pluto 
Miercuri 14- 3-2012  7:54   Venus (Tau) Con (Tau) Jupiter 
Miercuri 14- 3-2012  9:27   Venus (Tau) Tri [Vir] Mars 
Miercuri 14- 3-2012 11:50    Mars [Vir] Tri (Tau) Jupiter 
Miercuri 14- 3-2012 14:56   Venus (Tau) Con (Tau) Lilith 

 
A doua zi de Săgetător ne aduce în faţa unor decizii importante. Pentru că Venus 

împlineşte azi patru aspecte valoroase, ne aminteşte de contextul săptămânii anterioare, de 
sextilul magic pe care l-a împlinit cu Neptun şi de îndemnul spre ridicare a nivelului 
conştiinţei sau a exprimării prin alte mijloace. Tot azi Marte şi Jupiter trec prin trigon, 
pentru ca în spaţiul zilei de mâine, la câteva ore de la miezul nopţii, acelaşi Marte 
revendicativ, prin retrogradarea sa în Fecioară, să împlinească un trigon cu Pluton, octava 
să superioară. 

Ziua e 14 martie se evidenţiază, astfel, prin evenimente de factură socială, printr-o 
bună conlucrare între sectorul individual şi cel social, printr-o armonie dintre dorinţă şi 
faptă, dar mai ales printr-o echilibrare a planurilor pe o albie comună mai multor interese. 
În aparenţă, 14 martie va fi ziua în care oamenii cad la o înţelegere, se împacă părinţi cu 
copii, generaţiile diferite între ele, familii certate de mult timp cad de comun acord într-un 
interes comun sau alte grupări ajung în punctul în care să considere că le va fi mai bine 
împreună decât separat. Chiar dacă, în ultima vreme, avem parte din belşug de aceste 
informaţii, pentru că de două săptămâni încoace aflăm de tot felul de posibile înţelegeri şi 
relatări, calitatea faptelor sociale ale zilei de azi ne restrânge arealul selecţiilor la un 
segment destul de limitat. Venus în Taur înclină spre spectacolul social, spre avantaje 
materiale obţinute prin muncă puţină, prin privilegii, prin revendicări, prin împrumuturi 
nerambursabile, prin susţinerea necondiţionată venită din partea unei structuri mai mari 
sau, în latura negativă, prin adjudecarea unui câştig cu aroganţă şi posesivitate. Toate 
acestea, când se întâlnesc cu trigonul şi respectiv conjuncţia cu Jupiter, privite în mod 
imperios necesar, prin trăsăturile delicate ale zilei anterioare, nu pot duce la soluţii viabile, 
nu reprezintă rezolvarea problemelor cu care ne confruntăm şi nici nu vor putea să rămână 
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în această formulă, fiind absolut necesară o nouă etapă, până în 9 mai când Mercur va 
trece în Taur, de o nouă preschimbare, poate una de factură internă care va linişti agitaţia 
care se creează acum prin încercarea de a îmbina două sau mai multe lucruri care nu sunt 
compatibile. 

Ceea ce Venus ne aduce azi în centrul atenţiei sună ca o vânătoare, în care nu se ştie 
până la urmă care este vânătorul şi care este vânatul, în această ecuaţie coexistând bucuria 
victoriei şi durerea eşecului, fără a le grupa pe acestea după indivizii care le formează, după 
interesele acestora sau după culori. 

Careul Lunii cu Marte reprezintă însă indiciul clar, pentru cine va dori să vadă, că 
multe dintre beneficiile acestei zile sunt în contradicţie cu grupul de apartenenţă, cu 
populaţia, cu colegii de serviciu, cu publicul, cu cei cărora li se adresează acest produs. 
Ceea ce se continua azi, din demersurile începute ieri, va comporta o stagnare nepotrivită, 
ca şi cum se cere din nou analizarea problemei, se impune o ajustare a schemei cerute, 
reluarea interviurilor, recitirea unor documente sau cercetarea altor surse. Asta înseamnă 
întârziere, care nu va părea drept o stagnare, ci o aprofundare a informaţiei, o 
documentare mai puternică pentru a comporta un succes mai mare. Azi se caută un preţ 
pentru voluptate, progres, stabilitate, iar fidelitatea este vândută scump, la fel şi 
sinceritatea sau tăcerea. Conjuncţia lui Venus cu Jupiter are şi o componentă benefică, 
aceea de a reuşi, din toate frământările sociale pe care contextul astral le predispune, să 
deschidă o uşă spre negociere, înţelegere, spre o formă nouă de asociere, spre o 
desprindere de elementele sociale care slăbea rezistenţa individului sau a grupului de 
apartenenţă, dar care nu va fi de la sine benefică, ci va trece prin filtrul unei acţiuni 
tendenţioase, a unei încercări. Binele, abia ieşit din ou, va constata că are de înfruntat 
mulţi prădători până când să intre în zona protejată. Însă conjuncţia Venus-Jupiter se 
consumă în aplicaţia conjuncţiei Venus-Lilith şi nu mesajul sintetic este afectat, ci calitatea 
în sine a planetei prin care Venus va înclina spre natura schimbătoare, perversă, 
duplicitară, tendenţioasă, spre câştiguri necuviincioase sau a orienta discuţia, sensul 
asocierii spre ceea ce întăreşte posesivitatea şi îi obligă sau îi îndatorează pe oameni, nu 
ceea ce le oferă noi oportunităţi de autoexprimare. 

Pe acest fond, relaţiile personale, intime, susţinute de trigonul Venus-Marte, pentru 
că Marte este retrograd, selectează acele întâlnirii care combat stresul, plictiseala, 
tensiunea, adică acele care înclină spre a jongla cu interesul şi a folosi omul după bunul 
plac, fără a-i permite să se exprime liber, să-şi spună şi el doleanţele, fără a ţine cont de 
ceea ce i-ar plăcea sau şi-ar dori. Intervine, astfel, în discuţie minciuna, ce are azi 
înfăţişarea de cutumă, iar protocoalele şi contractele fiind semnate sub presiunea 
şantajului, a dezinformării sau câştigului tendenţios. Viclenia, cea care vine acum din zodia 
Taur, nu ne duce spre progres, spre aflarea adevărului, ci blochează descoperirea lui pentru 
a-l face sluga senzualităţii, a plăcerii de a deţine, de a câştiga mai mult, de a adjudeca 
puterea şi de a o exercita asupra structurii de bază a mecanismului, prin dezvoltarea unei 
veselii penibile, a iresponsabilităţii sau, de partea cealaltă, a unei seriozităţi absurde. Asta 
înseamnă, şi într-un caz şi în celălalt, perfect egal, rigiditate în elaborarea planurilor de 
viitor, cele iniţiate chiar de ieri, iar implicaţiile majore ale planetelor colective în mesajul 
sintetic al perioadei pe aceste baze înseamnă a bloca o problemă, dar a elibera alta, a trata 
cu antibiotic o afecţiune, dar a slăbi rezistenţa organismului faţă de alte afecţiuni, 
necunoscute în acest moment. Într-o înşiruire perfect logică, rigiditatea reprezintă 
apanajul necunoaşterii, a refuzului de a evolua, a distanţei faţă de libertate şi orice proces 
va consuma din rezervă, dată fiind autonimia aleasă. 

În felul acesta, se impune un avertisment acela de a ne aminti că plopul nu va face 
niciodată pere şi nici răchita micşunele şi că, dacă la Revoluţia din '89 a existat un episod 
în care studenţii au pus pere într-un plop şi micşunele în răchită pentru a lansa un mesaj, 
cadrul general de atunci, mersul lucrurilor, sensul şi mobilul evenimentelor au înghiţit 
acest mesaj, l-au denaturat şi i-a oferiţi statutul de simplu reper, pe alocuri chiar nostim, 
rătăcit prin multe altele menite să manipuleze opinia publică şi să i se creeze acesteia 
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diferite impresii. Acum, când plopul nu va mai avea legate pere de ramurile lui şi nici 
răchita micşunele, ne vom aminti de proverbul “ulciorul nu merge de multe ori la apă”, 
pentru că trecutul nu se mai poate reedita, chiar dacă retrogradarea lui Marte în Fecioară 
cere, printre altele, revenirea la vechile structuri administrative. 

Prin urmare, 14 martie reprezintă a doua etapă a sectorului ce delimitează 
începutul anului, de celelalte luni şi care are menirea de a ne oferi indicii clare asupra 
faptului că minciuna este periculoasă, că vânzând libertatea nu înseamnă a găsi cea mai 
bună soluţie, ci a îmbrăţişa compromisul şi, prin aceasta, a gusta din rigiditate. Pentru că 
niciodată gesturi de factura aceasta nu au fost înţelese de oamenii liberi, azi cei pentru care 
se elaborează deciziile vor lua pe NU în braţe, se vor opune tuturor demersurilor şi vor 
porni la drum cu ameninţarea “Să vezi ce-o să-i fac eu!”. Mâine, când Marte şi Pluton vor 
împlini trigonul vor constata că li se va opune o rezistenţă substanţială, întâi din 
conjunctura socială (context), din defazarea care survine între planul mental şi 
desfăşurarea evenimentelor la locul faptei, ceea ce-i va pune pe agresori într-o postură 
negativă, şi apoi din neputinţa sa de a lucra cu elemente novatoare, cu întâmplări inopinate 
aflate în segmentul particular al predispoziţiilor de mâine. Asta se întâmplă pentru că 
motivaţiile de azi vor fi complet diferite de cele de ieri, adică azi vor fi susţinute pe laşitate, 
agresivitate implicită, mâine pe cea conjuncturală. 

Mentalul, cel care va face legătura între cele două tipuri de manifestări, este azi 
agresat. Azi, la doar 18 minute de la miezul nopţii Luna trece prin conjuncţia cu Capul 
Dragonului aducând începutul ciclului draconitic, oferind deciziilor de acum un caracter 
moral special. În felul acesta, judecata este supună presiunii grupului, a maselor, iar 
această componentă, analizată mai sus, trece prin derivă. Nu putem să ne aşteptăm la prea 
multe beneficii de la contextul acestei zile, chiar dacă Venus şi Jupiter îşi unesc forţele şi 
aceasta ar însemna un rezultat bun. Lilith se va comporta ca o picătură de vin roşu ce se 
prelinge pe reverul unui costum alb. Nu anulează calitatea materialului şi nici croiala, ci 
doar îl face neutilizabil într-un cadru festiv, principala sa destinaţie. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne rezerva această zi pentru 
modestie, nu de a ne explora simţurile, ambiţiile sau nevoile negative pe care din diverse 
motive nu am reuşit să le şlefuim până acum. În general, dar mai ales azi, modestia prinde 
bine oricui. 

 
Joi, 15 martie 

Joi 15- 3-2012  2:24    Mars [Vir] Tri (Cap) Pluto 
Joi 15- 3-2012  3:24     Sun (Pis) Squ (Sag) Luna (Half Luna) 
Joi 15- 3-2012  9:34    Luna (Sag) Sex [Lib] Saturn 
Joi 15- 3-2012 12:23    Luna (Sag) --> Capricorn 
Joi 15- 3-2012 15:04    Luna (Cap) Sex (Pis) Neptune 
Joi 15- 3-2012 19:25    Luna (Cap) Squ (Ari) Uranus 
Joi 15- 3-2012 22:53    Luna (Cap) Squ [Ari] Mercury 
Joi 15- 3-2012 23:51    Luna (Cap) Sex (Pis) Chiron 

 
Ca o continuarea a trăsăturilor manifestate în zilele anterioare, dar şi ca o 

descindere pe mai multe nivele, caracterul revoluţionar al aspectelor din această 
săptămână, cel al constrângerilor sau cel al redimensionării relaţiilor diplomatice dintr-o 
perspectivă care nu este nici nouă şi care nu se va dovedi aşa cum se arata acum, 15 martie 
aduce, prin împlinirea trigonului Marte-Pluton, cu Luna pe ultimul sector al Săgetătorului, 
dorinţa de a restabili un drept, de a valorifica un privilegiu, acum, pe ultima sută de metri. 
Ideea de grabă, precipitare, prin Săgetător, pare să deţine o componentă pozitivă, aceea de 
a nu arăta nicio îngrijorare faţă de consecinţe, ci doar de a privi în faţă, de a urmări jocul 
evenimentelor, până foarte departe în viitor şi a construi, pas cu pas, până la final, schema 
comportamentală. Combinaţia Fecioară-Săgetător, prin Marte şi Lună, aduce vieţii 
personale o componentă tragică pentru că se urmăreşte, prin scopul mobilizat azi, 
combaterea fricilor din trecut pentru a nu ne mai întâlni cu ele. Mulţi vor considera că 
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preîntâmpină reeditarea unui eşec pe care doar ei îl văd şi care nu se arată aşa nici măcar 
în perspectivă. În felul acesta, se mobilizează elemente negative de comportament, însă 
pentru un scop bun, pentru o dimensiune constructivă. 

Trigonul lui Marte cu Pluton aduce vieţii sociale, prin revoltă şi comportament 
refractar, împlinirea unor demersuri mai vechi, consumarea unor credite pozitive prin 
manipularea opiniei publice referitoare la o perspectivă sumbra a vieţii, la distrugerile pe 
care un anumit aparat administrativ, o decizie publică, un proiect sau o structură 
mondială, ce se extinde treptat, le poate săvârşi. Dacă în Capricorn, Pluton aduce 
fenomenul social în pragul unui cutremur major, scopul său nu este doar de a dărma 
muntele, ci de a ridica în locul lui unul mai tânăr şi a obţine, prin aceasta, garanţia 
trăiniciei şi a puterii. Asocierea lui cu Marte care, prin retrogradarea sa din Fecioară, 
parcurge un mare ghinion, acela de a se confrunta cu consecinţele deciziilor sale 
anterioare, ne descrie un taseul evolutiv sinuos, poate chiar haotic. Dacă în privinţa 
deciziilor acestea se vor consuma rapid, ca focul de paie, chiar dacă nu au un caracter 
intens ca atunci când acţionează prin energia unui semn cardinal (Fecioara este un semn 
mutabil), în privinţa evenimentelor nevoia de a renunţa la o durere, un neajuns, de a fugi 
de consecinţele faptelor, de a uita durerea fizică sau afectivă îi duce pe oameni spre acţiuni 
cu caracter secret, ascuns, misterios, spre o acţiune din umbră, spre a mobiliza oameni 
într-un mister total, aceasta şi pentru a împlini un deziderat obscur care urmăreşte 
transformarea subiectivismului într-o necesitate a societăţii. În felul acesta, obsesia puterii, 
plăcerea de a deţine o funcţie, de a adjudeca respectul prin profesie, muncă, proces, nu 
prin calitatea fiinţei ascunde neputinţa de a se transforma, de a renunţa la reziduuri, de a 
rafina fiinţa, de a iubi un grup, poporul, naţiunea, de a respecta adevărul sau de a fi pozitiv 
chiar şi atunci când consecinţele faptelor nu avantajează prea mult. În tot acest demers 
unghiul cere o schimbare, o reaşezare a bazei, a relaţiilor, o schimbare a sarcinilor 
profesionale, o împărţire a responsabilităţilor şi, ca o consecinţă a acestora, se aşteaptă ca 
această schimbare de fond să înlocuiască schimbarea de conţinut, absolut esenţială, ce ar fi 
trebuit abordată. Absenţa schimbării profunde reprezintă un eşec al acestei zile şi ea este 
motivată de teamă atunci când se află în faţa unor consecinţe, de grija că, repetând o serie 
de acţiuni, ca în trecut, rezultatul va fi în mod indubitabil la fel. Nu, categoric nu va fi la fel, 
dar Luna neagră din Taur încă ne inspiră neîncredere în bazele pe care le avem, ne 
păcăleşte că statutul este greu de menţinut, că tronul pe care dorim să ne aşezăm este 
otrăvit, îndemnându-ne să îmbrăţişăm un destin tragic pentru că e mai sigur, de vreme ce 
încă din start prezintă lucrurile în chipul său aşa-zis adevărat, iar celelalte îl ascund şi îl vor 
aduce la lumină în momente de maximă slăbiciune. 

De fapt, teama de slăbiciune, teama de a comporta un eşec prin expunere publică, 
prin deviere de la speranţele în care am crezut face din această zi una diferită de celelalte 
două pe motivul lipsei de perspectivă, de întuneric, de orbecăire, de rezonanţă negativă 
neprevăzută. Azi Luna neagră îi are de o parte şi de alta pe cei doi benefici, adică are la 
discreţia sa ambele şanse, cei doi poli pozitivi, pe Vrăjitorul Alb şi pe Zâna Pădurilor, şi îi 
ţine captivi pentru a-şi face poftele, pentru a preschimba lumea după chipul şi asemănarea 
ei, având garantul că, în cel mai pesimist scenariu, chiar dacă nu va reuşi, va beneficia de 
doi spectatori: beneficii. Prin adjudecarea forţei pozitive şi prin coordonarea acesteia după 
un traseu egoist înseamnă, de fapt, compromiterea binelui, deci denaturarea adevărului şi 
pierderea unei mari şanse, aceea de a ne ridica prin exemple pozitive, nu doar prin 
captarea atenţiei celor din jur cu orice preţ, prin smulgerea unui accept sau obligare. 

Pe acest fond, care leagă viaţa personală agitată şi încărcată de îndoieli şi 
resentimente, de o dimensiune socială care are mare nevoie de exemplu personal pentru a 
se menţine, careul luminariilor şi apoi sextilul Lună-Saturn aduce frământărilor interne un 
caracter constructiv. Sunt descoperite persoane care acţionau în umbră, care minţeau, 
furau, care destabilizau grupul şi care slăbeau încrederea membrilor printr-o serie de fapte 
cu caracter tendenţios. 
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Trecând în Capricorn, Luna va împlini, în a doua parte a zilei, două sextile, cu 
Neptun şi Chiron, şi două careuri, Uranus şi Mercur, lansându-ne mesajul unei regândiri a 
schemelor personale, a unei reevaluări, a rediscutării condiţiilor contractuale, eventual a 
renunţării la ceea ce părea poleit cu aur pentru că, în realitate, sub stratul subţire care 
ademeneşte se află un gunoi imens ce nu este compatibil cu ceea ce ne-am propus. Aceasta 
contragere ne pune în faţa unei oboseli cel puţin fizice pe care oamenii o resimt ca urmare 
a tensiunilor puternice din prima parte a zilei. Mulţi nu şi-au exersat calităţile de lider, nu 
ştiu să distribuie un mesaj, să jongleze cu informaţia, nu pot să se adreseze unei mulţimi 
printr-o înşiruire de idei, ci au nevoie să li se ofere garantul acceptării pentru a putea fi 
pozitivi şi constanţi în transfer. Asta cere anturajului o jalonare, poate chiar un anume 
misionarism pe care ziua de 15 martie îl iniţiază, dar căruia îi răsturnă rezultatele, îi 
răstălmăceşte mesajul şi îi scoate în evidenţă tocmai frica cea mai mare, expunându-i 
intimităţile, slăbiciunile, complexele de inferioritate, ruşinea în cele mai penibile moduri. 
Tocmai de aceea avertismentul acestei zile face referire la acţiunile noi pe care unii sunt 
tentaţi să le facă în spaţiul public, oferindu-le acestora prilejul de a învăţa că viaţa este 
plină de surprize în cel mai neobişnuit mod. 

Prin urmare, 15 martie devine o zi de conduită, de învăţăminte. A pune azi accentul 
pe dimensiunea socială prin gânduri sau scheme ce nu ţin de un deziderat personal ne 
duce într-un sector dificil, în care traseele vieţii personale par să întâlnească altele de care 
s-a ţinut departe în ultima vreme. Pentru că Marte şi Pluton, patronii evoluţiei prin curaj, 
îşi întâlnesc vibraţiile într-un unghi benefic suntem îndemnaţi, mai exact păcăliţi de ceea 
ce nu cunoaştem, de ceea ce se află în spatele evenimentelor, să ne aruncăm în valurile 
vieţii crezând că totul va ieşi bine, de vreme ce nu se poate percepe, încă de pe acum, 
schema evenimentelor viitoare. Totuşi, maniera în care acţionează acum Marte, prin 
retrogradarea sa în Fecioară, face ca totul să devină rigid, să comporte o anume selecţie, 
poate chiar o segregare pe criterii greu de înţeles, de acceptat sau de integrat ceea ce poate 
lăsa libere atitudinile refractare faţă de o minoritate, faţă de cei slabi, faţă de cei puţini care 
par izolaţi şi lipsiţi de putere. Această atitudine este cea care s-a manifestat cu precădere şi 
în ziua anterioară şi transpare şi în spaţiul zilei de azi, doar că acum cei mici şi puţini, cei 
care par că în grup nu au susţinere, ci sunt pe cont propriu, cei care au fost judecaţi, 
criticaţi, bârfiţi, cărora li s-au subminat autoritatea se vor ridica azi cu o replică salvatoare, 
uzând de dreptul la cuvânt, înregistrând în istoria personală, prin mărturii solide, un 
succes. Este suficient ca aceştia să-şi menţină caracterul pozitiv al planului pentru ca 
elementele negative, cele care au sperat că se pot folosi de contextul acestei zile pentru a-şi 
perpetua obiceiurile ar putea avea parte de surprize. 

În rest, ziua se va desfăşura într-un total dezacord cu munca, efortul, rutina, 
aducând, nu efortul susţinut de a ridica ştacheta, ci mai curând o valorificare a acesteia, o 
expunere a ei într-o prezentare sau o diseminare, cu ofertarea sa şi adjudecarea unui câştig 
bun. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne apropia gândurile de curaj. A trăi 
în frică este o modă şi chiar dacă poartă diverse nume ca “stres”, “grijă, “tensiune”, în 
realitate, tot despre frica este vorba. Păcălindu-ne, aşa cum vom fi tentaţi să facem azi, ne 
agresăm structura de bază a fiinţei, gândul, emoţiile, poate chiar, la nivel fizic, celula, să 
înmagazineze tensiunea, nu încrederea, grija, nu speranţa, stresul, nu iubirea. 
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Vineri, 16 martie 
Vineri 16- 3-2012  4:01    Mars [Vir] Squ [Sag] Node 
Vineri 16- 3-2012  4:17    Luna (Cap) Tri [Vir] Mars 
Vineri 16- 3-2012  4:59    Luna (Cap) Con (Cap) Pluto 
Vineri 16- 3-2012  5:59    Luna (Cap) Tri (Tau) Jupiter 
Vineri 16- 3-2012  6:10    Luna (Cap) Tri (Tau) Lilith 
Vineri 16- 3-2012  9:10    Luna (Cap) Tri (Tau) Venus 

 
De fiecare dată când Marte, unul din principalii promotori ai acţiunilor directe, 

impulsive, se află în careul cu Axa Dragonului se consumă un eveniment violent, unul care 
bruschează fiinţa, ducând la accidente, la utilizarea deficitară a energiei personale, la 
disconfort. Azi, această predispoziţie poate să se consume într-un mod neobişnuit, prin 
faptul că gândirea, ca fundal pentru tranzitul Lunii prin Capricorn ne bulversează lumea 
ideilor, judecata, vederea, orizontul, forţa. Acest tip de violenţă, pentru că implică planeta 
Marte dintr-un semn apăsător, încărcat de complexe de inferioritate, ambiţii mari, 
epuizante, de a se ridica sus, foarte sus şi de a se menţine acolo, în ciuda fricilor intense şi a 
epuizărilor fizice pe care le parcurg periodic, adică Fecioară, se va răspândi asupra întregii 
perioade. Pe lângă tentaţia compromisului, a îndoielilor, a efortului de a ridica o 
construcţie despre care nu se ştie clar ce destinaţie are, care sunt implicaţiile şi, mai ales, 
costurile de întreţinere, Marte în Fecioară, pentru că se opune Axei Dragonului, aduce 
deficienţă de alegere atât în ceea ce privesc evenimentele pe care dorim să le corectăm, cât 
şi referitor la cele spre care tindem. A fi nemulţumit de un tratament, de o intervenţie 
chirurgicală, a se declara sătul de un anume tip de relaţie pe situaţii ce s-au consumat în 
trecut, impune schema asupra întregului spectru al acţiunilor viitoare percepând totul cu o 
anume reţinere, cu o reticenţă, negând soluţionarea acestora şi punând la îndoială până şi 
seriozitatea celor care sunt implicaţi în desfăşurător. 

De partea cealaltă, talentul de povestitor al Fecioarei ne arată azi componenta sa 
practică pe care celelalte zodii nu o au, având un discurs destul de riguros întocmit şi 
argumente simple, perfect inteligibile, accesibile prin claritate şi simplitate, aspect de care 
nu se desprinde niciodată. Aceste elemente ne învăluiesc pe toţi, indiferent de zodia în care 
ne-am născut sau de semnul de generaţie, uşurând construirea discursului şi încurajând 
exprimarea în mod eficient şi constructiv. Totuşi, având parte de o lezare a acestei 
construcţii, evenimentele care nu se încadrează în schemă sunt întreţinute artificial, sunt 
argumentate prin minciună, prin impunere, arbitrar cu aceeaşi forţă şi determinare ca şi 
cum ar fi adevărate, suprimând sentimentul şi obligându-l să se modeleze după interes. Cei 
care nu reuşesc să-şi domolească pornirile agresive, care nu sunt echilibraţi şi nici nu se 
pot desprinde de prejudecăţi, de inhibiţii, frici hrănite cu perseverenţă ani de zile, vor reuşi 
să dea viciului o nouă conotaţie, căutând să implice în acţiunile lor negative întregul grup 
de cunoscuţi sau măcar vreo câţiva reprezentativi în spatele cărora să-şi ascundă 
adevăratele intenţii, teama de ridicol, ruşinea, goliciunea, carenţa de informaţii. 

Vând această dilemă în minte şi fiind încurajaţi de trigonul pe care Luna şi Marte îl 
împlinesc atmosfera la locul de muncă, în familie, ceea ce pluteşte în aer la fiecare întâlnire 
pe care oamenii o desfăşoară pe spaţiul public sau în sânul familiei va încuraja spre 
promovarea interesului propriu, spre a expune prin ton ridicat, impulsiv sau cu o stare 
psihică negativă nemulţumirea personală, caracterul antisocial al unor păreri, revoltă. Ceea 
ce, prin Marte din Fecioară, pare imprevizibil nu reprezintă decât o protejare a sectorului 
personal, a zonei intime, o îngrădire a fiinţei sale, a obiceiurilor, a tabieturilor, a regulilor, 
a schemelor care sunt îmbrăţişate acum mai mult decât fiinţele. Mesajul care vine din acest 
semn acum, când Piramida de pământ şi, implicit, zmeul, se construiesc prin participarea 
lui Marte, este acela că lucrurile, poveştile, legile, regulile, schemele, procesele mentale sau 
nevăzutul, divinitatea, fiinţele angelice sau, într-un spaţiu al concretului, oamenii care nu 
sunt de faţă, care lipsesc de ceva vreme din această formulă, prezintă o mai multă 
încredere decât realitatea imediată sau faţă de cei pe care îi avem în jur. 
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Într-o altă reprezentare, cea care ţine de evoluţia spirituală, careul lui Marte din 
Fecioară, ca piesă în cadrul Piramidei de pământ, ce poate participa la o ctitorie, la o 
extindere teritorială sau ideologică, aduce conflictul individului cu destinul său, cu 
profesia, cu ceea ce a făcut în ultima vreme, cu faptele bune, cu un ajutor personal pe care 
l-a realizat şi care l-a făcut să se simtă bine. Acum pluteşte în aer tentaţia de a spune NU, 
de a rupe o înţelegere fără să existe vreo perspectivă, doar pentru că frica de trădare e mai 
mare. 

Pentru că toate aspectele pe care ziua le predispune se consumă până în preajma 
orei 9,00, ziua va avea un caracter uniform, care, în aspectul ei foarte evident, ne va 
încuraja să ne contorizăm timpul, prietenii, realizările, să catalogăm evenimentele vieţii pe 
baza unor recomandări înţelese greşit, prin sugestii venite din anturaj, în mod direct sau 
coordonate de acestea în direcţia opusă sensului în care au fost îndreptate iniţial. Greşeli în 
raport cu o autoritate publică putem face oricând, fără să există un careu între o planetă 
din Fecioară şi Axa Dragonului. Acum, însă, se va pune mai mult problema consecinţelor 
acestor tipuri de fapte, a lezării protagoniştilor, a mobilităţii pentru a ascunde un element 
personal fragil în loc să-l expunem pentru a-l soluţiona. Ideea de farsă, minciună sau de 
revoltă este azi susţinută de o ideologie corectă, dar folosită într-un context în care secretul 
distruge prietenia şi o obligă să se consume încet, prin neîmpărtăşire. 

Prin urmare, careul lui Marte la Axa Dragonului ne aduce o ipostază mai puţin 
benefică prin care nu se poate anticipa nimic din ceea ce se invocă, dar care poate genera 
decizii prin apelul la previziuni, sondaje, rezultate statistice, analize financiare. Obsesia 
succesului, a ridicării pe un nou nivel socio-profesional, a captării atenţiei unui auditoriu 
sau adjudecarea unui premiu cu un efort care nu a fost calculat bine, ci acceptat ca urmare 
a aspiraţiilor sau ambiţiilor, se va comporta azi ca un cârlig pe care îl aruncăm pe metereze 
pentru a depăşi un obstacol, pentru a ne ridica la nivelul propriilor aşteptări sau la nivelul 
la care credem că ne plasează anturajul. Acestor speranţe iluzorii le vom oferi azi o 
conotaţie practică, le vom încadra în rândul celorlalte care şi-au dovedit în timp eficienţa, 
amestecându-le şi ridicându-le valoarea sau prezentându-le pozitiv prin intermediul faimei 
şi al renumelui. În realitate, azi parcurgem un episod negativ, unul rău, cu accese de nervi, 
cu comportamente negative care devin cu atât mai periculoase cu cât suntem mai mult 
atinşi de orgolii sau invidie. Trăsăturile lui Marte retrograd în Fecioară sunt, acum, 
percepute cu atât de mare intensitate, în valenţele sale negative, pentru că trecem prin 
Peşti, însă ele au fost şi în lunile anterioare, de la începutul anului până acum, purtătoarele 
unor mesaje tendenţioase ce au făcut din revendicare un mod de defulare a fricii de a 
pierde o funcţie, un statut, un privilegiu. Din când în când, acest cadru general dat de 
tranzitul unei planete, în speţă Marte în Fecioară, se concentrează în câte un nod, aşa cum 
se întâmplă azi, cu careul Marte-Axa Dragonului, ce va atrage atenţia cu dovezi credibile ce 
vor constitui un reper important în favoarea descinderilor din ultima vreme. Prin ceea ce 
se va întâmpla azi, prin tensiunile şi justificările pe care le vom invoca, fiecare va convinge 
anturajul că are dreptate, însă, din afara problemei, tot ceea ce se exteriorizează arată, de 
fapt, o problemă delicată, stringentă, prin promovarea căreia individul decade, pierde bani, 
îi este afectată imaginea publică şi îşi atrage numai critici neconstructive. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a vedea partea pozitivă a 
evenimentelor, oricât de tendenţioase ar putea fi, aşa cum ne îndemnă Jean-Paul Sartre: 
“Putem întotdeauna să facem ceva cu ceea ce au făcut alţii din noi.”, adică să modelăm 
ceea ce nu am putut preîntâmpina, dar nu prin dezvoltarea unei noi agresivităţi, prin 
revendicări, ci prin îndreptarea gândirii spre o abundenţă subtilă care sublimează 
dorinţele, falsele aspiraţii şi ne topeşte măştile pe care ni le-am lipit de chip. Dacă e să 
suferim, măcar să o facem pentru ceva constructiv. 
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Sâmbătă, 17 martie 
Sambata 17- 3-2012  9:02 Jupiter (Tau) Con (Tau) Lilith 
Sambata 17- 3-2012 13:11     Sun (Pis) Sex (Cap) Luna 
Sambata 17- 3-2012 15:00    Luna (Cap) Squ [Lib] Saturn 
Sambata 17- 3-2012 18:11    Luna (Cap) --> Aquarius 

 
Iată că am ajuns şi la mult blamata conjuncţie Jupiter-Lilith, deşi, până acum, la cât 

de multe conjuncturi a pătat aproape că ştim totul despre ea. Împlinită în aplicaţia 
sextilului dintre luminarii şi al careului Lună-Saturn, deci pe ultimul sector al 
Capricornului parcurs de Lună, nu aduce elemente noi de comportament, nici măcar nu 
aduce o tensiune la cotele cele mai intense, ci doar o confirmare asupra caracterului corect 
sau incorect conţinut de evenimentele ultimelor două săptămâni. 

Conjuncţia Jupiter-Lilith ne vorbeşte despre muncă, despre calitatea efortului, 
despre remuneraţie, despre mijloacele de promovare a ei, despre secretul profesional şi 
despre cât de uşor pot fi produse pagube unei instituţii sau cât de simplu poate fi afectat 
prestigiul personal prin folosirea necuviincioasă a acestora. În Taur, Jupiter doreşte acum 
până în iunie să recupereze ceea ce a pierdut în două etape: în 2011 şi respectiv în 2000. 
Pierderile de imagine pe care le-am comportat anul trecut au fost foarte evidente în 
perioada august-decembrie, când Jupiter a fost retrograd în Taur, iar în 2000 când Jupiter 
trecea, de asemenea, prin Taur. Aceste două ipostaze reprezintă două direcţii, prima mică, 
iar cealaltă de mare amploare care vor avea azi un înţeles, care se vor regăsi în 
evenimentele sociale într-un anumit mod, de a uza de o procedură, de a alege un traseu, de 
aborda un cadru oficial, de a schimba convenienţe cu apropiaţii, de a accelera într-un 
proiect, de a căuta valoare în efortul depus anterior, în titlul ştiinţific obţinut sau în 
importanţa pe care o obţinem din aprecierile celorlalţi. Un lanţ de cauze şi efecte se pierde 
în trecut până în anul 2000, în ciclul anterior, şi toate acestea fac trimitere la sferă 
profesională, la stabilitatea materială, la gândirea practică, meserie, cunoaştere, 
experienţă, prietenie, convenţional, tradiţional, toate acestea exprimate printr-o plăcere 
stranie de a simţi cum siguranţa ne inundă ca şi cum am câştiga la loto, ca şi cum ne 
învăluie o senzaţie de plenitudine, o stare de extaz, de protecţie totală venită din partea 
cuiva. Această expansiune care ne vine prin Jupiter va căpăta în Taur, prin influenţa Lunii 
negre, expresia unei intoleranţe faţă de sinceritate, muncă, transformând orice acţiune 
într-un gest lipsit total de nobleţe, puritate sau agresivitate. În felul acesta, toate 
acumulările pe care le-am comportat din 2000 încoace ni se vor părea neconforme cu 
statutul pe care îl avem, maculatură, o stivă imensă de obiecte inutile sau de distincţii şi 
aprecieri nefolositoare contextului de faţă. 

Această impresie negativă se construieşte acum prin exacerbarea valentelor lui 
Lilith în Taur, adică a acelora care conferă amplitudine prea mare balansului între dorinţă 
şi refuzul ei, între plăcere şi suprimarea oricăror nevoi ce ar putea să lase impresia vreunei 
satisfacţii. Toate acestea vin ca o agresarea a valorilor personale prin erodare continuă şi 
este evident că nu se pot consuma într-o singură zi. Erodarea presupune în primul rând un 
interval de timp în care procesul să se desfăşoare, iar acest interval a debutat în luna 
decembrie a anului 2011. Momentul conjuncţiei celor doi devine doar ipostaza unor 
confirmări, a semnelor care devin mai evidente şi care până acum au fost lipite de alte 
evenimente, au existat în fundal şi au acţionat de acolo colorând anumite evenimente sau 
nepermiţându-le acestora să se exprime în totalitatea lor benefică. 

Problema principală pe care Luna neagră o aduce, atunci când trece prin Taur, este 
aceea de a scoate la lumina ceea ce este compromiţător pentru sine în opoziţie cu plasarea 
ei în Scorpion care scoate la lumină ceea ce este compromiţător pentru ceilalţi. Acum fie 
este lipsită de sentimente şi aprig îndreptată împotriva celor care doresc să dea curs unor 
emoţii, fie se dedică în totalitate scopului de a simţi, în special, inferior. Jupiter îi va 
amplifica acest balans, el, la rândul său, fiind dornic de a se desprinde de natura lui Lilith 
din Taur, cea lipicioasă şi opacă, neputând să se extindă, însă, decât într-un cadru restrâns, 



2012 – ANALIZA ASUPRA TRANZITELOR                     Fii în profunzime!  

 © Gheorghi ţă Coşer, 2012 141 

producând doar o uşoară aerisire în probleme ample, ceea ce nu va duce şi la soluţionarea 
lor. Acest mecanism, cel al fuziunii celor două vibraţii, aduce în primul rând absenţa 
protecţiei, înstrăinare, neputinţa de a asimila ideii noi, de a face faţă evenimentelor 
neprevăzute, de a gestiona un fond, de a da o replică inteligibilă, ceea ce duc la comerţ cu 
sentimentele, de vreme ce ele nu-şi mai găsesc locul acolo unde trebuie. Cei tineri au o zi 
deficitară la capitolul creştere. De fapt, ziua în sine le confirmă că progresul lor din august 
2011 şi până cum nu poate fi probat sau nu se situează la nivelul aşteptărilor. Înţelegerea 
acestui fapt nu îi ajută să se coordoneze mai bine, nu-i încurajează să muncească mai mult, 
ci dimpotrivă, iar această idee atunci când este scăpată de sub controlul atent al părinţilor, 
fraţilor/surorilor mai mari, profesorilor, maeştrilor sau prietenilor, erodează încrederea în 
sine şi măreşte predispoziţia spre manipulare. Acest lucru este uşor de urmărit şi din 
perspectiva sextilului luminariilor, care pare să încurajeze o dezvoltare în autonomie, 
oferind, astfel, argumente în favoarea neputinţei, a dezamăgirilor, a eşecului, adică a da 
curs tentaţiei de a devia de la cale. 

Trecând în Vărsător, spre seară, Luna îi ajută pe oamenii să se desprindă de 
complexul de inferioritate, de teama pe care o resimt în faţa lipsurilor materiale sau a 
singurătăţii, oferind un semn venit de la o persoană necunoscută, o amintire rătăcită prin 
minte sau o modificare de relaţie survenită în urma unui conflict deschis pornind de la o 
simpla dezicere, o trădare, o respingere sau o ignorare. 

Prin urmare, 17 martie devine o zi apăsătoare, plină de tragedii, de rememorări 
complicate, de o întunecare a minţii. Azi tot oamenii ni se par urâţi, vicioşi, totul se 
desfăşoară în tonuri gri prin care stresul, îndoială, suspiciunea par să fie reguli de bază. 
Ziua nu aduce, însă, evenimente în premieră, ci le promovează pe cele care au fost mai 
evidente în ultima vreme, care au atentat la stabilitate emoţională şi deopotrivă la cea 
materială. Trădările, înstrăinarea, scandalul pe motivul cheltuielilor, a pierderii unei sume 
de bani, a simulării tuturor acestora pentru a comporta un beneficiu material sau de 
imagine, aduc zilei mai multă tensiune pe probleme vechi decât au făcut-o celelalte zile, 
privite separat, de la începutul anului până acum. 

Conjuncţia unei vibraţii orientată spre expansiune, cu una care oscilează într-un 
mod dizarmonic, împotriva ritmului, eliberează o tensiunea negativă în elementul pământ 
şi zdruncină convingerile, stabilitatea sau, chiar la propriu, prin lovituri, agresiune fizică, 
căderi de la înălţime, prăbuşiri, scufundări, balans. 

Cei care au ţinut cont de avertizările anterioare, cel puţin în privinţa celor pe care le 
tot lansez de la începutul anului, şi au găsit mijlocul personal de a soluţiona multe dintre 
tensiunile personale sau sociale, parcurg această zi cu surprindere. Nimic din ceea ce vine 
spre ei nu-i va agresa, ci evenimentul în sine se va lovi de acţiunile anterioare prin care cel 
spre care se îndreaptă acum acţiunea s-a apărat, ca şi cum o forţă subtilă născută din 
acţiunile sale responsabile acţionează cu un recul, protejându-l. De unele vor afla chiar în 
această zi, de altele până în 23 martie, de altele, poate, niciodată. Acesta este, de fapt, unul 
din scopul avertismentelor, acesta este unul din motivele pentru care previziunile conţin 
explicaţii referitoare la mecanismul astral, nu la valul de predispoziţii oferit gata elaborat, 
gata dospit, pe zodii sau pe alte elemente particulare menite să ascundă nepriceperea unui 
astrolog în ceea ce priveste astrologia previzională. A confunda trăsăturile generale ale 
zodiilor cu cele care se desprind din previziuni, adică a vorbi despre zodii, când ar trebui să 
să vorbească despre ceea ce li se întâmplă zodiilor, a deveni, în cazul celor care vor să 
devină celebri fără să muncească, un sport naţional. Înţelegând mecanismul care se tot 
desfăşoară de trei luni încoace cel care doreşte să depăşească impasul unor acţiuni sociale 
tendenţioase va şti să se apere mult mai eficient decât cel căruia i se interpretează cazul 
particular al unei conjuncturi sau i se aruncă în faţă parfumul de trandafiri, cel de viorele, 
iasomie sau frezii pentru a-l convinge că bunăstarea este o iluzie şi că gunoaiele printre 
care trăieşte nu exista. Un înţelept, cel care ar fi cam singurul ce ar putea înţelege acest 
mesaj, nu are nevoie de cineva să-i interpreteze mesajul astrelor, iar omul comun, 
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principalul beneficiar al acestor analize, nu va şti nici de ce miroase a gunoi în jur şi nici de 
ce parfumurile rafinate nu-l ajuta cu nimic în privinţa statutului său. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne proteja fiinţa prin iertare, ca în 
spusele lui Gavril Stiharul: “Iertarea este singurul mod de a nu lăsa pe duşmanul din 
afară să te atace şi înăuntru.” 

 
Duminică, 18 martie 

Duminica 18- 3-2012  1:45    Luna (Aqu) Sex (Ari) Uranus 
Duminica 18- 3-2012  2:45    Luna (Aqu) Sex [Ari] Mercury 
Duminica 18- 3-2012  8:51    Luna (Aqu) Sex (Sag) Juno 
Duminica 18- 3-2012 10:31    Luna (Aqu) Sex [Sag] Node 
Duminica 18- 3-2012 13:10    Luna (Aqu) Squ (Tau) Lilith 
Duminica 18- 3-2012 13:22    Luna (Aqu) Squ (Tau) Jupiter 
Duminica 18- 3-2012 19:21 Mercury [Ari] Con (Ari) Uranus 
Duminica 18- 3-2012 20:38    Luna (Aqu) Squ (Tau) Venus 

 
Încheiem săptămâna cu o conjuncţie specială între Mercur şi Uranus, pe fundalul 

tranzitului Lunii prin Vărsător şi împlinind patru sextile, cu Uranus, Mercur, Junon şi 
Capul Dragonului, dar şi a trei careuri, cu Jupiter, Lilith şi Venus. 

Pentru că trigonul cuplului Mercur-Uranus cu Capul Dragonului este în creştere, 
dar şi opoziţia Chiron-Marte de asemenea, 18 martie ne aduce un moment de evadare într-
un sector al acţiunilor rapide, al bucuriilor scurte, al întâlnirilor deconectante, cu prietenii 
sau cu familia lansând un nou ritm pe fundalul agasant al zilelor anterioare. Ceea ce se 
construieşte azi va fi, în primul rând, adus spre acţiune pentru a fi în contrast cu ceea ce s-a 
consumat ieri. Că este bucurie sau dezicere, că e schimbare bruscă a ipostazei socială, prin 
renunţare, demisie, evadare, vizită neanunţată, totul pare să iasă din schemă, să se scurgă 
din vas, să părăsească scenă şi să ne arunce într-o pasaj necunoscut. 

Finalul săptămânii devine astfel mijlocul prin care un individ îşi părăseşte casă sau 
profesia, când unii se gândesc să ia o pauză din muncă, scris, dintr-o colaborare şi să se 
implice în alte proiecte, ceea ce va părea drept o excentricitate şi, deopotrivă, o dovadă de 
încăpăţânare. 

Prima jumătate de zi ne va face să tremurăm în aşteptarea unui eveniment 
important, să vibrăm la gândul că deşi nu ştim despre ce este vorba, în cursul acestei zile, 
urmează să se întâmple ceva. Fiind vorba despre Uranus nu se ştie dacă se va întâmpla azi 
sau dacă se va întâmpla mâine, însă în mod sigur o inversiune, o răsturnare se va produce, 
un element se va desprinde de întreg şi va dori să fie acceptat ca organism de sine stătător. 

Fiind vorba despre Berbec şi având atât de aproape un aspect în care Jupiter s-a 
exprimat de o manieră redundantă, putem să invocăm azi complicaţiile cu legea, deviaţii 
de la o lege scrisă greşită, o interpretarea complicată a unei legi, o nefericită coincidenţă 
prin care un individ ajunge în faţa instanţei în mod tendenţios şi în timpul cercetării se 
descoperă că de fapt este vinovat într-o altă faptă în care altcineva a fost considerat 
principalul vinovat. Fiind vorba despre cele două planete, dar şi despre combinaţiile pe 
care Berbecul le încurajează pentru a finaliza rapid o acţiune, problemele de recunoaştere, 
impunere, afectarea imaginii publice, chiar a problemelor legate de libertate au acum un 
mod sinuos  de a se pune în valoare. Dacă Mercur în Berbec aduce reflex, intuiţie şi o 
aprigă dorinţă de acţiune, mai ales spre ceea ce se finalizează repede sau produce urmări 
majore în zona socială, la întâlnirea cu Uranus faptele pe care predispune devin geniale, iar 
trigonul cu Capul Dragonului permite acestei fuziuni o modulare deosebit de inspirată a 
fiinţei, un moment de luciditate extrem de valoros şi uşor de folosit. Faptul că Luna 
intervine ca focar al triunghiului minor pe care îl împlineşte cu protagonistele trigonului 
indicat mai sus, aduce impulsului o calitate stranie, rară, aceea de a răscoli punctul cel mai 
vulnerabil şi a extrage, de acolo de unde până acum nu s-a putut găsi nimic, cea mai de 
preţ comoară. 
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În sfera relaţiilor personale, conjuncţia aduce o îmbunătăţire a legăturilor între 
persoane apropiate de vârstă, de înţelegere manifestată din partea celor din altă generaţie 
faţă de cei tineri, de promisiunile venite în cadrul familiei privind susţinerea studiilor, unui 
proiect, finanţarea unei afaceri, acordarea unui împrumut sau pur şi simplu un schimb de 
cadouri. Acest tip de relaţie, în forma în care se prezintă azi, se va consuma relativ repede, 
însă există o componentă care va deveni vizibilă în timpul desfăşurării, ce va trece relaţia 
într-un alt registru comportamental şi va oferi în viitor garantul unei mai bune relaţionări. 

În relaţiile sociale explozia de vitalitate şi idei aduce o bună colaborare între 
prieteni, redescoperirea unui prieten mai vechi, reluarea legăturii cu rudele, cunoştinţele şi 
pune într-o lumină favorabilă proiectele pentru care destinul i-a adus pe aceşti oameni din 
nou împreună. Când Vărsătorul intră în joc, oamenii au impresia că ştiu orice, să poată 
discuta orice, se simt liberi să se exprime şi este posibil ca, în faza incipientă, pe spaţiul 
public, Berbecul să încingă puţin spiritele cu lipsa sa de răbdare, cu intoleranţa sa faţă de 
comportamentale condescendente extrem de serviabile. Nefiind negativ, decât într-un 
sector izolat, cel al legăturilor cu justiţia, contextul zilei de azi va asimila tensiunile, le va 
amâna sau le va lăsa în seama altor persoane sau perioade pentru a fi rezolvate. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne premiază pentru beneficiile şi caracterul pozitiv 
al acţiunilor săvârşite cu efort de înţelegere şi armonie. Asta nu înseamnă că ni se permite 
să spunem orice, să fim mai indulgenţi cu sine doar pentru că o forţă specială, o inspiraţie 
de care avem ocazia să beneficiem, de regulă, o singură dată pe an (anul acesta de trei ori: 
5, 18 martie, 22 aprilie) ne transforma dintr-odată în persoane privilegiate. 

Succesul şi beneficiile acestei zile sunt însă condiţionate de efortul de înţelegere pe 
care l-am dezvoltat anterior, tocmai de aceea exemplul personal va trebui selectat cu mare 
grijă pentru a nu confunda epocile, perioadele în care am trăit şi învăţat ceva, cu abilităţile 
pe care ni le-am dezvoltat prin experimentare. Pentru că a avea putere implica şi 
responsabilitate, retrogradarea lui Mercur ne poate încuraja să acţionăm în absenţa 
răspunderii sau răbdării şi să ne întoarcem în trecut, la prietenii mai vechi, colaboratori 
mai vechi şi, în încercarea de a invoca motivul disputei, ajungem să ne blocăm din nou în 
prejudecăţi, în acuzele de atunci, ca şi cum nu a trecut deloc timpul peste ele. A învăţa ceva 
din trecut înseamnă a reuşi să privim trecutul cu detaşarea înţeleptului care se poate 
întoarce pentru a-şi extrage din evenimente energia sa şi a transforma trecutul într-o 
simplă colecţie de amintiri. 

Evadarea, refuzul unei colaborări, fie că ne duce spre trecut sau spre viitor, prin 
inspiraţie excepţională, conferă acestei zile un caracter special pe care îl putem transforma 
într-unul genial, dacă nu uităm că suntem oameni şi oamenii se ajută între ei, nu-şi caută 
nod în papură de fiecare dată când îşi amintesc de vreun incident. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că iubirea depăşeşte orice 
obstacol şi temperează orice pornire greşită sau arzătoare, aşa cum ne învaţă Pablo Neruda 
“Te iubesc fără să ştiu cum sau când sau de unde. Te iubesc pur şi simplu, fără 
complexităţi sau mândrie; te iubesc pentru că nu ştiu altă cale...”. 

 
 

Săptămâna 19 - 25 martie 2012 

 
 

Săptămâna 19-25 martie ne aduce careul lui Marte cu Junon, intrarea Soarelui în 
zodia Berbec, conjuncţia Soarelui cu Mercur retrograd, Luna nouă, dar şi intrarea lui 
Mercur în zodia Peşti, cu o zi înainte ca Soarele şi Uranus să-şi împlinească conjuncţia lor 
din Berbec. Aceste unghiuri aduc săptămânii o tendinţă duplicitară, o înclinaţie spre 
disconfort, spre a participa la evenimente importante, spre a oferi vieţii o nouă înfăţişare. 
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Dacă Soarele în Berbec este purtător al unei importante modificări de conduită, 
consolidată în două etape, adică de cele două conjuncţii (Soare-Mercur, de miercuri, şi 
Soare-Uranus, de sâmbătă), săptămâna asta ne vom preocupa de alocarea timpului, 
gestionarea unui fond, de a lansa impresii şi, pe baza acestora, de a tatona o zonă, un 
sector cu scopul de a ridica nivelul de înţelegere, cunoştinţele, gradul de implicare într-un 
proiect. Seria evenimentelor pe care această săptămână le conţine sunt însă deosebite în 
zona transformării lăuntrice, aducându-l pe Marte în postura de reformator, de mijlocitor 
al acelor elemente pe care statul le plasează pe umerii individului. Această săptămână este 
una complicată pentru deciziile luate la nivel politic, pentru cele cu substrat economic, în 
care sunt implicate relaţiile de comunicare între departamente, între zone, între structuri 
situate la nivele diferite între care apare o defazare, o desincronizare ce produce 
evenimente în cascadă. Mesajul acestora este cel de expansiune, de dominare prin forţă, de 
a înlătura din cale un obstacol, nu de a schimba elementul din vârful piramidei, ci de a 
înlătura elementele care se interpun şi care nu permit mesajului să circule liber. Mercur 
este în continuare retrograd şi, în deplasarea sa, săptămâna aceasta va trece într-o nouă 
stare de agregare, va fi mai afectiv, mult mai dispus să-şi distribuie pe orizontală mesajele, 
în atacuri repetate, făcând apel la alianţe despre care s-a discutat în a doua jumătate a lunii 
februarie, când nu a putut face, din lipsă de consistenţă, ceea ce şi-a propus. În Peşti, 
acum, va sta mai mult decât a stat în mersul direct şi va reciti rapoartele de monitorizare, 
va convoca din nou comisiile de disciplină, va invita evaluatorii să parcurgă activitatea 
grupului şi prin aceste atacuri acide să rupă tăcerea, să spună adevăruri dureroase şi să 
transforme o informaţie comună, obişnuită într-una oficială. 19-25 martie 2012 este 
săptămâna în care acţiunile comune, personale, intime devin oficiale, nu doar pentru că se 
doreşte invadarea spaţiului intim al celorlalţi, ci pentru că fiecare persoană în parte se 
simte mai în siguranţă debarasându-se de secrete şi, împărtăşind un element personal, 
vorbind despre realizările personale, le duc pe toate acestea spre un amestec de subiectiv şi 
oficial, de regulă şi sfidarea ei, de barieră şi libertate de expresie din care doar cei obişnuiţi 
să realizeze etapizarea unui demers în minte pot să se ridice deasupra vârtejului social. 

Omul obişnuit nu va reuşi să înţeleagă esenţialul acestei săptămâni, pentru că, fiind 
o zonă de interferenţe între firele destinului, iniţiate la debutul anului 2012, cu cele care se 
vor consuma în etape până la finalul lunii iunie 2012, nu reuşesc să separe banalul de 
important, de vreme ce totul poartă mască celuilalt sau îşi aruncă înfăţişările pe care le 
purtau cu mândria celui care abuzează de putere. Da, 19-25 martie este o săptămână de 
tulburare a puterii, de sacrificiu inconştient, de contact cu valorile zilei de mâine care sunt 
ascunse în dorinţele trecutului revigorate acum, înfăşurate în mantia lui “Vreau din nou!”, 
“Încerc din nou, poate reuşesc!” şi care vor bulversa pentru că vor avea o încărcătură 
emoţională puternică, poate chiar una agresivă, prin cele două conjuncţii (miercuri şi 
vineri) ale Soarelui cu Mercur şi respectiv Uranus. Confuzia va fi cu atât mai intensă cu cât 
între aceste două impulsuri Soarele, împreună cu Luna, trasează, prin conjuncţia lor, 
începând cu joi, 22 martie, direcţiile următoarelor aproximativ 30 de zile. “Simt enorm şi 
văd monstruos”, celebra expresie a lui Caragiale, va căpăta o dimensiune socială 
interesantă care va aduce la lumină înţelegeri surprinzătoare pentru cel inteligent, pentru 
omul educat să înţeleagă mecanismele fenomenelor geopolitice, ale frământărilor sociale 
sau ale mişcărilor care se vor petrece în mediile ştiinţifice. 

Deşi aceste trăsături par a lega zilele între ele, omul comun nu va înţelege mare 
lucru din ceea ce i se va întâmpla în această săptămână, dar, în acest eveniment, va fi 
implicat pe picior de egalitate cu ceilalţi, ceea ce înseamnă că are aceeaşi răspundere. Cerul 
este generos, însă unii ochi nu vor putea să vadă acest lucru. 
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Luni, 19 martie 
Luni 19- 3-2012  3:10    Mars [Vir] Squ (Sag) Juno 
Luni 19- 3-2012 22:30    Luna (Aqu) Tri [Lib] Saturn 

 
Pe ultimul grad din Peşti, mesajul Soarelui este încadrat azi în scheme delicate de 

acţiune, în forme care nu-i sunt proprii şi i se cere să se deplaseze, să se mişte, să facă 
spectacol, să consilieze sau să susţină demersuri fără să dispună de forţa necesară. Dintre 
toate semnele, zodia Peştii, prin ultimul lor grad, vine cu cea mai accentuată senzaţie de 
devitalizare, cu cea mai puternică determinare, cu cea mai intensă deznădejde şi cea ai 
dureroasă neputinţă. Inspiraţia, gândirea practică, cea care în zilele anterioare a fost într-
un mod miraculos canalizată de planete, se topesc azi într-o neputinţă stranie. Dacă pe de 
o parte careul lui Marte din Fecioară cu Junon din Săgetător ne mai ajută, în virtutea 
inerţiei, să beneficiem de derogări, de înţelegeri din partea celor dispuşi să decidă, prin a 
plasa efortul în alte sectoare, prin a transfera răspunderea, a învoi, substitui sau înlocui 
temporar, această situaţie nu poate dura până mâine, când Soarele intră în Berbec. Tocmai 
de aceea, cu cât ne apropiem de finalul zilei, Luna, prin trigonul cu Saturn, ne va face din 
ce în ce mai responsabili, mai atenţi la condiţiile de muncă, la mijloacele neconvenţionale, 
la a înţelege că neputinţa, neînţelegerea sau lipsa de dinamism poate avea, dacă nu este 
integrată corect sau justificată în mod realist, consecinţe negative. 

Cei mai puţini atenţi la mecanismele sociale, poate mai puţin atenţi şi la modul cum 
li se desfăşoară viaţa, nu vor observa că această lipsă de putere îşi extrage motivaţia din 
conjuncturile săptămânii anterioare care ne-a tulburat, îngrozit sau suprasolicitat până la 
limita maximă a puteri de a suporta sau accepta. Asta înseamnă că în momentele de 
reculegere, de odihnă sau pur şi simplu de inactivitate mintea se va orienta spre mijlocul 
săptămânii anterioare când Marte şi Capul Dragonului ne-au reamintit de toate îndoielile 
vis-a-vis de destin, alegeri majore le vieţii, de curajul de a căuta soluţii şi de a le pune în 
aplicare, realizând astfel o inversare a acestora sau o integrare greşită, chiar dacă, fiind sub 
razele binefăcătoare al trigonului Lună-Saturn, magnetismul astral ne îndeamnă să le 
privim pe acestea prin condescendenţă, prin tentaţie sau dragoste faţă de progres ori faţă 
de muncă. Nu avem puterea necesară să aprofundăm mesajul, cu toate că el va fi mai clar 
azi, nu vom avea puterea nici măcar să ne apropiem de cei care par să deţină o soluţie, de 
cei cu mai multă experienţă, care, deşi nici ei nu sunt foarte activi, pot apela la un fond 
mult mai mare de informaţii şi cu acelaşi consum să ne furnizeze mai multe soluţii sau 
explicaţii. 

Pe acest fond al lipsei de vlagă, a refuzului informaţiilor, a refuzului relaţiilor şi 
neputinţei de a înţelege de ce oamenii au nevoie să trăiască în comunitate, dacă simţul 
social este ultimul pe care şi l-ar rafina, Luna îşi parcurge ultimul sector al zodiei Vărsător 
şi intervine, cu o imensă binefacere, asupra celor care sunt preocupaţi de căutări 
interioare, de cunoaştere, de studiu, de cercetare, inventică. În absenţa unei forţe care să se 
impună şi care să vină dinspre Peşti, vibraţiile Vărsătorului ţin să ne inunde şi, în aspectul 
lor benefic, ne duc spre inspiraţie şi cunoaştere, spre a descoperi cheia succesului, a găsi 
acolo unde toţi au căutat, piatra filosofală sau soluţiile geniale. 

Forţa Vărsătorului duce spre inspiraţie şi descoperiri printr-o stranie mobilizare 
interioară, printr-o descindere curajoasă, printr-o mobilizare a voinţei dincolo de limita 
înţelegerii în aşa fel încât, secătuiţi de puteri, oamenii îşi mută conştiinţa într-o altă locaţie, 
se depersonalizează, se detaşează de Eul fals şi se pot privi din afară. În afara fiinţei unii 
vor găsi sfaturi înţelepte, dragoste, înţelegere, putere, susţinere, bani, cadouri, o protecţie 
suplimentară, adică o abundenţă pe care din interiorul chinuit şi marcat de oboseală nu 
putea fi observate. În felul acesta, apare inspiraţia, iar unii îşi pot modula vibraţiile 
personale pe care, în alte conjuncturi, nu le puteau folosi. Dacă această condiţie este 
îndeplinită şi autoeducaţia a jucat în ultima vreme un rol important, protagonistul va 
înţelege rolul experienţei, a şefului, a superiorului, a profesorului, a iniţiatului şi nu va 
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respinge ideea de a fi ajutat sau susţinut, doar că va găsi un mod nepotrivit de a 
recunoaşte. 

Careul lui Marte cu Junon nu este, însă, un aspect pozitiv, confortabil şi nici unul 
care să faciliteze autoeducaţia, ci va aduce o anume durere în faţa informaţiei, a adevărului 
ceea ce-l va face pe acesta prioritar ca eveniment, nu neapărat şi ca valoare sau 
profunzime. Neînţelegându-se oamenii se ceartă, neacordându-şi întâietate, respect sau 
refuzând să primească în măsura în care oferă fluxul de informaţii, cel afectiv sau chiar 
curentul energetic se îndreaptă spre colaps, spre frustrare, spre negarea propriilor valori şi 
a ţintelor pe care trebuie să le atingă în comunitate, prin efort colectiv, prin ajutorul şi 
implicarea celorlalţi. Careul Marte-Junon nu aduce, de la sine, conflict, irascibilitate, ci va 
exista un motiv, unul clar şi, fiind vorba despre tranzitul lui Marte în Fecioară, eventual 
detalii, conjuncturi minore, obiecte mici. Spre finalul zilei, după ora 22:30, când Luna intră 
în Perioada fără direcţie refuzul comunicării, a persoanelor, a tipului de relaţie care se 
leagă între doi apropiaţi va intra într-un uşor regres, pentru că Vărsătorul pe cât de uşor 
poate vorbi, atât de simplu poate suprima cuvintele, dacă prin asta este convins că va 
deveni ctitor de valori. 

Prin urmare, săptămâna debutează în tonul unui roman de aventuri, cu inflexiuni 
istorice, în care personajele îşi imaginează devenirea lor în sectorul personal sau în cel 
public prin călătorii imaginare sau traversări repetate prin perioade contradictorii. În 
mintea lor oameni se ceartă şi se împacă, se ajută şi se părăsesc, îşi neagă unii altora 
statutul pentru că, în realitate, fiecare este nemulţumit de ceea ce are şi subminează 
autoritatea celuilalt pentru a şi-o însuşi pentru sine. Acest joc al vieţii ţine de un tandemul 
simplu-complex, educaţie-înţelepciune, curaj-laşitate şi, atunci când va avea o rezolvare de 
la sine, va elimina bariere prin experienţele istorice, cele ale înaintaşilor, ale bunicilor, 
părinţilor sau ale prietenilor mai în vârstă. Când dorim să beneficiem de o soluţionare 
simplă, fără un sprijin substanţial venit din exterior, se va face apel la confruntările 
personale, la limitele biologice, mentale sau afective, dincolo de care se află puterea pe care 
aici nu o avem. A trece dincolo, fără un ajutor venit din partea unei autorităţi, ce are acest 
statut prin vârstă, funcţie sau cunoştinţe, înseamnă a cuceri o redută, a ne depăşi, întâi de 
toate, limitele puse de fiinţa umană prin agresivitate, comportament antisocial, de reguli 
stabilite prin revoltă, ură, discordie, regret, frică. Toate acestea îşi cer acum dreptul la 
argument, cultură, informaţie, convingând că tot trecutul, tot istoricul, pentru că ne 
aparţine este demn de luat în seamă. A trece dincolo de acestea reprezintă surparea 
victoriei, adică ipostaza eroică în care omul se învinge pe sine şi în acelaşi timp devine 
învingător. 

Că ziua se consumă în regrete, agresivitate, reproşuri, conflicte pe motivul 
nepotrivirii de caracter, a incompatibilităţilor, ceea ce ne îndeamnă spre lene, indolenţă, 
repaus, renunţare, regret, confortul dispreţului sau puterea urii, ne aduc la lumină acele 
evenimente care ne-au împovărat fiinţa şi întunecat mintea. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi atenţi asupra impulsurilor care îşi 
cer azi drepturile. Aceste stări au în mare parte o energie reziduală, chiar dacă, a le înfrunta 
prin raţiune, sensibilitate, intuiţie sau tehnici de manipulare a energiei, ne duce spre un 
rezultat spectaculos. Fiind pe final de ciclul lunar (joi, 22 martie e Lună nouă) ne putem 
gândi că gradul anaretic al Soarelui să însemne, pentru cei cu puteri spirituale, cu 
deschideri către universul interior, o clipă de iluminare, străfulgerarea care să ne 
încurajeze şi mai mult în a ne depăşi îngustarea minţii şi sufletului de care se pare că 
suntem atât de îndrăgostiţi. 
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Marţi, 20 martie 
Marti 20- 3-2012  2:04    Luna (Aqu) --> Pisces 
Marti 20- 3-2012  5:16    Luna (Pis) Con (Pis) Neptune 
Marti 20- 3-2012  7:14     Sun (Pis) --> Aries (Vernal Equinox) 
Marti 20- 3-2012 15:00    Luna (Pis) Con (Pis) Chiron 
Marti 20- 3-2012 16:24    Luna (Pis) Opp [Vir] Mars 
Marti 20- 3-2012 17:26    Luna (Pis) Squ (Sag) Juno 
Marti 20- 3-2012 18:46    Luna (Pis) Squ [Sag] Node 
Marti 20- 3-2012 20:05    Luna (Pis) Sex (Cap) Pluto 
Marti 20- 3-2012 22:15    Luna (Pis) Sex (Tau) Lilith 
Marti 20- 3-2012 22:55    Luna (Pis) Sex (Tau) Jupiter 

 
Intrând în conjuncţia cu Neptun, Luna încă se mai află în relaţie de trigon cu 

Saturn, încă ne mai învăluie reminiscenţele de ieri în care experienţa, curajul de gândi şi de 
a ne depăşi limite ne-au tentat. De această dată fiind în Peşti, Luna va da gândirii şi 
iniţiativei o direcţie emoţională. Pe motiv că nu simte, nu gustă, nu aude şi nu 
recepţionează niciun stimul, adică nu are motivaţie pentru gândire, ci mai curând pentru 
sentimente pe care le trăieşte pe baza a ceea ce a acumulat anterior, nu prin ceea ce ar 
putea să-i vină din jur, valul predispoziţiilor astrale de azi va tenta cu o uşoară retragere, o 
încuiere a proiectelor ce au fost abordate ieri cu atât de mare entuziasm. 

Până în preajma ingresului solar în Berbec şi, prin intermediul Lunii, componenta 
motivaţie se va menţine până joi, 22 martie, când, în mijlocul zilei va trece în Berbec aduce 
motivaţii pentru a cânta, dansa, a da curs unei invitaţii, a citi, mânca sau a abandona orice 
mişcare pe care corpul ar putea-o considera epuizantă, nefolositoare sau lipsită de vreun 
sens socio-comportamental. Ceva stă să ne blocheze dinamismul, să-i inverseze acestuia 
sensul, să îl pună într-o altă lumină decât suntem obişnuiţi şi asta nu este neapărat ceva 
rău şi greşit, ci doar altfel, ceva nou prin modul de acţiune nu prin calitatea evenimentelor 
sau a elementelor care le formează. Fie că este vorba despre exprimarea scrisă sau cea 
verbală, că se alege cunoaşterea unei limbi străine, comunicarea prin alte mijloace, că se 
porneşte spre o cucerire sau o recucerire a meritelor pe care un grup de persoane sau chiar 
noi înşine, într-o dizarmonie amplă ori într-un moment de derută, le-am abordat, partitura 
în care instrumentele noastre vor cânta va fi una abstractă, puternic retractilă, în situaţia în 
care anturajul va cere dovezi ale înţelegerii, un probatoriu concret, fizic, experienţial, 
devenind prin acceptarea provocării un exemplu, un model, un zid dincolo de care nu se 
trece, un stindard, o forţă pe care grupul o va folosi pentru a-şi 
motiva/justifica/accepta/recunoaşte fie lipsa de înţelegere (“am nevoie să mă ridic, aşa 
cum X a făcut-o”) sau pentru a-şi lărgi schema acumulărilor într-un cadru ce nu ţine de 
profesie, statut social sau experienţă, ci ţine de mai mult, de ceea ce anterior ne-a inspirat, 
în absenţa vreunei justificări personale. Suntem făuritorii propriului destin şi nimic nu ne 
împiedică acum să ne ridicăm, poate doar lipsa motivaţiei şi ea, la radul ei, personificată, 
construită prin elemente personale dizarmonice, asupra cărora mintea nu poate reveni 
pentru că nu are timp şi, paradoxal, nici motivaţia necesară, şi care ne şopteşte în adâncul 
fiinţei ce să alegem, cum să gândim, ne reaşează amintirile, emoţiile, ne motivează relaţiile, 
ne încurajează o altă abordare şi asta înseamnă curaj. Curajul de a ne ridica este, deci, 
impulsionat azi de planete prin acest gen de predispoziţii sociale, prin relaţia pe care Marte 
Pluton şi Jupiter le construiesc prin Piramida regală de pământ, dar şi prin alăturarea 
Soarelui la Aripile de pasăre, alături de Pluton, Junon şi Marte. Aşadar, înţelegem că toate 
aceste mesaje vin, nu atât de la Soare, prin acţiune lui singulară din Berbec, ci, mai ales, 
din relaţia sa, activată de intrarea în Berbec, în principal, cu Pluton şi Marte. Schema 
curajului, gândirea structurată, motivaţia practică, revendicarea realistă, deci curajul de a 
pune problema altfel devine acum un mod de expresie pe care fiecare îl va manifesta după 
cum îi sunt acumulările din ultimele săptămâni. Dacă, pe de o parte, avem fundalul şi 
îndemnul spre a construi sau a reconstrui, magnetismul social vine, de partea cealaltă, prin 
Pluton şi Marte, cu justificările, contracţiile personale şi, evident, o parte dintre aceste 
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motivaţii se susţin pe conjuncţia Soarelui cu Uranus, care se va împlini la grad perfect 
chiar în această săptămână, sâmbătă, 24 martie. 

Astfel, cei care doresc să acţioneze eficient în zona publică, să fie apreciaţi ca fiind 
puternici, curajoşi ori să nu fie înlăturaţi din zona asupra cărora până acum au deţinut 
control vor fi inspiraţi într-un mode neobişnuit chiar de acţiunile pe care le săvârşesc, ce le 
vor cere deschidere mentală, cunoaştere practică şi, mai ales, acceptare. Prin acest început 
nu este importantă fluctuaţia ori, adică să facem o schimbare, să impunem spre o anume 
finalitate o reaşezare a acestora, o prelucrare a informaţiilor sau a evenimentelor propuse 
deja pe alte conjuncturi astrale, ci să fim schimbarea însăşi. Dacă până acum această idee a 
fost un deziderat interesant, mulţi refuzând să se implice în mai mult decât prin a da curs 
unui sentiment, a unei impresii, adică de a fi încântaţi de caracterul profund al acestei idei, 
acum, motivaţia, caracterul practic al acţiunilor pe care aceasta le susţine cere identificare, 
a fi una cu acţiunea, a fi însăşi schimbarea, nu doar de a vorbi despre ea. Dacă facem un tur 
al subiectelor abordate de unii autori tineri, nu ca vârstă, ci ca mod de abordare, înţelegem 
că a fi schimbarea reprezintă unul din marele mistere ale vieţii, una dintre cele mai 
complicate descinderi pe care oamenii ar putea-o săvârşi. Cu toate acestea nu este cazul să 
generalizăm, nu este oportun să invocăm faptul că o mirişte nu conţine plante medicinale, 
pe motiv că acolo paşte un cal sau vaca pentru că am greşi. Viaţa este construită pentru a 
ne surprinde şi atunci când nu ne surprinde, când nu ne place necunoscutul, când nu 
simţim inima bătând cu putere în faţa abstractului, când nu simţim că ne hrănim prin 
înţelegere, când nu iubim pacea activă, când nu ne putem apropia de o fiinţă nu vom reuşi 
să fim schimbarea însăşi pentru ca pasul înapoi nu reprezintă o detentă sau un pas într-un 
dans al sufletului, ci o justificare a fricii şi regretului cu care ne învăluim în permanenţă. 
Trecutul nostru nomad este încă înscris în codul genetic, tocmai de aceea apropierea de 
natură înseamnă o incursiune, nu şi o identificare cu misterul ei. Suntem încă nişte 
nomazi, chiar dacă ne-am născut şi am trăit în cutii de chibrituri numite apartamente, 
chiar dacă ideea de noroi ne oripilează şi absenţa energiei electrice, a internetului sau a 
instalaţiei de aer condiţionat ne oripilează. Aceasta înseamnă a depinde de confortul pe 
care îl avem în jur, înseamnă a dezvolta o mentalitate nomadă. Cei care se instruiesc 
permanent, care se opresc din agitaţia zilnică, din a prefera confortul civilizaţiei, convinşi 
fiind că plăcerile cele mai frumoase sunt cele departe de rutină, de comoditate, vor înţelege 
azi că fiinţa trăieşte din ceea ce cultivă, adică vor avea parte de experienţe, de învăţături şi 
nu vor confunda libertatea cu dorinţa de a trăi ca frunza-n vânt, cu mentalitatea că spiritul 
nomad este singura cale spre independenţă. Aceştia sunt fericiţi îngrijindu-şi zilnic 
straturile de flori sau cele de legume, urmărind cum le cresc grânele pe ogor, adică se simt 
confortabili în simplitatea unei vieţi trăită cu necesitatea de a cultiva ceea ce viaţa lor cere, 
nu ceea ce le impune curentul religios sau modelele culturale. Asta înseamnă, prin trecerea 
Soarelui în Berbec, şi acceptarea ajutorului primit din cele două configuraţii (Piramida de 
pământ şi Aripile de pasăre) nu în a schimba o regiune cu alta, nu în a călători călare pe un 
cal care mănâncă iarba de acolo de unde nu credem că sunt planete medicinale, nu de a 
schimba, ci de a fi însăşi schimbarea. 

Prin urmare, trecerea Soarelui în Berbec, elementele care preced acest eveniment, 
dar şi cele şapte pe care Luna le împlineşte cu Chiron (conjuncţie) Marte (opoziţie), Junon 
(careu), Capul Dragonului (careu), Pluton (sextil), Lilith (sextil), Jupiter (sextil), ne 
introduc într-o atmosferă nouă, una care se bazează pe experienţele anterioare, dar care ne 
cer un nou probatoriu, de această dată unul cu care să ne identificăm. “Eu sunt funcţia, 
statutul, schimbarea”, “Eu sunt ceea ce spun, nu ceea ce se vede de la distanţă” ş.a.m.d. 
reprezintă modul prin care acceptăm provocările destinului, deloc simple şi deloc uşor de 
cuprins pentru a continua un proces. Multe din acţiunile de azi vor avea ca principală 
motivaţie “Nu am de ales!”, iar aceasta va fi explicaţia celor care doresc să se ridice 
deasupra propriului statut, care înţeleg condiţionările vieţii şi prin această expresie înţeleg 
de fapt “Nu am de ales altceva pentru că am ales deja”. 
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Spectrul acţiunilor pe care aceştia le săvârşesc vor fi azi, dar şi în următoarele zile, 
lovite de neprevăzut. Sunt imprevizibili, retractili, agresivi, copleşitori sau indiferenţi, într-
o viteză de reacţie ameţitoare. Dacă se lasă în voia inspiraţiei şi ei înşişi vor fi surprinşi de 
cât de repede li se modifica structură, de cât de amplă le este decizia şi cât de fierbinţi se 
vor dovedi. Prin aceste descinderi mulţi vor refuza o relaxare într-o altă locaţie, 
considerând că prin a fugi de problemă nu înseamnă şi rezolvarea ei, iar amânarea nu 
poate duce la niciun rezultat bun. A acţiona acum şi aici îi va mulţumi, însă mijloacele de 
acţiune nu vor fi dintre cele mai corecte şi plăcute. 

Suita de aspecte pe care Luna le împlineşte la intrarea sa în Peşti reprezintă de fapt 
o adâncire a relaţiilor dinamice pe care le-am săvârşit anterior, însă într-un mod mai direct 
şi prin necesitatea unei finalităţi sau măcar a rezultatelor intermediare clare, practice. A 
nega trecutul, a ne desprinde de el, prin faptul că ne debarasăm de sarcini suplimentare pe 
care ni le-am însuşit sau ne-au fost atribuite în acest an, reprezintă un salt, un pas înainte 
spre ceea ce dorim să facem la locul de muncă, în familie sau în cercul de prieteni. Berbecul 
înseamnă acţiune, iar descinderile sale au menirea de a atinge finalitatea rapid. Ceea ce nu 
se opreşte într-o finalitate azi, fie ea a unor subcapitole, nu a întregului edificiu, se va 
pierde în neant. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a urmări cu atenţie ceea ce ne învălui 
începând cu ora 7:14 de când Soarele intră în Berbec pentru a înţelege măsura lui “Fii 
schimbarea pe care doreşti să o vezi în lume” (Gandhi). 

 
Miercuri, 21 martie 

Miercuri 21- 3-2012 10:38    Luna (Pis) Sex (Tau) Venus 
Miercuri 21- 3-2012 21:20     Sun (Ari) Con [Ari] Mercury 

 
A doua zi de Peşti (Luna în Peşti) ne pune în gardă vis-a-vis de istoria personală, de 

aspiraţiile pe care le avem, de nevoile intime care ne consumă energia sau care ne ridică 
spre o altă treaptă. Gândirea şi sentimentul sunt azi prietene şi această fuziune stimulează 
exprimare scrisă şi vorbită, dragostea, plăcerea, apropierea dintre oameni, speranţa că 
într-o zi viaţa va comporta o schimbare calitativă. Unii nu-şi vor extinde sentimentele spre 
o zonă atât de mare, spre planul social, ci se vor limita, cea mai mare parte din zi, în a 
experimenta, a retrăi, a împlini sau a simţi viaţa într-o mare diversitate de stări şi relaţii, 
însă într-o zonă intimă. Pentru că Venus se află încă în domiciliu şi (nu putem să nu luăm 
în considerare) se află încă în fereastra conjuncţiei cu Lilith, dar la limita superioară a 
toleranţei, pasiunea pentru a retrăi, a redobândi importanţa şi atenţia din partea celorlalţi 
se pare că va fi uşor răstălmăcită ori va debuta în tonuri mai puţin agreabile. În felul 
acesta, sextilele Lunii cu planetele din Taur înseamnă accesul la informaţii despre familie, 
despre statutul, despre nevoi de care nu am ştiut până acum, de redobândirea unui statut, 
drept sau de alocarea unor fonduri, gestionarea unor resurse sau obţinerea unor avantaje 
care sunt materiale sau se vor regăsi în obiecte, distincţii ori alte forme concrete de 
susţinere a imaginii personale. 

Totuşi, Luna în Peşti aduce şi un interes pentru valorile profunde ale culturii, către 
ştiinţele exacte, către astronomie şi implicit astrologie, chiar ocultism, acordând atenţie 
elementelor care nu ţin doar de satisfacţia personală, ci şi de cele care au fost probate în 
timp, care au constituit ipostaze valabile prin care alţii au obţinut succesul, au promovat 
examene, au devenit faimoşi. Simţul succesului, dorinţa de a ne descoperi vocaţia, de a 
obţine avantaje substanţiale făcând ceea ce ne place va fi azi în contrast cu ceea ce trebuie 
să facem, dar nu ne convine. 

Pe acest fond al extinderii gândirii şi practicii, a căutării propriei vocaţii, conjuncţia 
Soarelui cu Mercur retrograd ne aduce ca principal beneficiu volumul de informaţii, nu 
doar calitatea lor, amploarea emoţiilor, numărul de oraşe vizitate, nu apropierea de unul în 
mod special, numărul cărţilor citite, nu apropierea de un anume autor, ceea ce va oferi 
impresia unei îndrumări greşite. Dacă această ipostază are o componentă educativă 
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importantă, valoarea transferului informaţional va deveni o principală problemă a zilei. 
Pentru că Mercur este retrograd cercetarea se va axa pe traume, nemulţumiri, sentimentul 
apartenenţei la o minoritate, lipsa de înţelegere a unor noţiuni simple, elementare, nevoia 
de a revizui un set de informaţii care ţin de defecte, dizarmonii, rătăciri, poate chiar 
eşecuri. 

Având parte de o aşa mare contradicţie în sfera personală, cea care va beneficia de o 
principală atenţie azi, Mercur şi Uranus, la nivel social, vor aduce inversiunii un ecou 
pozitiv şi va face din defect o calitate care va bulversa şi va da predispoziţiilor Lunii un sens 
nepotrivit sau va oferi un aşa mare regret, o aşa intensă dezamăgire încât se va renunţa 
complet la a mai acţiona pe zona publică. 

În aparenţă, cele două aspecte pe care planetele le vor împlini azi sunt benefice, dar 
pentru că fiecare va dori să deţină întâietatea va face din contextul astral al zilei ca un vas 
cu doi căpitani care, în final, se va scufunda. Este important deci să ne decidem asupra 
cărei componente să ne aplecăm pentru a nu ridica ancora şi a îndeplini condiţia nefastă în 
care două serii de comenzi să vină din parte a doi căpitani pentru că finalul îl ştim. 

Nu este cazul, însă, să punem la îndoială caracterul benefic al zilei, însă va fi 
deosebit de important să nu confundăm emoţiile cu raţiunea, nici faptele cu finalitate 
imediată, cu eficienţa sau cu puterea. Este foarte probabil ca azi să nu ratăm şansă de a 
valorifica o informaţie pentru că retrogradarea lui Mercur în Berbec aduce amploare 
evenimentelor mici, o lipsă de discernământ şi o uşoară deplasare spre vulgaritate, pentru 
a combate stresul, durerea, plictiseala, rutină, nemulţumirea sau de a da vieţi un caracter 
viu şi plăcut. În 25 mai 2012 Soarele şi Mercur se vor întâlni din nou, iar atunci Mercur va 
fi puternic prin poziţia sa în domiciliu, dar şi prin mersul direct şi va duce o evaporare a 
complicaţiilor pe care acum ne vom strădui din răsputeri să le soluţionăm. Până atunci 
contextul social se va schimba,  vor apărea alte conjuncturi care vor aşeza din nou 
straturile profesionale, nivelele de înţelegere sau de exercitare a puterii şi va facilita 
soluţionarea în bune condiţii. 

Prin urmare, 21 martie ne introduce într-o formă particulară a dinamismului astral, 
în care fiecare celulă a corpului, fiecare persoană din cadrul unui grup se ridică şi doreşte 
să-şi exprime un punct de vedere, o opinie, doreşte să primească o recompensă imediată 
pentru munca sa, pentru efortul anterior pe care îl invocă punctual şi care speră să-i 
schimbe viaţa substanţial. Dacă, pe de o parte, Luna din Peşti, pasionată azi de marile idei, 
emoţiile ample, domeniile cu o istorie puternică şi amplă, vine cu seria ei de valori şi caută 
să ne convingă că numărul mare de prieteni reprezintă un etalon al valorii, volumul de 
pagini citite înseamnă şi o experienţă profesională solidă, evenimentele acestei zile vor 
părea contradictorii şi când ne obligă să alegem atunci vor părea că strică atmosfera, 
încurcă planurile, ne dă peste cap întâlnirile cu prietenii sau relaţiile de serviciu. 

Nimic în sine nu este rău şi nimic în sine nu este bun, totul depinzând de modul 
cum gestionăm zonele de interferenţă, punctele unde viaţa privată se atinge de cea publică 
şi unde interesul personal pare să domine interesele celorlalţi. Prin faptul că zdruncină 
structurile vechi, schemele deja sedimentate, unele dintre ele deja mucegăite de nefolosire 
sau uzate de cât de mult am tras de ele, 21 martie poate veni asupra noastră cu o secvenţă 
de geniu, cu o componentă deosebit de inspirată care să nu poată fi valorificată suficient 
din lipsă de atenţie ori o atenţie îndreptată spre aspecte neesenţiale ale vieţii. 

Pasiunea pare să fie elementul care se naşte din interferenţa celor doi şi, deopotrivă, 
elementul care ne ţine departe de înţelegerea clară a situaţiei sau contextului. Cei care sunt 
obişnuiţi cu pasiuni elevate, vor reuşi să jongleze mult mai uşor cu ideile şi să descopere 
plăceri neobişnuite, curate, superioare pe care vor fi tentaţi să le apeleze mai des în viitor. 
Tocmai de aceea este important să ne amintim azi de cuvintele lui Balzac “Pasiunea este 
presentimentul iubirii şi al infinitului ei, după care aspiră orice suflet sensibil” şi să ne 
dovedim mai indulgenţi cu greşelile celorlalţi pentru că azi nu sunt făcute cu intenţie. 
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Joi, 22 martie 
Joi 22- 3-2012 11:57    Luna (Pis) --> Aries 
Joi 22- 3-2012 13:49    Luna (Ari) Con [Ari] Mercury 
Joi 22- 3-2012 16:36     Sun (Ari) Con (Ari) Luna (New Luna) 
Joi 22- 3-2012 17:20    Mars [Vir] Opp (Pis) Chiron 
Joi 22- 3-2012 20:36    Luna (Ari) Con (Ari) Uranus 

 
Trecerea Lunii în Berbec lasă în urmă o undă de mister pe care planetele au lansat-o 

în ziua anterioară şi ne apropie mult de concret, de acţiunile cu rezultat imediat, care nu se 
vor evidenţia prin discernământ, calcul, analiză, precizie, ci prin intensitate, rapiditate, 
poate chiar lipsă de tact, indiscreţie. Trecând în Berbec, Luna, de fapt, va împlini o 
conjuncţie cu Mercur şi una cu Soarele fără a mai beneficia de componenta <<inspiraţie>> 
care a radiat din conjuncţia Mercur-Soare în cazimi de ieri. Acum, Mercur, de parcă nu ar 
fi fost suficient că este retrograd, este ars de Soare, iar Luna, prin apropierea sa, îi va 
amplifica complexele de inferioritate scoţând la lumina defecte teribile, un neastâmpăr, o 
jenă şi, evident o agresivitate care îi va face pe oameni nemulţumiţi de condiţia comună a 
vieţii încurajându-i să se ridice, să-şi părăsească locul de muncă, familia, să se aventureze 
în a-şi găsi rostul la mare depărtare de casă, acolo unde lupta pentru existenţă are un 
rezultat imediat şi unde finalitatea nu este foarte departe în timp. 

Berbecul, prin intermediul luminariilor, reuşeşte azi să ne aducă un suflu nou în 
ambele sectoare, atât în cel material, cât şi în cel spiritual, printr-o redefinire a nevoilor. În 
felul acesta, banii devin un mijloc de a cumpăra poziţii, de a lega prietenii, de a achiziţiona 
obiecte care să înlocuiască golul de persoane din jur sau care să mai stingă puţin din teama 
de singurătate, cu care unii sunt atât de familiarizaţi. Această acţiune nu va fi una menită 
să alimenteze teama, ci una care să o combată, într-un mod direct, brusc, intens, aprig, 
mergând până la a extrage din subconştient ceea ce individul nu avea habar, de a motiva 
reacţii sau temeri pe care nu şi le-a cunoscut în mod direct. Banul, valoarea acestuia sau 
chiar acumularea lor şi sentimentul pe care îl transmit prin ceea ce reprezintă, conferă zilei 
un caracter duplicitar, acela de luptă, confruntare, de grijă în faţa unui eveniment pe care, 
după informaţiile pe care le deţin acum, s-ar putea să nu-l putem susţine din lipsă de 
resurse. 

De partea cealaltă, componenta imaterială, cea prin care oamenii îşi idealizează 
pornirile devine azi una creatoare de valori prin implicaţiile Lunii noi. Ambiţia de a depăşi 
orice barieră, de a ridica standardul vieţii proprii şi, prin aceasta, de a lăsa în urmă senzaţia 
de neputinţă, patimă şi grija cea mai mare, care ne vin din această zodie, ne ajută să 
parcurgem azi o serie de evenimente agitate, zgomotoase, impulsive, intense ca trăire, dar 
care se consumă repede dacă nu există în anturaj ceva care să alimenteze în continuare 
desfăşurarea evenimentelor. 

Acest fundal, ce ne vine din accentuarea anumitor trăsături ale zodiei Berbec, devine 
un element fundamental pentru următoarele patru săptămâni, prin faptul că pe acestea se 
vor situa direcţiile trasate de Luna nouă. În tema sa, Lună nouă se plasează pe casa a VII-a, 
alături de Uranus şi Mercur, construindu-se un adevărat stelium care va aduce 
popularitate şi faima, schimbarea direcţiilor sociale, de pe acţiuni prudente, rezervate, 
temătoare în faţa schimbării, pe cele care sfidează orice regulă pe care altădată nu am fi 
încălcat-o, spre relaţii sociale diverse care şi acestea pot sfida ridicolul şi pot aduce în 
postura de asociaţi sau prieteni oameni care până acum nu păreau să aibă ceva în comun. 
Dacă ne gândim că a VII-a casă astrologică patronează relaţiile, asocierile şi divergenţele 
de opinii manifestate la scenă deschisă, că ea este, în tema de faţă, controlată de Neptun 
din casa VI şi că Mercur de mâine va intra în Peşti, prin retrogradare, putem să anticipăm 
că direcţia trăsăturilor Lunii noi se vor limita la două direcţii: 

1. demolarea comportamentului social după noi proiecte de legi, aplicarea lor după 
noi normative, împărţirea răspunderii într-un cadru mult mai larg ce va comporta, de-a 
lungul următoarelor patru săptămâni, frământări menite să sedimenteze noi afinităţi, să 
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ridice structurile mici, să fragmenteze vina celor mari şi să preschimbe imaginea negativă 
prin reconfigurare; 

2. deplasarea dinamicii sociale spre o zonă a muncii, a sănătăţii, a serviciului public, 
dar nu prin întărirea acestuia, prin stabilizarea proceselor sociale ce ar duce la optimizarea 
acestora, ci printr-o anume vampirizare a lor, folosirea lor drept capital de imagine. 

În ambele direcţii se prevăd schimbări de conţinut, ce sunt făcute în viteză şi care 
apar prin solicitări în cascadă între departamente dispuse arborescent, având această 
precipitare drept element de legătură. Indiferent că şefii, după diferite grade, îşi trasează 
unii altora sarcini, că structurile mondiale se adresează statelor şi acestea, în interior, 
execută, în mare viteză, directivele, toate acestea ne vor afecta şi la nivel individual, dar şi 
la nivel colectiv, în primul rând prin riscul major pe care îl presupune acţiunea precipitată. 

Acest risc este menţinut de opoziţia Marte-Chiron care pe axa Fecioară-Peşti ne 
aminteşte azi de greşeli de viaţă, de păcatele tinereţilor, de patimile pe care oamenii le-au 
afişat fără a avea simţul ridicolului, viziune asupra viitorului, fără a anticipa măcar şi în 
parte necesitatea menţinerii unei prestanţe, cea a bunului simţ, care nu sfidează ridicolul şi 
nu confunda extravaganţa, cu defularea. 

Toate acestea vor aduce prin amploarea lor o dinamică socială aparte, făcând din 2 
martie una dintre cele mai intense zile ale lunii, deşi este dificil de invocat un posibil 
clasament al acestora, dat fiind contextul special, multitudinea de unghiuri împlinite în 
această perioadă, amploarea şi caracterul urgent al deciziilor care ne vin din toate 
sectoarele vieţii. Capitolul de imagine va fi cel dat de greşelile trecutului, căutându-se să se 
manipuleze informaţia care, altădată, a fost administrată eronat, cu sau fără intenţie, şi 
care nu va intra acum pe făgaşul normal, ci doar va exploda într-o mare diversitate de 
decizii, intenţii, acţiuni, abordate pe zona publică, ce pot afecta conştiinţa socială prin 
componenta neprevăzut (Uranus) care aduce, deopotrivă, intensitate şi uzurpare a 
structurilor tradiţionale pentru a face loc altora. Structurile care vin acum cu elanul lor 
novator ne surprind prin agresiune şi vor folosi sectorul muncii şi al serviciului public 
drept un principal capital de imagine. 

Prin urmare, 22 martie ne constrânge să luăm decizii urgente, să ne deplasăm 
voinţa şi simţirea spre zona pe care până acum nu pare să fi prezentată vreun interes. Unii 
se vor îndrepta spre noi locuri de muncă, spre a deschide noi oportunităţi de a lucra, a 
efectua un serviciu în folosul comunităţii, de a vinde casa, locul părintesc, de a reconfigura 
structura locuinţei, de a dărma un perete care agresa vizual sau funcţional sau, la nivel 
social, de a combate cu propriile arme o structură mai veche şi de a declanşa procedura de 
înlocuire a sa.  

Chiar dacă elementele pe care vibraţiile din Berbec la foloseşte sunt vechi, 
sedimentate, unele dintre ele chiar periculoase în formă revendicativă, aşa cum dorim să le 
folosim acum, acţiunile nu pot să atingă finalitate doar prin demersurile iniţiate în prezent. 
Au nevoie de opriri intermediare, de staţionări repetate, de rapoarte intermediare, de 
reevaluări, redeschiderea dialogului, renegocieri. Caracterul revoluţionar ai conjuncturilor 
din această perioadă are însă calitatea de a ridica nivelul şi de a declanşa procedura de 
modificare a unei structuri de care nu a îndrăznit nimeni până acum să se lege aşa. Uranus 
poate aduce un compromis, însă unul constructiv şi el va prefera metodele 
neconvenţionale, legăturile de prietenie care depăşesc graniţele impuse de limbă, calitatea 
informaţiei, timp, nivel social. 

A fost greu până în acest moment şi, evident, acum se cere încă un efort pentru a 
încheia această etapă a vieţii. Începând de mâine lucrurile se aşează pe alte baze, 
unghiurile nu mai agresează prin noutate, ci doar prin intensitatea desfăşurării lor într-un 
registru indicat în analiza aplicată zilei care le conţine la grad perfect. Este, însă, evident, 
că schimbările ample care se doresc acum şi care ţin de educarea mentalităţii se vor 
consuma în timp şi nu sunt suficiente câteva zile, nici câteva luni, ci poate, în cel mai rapid 
mod, câţiva ani dacă efortul este susţinut şi este ţinut firul întins. Dacă se va face apel la 
conduita socială, nu comportament individual, la directive ale grupării, nu educaţia 
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individului care face parte din acel grup, atunci careul Uranus-Pluton, prin dinamica sa, vă 
prelungi această modificare de mentalitate, în etape repetată până în 2016, ceea ce ar putea 
fi suficient pentru fracţiunile de început ale acestui demers. Dacă dorim să învăţăm din 
istorie şi nu ne arătăm atotştiutori din emisiunile de ştiri vom vedea că marile schimbări au 
cerut sacrificii şi că, în cel mai fericit caz, au existat pagube colaterale. Tocmai de aceea 
creatorii de valori vor fi în acelaşi timp şi vizionari sau măcar oameni cu o perspectivă 
lucidă asupra viitorului. Planetele Uranus şi Neptun, implicate direct în conjunctura de 
acum, ce au calitatea de patroni ai statului român (Uranus) şi respectiv poporului român 
(Neptun) continuă o formă de răscolire socială, începută din anii anteriori, şi doresc să 
impulsioneze demersurile iniţiate prin susţinerea unor deziderate noi care pot duce la 
dizolvarea conştiinţei naţionale, aşa cum o ştim noi structurată acum, pentru a creşte, a ne 
dezvolta. Ciclul vieţii şi al morţii, cu tot cu etapele intermediare ce apar între cele două se 
aplică şi în cazul naţiunilor, a marilor structuri pe care le conţine acum societatea umană. 
Tocmai de aceea ceea ce vine acum cu Luna nouă, depăşeşte cu mult cadrul unei zile, 
impregnându-ne doar cu sentimentul că participăm la ceva important, magnific sau unic în 
întreaga existenţă. Calitatea vieţii, însă, nu ţine doar de aceste predispoziţii, ci şi de 
elemente particulare ce pot fi citite din temele naţiunilor sau ale liderilor care participă ca 
pioni principali la toate acestea. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a apleca azi asupra curajului de a 
produce în propria existenţă o schimbare mică, gen “de azi timp de o lună îmi impună să 
citesc minim 50 de pagini pe zi” pentru a vedea cum se desfăşoară schimbarea, cu toate 
etapele sale intermediare: decizia, motivaţia, efortul de respectare a acesteia, înţelegerea, 
sinteza şi concluzia ce apar la încheierea acestui legământ. 

 
Vineri, 23 martie 

Vineri 23- 3-2012  3:56    Luna (Ari) Tri (Sag) Juno 
Vineri 23- 3-2012  4:57    Luna (Ari) Tri [Sag] Node 
Vineri 23- 3-2012  6:37    Luna (Ari) Squ (Cap) Pluto 
Vineri 23- 3-2012 15:22 Mercury [Ari] --> Pisces 

 
Cele trei aspecte pe care Luna le împlineşte azi cu Junon (trigon), Capul Dragonului 

(trigon) şi Pluton (careu), înainte ca Mercur să intre în Peşti prin retrogradare, lasă 
impresia unei continuităţi pe acţiunilor zilei de ieri, a unei cruciade, a unei campanii pe 
care oamenii se grăbesc să o finalizeze ca atunci când nu mai au timp, când ceva îi aleargă. 
Totul li se va părea ca o oportunitate minunată în a soluţiona ceea ce nu au reuşit anterior, 
fără să fie vorba despre ceva foarte important în sine. 

Aceste trei aspecte se împlinesc până la răsăritul soarelui şi asta înseamnă că aduc 
din subconştient un mesaj complicat, unul care amestecă, din nou, binele şi răul, motivaţia 
cu indiferenţa, într-o combinaţie stranie, uşor agresivă. Trigonul Lună-Junon, acum, nu 
pare să aducă un mesaj personal, ci doar să susţină conţinutul celorlalte două unghiuri 
(Lună-Capul Dragonului şi Lună-Pluton) prin relaţia de tip bine-rău, dispreţ-
condescendenţă, agresiune-pace. 

Ceea ce ne vine din ziua anterioară şi care se prezintă ca o muzică abstractă ne 
vorbeşte despre experienţă, iar asta înseamnă a recunoaşte în evenimentele de azi 
sâmburele unui adevăr pe care ieri sau în zilele anterioare, dar nu depăşind cadrul acestei 
săptămâni, l-am ştiut. A şti ceva, prin Berbec, reprezintă şi a expune, a demonstra, a 
împărtăşi, a face public, a exploda, a transfera sau a lăsa la îndemâna tuturor celor care 
doresc să critice, judece, să se bucure, să-şi exprime gândurile, să aibă o reacţie încă de la 
primul contact. Pentru că acest îndemn se consumă pe trigonul Lună-Capul Dragonului 
întregul demers, cu sau fără apelul la recunoaşteri, memorie, însemnări, acorduri, este 
unul benefic, reconfortant, plăcut, energizant, vindecător. A face trigon cu extremitatea 
Axei Dragonului din urmă şi sextil cu cea din faţă înseamnă a media tendinţa Nodurilor, 
deci contactul cu soluţii, rezolvări, ridicări din cenuşă, depăşirea unor obstacole şi 
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împlinirea unor aşteptări. Din nou, fiind vorba despre Berbec, este important să ştim că, 
prin caracterul său benefic, conjunctura aceasta răscoleşte ceea ce era ţinut cu frică, nu cu 
ponderaţie, cu grijă, nu cu măsură. Acum se rupe o barieră, se depăşeşte un obstacol se 
neagă posibilitatea de a eşua într-un domeniu şi se vede doar aspectul care susţine şi 
încurajează iniţiativa şi libera exprimare. 

În felul acesta, careul Lună-Pluton intervine azi cu un suflu nou, cu sentimentul 
necesităţii, acela care îl pune pe individ în postura de a proba curajul şi de a înlătura 
reziduurile, chiar dacă asta înseamnă a se reîntâlni cu frica, regretele, neputinţa ori 
incertitudinea. Dintre toate acestea, relaţia Lunii cu Axa Dragonului reprezintă un vârtej, o 
spirală care conferă evenimentelor de azi o mişcare uniformă, singurul element care poate 
da, prin ritm, precizie şi acţiune sistematică, un caracter pozitiv. Berbecul nu este metodic, 
nu este calculat şi nici nu poate interveni acum în ecuaţie, prin susţinerea din partea altor 
combinaţii astrale, cu aceste calităţi chiar dacă planetele care îi trec pragul ar putea deţine, 
potenţial, aceste veleităţi. Ambiţia şi înclinaţia spre calcul, măsură, ponderaţie, ce vin din 
partea planetei Pluton şi din zodia Capricorn pe care o traversează, sunt aduse la lumină, 
sunt folosite pe un teren care nu este obişnuit cu această modalitate de intervenţie. În 
realitate, ea vine prin curajul de a depăşi o inhibiţie, de a vorbi despre un subiect, de a 
deschide o portiţă spre o altă abordare care va însemna, de fapt, şi desprinderea de 
complicaţiile unei probleme. 

Trecerea lui Mercur în Peşti, prin retrogradare, va readuce în centrul atenţiei 
problemele ce au apărut în a doua parte a lunii februarie (14 februarie – 2 martie) când 
Mercur a fost în Peşti, dar pe care nu am reuşit să le finalizăm, să le aprofundăm, pentru că 
Mercur şi-a  încheiat prea repede acest tranzit. Acum, pe fondul unei abateri de la regulile 
pe care anterior le-am respectat cu sfinţenie, reuşim să ne apropiem de ceea ce reprezintă 
soluţia valabilă, unanim acceptată şi care va reprezenta un salt al conştiinţei, un progres, o 
rezolvare importantă. Mercur va sta în Peşti până pe 14 aprilie, adică mai mult decât a stat 
anterior şi, deci, va avea suficient timp pentru a se adânci în emoţiile care frânau evoluţia, 
care ne îndemnau să ne extindem pe orizontală şi care ne speriau prin vasta lor extindere, 
prin bogăţia de complicaţii şi, de asemenea, explicaţii, justificări, motivaţii. Acum, prin 
încurajarea acestei zile, cea susţinută de relaţia armonioasă dintre Lună (emoţiile) şi Axa 
Dragonului (ecoul, motivaţia), atitudinea va fi una pozitivă, cu mai mult curaj şi mai multă 
determinare. 

Prin urmare, calitatea acestei zile stă în modul cum administrăm fondul emotiv, 
cum ne înţelegem reacţiile, cum le canalizăm, şi mai puţin în modul cum gestionăm 
derularea evenimentelor. Mulţi vor fi surprinşi că azi nu va trebui să facă efort în a 
supraveghea un proces, ci este suficient să aleagă momentul oportun pentru a oferi 
acestuia un semn bun. Nu vor sesiza, însă, că în felul acesta îşi economisesc energie şi 
timp, pentru că o formă subtilă de lăcomie, de aspiraţie, de entuziasm îi pune în postura de 
a-şi dori mai mult, şi mai mult, reuşind să facă în această zi ceea ce nu au reuşit de-a lungul 
întregii săptămâni. Indiferent că este vorba despre evenimente pozitive, ce implică un 
schimb armonios de cuvinte, de idei, o relaţie echilibrată între membrii familiei, între 
colegi sau între prieteni, oamenii par să fie pe aceeaşi lungime de undă şi singurul obstacol 
ce apare, şi care este dat de teama de a nu reuşi, de a nu depăşi un impediment, îi uneşte. 

Uniţi împotriva unui duşman comun, oamenii uită azi de disconfortul pe care îl au 
din lipsă de bani, hrană adecvată, nu mai simt oboseala, nu se mai supără dacă sunt jigniţi, 
nu se mai preocupă de aspectele mărunte prin care emoţionalul le era lezat iremediabil şi 
viitorul pare să se susţină pe o bază şubredă. Acum parcurg rapid etape, se ridică şi 
coboară rapid, depăşesc obstacole, câştigă timp şi capitalul de încredere al acestei zile îi 
transformă în învingători. 

La finalul zilei vor observa că s-au ales cu genunchii zgâriaţi, cu vânătăi pe mâini, că 
sunt extenuaţi fizic, dar mulţumiţi că intră pregătiţi în următoarea perioadă, că au acţionat 
sub forţa unui impuls misterios, intuitiv sau deductiv, şi se simt bine că au procedat aşa. În 
Peşti, Mercur este în exil şi pentru că mai este şi retrograd va lăsa impresia ezitări, a 
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refuzului de a soluţiona, adică de a lăsa contextul social, grupul, familia într-o incertitudine 
enervantă. Pasul mare făcut azi va mai menţine deplasarea spre înainte din inerţie, câteva 
zile, poate chiar întreaga săptămâna viitoare, până când se va opri şi va invoca întunericul, 
necunoaşterea, lipsa unei certitudini, lipsa credinţei, adică acele temeri şi probleme 
personale care trezesc în ceilalţi un ecou asemănător şi care le influenţează deciziile. Asta 
înseamnă Mercur retrograd în exil (trăsătura negativă îndreptată împotriva celorlalţi). 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne oferi privilegiul de a gusta din 
curaj. Este minunat să privim lumea din vârful cel mai înalt, chiar dacă asta înseamnă doar 
o urcare şi o coborâre de o zi. Amintirea acestei panorame poate impregna fiinţa pentru 
toată viaţa. 

 
Sâmbătă, 24 martie 

Sambata 24- 3-2012 19:16    Luna (Ari) Opp [Lib] Saturn 
Sambata 24- 3-2012 20:19     Sun (Ari) Con (Ari) Uranus 
Sambata 24- 3-2012 23:43    Luna (Ari) --> Taurus 

 
Am ajuns şi la momentul în care Soarele şi Uranus devin prieteni pentru o zi, 

moment în care vor beneficia de deschideri speciale, de atingerea acelor informaţii cu care 
am lucrat întreaga săptămână şi care ne-au părut abstracte sau presante, incendiare sau 
lipsite de sens. Azi multe dintre acestea capătă sens, devin accesibile, iar informaţiile vor 
trece dintr-un registru mental, raţional, logic, precis, într-unul al maleabilităţii, simţirii cu 
o mare rapiditate, cu un elan special şi cu o detaşare de obiect care ne incită şi aprinde 
imaginaţia, ne hrăneşte speranţa şi ne aprinde inimile celor care au crezut că viaţa nu mai 
are cu ce să-i surprindă. 

Această condescendenţă faţă de valori, această deschidere faţă de sensibilitate şi 
înţelegere a preciziei mentale dezvoltate prin interacţiuni, în primul rând se explică printr-
un proces pe care l-am mai întâlnit de-a lungul acestui an însă manevrat de alte 
conjuncturi: negaţia negaţiei. Dacă, iniţial, aceasta se va manifesta printr-o aplecare 
asupra întâmplărilor ce s-au consumat de-a lungul acestei săptămâni, prin suita de 
evenimente, nu prin conţinutul acestora, cu cât ne apropiem de mijlocul zilei şi intrăm în 
fereastra opoziţiei pe care Lună o face cu Saturn, cu atât mai intense devin rememorările, 
cu atât mai puternic ne tulburăm în faţa acestor adevăruri, în faţa ideilor noi pe care le 
avem asupra evenimentelor vechi şi cu atât mai motivantă ni se pare desprinderea de 
trecut, separarea de grupul care s-a arătat indiferent sau agresiv faţă de individul în cauză. 
Înţelegem, astfel, că pentru a ajunge la libertate, prin lecţia astrală a acestei zile, va trebui 
să trecem prin atingerea limitărilor, prin înfruntarea condiţionărilor, a complicaţiilor, prin 
aprinderea conflictelor sau măcar prin rememorarea lor şi retrăirea dezamăgirilor prin 
care vasul sufletului navighează în derivă. 

A răscoli prin evenimentele viitoare în căutarea unei independenţe care să 
liniştească sufletul, care să-l desprindă de teamă şi, deopotrivă, de nesiguranţă, înseamnă a 
ţinti spre neconvenţional, spre inventivitate, spre abandonarea unei conduite, cu dorinţa 
intensă de a nu mai cântări lucrurile, ideile, ci de a le supune unui proces rapid, în care 
verdictul să fie unul ştiut de dinainte. Într-un contrast interesant, limitările opoziţiei Lună-
Saturn, cauzatoare de multe nefericiri, de nesiguranţă respingerea plăcerii de a trăi în 
comunitate, a socializării şi a dezvoltării acestora pe baza unui interes rece, a unei ambiţii 
neobişnuite de a domina grupul, nu de a dezvolta o armonizare în raport cu acesta, şi 
necesitatea progresului, a saltului, a cunoaşterii ce se desprinde din conjuncţia Soarelui cu 
Uranus ne aduce trecutul şi viitorul în zona neutră a prezentului, oferind individului 
senzaţia că poate face orice, că poate decide asupra oricărui lucru, că nu va fi atins de nicio 
consecinţă sau dacă va fi atins atunci consecinţele nu sunt aşa de dramatice cum par. În 
felul acesta, conjuncţia Soare-Uranus pare să facă parte dintr-un mecanism mult mai mare 
care aduce libertăţilor de acum o justificare esenţială, o motivaţie karmică şi perioadei, 
adică lunii martie şi implicit a începutului de an 2012, o valoare esenţială pentru destinul 
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individual. Fiind în trigon/sextil Soare-Axa Dragonului, într-o dispunere specială, ce-i 
permite să medieze tendinţa Nodurilor (sextil cu Nodul sud din faţă, trigon cu Nodul nord 
din spate) calitatea acestei expresii, a libertăţii de mişcare, a desprinderii ia proporţiile 
unui eveniment magic, genial, special, a unei porţi deschise spre un viitor mai bun spre o 
schimbare considerabilă a evenimentelor, spre înclinarea balanţei care părea orientată 
spre dramă, greşeală, sărăcie, spre o pozitivizare a faptelor, spre o redresare a situaţiei şi 
abandonare a acelui trecut care părea invaziv, care păta conştiinţa şi care părea că nu se 
mai schimbă. 

Spectrul evenimentelor se va dovedi unul foarte mare, atingând atât sfera privată, 
cât şi cea socială, afectând atât frământările sociale, cât şi instabilitatea unei vieţi personale 
supusă riscului, lipsurilor sau banalului. Că se va manifesta în domeniul ştiinţei, prin 
descoperiri speciale, în cel comportamental prin care trădările sunt afişate, criticate şi 
sancţionate ori că se va considera oportun să se dezvăluie un talent ţinut ascuns de teamă 
ridicolului, neimplicării în viaţa comunităţii, refuzul de a ajuta, susţine sau încuraja, 
valorile acestei conjuncturi va semna cu o explozie în care elemente valoroase au fost 
ţinute într-o masă amorfă, concentrate, ascunse, iar acum se expun total în public, faţă de 
conştiinţa urmaşilor şi într-o deschidere specială. 

Prin urmare, 24 martie ne pune în postura de a ne dezice de cercul de prieteni, de a 
pune în discuţie un element negativ pe care îl conţine această săptămână şi pe care, în alte 
conjuncturi, nici nu l-am băga în seamă. Acum totul ia proporţii, totul se amplifică, totul 
este văzut clar, lucid, ideile mult mai bine înţelese, iar perspectiva evenimentelor se 
îmbracă în haine de sărbătoare pentru a se pregăti de carnaval. Cei care sunt conservatori 
vor privi conjuncturile acestei zile ca pe un atac aplicat statutului lor, ca pe o manifestare 
în forţă, ca pe o descindere care îi agresează şi mai tare încât îşi aduc aminte azi proverbul 
românesc “rău este cu rău, dar mai rău este fără de rău”. În faţa unor aşa de mari 
descinderi, care pornesc într-un calm suspect, sub formă de invitaţii, nu impuneri, şi se 
ajunge într-un sector magnific în care se cere smulgerea răului din rădăcină, dezvoltarea 
unei atitudini categorice care să aducă în centrul atenţiei necesitatea de a produce vieţii 
schimbări iremediabile. Asemenea vrăjitorului perfect lucid de mijloacele pe care le 
foloseşte, conjuncţia Soare-Uranus, secondată de opoziţia Lună-Saturn, preia destinul 
tragic al omului şi găseşte soluţia cea mai potrivită pentru a-l ridica, pentru a-l pune în 
valoare, poate chiar pentru a-l salva şi când îl eliberează din acest vârtej al schimbării omul 
realizează că deja este altfel. Evenimentele acestei zile, care acoperă întregul spectrul al 
vieţii private şi sociale, pe ideea descinderilor ample sau pe cea sugerată de expresia “câte 
puţin din fiecare” ne vor elibera abia când intrăm în luna aprilie, când putem să spunem 
dacă suntem sau nu învingători. Cei care se declară încă de acum victorioşi vor greşi, oricât 
de multe dovezi ar putea avea acum. Incertitudinea trebuie privită cu obiectivitate, adică 
acelaşi vânt al schimbării poate trece prin fiecare egal şi succesul lui “eu” faţă de “celălalt” 
îşi poate schimba sensul, “celălalt” devenind “eu”. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că succesul vine prin efort 
susţinut şi că acum este timpul muncii, chiar dacă vom putea să mai şi zâmbim în timpul 
acesta, vom putea să ne şi înălţăm, entuziasma sau bucura de ceea ce vom parcurge. Totul 
este cât se poate de serios şi important şi este bine să tratăm evenimentele şi ecoul acestora 
asupra sufletului şi vieţii personale cu cea mai mare răspundere. 
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Duminică, 25 martie 
Duminica 25- 3-2012  4:27    Luna (Tau) Sex (Pis) Neptune 
Duminica 25- 3-2012 13:12    Luna (Tau) Tri [Vir] Mars 
Duminica 25- 3-2012 15:04    Luna (Tau) Sex (Pis) Chiron 
Duminica 25- 3-2012 19:57    Luna (Tau) Tri (Cap) Pluto 
Duminica 25- 3-2012 23:16    Luna (Tau) Con (Tau) Lilith 

 
Intrată în Taur, la miezul nopţii, Luna ne conduce pe un tărâm dificil în raport cu 

mesajul zilei anterioare. Caracterul inedit al conjuncţiei Soare-Uranus, neconcordanţa 
dintre dinamismul intens ce vine dintr-o exprimare la scenă deschisă, dar şi zodia Berbec 
în calitate de bază, pune o greutate prea mare pe umerii Lunii în exaltare şi îi tulbură foarte 
mult nevoia de linişte, repaus, agrement, retragere, deviind mintea, cu insistenţă, de la 
stabilitate. Această descindere va trece acum prin mai multe etape, pe care cei neinstruiţi le 
vor percepe doar în caracterul lor tragic privind dinamismul, ce ieri le-a adus evenimente 
benefice, ca pe o agitaţie fără rost. Azi contactul cu un apropiat nu este perceput ca o sursă 
de informaţie, ca pe un schimb constructiv ce porneşte de la o necesitate karmică, de la o 
urgenţă care îşi va schimba sensul, din anturaj spre individ, dacă ieri s-a manifestat în 
celălalt sens, însă nevoia de stabilitate, educată cel puţin de la începutul anului încoace să 
perceapă intervenţia comunităţii în viaţa individului ca o imixtiune, o va privi pe aceasta ca 
pe o formă de agresiune, ca pe un deranj, ca pe o atragere spre o zonă nepotrivită 
aspiraţiilor de acum, neconformă cu sensul spre care am ales să ne îndreptăm. 

Dat fiind acest fundal, sextilul Lunii cu Neptun, împlinit în prima parte a zilei şi, 
apoi, trigonul Lunii cu Marte retrograd, ne va pune bariere asupra percepţiei şi ne va spune 
că doar ceea ce simţim este bine, doar ceea ce ajunge în intimitate sau care se află deja în 
această zonă este corect, doar ceea ce exaltă fiinţa, doar sortimentul pe care îl deţinem deja 
este oportun pentru a ne mulţumi sau pentru a valoriza ceea ce ieri am acumulat. 

Nu vom realiza că este o eroare de gândire, că ne aplecam asupra unor informaţii cu 
bune intenţii, doar că mecanismul folosit este nepotrivit, decât în finalul zilei, când Luna 
va trece prin conjuncţia cu Lilith şi când vom îndrepta sensul gândurilor spre propria 
persoana, când vom observa că deţinem dorinţe contradictorii, că multitudinea lor sau 
modul cum se succed ori caracterul lor constituie impedimentul principal şi că reproşurile, 
nemulţumirea, criticile sau respingerile abordate azi ca modalitate de protecţie au fost total 
nepotrivite. Unii vor invoca, în special în a doua parte a zilei superficialitatea, însă spre 
seară vor realiza că nici aceasta nu este de vină, ci doar o necunoscută cu un caracter 
puternic emoţional care se interpune şi prin care credem că vom reuşi să rezolvăm azi ceea 
ce vine spre noi cu titlul <<urgent>>. Nefiind conformă cu datele probleme, metoda va 
duce la un rezultat negativ şi asta înseamnă o nouă serie de complicaţii, devierea de la 
scheme folosite ieri, renunţarea la întâlniri, schimbarea deciziilor, adică ne răzgândim şi 
amânăm invocând motive de sănătate, disconfort psihic, stres, suprasolicitare. 

Având de parcurs azi trigonul Lună-Pluton, cu Pluton în Capricorn, mesajul 
opoziţiei Lună-Saturn de ieri, care ne-a oferi mingea la fileu, care ne oferă problemele pe 
care să le soluţionăm rapid, cele pe care trebuie să le înţelegem şi să le rezolvăm cel mai 
repede, pare să fie o altă sursă de disconfort, un alt mijloc de a bulversa, de a încadra 
greşit, de a confunda persoane şi a transfera, dintr-o eroare, o informaţie intimă dintr-o 
zonă în alta producând prejudicii tuturor persoanelor implicate. Pluton şi Saturn sunt 
amândoi malefici, deci calitatea negativă a intenţiilor se păstrează, însă cei doi au mijloace 
de expresie diferite. Dacă Saturn se îndreaptă spre elementele personale ajutând individul 
să-şi repare peretele casei pentru a se proteja de vânt şi ploi, Pluton va dărma casa şi o va 
muta pe un alt deal care să evite cauzele care au dus la distrugerea zidului. Dacă am înţeles 
bine motivele ajutorului venit din anturaj, azi va trebuie să facem din nou un efort de 
gândire pentru că scopul ajutorului este altul, iar mijloacele pe care le cere vor fi complet 
diferite faţă de cea ce s-a manifestat întreaga săptămână. 
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Prin urmare, încheiem săptămână într-un ton al confuziei şi deficitului de atenţie, 
într-o stare de stres, oboseală sau cu o intensă dorinţa de a renunţa la ritm, plăcere, 
armonie, de a fugi de răspundere şi pentru această dezertare de a da vina pe cei din jur, pe 
societate, pe tonul vocii, pe misiune, dificultatea de înţelegere, carenţa informaţiilor, 
incultură, prostie, superficialitate. Greutatea acestei zile vine însă din schema mentală 
folosită, din faptul că lumea, anturajul, apropiaţii ne cer una, iar noi oferim altceva. 

Multitudinea de aspecte care se împlinesc azi dacă sunt raportate la fundalul acestei 
zile (Luna în Taur) sugerează o zi de armonie şi bucurii, de exprimări la înalte standarde, 
însă încadrată în contextul întregii săptămâni, dar în special în cel al conjuncţiei Soare-
Uranus, va aduce bucuriei pe care o cerem sau pe care o pretindem cu insistenţă azi o altă 
faţă a extravaganţei şi excentricităţii conjuncţiei Soare-Uranus. 

Calea de mijloc înseamnă să îndurăm şi bucuria şi tristeţea, chiar dacă sună 
neobişnuit să invocăm “îndurarea” în cazul bucuriei. A trăi viaţa înseamnă a accepta karma 
pozitivă şi negativă chiar dacă nu tot ceea ce este bun ne este şi util şi a căuta cele mai 
simple şi puternice mijloace de expresie prin care în această lume plină de întuneric să ne 
descoperim calitatea Eului adevărat, nu să ne construim chipuri diverse cu care să 
îmbrăcăm de fiecare dată Eul fals. 

Pentru că dimensiunea comună a vieţii poate ascunde o decădere în patima 
dizarmoniei, dacă ea a fost indicată în defectele acestei săptămâni, recomandarea pentru 
această zi este aceea de a face din 25 martie o zi de compunere, recompunere, racordare, 
mobilizare în direcţia înţelegerii şi, mai ales, a oferirii ajutorului celor care îl cer, prin 
nevoia de atenţie pe care o manifestă, pentru că învăţătura ezoterică ne spune că, având 
aceeaşi sursă, având acelaşi tată, toţi suntem fraţi, deci dintr-o familie. Azi familia 
înseamnă “împart cu ei ceea ce sunt invitat să împart, nu-mi ascund în ipocrizie 
defectele”. Asta nu înseamnă a ne atribui problemele altora, ci a descoperi ce anume din 
ceea ce se consumă îmi aparţine şi ce nu. A dori linişte, relaxare, bucurie, succes când 
îndemnul familiei cosmice este altul înseamnă a dezvolta un caracter refractar faţă de 
mesajul destinului care, în timp, se va răsfrânge asupra propriei persoane. 
 
 

Săptămâna 26 martie - 1 aprilie 2012 

 
 

Săptămâna 26 martie – 1 aprilie este plină de contradicţii, de predispoziţii care în 
definiţiile standard conţin alte mesaje decât cele pe care le vor oferi cu atât de multă 
generozitate în acest interval. Chiar din prima zi, Junon intră în mers retrograd şi va sta 
aşa până pe 17 iulie, iar joi Soarele şi Pluton, va aduce în chip de etapă împlinită, prin 
careul lor, o dificultate în a depăşi bariere, de a linişti mintea plină de gânduri, de a dezveli 
fiinţa de hainele murdare ale prejudecăţilor sau ale fricii. Pe acest fond, nu ca o 
completare, ci ca un traseu paralel, intervin trigoanele pe care Soarele le va împlini 
miercuri cu Junon şi Capul Dragonului. Asta înseamnă, în contrast cu apriga intervenţie a 
lui Pluton, soluţionare grabnică, împlinire mulţumitoare, echilibru apărut în zona unui 
conflict mai vechi, nu pentru că părţile s-au hotărât dintr-odată să îngroape securea 
războiului, ci pentru că zonele de influenţă sunt distribuite altfel. Aşa cum este şi îndemnul 
anului 2012, ca an al extremelor, se atinge periodic valori limită ale relaţiilor sociale şi, 
oricât de riguros este construită schema socială de către cei care „au grijă” ca rasa umană 
să urmeze un anumit traseu, acest balans între valori extreme atrage un element special, 
numit de astrologi „neprevăzut” care poate să realizeze combinaţii variate, nemaiîntâlnite 
până acum. 
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Dacă trigonul/sextilul Soarelui la Nodurile Lunii ne aduce soluţionări pe care le-am 
aşteptat de la începutul anului, iar relaţia Soarelui cu Pluton, sub pretextul că 
„neprevăzutul”, ascuns bine în spatele siguranţei şi a zâmbetelor largi, ne duce spre o serie 
nouă de experienţe asupra căreia nu avem control, Luna, la începutul şi respectiv la finalul 
săptămânii, ne picură evenimente care realizează un contrast local, unul superficial şi care 
nu poate interveni câtuşi de puţin asupra evenimentelor de fond. Starea generală va fi 
aceea de confruntare, de lupta şi implicit teamă şi arogantă, de concentrare de proiecte de 
mare anvergură ce nu pot fi coordonate pe măsura intenţiei. 

Viaţa socială va fi însă marcată de decizii referitoare la zone de influenţă ale etniei, 
comerţului, lăsând impresia că sunt aduse în discuţie probleme ale umanităţii. În realitate, 
sunt duse în discuţie probleme ale unor grupuri restrânse care ating acest obstacol al 
mentalităţii, al lipsei de comunicare, al maniei între bresle, competiţiei între oameni care 
nu s-au văzut niciodată, revoltei inconstante împotriva unor direcţii. Într-un cuvânt, 
săptămâna 26 martie – 1 aprilie devine săptămâna forfotului. Cei care, aflaţi sau nu sub 
impulsul tinereţii, nesocotesc toate etapele pe care le presupune acest interval se vor trezi 
în finalul ei cu preschimbări de direcţii, puşi să parcurgă răsturnări de situaţii să piardă 
ceea ce la începutul săptămânii erau siguri că au obţinut deja. Oamenii, atunci când sunt în 
situaţii limită reuşesc să-şi mobilizeze resurse de care nu erau conştienţi că le deţin. Întreg 
anul 2012 este plin de astfel de situaţii, dar acum, în acest interval, în absenţa unor 
principale direcţii menite să creeze valori, să le mobilizeze sau să le administreze pe cele pe 
care le deţin deja lasă impresia unui capăt de drum şi deopotrivă a unei extinderi spre 
limite pe care nu am crezut vreodată că le putem depăşi. Fiind implicată planeta Pluton în 
toate aceste trăsături, nimic din ceea ce mobilizăm în această săptămână nu ne aparţine, 
iar dacă vom încerca să ni le revendicăm vom risca să pierdem, nu neapărat totul, ci ceea 
ce făcea diferenţa între oameni, între grupuri, elementul care ne evidenţia, care ne ridica 
deasupra celorlalţi, coroana şi sceptrul care transforma un om obişnuit într-un rege. 

 
Luni, 26 martie 

Luni 26- 3-2012  1:01    Luna (Tau) Con (Tau) Jupiter 
Luni 26- 3-2012  5:17    Juno [Sag] S/R 
Luni 26- 3-2012 22:25    Luna (Tau) Con (Tau) Venus 

 
Luna şi Jupiter se întâlnesc azi într-o conjuncţie, la aproximativ o oră de la miezul 

nopţii, iar Junon, spre dimineaţă, intră în mers retrograd. În finalul zilei, Luna, tranzitând 
a doua jumătate a zodiei Taur, se întâlneşte cu Venus într-o conjuncţiei. Aceste trei 
evenimente astrale aduc zilei o notă de prospeţime, de noutate, de înţelegere complexă, de 
acceptare a unei sarcini suplimentare cu speranţa celui care nu cunoaşte etapele viitoare. 
Se va pune problema gândirii structurate, a echilibrării sentimentelor, a juxtapunerii 
intereselor personale cu cele ce ţin de grup, societatea, naţiune, poate chiar rasa umană în 
ansamblu. Dacă oamenii sunt orientaţi spre mister, dacă viaţa lor se coordonează după 
regulile transmise prin inspiraţie, comportamentul lor în această zi se va dovedi unul 
duplicitar. În autocritică, vor considera că se implică în acţiuni duplicitare, că îşi neagă 
palmaresul vieţii personale, că nu mai pot duce mai departe un demers, nu mai pot 
continua în acelaşi registru, că au obosit, că se simt stingheri şi se arată nemulţumiţi de 
ceea ce deţin. Din afară această frământare ia înfăţişarea omului dornic de 
autoperfecţionare, a celui care cugetă, care se apleacă asupra fiinţei sale cu înţelegere şi 
dorinţă de cunoaştere ori de progres. 

Această diferenţă îi face pe unii să se simtă constrânşi de context să aleagă între 
viaţă personală şi cea socială, să facă alegeri, lipsite de amploare, între preocupări intime 
sau de grup, între acţiuni în familie, în cercul de prieteni sau grupul de apartenenţă sau în 
zona publică. 

Pentru că Junon va fi retrograd până pe 17 iulie, dar şi pentru că Luna trece prin 
sectorul lezat de Luna neagră, maturitatea acestei zile va fi una înşelătoare, evidentă prin 
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suita de fapte, nu prin adâncimea gândirii, nu prin profunzimea spiritului. Această 
trăsătură anticipează vibraţiile Lunii în Gemeni ce ne vor invada începând de mâine şi care 
vor ţine până joi, 29 martie, inclusiv. În tot acest timp Junon împlineşte un trigon cu 
Soarele, iar acesta un careu cu Pluton. Înţelegem, astfel, că predispoziţiile acestui început 
de săptămână ne duc într-o zonă dificilă, delicată, de avertizare, de pregătire, de informare 
sau de indicare a ceea ce ne vor aduce următoarele trei zile. Luna în Taur are însă alte 
valenţe decât Luna în Gemeni, însă există în astrologie un concept care ne spune că atunci 
când o planetă se confruntă cu defectele zodiei din spatele ea va trece printr-un proces de 
depersonalizare îndreptându-se spre trăsăturile zodiei din faţă. Descoperim astfel că 
depersonalizarea Lunii din Taur ne pune în vedere agresivitatea la care am fost supuşi în 
cursul săptămânii anterioare (22-24 martie) când Luna a trecut prin Berbec. Totuşi, scopul 
acesteia nu este acela de a ne arăta vulnerabili în faţa problemelor, ci de a ne elibera de o 
tensiune, de a soluţiona, rezolva, finaliza un demers, ceea ce ne complică şi mai mult 
mijloacelele, instrumentele de lucru, procedurile, căile de comunicaţie. 

Ca eveniment, ziua ne aduce o informaţie, un mesaj, o scrisoare, o veste, un ordin 
care ne schimbă planurile pe care le deţinem şi pe care nu am apucat să le împărtăşim, 
părând în faţa celorlalţi altfel decât suntem în interior. Dacă din afară va părea că 
îmbrăţişăm cu bucurie scopul şi mijloacele de acţiune, în realitate nu va avea loc decât o 
disimulare, o reaşezare a scopului într-o altă albie, o modulare a elementelor de 
comunicare a scopului pentru a ne atinge ţinta aleasă în perioada 22-24 martie, când Luna 
trecea prin Berbec. 

Retrogradarea lui Junon, are însă conotaţii afective dificile. Pentru că Luna neagră 
este în continuare vedetă în configuraţiile astrale, tensiunile, inhibiţiile, frustrările sau 
chiar disconfortul afectiv care ne vin din partea lui Junon vor trece în planul secund. Adică, 
nimic din ceea ce este nou ca nemulţumire sau perspectivă nu ne atrage, nu prezintă 
interesul necesar, pentru că încă nu am rezolvat cozile trecutului, încă nu am gustat din 
răzbunare, din victoria asupra duşmanului. 

Prin urmare, începutul de săptămâna pare să se desfăşoare într-un tonus aparte. 
Nu pare nici prea agitat, dar nici liniştit încât să ne permitem un moment de relaxare, de 
visare sau destindere. Aceasta se întâmplă pentru că Luna predispune o călătorie în trecut, 
în ultimele zile de Berbec (22-24 martie) atunci când evenimentele nu s-au consumat în 
conformitate cu propriile planuri, cu propriile idealuri, cu schema gândită, cu voinţa sau 
idealurile care ne-au încălzit venele. Juxtapunerea dintre nevoile personale şi cele colective 
vor reprezenta voalul evidenţei pe care această zi îl prezintă, însă, în spatele acestora, 
datoria faţă de trecut îşi cere dreptul la replică şi va câştiga. 

Dacă nu se impune un control sever asupra impulsurilor, planurile pe care ni le 
facem azi, obiectivele pe care ni le stabilim, fie că implică şi anturajul sau că le facem în 
intimitatea căminului vor duce, chiar de mâine, la un conflict de interese, lezând imaginea. 
Cine ştie, poate că imaginea aceasta care, prin lezare, ne umple de durere, nu ne mai este 
necesară. Nu putem şti, însă, cu certitudine, adevărul, pentru că în a doua zi de Gemeni 
(Luna în Gemeni), când ar putea apărea deznodământul, Soarele va trece printr-o mare 
dilemă, neştiind dacă să aleagă reminiscenţele trecutului (trigonul cu Junon retrograd) sau 
premizele unui viitor puternic şi edificator (trigonul cu Capul Dragonului). Şi toate îşi vor 
avea rădăcinile în oscilaţiile acestei zile, în alegerile ei. Tocmai de aceea recomandarea de 
acum este aceea de a medita asupra diferenţelor dintre oameni aşa cum ne învaţă 
Confucius: „Înăuntrul nostru suntem la fel, cultura e singura care face diferenţa”. 

 



2012 – ANALIZA ASUPRA TRANZITELOR                     Fii în profunzime!  

 © Gheorghi ţă Coşer, 2012 161 

Marţi, 27 martie 
Marti 27- 3-2012  7:34    Luna (Tau) Sex [Pis] Mercury 
Marti 27- 3-2012 13:42    Luna (Tau) --> Gemini 
Marti 27- 3-2012 17:38    Luna (Gem) Squ (Pis) Neptune 
Marti 27- 3-2012 23:15    Luna (Gem) Sex (Ari) Uranus 

 
În a doua zi a săptămânii ne vom preocupa mai mult de regrete. Fie că ne lăsăm 

antrenaţi în rememorarea eşecurilor socioprofesionale sau ale celor ce ţin de relaţiile 
intime, fie care ne amintim de ţinte stabilit anterior pe care nu am mai reuşit să le atingem, 
totul se consumă într-un ton uşor agresiv faţă de propria persoană. Pentru că Luna şi 
Mercur se întâlnesc într-un sextil maniera în care vom gândi şi înţelege evenimentele va fi 
una restrictivă, dominată de obstacole, schimbări de strategie, ajustări, nemulţumiri sau 
remuşcări. 

Chiar dacă prima jumătate a zilei este marcată de finalul tranzitului Lunii prin Taur, 
vibraţiile zodiei Gemeni, prin intermediul guvernatorului său, Mercur, acum retrograd, 
pune stăpânire pe gândire, exprimarea ideilor, alegeri. Sunt, astfel, aduse în discuţie 
probleme legate de patrimoniu, retribuirea unui drept, exprimare verbală, convingeri, 
comerţ, comunicare, chiar speculaţii la bursă, cu creşterile şi scăderile cursului. Pentru că 
sunt afectate toate sectoarele sociale, nu pentru aprofundarea lor, ci pentru a le 
comercializa, a le oferi o valoare, a le căuta o nouă formă de exprimare, a le vinde, eticheta 
sau a le scoate din limitele impuse de reguli înţelese în mod rigid. Putem invoca aici ideea 
de comerţ până în cele mai adânci şi neaşteptate sectoare. Azi vom fi tentaţi să vindem 
orice, să punem preţ pe gândire, sentiment, pe zâmbet, pe simpla prezenţă, nu neapărat în 
mod vulgar prin preţ, ci printr-un calcul personal care ne va face să ne gândim ce-am avea 
de câştigat şi ce nu din această preocupare. 

În a doua parte a zilei când Luna va trece în Gemeni registru nu se va schimba, ci 
doar va fi mai evident, alegerile şi gândurile vor fi mai accentuate atât în aspectul lor 
negativ, cel legat de nemulţumire şi regret, care duce, de altfel, la frustrare, dar şi cel care 
cere doborârea limitelor, înlăturarea lor, identificarea unei noi modalităţi de expresie, 
cercetare într-o nouă dimensiune a vieţii. 

Pentru că Lilith se află încă în conjuncţie cu Jupiter, iar Marte în fereastra opoziţiei 
cu Chiron, convingerile personale par să ne ducă într-o zonă neplăcută. Mulţi vor fi tentaţi 
azi să generalizeze după un caz particular, după o singură sursă de informaţii, după un 
singur îndemn, o singură percepţie să refuze schimbul constructiv de idei, ci doar o 
comunicare într-un flux unilateral, care îi pune în dificultate atunci când au nevoie de 
feedbach pentru că nu dispun de armonia necesară, nu pot empatiza, nu se pot deschide 
pentru a primi, ci doar pentru a oferi. Înţelegem, astfel, că, dat fiind contextul încă dificil 
indicat mai sus, azi ne pierdem controlul în ceea ce oferim, în ceea ce dăm, în ceea ce 
punem la dispoziţia celorlalţi. Nu este deloc o speculaţie dacă amintim aici şi componenta 
complicaţiilor de natură karmică, cele care survin atunci când orgoliul de a modifica 
mediul pune stăpânire pe aspiraţiile spirituale, amestecând creşterea şi dezvoltarea în 
profunzimile fiinţei, cu extinderea în mediul social, prin relaţii, multitudinea contactelor, 
adică prin cantitate, nu calitate, prin speculaţie, nu aprofundare. 

Prin urmare, 27 martie ne menţine încă în contextul în care încercăm să impunem o 
schimbare mediului, dar nu reuşim în totalitate, nu putem să ne bucurăm pe deplin de 
etapele mici, de cele intermediare, de paşii pe care îi facem pentru că o uşoară dizarmonie 
ne face să ne gândim doar la finalitate, doar la beneficiile finalităţii, nu şi la cele 
intermediare. În felul acesta, vom fi tentaţi azi să ne amintim de eşecuri similare, de frici 
pe care nu le-am împărtăşit până acum, de griji care se activează, nu neapărat în faţa unor 
situaţii reale, ci printr-un stimul, printr-un press buton, printr-un activator. Deşi vom fi 
provocaţi nu vom dispune de susţinerea necesară pentru a înţelege corect derularea 
evenimentelor. Tocmai de aceea, a vinde înseamnă azi a investi, a pune în valoare un un 
obicei, o rânduială, a face public un concept, a beneficia de reclamă. Însă, atât timp când 
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această orientare spre speculaţie nu ne duce spre trecut, nu ne tulbură sentimentele şi nu 
ne convinge că, dacă anterior suita de evenimente a fost asemenea celei de acum, 
obligatoriu finalitatea va trebui să fie şi acum la fel, îndemnul va fi unul care ne va 
destinde, ne va face să ne simţim bine. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne desprinde de ambiţiile pe care 
le-am dezvoltat în trecut şi care ne revin acum în minte pentru ca ele vor stoarce până şi 
ultima picătură de lumină şi energie punând în dificultate discernământul şi obiectivitatea. 
Cel mai câştigat va fi cel care va gândi că întâmplările zilei de azi aparţin doar zilei de azi şi 
nu va dori să le amestece cu trecutul şi nici să le proiecteze în viitor. 

 
Miercuri, 28 martie 

Miercuri 28- 3-2012  1:03    Luna (Gem) Squ [Vir] Mars 
Miercuri 28- 3-2012  4:26    Luna (Gem) Squ (Pis) Chiron 
Miercuri 28- 3-2012  5:37     Sun (Ari) Sex (Gem) Luna 
Miercuri 28- 3-2012  6:14    Luna (Gem) Opp [Sag] Juno 
Miercuri 28- 3-2012  6:43    Luna (Gem) Opp [Sag] Node 
Miercuri 28- 3-2012 12:59     Sun (Ari) Tri [Sag] Juno 
Miercuri 28- 3-2012 18:05     Sun (Ari) Tri [Sag] Node 

 
A doua zi de Gemeni aduce întâlnirea Lunii cu Coada Dragonului, cu regretele sau 

greşelile trecutului, cu faptele ultimelor două săptămâni, cu erorile de judecată, cuvintele 
jignitoare pe care le-am spus anterior când, pe predispoziţiile benefice ce veneau din 
partea planetelor Jupiter şi Venus, ne-am simţit îndreptăţiţi şi când nu am luat în 
considerare variabila Lilith, cea care putea, printr-o lipsă de atenţie sau o răutate ascunsă 
cu mare grijă, să strice totul. 

Relaţia Lunii cu Axa Dragonului devine azi una de compromis pentru că, pe de o 
parte, împlineşte un trigon cu Soarele, lansând mesaje benefice, putere de concentrare, 
atenţie, echilibru în gândire şi linişte, iar pe de alta se opune faptelor constructive, 
viitorului, dimensiunii evolutive a propriei existenţe din teama de neprevăzut sau din prea 
multă agitaţie pe care ne-o alimentăm singuri. 

Până la răsăritul Soarelui se împlinesc deja cinci aspecte, din cele şapte câte sunt 
repartizate acestei zile, asta înseamnă că dinamica interioară, motivaţia, emoţiile sunt 
importante în tot ceea ce urmează să decidem de-a lungul zilei. Dacă mergem pe calea 
emoţiilor, ne vom trezi într-un veritabil tumult social pe care oamenii îl numesc 
„socializare” şi prin care ei înţeleg, nu mobilizarea trăsăturilor interioare pe ideea elevării 
şi rafinării propriei structuri, ci un schimb abundent de informaţii, poate chiar haotic, în 
care toţi vorbesc pe rând şi fiecare se înţelege separat. Această nevoie de agitaţie scoate în 
evidenţă teama de singurătate sau o altă teamă care are la bază, nu o relaţie de tipul „eu 
supravieţuiesc împotriva ta”, ci una de tipul „nu pot să merg fără tine”. Ne putem gândi că 
dependenţa de o prezenţă, adică de un şablon comportamental, prin uşurinţa cu care ne 
ascunde teama de a face de unul singur progrese pune la îndoială seriozitatea înţelegerii, 
curajul de a trăi printre oamenii, fără să ştim ce fel sunt, neputinţa de a construi ceva şi 
plăcerea de a reproduce modele confortabile. 

A fi inspirat de lumina spiritului, a te lăsa în voia unei liniştii subtile care se ridică 
din întuneric asemenea Soarelui, înseamnă a fi deasupra problemelor, a fi stăpânul 
propriilor greutăţi, adică de a fi cu adevărat învingător. Dacă, pe de o parte, careurile pe 
care Luna le împlineşte cu Marte şi Chiron, le duce spre un proces interior încărcat de 
vinovăţie, ce ne tulbură gândurile, emoţiile, ne face să ne îndoim de faptul că putem reuşi, 
opoziţiile pe care Luna le împlineşte în preajma răsăritului cu Junon şi Capul Dragonului 
ne blochează înţelegerea şi nu ne permite să vedem mai departe de teamă, plată imediată, 
susţinere, opresiune, schimbare. 

Pe acest fond afectiv uşor dizarmonic, prin care esenţial va fi „e bine, dar nu aşa 
cum vreau eu” trigoanele pe care Soarele le împlineşte cu Junon şi Capul Dragonului ne 
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îndeamnă la reculegere, la întoarcere din drum, la reanalizarea posibilităţilor, la 
rediscutarea unor condiţii contractuale, rememorare pozitivă, toate cu scopul de a ne ridica 
din negura afectivă care ne-a cuprins încă de ieri. 

Prin urmare, ziua de 28 martie ne pune în faţa unei deviaţii, a unei bucle în 
proiectele, demersurile sau planurile pe care le avem. Combinaţia de noroc şi obstacol, de 
succes condiţionat de revizuire ne aduce în faţa unui nou probatoriu care îi va descuraja pe 
unii. Tocmai de aceea ziua nu este în totalitate benefică şi nici în totalitate negativă, nu 
conferă succesul garantat, dar nici nu ne distruge speranţele, ci ne pune în faţa unei 
simulări care, până la urmă, va avea un final real, cu rezultatele măsurabile în plan social. 

Când Soarele şi Junon sunt în trigon relaţiile personale intră într-o lumină 
favorabilă, prin care oamenii sunt remarcaţi, ideile lor de asemenea, iar buna înţelegere îi 
duce spre un tip de relaţionare armonios, curat, limpede, plăcut. Prin cuvinte sau 
nonverbal se vor îndemna spre a explora noi zona ale înţelegerii, îşi vor recomanda unii 
altora subiecte de discuţie, autori, lucrări sau îşi vor lansa invitaţii spre a petrece timpul 
împreună, spre a-şi suprima teama de singurătate, incertitudinea sau lipsa de perspectivă. 
Pentru că pe aceste unghiuri sentimentul că „împreună este mai bine decât de unul 
singur” devine prioritar retrogradarea lui Junon, nu va complica îndemnurile care se nasc 
din relaţia de trigon, ci le va orienta spre trecut, spre luna februarie sau chiar începutul 
anului când tulburările de gândire şi agitaţia socială au marcat structura emoţională şi i-au 
impus etaloane eronate. Acum ne construim relaţiile pe ideea de „a câştiga” sau „a pierde” 
aşa cum anterior, în primele luni ale anului, eram îndemnaţi spre confruntare. Pe acest 
fond trigonul Soarelui cu Capul Dragonului, ca în cazul trigonului cu Junon, îl transformă 
pe acesta în mediator al Nodurilor, dar şi al relaţiei de opoziţie pe care o construieşte Luna 
prin trecerea ei peste Coada Dragonului. Se poate aminti aici ideea de curaj, progres, 
ridicarea deasupra limitărilor impuse de vechile scheme, vechile metode, vechile obiceiuri, 
de depăşire a unei condiţionări impusă de limbă, tradiţie, mod de percepţie, lege şi 
atingerea unei finalităţi fără a mai trece prin etape intermediare. Rezultatul final al acestei 
construcţii socio-comportamentale se va împlini în vară, la finalul lunii iulie, când Soarele 
va trece peste gradul 7 Leu, punctul reflex al poziţie de acum. 

Această anticipare nu ne va opri însă din a ne consuma şi a face un sacrificiu pentru 
modelul pe care îl avem. Prin Berbec sacrificiul se consumă printr-o explozie, prin degajare 
agresivă şi poate implica distrugere, renunţare, separare într-un ton categoric, imbatabil, 
agresiv, iar asta înseamnă efort, consum. 

În felul acesta, se impune o recomandare, aceea pe care orice înţelept ne-a oferit-o 
ori de câte ori a fost întrebat de evoluţie: respectaţi munca şi nu vă speriaţi de obstacole, 
ele sunt probe, repere pentru gândire, pentru suflet menite să ne convingă că, 
promovându-le, suntem mai buni. Fiinţa Supremă sau entităţile angelice care ne inspiră nu 
au nevoie de probe, dovezi. Noi înşine avem nevoie de rezultatele acestui probatoriu şi doar 
cei care respectă munca şi se simt bine consumându-se, după modelul Universului, într-un 
proces de creaţie continua, pot înţelege apoi trăi în deplinătatea fiinţei lor ca fiinţe 
superioare cu voinţă proprie, călători într-un univers infinit ca expresie şi adâncime. 

 
Joi, 29 martie 

Joi 29- 3-2012 17:04    Luna (Gem) Squ [Pis] Mercury 
Joi 29- 3-2012 20:42 Mercury [Pis] Sex (Tau) Venus 
Joi 29- 3-2012 21:04    Luna (Gem) Tri [Lib] Saturn 
Joi 29- 3-2012 22:55     Sun (Ari) Squ (Cap) Pluto 

 
Sextilul lui Mercur cu Venus ca şi careul Soarelui cu Pluton sunt două aspecte 

majore ale acestei zile care ne încurajează spre a gândi faptele şi a ne opri asupra celor 
importante, spre a extrage din trecut, din experienţele anterioare o învăţătură valoroasă, 
prin care să ne motivăm faptele următoare. 
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Nu putem vorbi însă despre o amplă desfăşurare a gândirii în direcţie exprimării 
sale estetice sau în cea a creării de valori, pentru că Mercur este retrograd în exil, chiar 
dacă Venus se află în afara magnetismului malefic al lui Lilith. Pentru că impusul există, 
interesul pentru frumos, dragoste, echilibru va apărea ca o nevoie de a ne desprinde de 
greutăţi sociale, de tensiuni. În felul acesta, prima parte a zilei va sta sub semnul 
identificării problemelor personale majore şi soluţionării lor în cel mai scurt timp. Ne 
grăbim, poate mai mult decât trebuie, ne pierdem cu firea în soluţii incomplete doar 
pentru a vedea finalitatea şi a ne găsi liniştea pe care ne-am dorit-o de mult. Semnele de 
înţelegere şi apropiere ale acestei zile sunt însă incomplete, oricât de mult am încerca să le 
soluţionăm, iar cele spirituale cu atât mai mult îndreptate spre finalităţi care nu au nicio 
relevantă pentru cunoaştere, nici măcar pentru înţelegere. În Peşti retrogradarea lui 
Mercur aduce teama de nedreptate şi din această atitudine nu se naşte soluţia, ci ne ţine 
captivi în preajma problemei alimentând-o, paradoxal, chiar cu atenţia pe care i-o 
acordăm. 

Luna, în fundal împlineşte în aplicaţia sextilului Mercur-Venus, un careu cu Mercur, 
aducând motivaţiilor un strop de dezamăgire, neîncredere în mijloacele proprii şi, în mod 
paradoxal, ambiţia de a demonstra, de a impresiona un auditoriu, de a capta atenţia, de a 
schimba sensul faptelor, de la a oferi acestora în ultima clipă o calitate remarcabilă sau de 
a transforma întregul context al vieţi sociale într-o piesă de teatru. Actul dramatic al zilei, 
cel puţin în prima parte a sa, va avea o melodicitate aparte în care prin negaţie sau 
explicaţii suplimentare va căuta să se depărteze de esenţial oferindu-şi, totuşi, satisfacţia că 
participă la ceva magnific. Dacă ne referim la existenţa comună întâmplările vin să ne 
convingă că toţi oamenii îşi duc existenţa după interes, după motivaţii subiective şi că 
devotamentul, dragostea, generozitatea sau altruismul sunt doar nişte fantezii. Această 
detaşare de povara comportamentului eludat aduce o sinceritatea plăcută, dar ineficientă. 
Prin această selecţie forţată, înţelegerea se aplică doar comportamentului, nu persoanelor, 
iar confuzia nu-i va afecta pe ceilalţi, ci doar propria persoană ce va deveni vizibilă prin 
aspectul său tensionat, limitat, lipsit de informaţii sau grosolan în comportament. Acest tip 
de generalizare chiar dacă va avea o componentă reală, chiar dacă, într-o anumită etapă se 
va dovedi util, în momentul în care îl raportăm la probleme mai mari, cele ce ţin de 
societate sau rasă umană în ansamblu nu mai are nicio utilitate, nicio relevanţă. 

În plan spiritual, această negaţie pozitivă îl transformă pe omul obişnuit într-o 
maimuţă. El va reproduce finalităţi ale etapelor spirituale după cum înţelege mintea sa, aşa 
cum fetiţa de 6 anişori se încalţă cu pantofii mamei, îi foloseşte fardurile aruncându-şi-le 
pe faţă şi, în ochişorii ei, este deja asemenea modelului. Pornind de la conceptul „Eu sunt 
Acela” sau de la termeni sintetici referitori la timp şi spaţiu mulţi ajung, prin relaţia 
complicată dintre Mercur retrograd din Peşti şi Venus din Taur, dornică de plăceri simple 
şi intense, să-şi atribuie un înţeles fără a parcurge etape şi, desigur, fără a-l proba ca 
rezultat. Raţionamentul este relativ simplu. Când un înţelept spune „Eu sunt Acela” el este 
deja altceva decât era în stadiul existenţei comune. Cel puţin prin această schimbare de 
statut, motivată sau nu de Cunoaşterea sa, el probează faţă de anturaj veridicitatea căii 
sale. Legile complicate ale acestei lumi nu-ţi permit să fii funcţionar la bancă (evident, cu 
toată suita de atitudini complicate ce ţin de orgolii, duplicitate ş.a.m.d.) şi în acelaşi timp 
„Acela”. Când realizezi că eşti Acela mobilul care te-a dus spre bancă şi care te-a ţinut 
captiv în acele necesităţi dispare şi devii Altceva sau te descoperi A Fi Altceva, dar nu ceea 
ce te-a făcut captiv pentru că ai deja experienţa captivităţii şi însuşi raţionamentul pentru 
care ni se cere Cunoaştere şi Evoluţie, cel al experienţei, susţine această idee. 

Raportul dintre sextilul Mercur-Venus şi careul Soare-Pluton reprezintă raportul 
dintre dorinţa de împlinire şi frustrare ce apare în faţa blocajelor ce vin din societate. Omul 
intervine asupra grupului său cu o calitate, cu o trăsătură de caracter, cu un rezultat al 
muncii sale de până acum, iar societatea îl respinge, îi spune că nu este suficient, nu e bun, 
nu reprezintă nimic din ceea ce înseamnă necesitatea colectivă. În felul acesta, traversăm 
careul Soare-Pluton cu o agresivitate mută, deci cu o atitudine de tipul pasiv-agresiv cea 
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care se face vizibilă întâi printr-o rezistenţă faţă de pretenţiile ori exigenţele celorlalţi, apoi 
prin refuzul unei autorităţi şi ajunge în final să îmbrăţişeze o trăsătură de caracter care îl 
ţine captiv în neputinţa sa: tergiversarea. 

Pasionaţii de astrologie ştiu însă că o cuadratură vine cu conflicte interioare, spre 
deosebire de opoziţie care scoate conflictul din intimitate şi-l manifestă în public, în văzul 
tuturor. Asta înseamnă că 29 martie ne aduce în primul rând conflicte interioare, tulburări 
de conştiinţă, descurajări şi o tendinţă de a renunţa la proiectele personale pentru a le 
îmbrăţişa pe ale celorlalţi, nu pentru a că se dovedesc a fi mai bune, ci pentru a ne proteja 
de criticile, acuzaţii gratuite sau eşecuri. 

Prin urmare, 29 martie este o zi de decepţie şi nemulţumire. Chiar dacă de 
dimineaţă suntem în fereastra sextilului Venus-Mercur, în aplicaţia careului Soare-Pluton 
suntem de o săptămână şi greutăţile sociale s-au selectat atât de bine încât speranţa, acolo 
unde apare, este subţire şi superficială, iar bucuriile sunt menţinute prin autosugestie. 
Conştientizarea acestei zile ne spune că suntem înconjuraţi de fals, prefăcătorie şi răutate, 
toate acestea îmbrăcate în hainele interesului, a materialismului, dezinteresului faţă de 
sistemul de percepţie al celuilalt, al zâmbetelor false sau a ajutorului care şantajează. 

Indiferent că se manifestă în sfera vieţii comune sau în cea spirituală, 29 martie este 
un lup îmbrăcat în haine de oaie. Nimic nu vine însă ca noutate, ci se susţine pe ceea ce a 
doua jumătate a lunii februarie a predispus, când Mercur se află în plin tranzit prin Peşti. 
Acum ne vin probleme nerezolvate atunci care se aşează după mecanismul indicat mai sus. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne detaşa de resentimentele 
trecutului. A fi în prezent înseamnă întâi a accepta ceea ce vedem, simţim şi înţelegem 
acum, a fi împăcaţi cu succesul şi eşecul, a fi pregătiţi nu resemnaţi în faţa viitorului, a ne 
aminti că bucuria efortului se susţine pe lecţia muncii, a plăcerii de a depune efort, a 
respectului faţă de cel care prestează o activitate sau faţă de motivaţia sa. 

 
Vineri, 30 martie 

Vineri 30- 3-2012  2:06    Luna (Gem) --> Cancer 
Vineri 30- 3-2012  6:05    Luna (Can) Tri (Pis) Neptune 
Vineri 30- 3-2012 11:37    Luna (Can) Squ (Ari) Uranus 
Vineri 30- 3-2012 12:05    Luna (Can) Sex [Vir] Mars 
Vineri 30- 3-2012 16:37    Luna (Can) Tri (Pis) Chiron 
Vineri 30- 3-2012 20:47    Luna (Can) Opp (Cap) Pluto 
Vineri 30- 3-2012 22:40     Sun (Ari) Squ (Can) Luna (Half Luna) 

 
Ziua de 30 martie vine cu soluţii speciale. În primul rând Luna va părăsi zona 

confortului, a speculei, şantajului sau a teatralizării, a demonstraţiilor lipsite de 
importanţă şi va intra într-o zonă a severităţii, romantismului a munci în echipă, a 
strategiilor constructive şi a soluţionării imediate a ceea ce doare cel mai intens ori acut. 
Intrarea Lunii în Rac o plasează pe aceasta în postura de planetă mediatoare opoziţiilor 
Marte-Chiron şi Marte-Neptun, adică să ofere soluţii pentru lipsa de consecvenţă ori 
pentru revolta împotriva tradiţiilor. Racul este prin excelenţă păstrător al tradiţiilor, având 
o rezonanţă specială cu egregorul naţional fără să se lase sensibilizat de accentele sale 
populiste şi va reacţiona azi la esenţa sa prin exprimare, port, obiceiuri, muzică, dans, 
ataşamentul faţă de locurile natale, faţă de glia strămoşească, faţă de tradiţii. 

În felul acesta, ziua de 30 martie ne va satisface nevoia de stabilitate, curaj şi 
iniţiativă în raport cu grupul de apartenenţă, înaintaşi, valori ancestrale, etape vechi. Aici 
includem şi nostalgia tinereţii, a copilăriei, a perioadelor care ne-au umplut sufletul de 
bucurie şi încântare, care sunt purtătoarele unor mesaje care şi acum ne mai înalţă 
sufletul. 

Trecând de la fariseismul zilei de ieri, la nostalgia vremurilor apuse, omul comun va 
considera că a venit timpul să se aşeze la casa lui, să se oprească din alergat, din efort, din 
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căutat şi să se mulţumească, aşa cum face înţeleptul, cu ceea ce are, cu ceea ce Bunul 
Dumnezeu i-a dat, cu ceea ce a reuşi să-şi adune de-a lungul vieţii. 

Între trigonul Lună-Neptun şi opoziţia Lună-Pluton, conştiinţă individuală pare să 
treacă printr-o simulare, cea a transformării esenţiale. Ne gândim că această deplasare este 
doar simulată pentru că finalitatea (careul luminariilor împlinit seara, aproape de finalul 
zilei), ne va pune în faţa unor complicaţii personale, ca şi cum nu am înţeles nimic din ceea 
ce ni s-a întâmplat peste zi, ca şi cum viaţa ne-a transformat în nişte răsfăţaţi care aşteaptă 
doar să primească şi cărora mulţumirea le este dependentă doar de acest sens, doar de 
această direcţie a fluxului informaţional. 

În realitate, viaţa, aşa cum o vom percepe azi, se va dovedi din nou foarte complexă, 
iar atracţia către trecut va însemna, de fapt, atracţia către valori stabile, care se vor 
manifesta printr-o acută nevoie de stabilitate. Nevoia de stabilitate apare atunci când 
individului se situează în punctul opus, adică atunci când traversează faze neplăcute de 
transformare, când experimentează durere, nemulţumire, agresiune, când se confruntă cu 
neajunsuri sau când este blocat în procese pe care nu le înţelege şi, deci, nici nu şi le poate 
depăşi. A trece de la trigon la opoziţie, înseamnă a pune în valoare un talent şi a întâmpina 
din partea anturajului refuz sau respingere, prin exploatarea unor greşeli, prin neputinţa 
de a găsi cel mai bun canal de comunicare, prin cercetarea elementelor neesenţiale. Având, 
însă, ca lumină, ca făclie, talentul, deci a beneficia de rezultate care, prin probatoriu, 
dovedesc că au împlinit corect un proces, primesc vibraţiile zilei ca pe un gol de putere. Nu 
mai pot merge corect, nu mai pot primi lumina soarelui cu aceeaşi bucurie, mâncarea nu 
mai are gustul ştiut, iar prietenii, parcă, nu mai sunt aşa cum erau pe vremuri. Aşa îşi dau 
seama că viaţa lor s-a schimbat, că mai important este ceea ce s-a împlinit, ceea ce a fost, 
pentru că viitorul, evenimentele ce urmează să se consume vine spre noi cu o mare 
nebuloasă, cu o formă de incertitudine pe care nici pe aceasta nu o putem încadra. Golul, 
dispersia de forţe, cea pe care o experimentăm azi are o finalitate - careul Lună-Soare – 
care se împlineşte în aplicaţia sextilului Lună-Lilith ceea ce înseamnă asociere negativă, 
tulburare a gândirii, atitudini tendenţioase, regrete şi mai mari decât am avut la începutul 
săptămânii, impurificare prin criză de nervi sau iritare, irascibilitate. 

A trece de la talent la dezamăgire, înseamnă azi a ne întoarce la valorile ancestrale, 
la limba vorbită în copilărie, la alinturile care ne-au bucura primii ani de viaţă, la 
distracţiile din tinereţe sau la aspiraţiile care ne-au mobilizat în anumite momente ale 
existenţei. Putem traversa o anume încredere în sine, însă ea este susţinută pe 
autoindulgenţă, ca atunci când ne amăgim singuri că suntem apreciaţi, valoroşi sau vom fi 
apreciaţi pe măsura valorii închipuite. 

Prin urmare, 30 martie se întinde în faţa noastră cu chipurile pe care le-am avut în 
trecut, cu puterile pe care le avem cândva şi ne vom aştepta să obţinem aceleaşi rezultate, 
aceleaşi aprecieri. Azi nu se va întâmpla aşa ceva, nu vom putea să ne ridicăm nici măcar la 
nivelul stabilităţii afective pentru că a fi prieten cu războiul (sextil Luna-Marte retrograd), 
dar a nu face faţă unei confruntări (opoziţie Luna-Pluton) nu face decât să erodeze 
încredere în sine, autocontrolul, stabilitatea profesionale, criteriile de colaborare sau 
bucuriile vieţii. 

Oamenii comuni traversează o zi cu pierderi de valori, în care uitarea, le va fi mai 
aproape decât înţelegerea şi pentru a o ascunde sau a o compensa se vor apropia cu 
nostalgie de evenimentele trecute. Dacă din trigoanele sale cu Neptun şi Chiron, Luna 
transpare ca o nimfă învăluită în mister capabilă de mari sacrificii, dovedind putere şi 
efervescenţă pe cât de senzuală şi ingenuă pare, prin relaţiile de sextil cu Marte retrograd şi 
opoziţie cu Pluton ea devine vulnerabilă la reproşurile anturajului său la absenţa vreunui 
feedback aducând zilei abandonul ca trăsătură definitorie. 

Cei care sunt prinşi într-un proces de autocunoaştere, care se preocupă în 
permanenţă de evoluţia lor, care doresc să-şi modeleze caracterul pentru a face puterea 
personală identică purităţii şi rafinamentului trăiesc azi confuzii teribile. Dacă pentru omul 
comun careul Lună-Uranus aduce întâlnirea cu teama care îi este de altfel foarte familiară, 
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cel care a depus efort să se hrănească cu linişte atinge azi un moment de tulburare 
sufletească, de dizarmonie care îl va contraria. Va fi însă nevoie să-şi dovedească talentul 
pe care şi l-a cultivat detaşându-se de agitaţia şi promiscuitatea vieţii cotidiene. 

Recomandarea acestei zile este aceea de a accepta provocarea de a face dovada 
priceperii, de a ne arăta transparenţi faţă de ceea ce suntem cu adevărat, aşa cum ne învaţă 
Cezar Petrescu: „Un om trăieşte prin gând, pentru un gând. Dar gândul nu-şi capăta 
realitatea decât prin faptă.”  

 
Sâmbăta, 31 martie 

Sambata 31- 3-2012  0:58    Luna (Can) Sex (Tau) Lilith 
Sambata 31- 3-2012  3:41    Luna (Can) Sex (Tau) Jupiter 

 
Deşi ar fi trebuit să fie o zi de analiză, pentru că, în definitiv, este ultima zi a lunii, 31 

martie, ca şi cea de mâine, 1 aprilie, ne pregătesc pentru a face faţă influxurilor astrale ale 
săptămânii viitoare, care încep, încă de marţi, 3 aprilie, cu conjuncţia Lună-Marte pe 
Fecioară, şi care vor lansa confuzia că puterea care transpare din această fuziune de forţe 
seamănă cu ceea ce am experimentat în zilele de joi şi vineri ale acestei săptămâni. Din 
nefericire, săptămâna următoare, Saturn, care va trimite sextile la această conjuncţie şi 
trigoane planetei Neptun, nu va putea media conflictul, făcându-l oarecum identic celui de 
acum. Spun aceste lucruri acum pentru că predispoziţiile ce încep de marţi se încadrează în 
nişte directive pe care le facem acum. Sub deviza „Încep să fac, deşi nu ştiu dacă pot 
termina. Poate vin vremuri mai bune!”, care ne este, de altfel, foarte cunoscută multora 
dintre noi, ascunde o proiecţie în spaţiul săptămânii viitoare, deci nu foarte departe în 
viitor. 

Azi Luna cu Lilith şi apoi cu Jupiter împlinesc pe rând câte un sextil convingându-
ne ca această amânare, această perspectivă este una cât se poate de sustenabilă, cu atât mai 
mult cu cât schema deziluziilor abordată anterior ne convinge că oricât de mult ne dorim 
nu mai putem reedita trecutul, deci viitorul este singurul în măsură să ne îndeplinească o 
solicitare formulată acum. Dacă în faptele comune a impune o amânare nu presupune 
niciun pericol, a angrena în această ezitare proiect de anvergură şi care de rezultatul lor 
depind mulţi oameni, poziţii profesionale, relaţii sociale, înseamnă a refuza realitatea, a ne 
dispensa de simţul concretului printr-un îndemn venit din anturaj care ne spune „Lasă pe 
mâine ce nu poţi face azi”. Înţelepciunea populară ne învaţă că niciodată nu e bine să laşi 
pe mâine ceea ce poţi termin acum, adică să iei în serios prezentul pentru că dacă prezentul 
nu există în echilibru, nici ceilalţi doi timp, trecutul şi viitorul, nu pot exista în armonie. 

Relaţia dintre Rac şi Taur se poate transforma azi în relaţia dintre secret şi mister, 
adică dintre ceea ce nu trebuie împărtăşit şi ceea ce nu poate fi descoperit. Omul comun nu 
poate face uşor diferenţa între acestea şi nici nu se preocupă. Puţin îi pasă lui dacă există 
sau nu o diferenţă între mister şi secret. 31 martie, pentru că Lilith şi Jupiter care sunt încă 
într-o conjuncţie periculoasă pentru sănătatea fizică, mentală, pentru escapadele celor 
tineri sau ieşirile din ritm ale celor în vârstă, se va dovedi compromiţătoare. Sextilele nu 
vor aduce împăcare sau linişte, nici disponibilitatea pentru a asculta şi înţelege, ci o 
curiozitate periculoasă în a sonda şi apoi compromite secretele cuiva, în a transforma 
misterul într-un element de proastă factură care trebuie desconsiderat sau folosit ca sursă 
de batjocură. 

Prin urmare, ultima zi a lunii ne aduce în faţă ideea că nimeni nu se poate declara 
învingător înainte de vreme. Azi multe dintre schemele sigure ale întregii săptămâni se pot 
reconfigura, multe dintre valorile stabile sau finalităţile pe care le-am atins recent se pot 
modifica într-o revizuire, într-o preschimbare a etapelor ca şi cum mai este nevoie de un 
detaliu, de o dovadă, de o informaţie sau de o relatare. Sextilele Lună-Lilith şi Lună-
Jupiter conţin în ele sămânţa preschimbărilor prin răscolirea secretelor, a misterului, a 
elementelor care trebuie ţinute departe de ochiul celui care nu are cu informaţia sau 
întâmplarea respectivă o legătură directă. 
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 Cercetarea propriului mod de a fi şi sondarea lui încă de la începutul săptămânii ne 
poate proteja azi de la reacţii neobişnuite de înclinaţie spre a spune ce nu trebuie, de a ne 
asocia cu oameni care ne complică existenţa pentru că sunt pe nivele diferite de 
cunoaştere. Fie că este vorba despre cei care ne sunt inferiori ca înţelegere sau nivel de 
cultură, fie că ne sunt superiori, fluxul informaţional care merge din direcţia celui puternic 
spre cel slab pentru a-l expune, va fi activ întreaga zi. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a considera asemenea lui Descartes 
că „bunul simţ este însuşirea, puterea de a judeca bine şi de a distinge ce-i 
adevărat de ce este fals”, nu un imperator care le spune celorlalţi ceea ce este bine şi ceea 
ce este rău. 

 
Duminică, 1 aprilie 

Duminica  1- 4-2012  1:12    Luna (Can) Tri [Pis] Mercury 
Duminica  1- 4-2012  6:32    Luna (Can) Squ [Lib] Saturn 
Duminica  1- 4-2012  7:19    Luna (Can) Sex (Tau) Venus 
Duminica  1- 4-2012 11:35    Luna (Can) --> Leo 
Duminica  1- 4-2012 20:42    Luna (Leo) Tri (Ari) Uranus 

 
Finalul săptămânii ne aduce trecerea Lunii din Rac în Leu şi împlinirea a patru 

unghiuri, trigon cu Mercur, careu cu Saturn, sextil cu Venus şi trigon cu Uranus. 
Chiar dacă împlineşte şi un aspect cu Uranus ziua nu are nimic original şi va lăsa 

impresia că evenimentele sunt desprinse dintr-o schemă construită încă de la începutul 
săptămânii sau poate chiar de la începutul lunii anterioare. A împlini un trigon Lună-
Mercur în plină noapte înseamnă a face apel la o memorie involuntară, a accesa forţele 
puternice ale subconştientului şi a impune acestora comenzi pe care apoi în timpul zilei, la 
lumină, să le execute. Acest proces este cunoscut de pasionaţii de ezoterism ca fiind unul 
creator de valori şi el ţine de plasarea percepţiei la limita dintre somn şi veghe pentru a 
atinge elementele abstracte şi, deopotrivă, puterea acestora, şi a le implementa la nivelul 
vieţii individuale.  

Aceasta este o zonă a inspiraţiei de care beneficiază cei care cad în visare sau cei 
care consideră că somnul îi inspiră. De asemenea, anumite substanţe psihedelice conduc 
starea de conştienţă spre acest sector însă efectele secundare, cele care slăbesc rezistenţa 
corpului, evidenţiind faptului că nu e pregătit, ne pun în situaţia de a transforma dorinţa 
de mai bine, de superioritate într-o corvoadă, într-un proces de degradare accentuată care 
poate duce în mod inevitabil la moarte. 

Careul Lună-Saturn, împlinit în separaţia trigonului Lună-Mercur ne duce cu 
gândul la ceea ce se află dincolo, la puterea sufletului său la slăbiciunile acestuia pe care 
oamenii nu au cum să le cunoască decât când le explorează. Având parte de un Mercur 
retrograd exemplul personal, experienţa personala nu va fi bună, nu va fi suficientă, nici 
plăcută, ci fiecare va considera că este mai comod să se îndrepte spre experienţele 
celorlalţi. Numai că azi, ca de multe ori de la începutul anului încoace, socoteala de acasă 
nu se prea potriveşte cu cea din piaţă şi speranţa, visul, aspiraţiile sau certitudinile ne 
îndreaptă spre suferinţe şi decepţii şi mai mari. 

De asemenea, trebuie să luăm în considerare că finalul lui martie a venit cu o 
neobişnuită schimbare de situaţie, că tot ceea ce a fost distrus să se ridice din propria 
cenuşă, nu pentru a se schimba ordinea, structura sau rândurile, ci pentru că ne-am cam 
grăbit să punem etichete şi să ne declarăm, înainte de vreme, învingători. Noaptea de 
sâmbătă spre duminică este plină de frământări şi, spre ziuă, rezultatele ne vor duce spre 
necesitatea de a pune în aplicare ceea ce gândim sau primim ca informaţie. 

Pentru că toate aceste predispoziţii vin când Luna se află încă în domiciliu ele vor fi 
luate în serios. Acordându-li-se acestora credibilitatea necesară evenimentele vor lua o 
tentă pătimaşă, severă, ca şi cum întreaga zi ne vom afla în faţa unui ultimatum. 
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Trecând în Leu când efortul şi tensiunea sunt mai mari dorinţa de putere, de 
impunere, de a devia înţelesul spre un sector subiectiv poate suna a dreptate fără dreptate 
sau a oboseală majoră. În ambele cazuri corpul fizic este cel care are de suferit prin slăbire, 
epuizare, lipsa poftei de mâncare sau atenuarea simţurilor. Finalitatea acestora este una 
puternică, menită să-l convingă pe cel în cauză că rezolvarea a venit în momentul în care a 
decis să renunţe la amânare. Această deschidere către acţiune imediată va oferi senzaţia de 
putere, de libertate, de curaj care va cere anturajului respect, atenţie, aprobare sau o altă 
formă de plată. 

Prin urmare, ultima zi a săptămâni ne pune în faţa unor situaţii delicate. Pe de o 
parte ne aduc în faţa unor regrete menite să ne mustre conştiinţa că repezeala, lipsa 
maturităţii sau a judecaţi au făcut din acest final al săptămânii un sector periculos, cu 
întoarceri la eşecul anterior, la modul de viaţă din trecut, la greşelile sau sărăcia de 
altădată. Pe de altă parte, efortul depus sub impusul unui moment de inspiraţie care ne 
cuprinde din timpul nopţii ne poate oferi rezultate speciale, înclinaţie spre nou, pe care le 
vom valorifica destul de bine şi care vor spori respectul faţă de sine, încrederea în forţele 
proprii, stima de sine, nevoia de a primi un feedback pozitiv, de a fi recompensaţi, 
apreciaţi. 

Efortul intens, nu doar cel al acestei săptămâni, ci şi cel al săptămânilor anterioare, 
poate aduce acestei zile afecţiuni puternice, în salturi, ce pot debuta cu dureri de cap, de 
picioare, cu oboseala accentuată sau cu tensiune nervoasă. 

Ultima zi a săptămânii cere însă mai multă seriozitate decât suntem noi dispuşi să 
oferim şi ne recomandă să ne orientăm gândurile şi trăirile spre o zonă a calmului şi 
echilibrului. Cei care lucrează cu energia care sunt angrenaţi într-un proces de creştere 
interioară se vor preocupa azi mai mult de misiunea pe care simt ca o au, de sarcinile 
spirituale pe care şi le atribuie singuri. Şi ei, ca şi oamenii comuni sunt avertizaţi să 
privească cu detaşare influxurile acestei zile pentru că patimile azi pot trece uşor drept 
pasiuni. 
 
 

Săptămâna 2  - 8 aprilie 2012 

 
 

Săptămâna 2-8 aprilie nu va conteni să ne surprindă cu aspecte interesante care ne 
vor mobiliza, întâi,  acumulările materiale, apoi experienţele de viaţă pentru ca în final să 
ne trezim în faţa unui interogatoriu, la propriu, adică să dăm socoteală pentru ceea ce am 
făcut de la începutul anului până acum sau, la figurat, să ne consumăm într-un dialog 
interior puternic şi epuizant. 

Marţi, 3 aprilie, Venus va intra în Gemeni, dar va avea grijă ca pe ultimul grad, adică 
de luni seara până marţi la 18:17, când îşi schimbă semnul, să ne tulbure nevoile materiale 
convingându-ne că avem ceea ce nu ne trebuie şi ne lipseşte ceea ce ne este esenţial. Pe 4 
aprilie, miercuri, Mercur revine la mersul direct. Din această cauză zilele de 3 şi 4 aprilie 
sunt zile stranii, în care multe dintre cele care trebuie să se finalizeze se opresc, stagnează, 
sunt amestecate printre evenimente care nu au importanţă, invocându-se lipsa de timp sau 
nevoia de relaxare, fără prea mult discernământ. Discernământul va fi de altfel o altă 
problemă a acestei săptămâni şi el se va eroda sau va fi pus la încercare într-un mod 
neplăcut pentru cei care l-au exersat până acum în ultimele trei zile ale săptămânii. Zilele 
de 6, 7 şi 8 aprilie, marcate fiecare de câte un careu destul de periculos, ziua de 6 are 
conţine chiar două, se joacă cu ideile şi sentimentele, cu minţile şi destinele oamenilor într-
un mod care mai mult va speria decât va compromite. Luna aprilie este însă mai puţin 
agresivă la capitolul evenimente decât primele trei luni ale anului, dar mesajele sale, 
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diferite de ceea ce s-a întâmplat din ianuarie până acum, au cu fiecare zi un crescendo 
special, ca şi cum ceva important este pe punctul de a se împlini. În aprilie acel „ceva” nu 
se va împlini, dar în luna următoare, da. 

În această săptămână viaţa ne pune la încercare răbdare, seriozitatea, calitatea 
intenţiilor şi oricât de neplăcut ar fi, ne vom oglindi în toate acestea nemaiputându-ne 
ascunde în spatele celorlalţi, nici măcar a funcţiei. Totuşi, nu se poate vorbi încă de 
transparenţă, pentru că sinceritatea este uşor disimulată de apelul la trecut, la obiceiuri, 
experienţe anterioare, la un mod de a fi lucrat, exersat în timp şi, puternica determinare a 
acestei direcţii, să îi convingă pe unii că „frica păzeşte bostănăria”. Este importat de înţeles 
din această săptămână nu cât de grea ne este viaţa, nu cât de puternice ne sunt încercările, 
ci cât de important este să ne desprindem de ceea ce atârnă, de ceea ce ne prisoseşte, de 
ceea ce ne strică întregul, pentru a face loc elementului constructiv. Pentru că rolul nostru 
este acela de a trăi, nu de a judeca viaţa, să ne prindem în această horă a muzicii cosmice 
şi, cine ştie, poate într-o zi, când nu vom mai fi atât de denşi, atât de grei, ne vor creşte 
aripi. 

 
Luni, 2 aprilie 

Luni  2- 4-2012  2:14    Luna(Leo) Tri [Sag] Juno 
Luni  2- 4-2012  2:24    Luna(Leo) Tri [Sag] Node 
Luni  2- 4-2012  9:19    Luna(Leo) Squ (Tau) Lilith 
Luni  2- 4-2012 11:11     Sun (Ari) Tri (Leo) Moon 
Luni  2- 4-2012 12:18    Luna(Leo) Squ (Tau) Jupiter 

 
Cu Luna aprilie intrăm într-o zonă de respiro în care predispoziţiile astrale rezervate 

acestui an nu mai sunt atât de incisive şi nici atât de categorice cum sunt cele rezervate 
întregului an. Lunile aprilie şi mai sunt, aşa cum indicam în „2012 – un an al extremelor”, 
luni de creştere în care amplitudinea evenimentelor ne duce spre o nouă serie de fapte, ce-
şi au detenta acum, în aprilie, şi care vor dovedi o uşoară creştere în luna mai. Integrată 
perfect în predispoziţiile acestei luni, ziua de 2 aprilie ne introduce într-o zonă a indeciziei 
pozitive. Fiind în Leu, Luna va împlini aspecte negative doar cu planetele din Taur, doar cu 
Lilith şi Jupiter, încurajându-i pe pe oameni să se certe cu trecutul, cu relaţiile vechi, cu 
prietenii de încredere, să le critice pornirile, să se arate nemulţumiţi de tipul de relaţie pe 
care îl dezvoltă. Aceasta se întâmplă pentru că se intră într-o zonă de linişte cu ritmul alert 
al lunilor anterioare. Unii chiar nu se mai pot opri din griji şi tensiuni, nu se mai pot 
tempera din a-şi face procese de conştiinţă pe marginea faptelor pe care nu le-au putut 
coordona, viciilor pe care nu şi le-au putut controla sau dorinţelor care i-au dus la uzură 
intensă. 

Prima zi a săptămânii, pentru cei care sunt educaţi să se controleze şi să nu dea curs 
tuturor pornirilor ce le vin din minte sau corp, este o zi de iubire şi înţelegere, de 
descoperire a sufletului într-un nou context, prin conjuncturi noi. Acest contact cu 
noutatea, prin trigonul luminariilor, devine un element de creştere şi dezvoltare. Oricât de 
stresaţi pot fi, azi, oamenii, în special în preajma prânzului, descoperă sentimentele calde, 
prietenia, dragostea, buna convieţuire, înţelegerea şi sacrificiul, cele care, de altfel, sunt la 
baza creşterii şi dezvoltării umanităţii. Dacă vor putea să facă o clară distincţie între 
societate şi umanitate, între gruparea oamenilor pe afinităţi sau interese şi fuziunea 
energetică în care s-a integrat prin naştere, atunci vor putea să aleagă între a se consuma 
pentru un interes materialist şi a se preocupa de cele esenţiale sufletului sau relaţiilor de 
prietenie. 

Ba e caldă, ba e rece, ba e prea frig, ba e prea cald, ba se vorbeşte corect, ba se 
compromite o întâlnire prin cuvinte nepotrivite, toate cestea într-un cadru care nu instigă 
nici la bine nici la rău, ci se desfăşoară într-o atmosferă de linişte stranie, cum nu suntem 
obişnuiţi să avem parte. 
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Până dimineaţa Luna va face un inventar al celor ce s-au întâmplat până acum, 
neputând să medieze tendinţa Nodurilor, dar împlinind aspecte pozitive cu acestea şi, 
implicit, cu Junon, îndemnându-ne să facem apel la reguli de bună practică, la ascultare, la 
voinţă sau, conjunctural, la sfaturi, recomandări, sugestii, iar pe o partea dintre acestea să 
le şi punem în aplicare. 

Cei care lucrează cu energia, care caută Adevărul prin efort sistematic vor fi mai 
receptivi azi la careurile Lunii cu Lilith şi respectiv Jupiter pentru că sistemul lor nu 
lucrează pentru a construi un confort, ci pentru a explora, descoperi, cuceri, afla, cunoaşte, 
adică se află într-un proces de mobilizare, deci luptă pentru atingerea unui ideal. Între 
nevoia de linişte pe care să o trăiască azi, dezvoltată de omul comun, cel care doreşte să se 
cunoască, îşi întâlneşte azi cauzele tristeţii şi nemulţumirii printr-o atingere a gândurilor 
pe care şi le-a refuzat şi prin reluarea unor conexiuni din care va înţelege că de aceste 
gânduri care le apar încă de dimineaţă sunt legate anumite categorii de persoane, adică 
sunt atraşi, pe principiul rezonanţei, oameni de o anumită factură. 

Între normal şi neobişnuit, între firesc şi autodepăşire există un val de predispoziţii 
care se adresează creatorilor, celor care sunt inspiraţi şi care fac din creaţiile lor mijloace 
de preamărire personală, ridicare a egoului, consolidare a energiilor false. Aceştia se simt 
azi încurajaţi să producă, să creeze ceea ce în timp se va dovedi a fi steril, fără posibilitatea 
de a valorifica, de a primi o apreciere pe măsura gândirii lor de acum. Fiind pe falia dintre 
normal şi neobişnuit, orice înţelegere, orice aprofundare sau orice explorare va durea şi va 
spori dezamăgire cu cât de multă bunăstare sau inspiraţie atinge. 

Prin urmare, 2 aprilie devine o zi care, într-o transpunere poetică, ar suna drept o zi 
a „răsunetului mut”, adică un strigăt care nu mai este întreţinut de o conjunctură socială, 
că nu mai este menţinut de lumină, cunoaştere sau devenire, ci de programe vechi, de 
frânturi de informaţii pe care nu le putem abandona, nu le putem dizolva pentru a privi 
înainte. Azi intrăm în perioada în care tensiunea astrală se domoleşte, iar predispoziţiile 
agresive născute din fuziuni negative ale planetelor se depun, se decantează, nu mai 
acţionează dinamic, apăsător, ci personalizat, după cum ne-au fost gândurile şi intenţiile 
de la începutul anului până acum. 

Putem să spunem că azi, în această primă zi a săptămânii, multe le vom face în 
continuare din inerţie, în virtutea valului, din neputinţa de a ne opri, de a ne odihni, relaxa, 
de a ne rezerva timpul pentru a înţelege liniştea şi a o alterna cu dinamism pentru a 
construi forţe, asemenea naturii. 

Nu trebuie însă considerat că totul devine calm şi de neatins. Soarele încă se află în 
careu cu Pluton, iar azi Luna trece şi ea prin careul cu Lilith, asta înseamnă că luminariile 
sunt agresate, fiecare în felul său, de câte un aspect malefic. Dacă energia vitală (Soarele) 
este pusă în faţa unui viitor incert, în care ni se cere să lăsăm în urmă proceduri şi scheme 
de gândire folosite de la începutul anului până acum, grupul, direcţia maselor, atenţia lor 
(Luna) vor fi orientate spre scandal, spre a se relaxa şi destinde prin indecent, vulgaritate, 
grosolănie, bârfă, lene. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa de decenţă, nu în a 
explora limitele acesteia, ci de a o trăi cu intensitate şi a ne refuza tendinţa de a transpune 
abstractul ad literam în viaţa comună şi a da naştere absurdului, asemenea personajului 
din cugetarea lui L. Blaga: „Un copil voia să scoată peştele din apă - să nu se înece!”. 
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Marţi, 3 aprilie 
Marti  3- 4-2012 11:56    Luna(Leo) Sex [Lib] Saturn 
Marti  3- 4-2012 16:46    Luna(Leo) Squ (Tau) Venus 
Marti  3- 4-2012 16:52    Luna(Leo) --> Virgo 
Marti  3- 4-2012 18:17   Venus (Tau) --> Gemini 
Marti  3- 4-2012 20:32    Luna(Vir) Opp (Pis) Neptune 

 
Încă din seara zilei anterioare Venus a intrat pe ultimul grad al domiciliului său 

(Taur) căutând să ne convingă că toate valorile pe care le deţine (cât de corect este să 
vorbeşti sau să te porţi într-un anumit fel, să utilizezi un anumit accesoriu vestimentar, să 
te armonizezi cu ceilalţi prin statut sau prin a uza de privilegii) trebuie apreciate la scenă 
deschisă. Azi, când Luna trece prin sextilul cu Saturn retrograd şi careul cu Venus, 
frumoasa zeiţă, îşi uită manierele şi se preocupă în mare grabă de ceea ce nu a finalizat, de 
proiecte neterminate şi se consumă în interacţiuni care să-i aducă la lumină puterea şi 
strălucirea pe care a avut-o în ultimele săptămânii. Azi sentimentele nu sunt la cotele cele 
mai bune, nici dimineaţă, când Venus se află pe gradul anaretic din Taur, şi nici în a doua 
parte a zilei, când va trece în Gemeni şi când ar fi trebuit ac măcar o parte dintre probleme 
să se mai domolească, pentru că în acest interval Luna îşi împlineşte opoziţia sa cu Neptun 
la care a lucrat aproape toată ziua. Cum o dai, cu o întorci, tot nu ieise bine şi orice am face 
nu putem fi mulţumiţi de nimic şi, de asemenea, la rândul nostru, nu putem să le intrăm în 
voie celorlalţi cu absolut nimic. 

Luând în considerare toate acestea putem numi ziua de 3 aprilie ca fiind una 
încărcată de explicaţii lipsite de sens, plină de evenimente care nu duc nicăieri, dar care au 
aparenţa celor serioase, severe. Azi este explorată vocea, ideea, voinţa şi depozitele pe care 
le-am acumulat în ultima vreme. Fie ca asta înseamnă achiziţia unui bun, fără a ne fi 
necesar în mod curent, fie că el este dorit cu intensitate, însă raţiune traiului dificil opreşte 
impulsul, dinamica acestei zile ne aduce, până când Luna îşi schimbă semnul (16:42), o 
intensitate lipsită de control, apoi, spre seară ea devine mult mai calculată, mai rece, mai 
distantă chiar dacă va părea la fel de mult atinsă de ambiţie. 

În felul acesta, înţelegem că a doua zi a săptămânii este o zi a orgoliilor. Cu Venus pe 
ultimul grad al zodiei Taur, cu Soarele în separaţia careului cu Pluton şi cu Luna păstrând, 
în prima parte a zilei, memoria careurilor de ieri cu Lilith şi respectiv Jupiter, întregul 
caracter al Micului Benefic din domiciliul său este răstălmăcit şi fiecare pas pe care îl vom 
face în direcţia reconcilierii, acceptării, temperării sau soluţionării va fi evaluat într-un 
mod greşit, ca o ultimă picătură a unui comportament eronat de care am dat dovadă în 
ultima perioadă. Unii vor spune că e vorba de buna creştere, de bun simţ, de autocenzură 
sau că toate acestea azi nu mai pot fi valabile, nu-şi mai dovedesc utilitate, nu mai stau în 
picioare pentru ca raţiunea de a trăi implică şi a le construi, dar şi a le abandona. A renunţa 
la reguli benefice, invocând schimbarea, aducând ca principal argument o trăsătură 
esenţială care a stat la baza creării acestora valori, dar, acum, folosit în a justifica 
decepţiile, deviaţiile comportamentale, erorile de gândire, autosuficienţa, înseamnă a 
decădea sau a lua contact cu o realitate a unui element care nu a fost construit de suita de 
evenimente astrale, ca rezultat al unor demersuri cosmice,  ci de voinţa proprie, prin egoul 
fals. 

Trecând în Gemeni, Venus aduce o notă de prospeţime evenimentelor, ducându-le 
spre jovialitate şi bucurie, spre mondenitate şi superficialitate. Dacă toate acestea pot avea 
o latură pozitivă în mod izolat, elementul general al tranzitului lui Venus în Gemeni, 
despre care ştim că nu este chiar atât de bun, acum va fi cu adevărat benefic şi ne va 
îndemna să nu luăm totul în serios, să privim cu un oarecare umor situaţia dată şi să 
căutăm să ne sustragem responsabilităţii ori a greutăţilor care sunt, aşa cum ştim din 
analiza generală a anului, inoportune. 

Trecând în acest registru al teatralităţii, oamenii pot uşor mima dragostea pentru 
frumos, plăcerea de a savura rafinamentul, de a înţelege ideea, sensul acesteia, dar de a se 
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situa într-o totală desprindere de conţinut ori de trăire. Acolo unde greutăţile vieţii sunt 
peste putere de complicate, unde arborele vieţii se ridică încet cu tot cu noroi este nevoie 
de un vânt proaspăt, de un vânt rapid, care să ajute, doar pe moment, adică să usuce 
trunchiul, să dezvelească adevăratul conţinut al evenimentului sau al vieţii, să înlăture, fără 
resentiment sau ataşamente, noroiul. În niciun caz, vântul în sine nu reprezintă 
rafinamentul, el doar îşi menţine calitatea de erodare pe care o aplică prin însăşi natura sa, 
însă în acest moment, pe aceste predispoziţii efectul muncii sale va părea altfel decât este 
în general. 

În felul acesta, ziua, în special a doua parte a sa, ni se va înfăţişa ca una categorică în 
privinţa frământărilor existenţiale, metafizice, dar şi în direcţia continuării unui demers 
care are nevoie de o pauză, care nu se poate finaliza acum, când credeam că îi este sortit să 
se încheie. Acum, pentru că acest moment îl analizăm, viaţa are nevoie de menţinere, 
repaus, retragere, odihnă, temperare, chiar dacă asta înseamnă a opri din dinamism şi 
binele, nu doar răul. De aceea opoziţia Lună-Neptun care predispune în general la 
tulburări de concepţie, de optică, vine cu o negaţie a negaţiei, adică aduce o dezamăgire a 
dezamăgirii, opreşte programul negativ, dar, din nefericire, opreşte şi voinţa care, din lipsă 
de educaţie, este ţinută captiv în acest mecanism. Oameni care, în general, s-au mobilizat 
doar în cazuri de forţă majoră, în momente de maximă tensiune, care îşi ţin întins firul 
voinţei doar când sunt presaţi de un factor extern, nu şi dintr-o motivaţie de natură 
interioară, se văd acum atinşi de pasivitate, nepăsători la ceea ce se întâmplă în jur, poate 
chiar şi faţă de propriile proiecte, pentru că, detaşându-se de probleme, de sursa 
nemulţumirii, a stresului sau a durerii, se eliberează şi de mobilul care i-a dus spre acest 
tip de experienţă, de elementul care le putea garanta fie nota personală a acţiunii, fie 
succesul acesteia. 

În rest, bucuria şi jovialitatea, mobilitatea specială care ne vin dinspre Gemeni, ne 
încurajează să ne implicăm în tot ceea ce înseamnă comerţ, a vinde şi a cumpăra, a face 
schimb de obiecte, idei, a împărtăşi din experienţele proprii şi a primi în schimb atenţie şi 
admiraţie, a face public ceva, chiar dacă nu este însă în stadiul final. Ştim însă din 
astrologia relaţională că Gemenii au un conflict puternic cu Peştii şi Scorpionii, că aceste 
semne de apă, dependente de probatoriu, de dovezi ale sentimentelor şi stabilităţii prin 
ceea ce reprezintă (vârful de lance a-l Gemenilor este acela de a pune semn de egalitate 
între "eu sunt","eu deţin", "eu pot", "eu fac") pun în dificultate terenul instabil pe care se 
mişcă această zodie, lipsa lor de stabilitate, dezinteresul faţă de profunzimea mesajelor în 
avantajul manipulării informaţiei într-un mod ameţitor, rapid şi eficient. Dacă Peştii, adică 
evenimentele ce s-au consumat în special în lumea martie, au de învăţa de la Gemeni cum 
că se poate orice cu mai puţin consum, cu mai puţină implicare, fără prea multe complexe 
sau pregătiri speciale, Scorpionul va fi în permanenţă fascinat de isteţimea lor, de viteza de 
reacţie, de uşurinţa cu care plutesc deasupra oricăror probleme şi cu care nu se implică în 
nimic serios. Translatând acestea în zona astrologiei previzionare, acest tip de raportare 
realizează în mentalul fiecăruia o relaţie nu atât între zodii, cât între perioade. Astfel, se 
poate anticipa, că informaţiile care vor zbura în această săptămână, dar mai ales în această 
zi, vor face referire la trei perioade: martie, iunie şi noiembrie 2012. Reproducând modelul 
indicat mai sus este lesne de înţeles ce tip de relaţii vor lua naştere şi cât de importantă se 
va dovedi, şi din acest punct de vedere, luna iunie. 

Prin urmare, momentul 3 aprilie este unul de amplă deschidere subtilă, chiar dacă 
pentru unii această deschidere va însemna o temperare a impulsului spre a compune, a 
crea sau a distruge. Dacă, pe de o parte, Venus ne aminteşte azi de multe dintre plăcerile 
fizice sau despre bucuriile simple pe care oamenii nu şi le pot împlini simplu sau deloc, în a 
doua parte a zilei suprimarea căutărilor spre adâncime, simplificarea pe care o vom aplica 
ne va uşura mult sarcina. Evenimentele care se vor încadra în această categorie sunt cele 
care vizează strategiile ratate, paşii înapoi, compromisul, refuzurile neacceptate, judecăţile 
pripite care cer o reevaluare a paşilor. Nu trebuie să neglijăm faptul că acum, când Venus 
îşi abandonează frumuseţea sa fizică pentru o mobilitate de tip mental, cu sau fără un scop 
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nobil, luminariile sunt lezate, fiecare în felul său, de câte un malefic. Soarele nu s-a 
desprins încă de contactul său cu tenebrele, cu frica de neprevăzut, de opoziţia 
distrugătoare sau de boală, iar Luna de evenimente scăpate de sub control care afectează 
imaginea şi ne duce spre un sector unde pentru orice lucru mărunt vă trebui să plătim un 
tribut. 

Ziua se încheie într-un ton ambivalent, însă destul de vizibil în aspectul său distant, 
rece, retractil. Deşi vom avea motive de bucurie sau linişte, durerea că nu ne-am putut 
împlini un deziderat important, că nu ne-am ridicat la nivelul aşteptărilor noastre sau ale 
celorlalţi ne consumă, ne ţine în tensiune. Cei care nu sunt obişnuit să-şi controleze 
temperamentul pot avea parte, spre finalul zilei, de ieşiri temperamentale pe care ceilalţi să 
le critice aspru, cu detaşare, poate chiar cu indiferenţă. 

Pentru că 3 aprilie este o zi de trecere, recomandarea este aceea de a o dedica 
preocupărilor elevate, cele legate de lectură, vizionarea unui film educativ, meditaţie sau 
orice altă preocupare care să nu ne blocheze atenţia în materialitate. 

 
Miercuri, 4 aprilie 

Miercuri  4- 4-2012  0:16    Luna(Vir) Con [Vir] Mars 
Miercuri  4- 4-2012  5:49    Luna(Vir) Opp (Pis) Chiron 
Miercuri  4- 4-2012  6:16    Luna(Vir) Squ [Sag] Juno 
Miercuri  4- 4-2012  6:24    Luna(Vir) Squ [Sag] Node 
Miercuri  4- 4-2012  9:00    Luna(Vir) Tri (Cap) Pluto 
Miercuri  4- 4-2012 13:11 Mercury (Pis) S/D 
Miercuri  4- 4-2012 13:25    Luna(Vir) Tri (Tau) Lilith 
Miercuri  4- 4-2012 16:35    Luna(Vir) Tri (Tau) Jupiter 

 
4 aprilie este, ca în celebrul film „Ziua când pământul s-a oprit” (The Day the Earth 

Stood Still) al lui Scott Derrickson, ziua în care Mercur s-a oprit. Chiar în mijlocul zilei, 
după ce Luna împlineşte cinci aspecte principale (conjuncţie cu Marte, opoziţie cu Chiron, 
careuri cu Junon şi Axa Dragonului, trigon cu Pluton) la 13:11 Mercur intră în mers direct 
renunţând la căutările sale în posteritate, la revendicări imposibile, la dezlănţuiri ale unor 
forţe subtile speciale prin care cel slab să se ridice pentru scurt timp deasupra celorlalţi 
prin mijloace mai puţin corecte. Ulterior acestui moment, Luna devine un aliat puternic al 
Lunii negre şi lui Jupiter dând viaţa proverbului „Fă-te frate cu dracul până treci puntea”. 
Toate acestea aduc zilei evenimente stranii, neobişnuite care, pe de o parte, seamănă cu 
ceea ce s-a întâmplat ieri, iar pe de alta dovedesc o vigoare specială purtând, de asemenea, 
trăsătura unui misionarism nepotrivit în care cel mic şi slab să fie alimentat cu steroizi 
astrali, cu forţe subtile pentru a se stinge ca într-un minunat spectacol pirotehnic pe cerul 
săptămânii. 

Cele cinci aspecte pe care le împlineşte Luna azi au însă o fuziune majoră. Marte şi 
Chiron sunt în continuare în opoziţie, iar Pluton va media cu succes, prin trigonul cu Luna, 
toate aceste conflicte răscolite, toate aceste ambiţii pentru putere se vor încadra pe o 
piramidă de pământ pe care Luna cu Pluton şi Jupiter o împlinesc acum. Aspectul, cum 
lesne se poate înţelege, nu se adresează oamenilor simpli, nici vieţii intime, ci mai curând 
depăşirii limitelor vieţii private, a dimensiunii individuale, punând bazele unei colaborări, 
a unei stabilizări administrative, poate chiar politice prin identificarea unor repere 
importante. 

Dacă, pe de o parte, Luna trece prin conjuncţia cu Marte retrograd şi amplifică 
tensiunea că nu suntem în stare să soluţionăm de unii singuri nimic, ci doar prin puterea 
grupului, prin forţa de coerciţie, opoziţia cu Chiron ne oferă dovezi negative din care să 
înţelegem că viaţa ne probează în permanenţă, ne aduce în faţă opozanţi prin însăşi dorinţa 
noastră de a ne ridica, de a progresa. De vreme ce am depăşi limita conflictelor minore, a 
evenimentelor bazate pe înţelegerea unei discuţii şi, evident, dorinţa de depăşire a acesteia, 
accesul al planul social se face printr-o recunoaştere, printr-un probatoriu. În faţa unei 
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asemenea situaţii, că suntem sau nu conştienţi, fiecare vine în ecuaţie cu ceea ce ştie mai 
bine să facă, cu ceea ce a rememorat, iar şi iar, de-a lungul ultimelor trei săptămâni. 

Revenirea lui Mercur la mersul direct ar trebui să fie un element tonic, un fir care să 
ne ducă spre lumina şi acceptarea situaţiei de fapt, însă azi descoperim că acest fir se 
adânceşte şi mai mult în întuneric şi ne slăbeşte puterea pentru că ne depărtează de „ceea 
ce este necesară acum să fac”, ţinându-ne captivi în „ceea ce vreau să fac”. Adepţii 
medicinei holistice, cei care sunt familiarizaţi cu tehnici noi de vindecare şi armonizare, 
ştiu că asta înseamnă a funcţiona pe programe vechi, pe frici şi prin arsuri doresc să devină 
mai curaţi sufleteşte şi mai aprigi în a combate răul. Omul este educat de semenii săi să 
combată frice prin agresivitate, adică să creadă că soluţia cea mai bună este să combată 
răul cu rău. Greşit! Răul prin contactul cu propria energie creşte prin hrana pe care i-o 
oferim şi eroarea nu rezidă doar în faptul că pierdem timp preţios, ci că o parte din fluidele 
noastre vitale se transferă procesului. Aşa ajungem să ne transformăm din fiinţe 
superioare în fungi astrali, cei care se hrănesc cu entităţi moarte, care cred în idealuri 
lipsite de vlagă şi care nu doresc să se desprindă câtuşi de puţin de acest statut. Aceşti 
medici de spirite, prietenii îngerilor de lumină ştiu, de asemenea, că fapta şi vorba sunt un 
fel de Castor şi Polux, adică o personificare a zodiei Gemeni, una din zodiile guvernate de 
Mercur, vedeta de azi. Celălalt domiciliu al lui Mercur (Fecioară) este azi tranzitat cu alai 
de Lună, deci un prilej în plus de a ne întoarce spre mijloacele superioare de a înţelege 
medicina sufletului, procesele energetice, de a ne aşeza gândirea pe alte canale şi de a ne 
spori puterea prin încercări şi greutăţi, nu de a deveni consumatori de energii moarte. 

Primul pas al devenirii lui "Eu sunt" este înţelegerea, următorul este iubirea şi de 
vreme ce acestea sunt împlinite, cunoaşterea devine ca aerul pentru păsări sau apă pentru 
peşti, adică elementul care nu este definit de extindere, diversitate sau amplitudine, ci 
există pur şi simplu. 

Pe baza acestor concepţii despre viaţă, lumea este invitată prin diverse instrumente 
să se debaraseze de ceea ce nu-i mai este necesar, de ceea ce şi-a însuşit, la început, ca 
divertisment, distracţie, iar în timp a deveni necesitate, nu pentru a distruge ordinea 
lucrurilor de dragul schimbării, ci pentru a permite noilor informaţii sa ne impresioneze 
structura, să o remodeleze, după necesităţile reale ale contextului de acum. 

Prin urmare, 4 aprilie ni se înfăţişează cu mesaje noi nu prin unicitatea lor, ci prin 
contextul în care sunt inserate. Raportând la viaţa individuală, deşi ziua nu se adresează 
existenţei comune, ci celei sociale, nu faptei individuale, ci ecoului faptei săvârşite în 
spaţiul comun, ni se cere să fim puternici în deciziile pe care le luăm, să primim de la cei 
care ne oferă pentru a-i ajuta să-şi cureţe karma prin dăruire, să privim anturajul cu 
gânduri bune, să transfigurăm realitatea din jur, nu minţind-o („eşti frumoasă pentru că 
aşa mi s-a spus că trebuie să te văd”), ci iubindu-i acel element pe care i-l înţelegi acum, 
păşind în grupuri de care te temi pentru a-ţi cunoaştere frică şi a o învinge, luminându-i pe 
ceilalţi prin tăcere şi pasiune, prin dragostea de glie şi plăcerea de a fi între oameni pentru 
a respira acelaşi aer cu ei. Medicina holistică se bazează pe aceste concepte, iar Mercur, 
Asclepios, prin staţionare şi repornire între două tipuri de deplasări într-un semn plin de 
experienţe, unele dintre ele chiar apăsătoare, ne oferă azi prilejul de a ne purifica prin 
înţelegerea relaţiilor şi atingerea Tainelor. 

Relaţiile comune sunt azi supuse încercărilor stabilităţii. Minciuna şi adevărul vor 
juca roluri puternice, dar nu vor reuşi să înlocuiască trăsătura definitorie a zilei: 
rememorarea. Copleşiţi de amintiri care conţin informaţii referitoare la ambiţii de a ridica 
viaţa la un alt standard, oamenii vor părea ciudaţi, pierduţi cu privirea, rătăciţi, fixaţi pe o 
singură direcţie, recalcitranţi sau deosebit de abili în a-şi atinge scopul (lipsiţi de scrupule). 
Multe dintre cele pe care le vom înfrunta azi au un final pozitiv, însă el este nuanţat pentru 
că binele astral este adesea diferit de cel pe care îl cerem noi aici în lumea fizică. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne permite şi azi accesul la 
înţelepciunea practică, aşa cum ne învaţă Cicero: „A face pe prostul la timpul potrivit este 
cea mai mare înţelepciune.” 
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Joi, 5 aprilie 

Joi  5- 4-2012  8:37    Luna(Vir) Opp (Pis) Mercury 
Joi  5- 4-2012 18:31    Luna(Vir) --> Libra 
Joi  5- 4-2012 21:40    Luna(Lib) Tri (Gem) Venus 

 
Pe ultimul segment al zodiei Fecioară, Luna împlineşte, la puţin timp de la ivirea 

zorilor, o opoziţie cu Mercur aducând frământărilor rezervate zilei de ieri o tentă comună, 
una obişnuită, prin discuţie, incidente în zona publică, un refuz consumat rapid, o 
retragere dintr-un sector ori o depăşire a limitei bunului simţ fără a observa că ambiţiile 
prea mari şi neatenţia sunt cele două elemente care ne duc spre acest rezultat. 

Prima opoziţie cu Luna de la revenirea lui Mercur la mersul direct ne aduce prima 
confruntare pe argumente serioase, prima în care evenimentele par să fie valide şi să indice 
o complicaţie reală, nu una care să se susţină pe deficienţe de limbaj sau aviditate, pe 
înţelegerea unei probleme, nu refuzul realităţii. 

Totuşi, împlinirea acestei opoziţii, împreună cu opoziţia Marte-Neptun ne aduce pe 
cer un aspect ce seamănă cu un foarfece care îl are între braţele sale pe Chiron, unul din 
puţinele elemente mature şi detaşate ale contextului astral de acum. Aşa că, azi ne vom 
confrunta cu o dorinţă de compensare, cu o evaporare a aspiraţiilor înalte şi coborârea pe 
pământul sec şi rece al ambiţiilor pentru îmbogăţire. Oamenii uită că averile nu şi le iau cu 
ei dincolo şi depăşesc adesea limita nevoii de a avea acumulând din haos pentru haos 
valori cu care apoi se laudă şi se afişează în fals, cu o disonanţă a sensurilor despre care, în 
faza incipientă, nu ştiu nimic, dar apoi cu cât se adâncesc mai mult în fapt descoperă că 
acestea nu-i unesc de grup, ci îi separa de univers, de lumină, de înţelegere, de tot ceea ce 
este frumos şi şi-ar dori să-i aparţină. Chiar dacă asemănător cu supa organică de la 
începutul formării vieţii pe această planetă minusculă, contextul astral de acum are inclus 
în el elemente de forţă care pot aduce schimbări de situaţie prin contextualizare, prin 
ataşarea seminţe Eului adevărat de alte emanaţii, adică de a reuşi să-şi găsească un loc, un 
rost în lume fără a se distruge. Aceasta reconfigurare ţine deja de trăsăturile Lunii din 
Balanţă în care trece spre seară. Aici are de înfruntat trigonul cu Venus, adică o nouă serie 
de vise şi speranţe, o nouă conjuraţie, de această dată pozitivă ca deplasare, nu ca 
trăsătura, ca finalitate potenţială nu ca atribut. Venus se află acum într-un careu în T mobil 
cu Neptun şi Marte şi, fiind într-un semn al disimulării şi preschimbării, al modelării după 
sensul anturajului, îşi va schimba înfăţişarea, garderoba, sensul de deplasare, mersul, 
culoarea părului pentru a se depersonaliza, poate chiar schimonosi şi a părea frumoasă 
pentru două planete care, prin raportul lor de opoziţie, se iau la întrecere care este mai 
rigidă, mai rece şi mai inhibată. Totuşi pare să fie făcut pentru un scop nobil, dar drumul 
până la finalitate va fi complicat şi dăunător. Fiind vorba şi despre Mercur, cuvântul, 
exprimarea, sensul frazelor, viteza cu care este rostit discursul, dar, prin implicaţiile lui 
Venus, chiar întregul arsenal care îl însoţeşte va face ca elementul pe care îl construim să 
fie altfel, nu mai bun, nu mai rău, ci doar diferit. 

Prin urmare, mijlocul săptămânii ne aduce planetele feminine Venus şi Luna în 
posturi stranii, de trecere spre un nou mod de a fi, de a vorbi, de a interacţiona. Cu Venus 
planeta focar al careul în T pe care îl formează cu Marte şi planeta Neptun, aflată, spre 
seară, într-o bună înţelegere cu Luna din Balanţă, oamenii se vor simţi azi îndreptăţiţi să-şi 
ajusteze comportamentul, adică să-şi ofere libertăţi pe care nu şi le-au oferit atât de simplu 
până acum. Problemele apar în momentul în care vor amesteca nevoia de a se destinde, de 
a a-şi lărgi câmpul conştiinţei cu ambiţiile pe care le mai resimţim încă din ziua anterioară. 
Cei care sunt educaţi îşi vor opri desfăşurarea în momentul în care vor observa că anturajul 
devine retractil faţă de pretenţiile sau aspiraţiile lor, îşi vor aminti de bunul simţ şi vor 
continua să se bucure într-un cadru intim. Ceilalţi vor da, însă, curs unor trăsături negative 
predispuse de semnele mutabile care îi vor face şi mai instabili, neputincioşi în a-şi face 
autocritică, risipitor, lacomi. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta să ne preocupăm de ceea ce 
ştim că putem controla, chiar dacă vântul schimbării ne împinge din spate, chiar dacă 
suntem ridicaţi prin entuziasm şi duşi, asemenea lui Dorothy Gale, din Kansas în ţinutul 
lui Oz. Pericolele sunt însă atât de interesant inserate în contextul acestei zile încât 
mecanismele pe care le ştim, în afara celor alimentate de bunul simţ, vor părea 
neputincioase. 

 
Vineri, 6 aprilie 

Vineri  6- 4-2012  2:54    Luna(Lib) Opp (Ari) Uranus 
Vineri  6- 4-2012  4:48   Venus (Gem) Squ (Pis) Neptune 
Vineri  6- 4-2012  7:03    Luna(Lib) Sex [Sag] Juno 
Vineri  6- 4-2012  7:11    Luna(Lib) Sex [Sag] Node 
Vineri  6- 4-2012  9:51    Luna(Lib) Squ (Cap) Pluto 
Vineri  6- 4-2012 15:56  Chiron (Pis) Squ [Sag] Juno 
Vineri  6- 4-2012 22:18     Sun (Ari) Opp (Lib) Luna(Full Moon) 

 
Intrată în Gemeni, Venus are de împlinit un careul cu Neptun chiar azi când Junon 

şi Chiron ating şi ele momentul de careu, iar luminariile seara târziu ating faza de Lună 
plină. Pe fundal, Luna trece de la opoziţie cu Uranus la careul cu Pluton, amintindu-ne că 
suntem în anul în care maleficii Pluton şi Uranus îşi fac de cap prin careul lor, iar cu Junon 
şi Capul Dragonului împlineşte succesiv câte un sextil. 

Întregul tablou se prezintă ca o formă de ridicare a puterii personale la o cotă înaltă, 
la un nivel la care în general se lucrează prin stres şi nemulţumire. Pentru că se începe cu 
opoziţia Lună-Uranus şi se termină cu opoziţia Lună-Soare, ziua nu pare să ne ajute în 
depăşirea nivelului, chiar dacă împlineşte două momente de maximum (careul Venus-
Neptun, şi careul Chiron-Junon). Acest stres, această durere ni se înfăţişează ca o atingere 
surdă apărută pe traiectoria unui nerv de la un braţ pe care îl folosim foarte des şi, la 
propagarea acesteia, ajungem să simţim şi alte zone care dintr-odată devin şi ele 
dureroase. O uşoară amorţeala a gândirii va fi vizibilă azi pentru că sentimentul este 
şubrezit de împlinirea careului dintre Venus şi Neptun şi ni se înfăţişează ca un blocaj, ca o 
obstrucţiune apărută în calea unui demers important. Nu mai simţim cum trebuie, suntem 
copleşiţi de un disconfort, de o îndoială, de o descurajare care ne este insuflată de un 
individ sau de o conjunctură socială care nu se poate finaliza aşa cum am dorit. 

Când Venus şi Neptun sunt în careu sentimentele trec într-un plan al restricţiilor, 
inhibiţiile ies la suprafaţă şi oamenii nu mai pot vorbi aceeaşi limbă, nu se mai pot înţelege, 
nu mai pot ierta şi nici nu mai doresc să se susţină unii pe alţii pentru a atinge finalul 
drumului. Iubirile, acolo unde supravieţuiesc, devin iluzorii, complicate, agitate şi pentru a 
se menţine într-un registru al normalităţii se consumă multă energie, mult timp. De 
asemenea, capriciile sunt azi aducătoare de suferinţă, de pierderi şi, medierea Nodurilor 
realizată de Lună, ne îndeamnă să înţelegem că multe dintre cele pe care ni le doream, 
dintre aspiraţiile care ne consumau timp şi energie se dovedesc acum fără rost, nu ne sunt 
utile sau nu le merităm. Totul ni se va arăta ca o înţelepciune de viaţă, ca o atingere a 
suferinţei aducătoare de înţelegere şi cunoaştere, ca o ştiinţă a sufletului dispusă să 
deschidă cartea vieţii şi să-l oblige pe individ să citească de acolo pasaje esenţiale pentru 
creşterea sa socială. Puţini vor fi cei care se vor folosi de răvăşirea sentimentelor lor pentru 
a se ridica, cei mai mulţi cad în păcatul blazării, al deziluzii. 

Durerile de stomac ce apar acum ne indică o proastă relaţie cu hrana, o structură 
energetică închisă, desprinsă de întreg, rătăcind în tunele ale incertitudinii şi deziluziei, 
dar dispusă să-i ofere o nouă lecţie încărcată de mister. Cu acest mister vor interveni 
oamenii unii în vieţile celorlalţi şi, dacă în cazul relaţiei de tipul profesor-elev, maestru-
discipol, părinte-copil, misterul îşi are rolul său bine definit, fiind chiar util, în relaţiile de 
prietenie, în care sinceritatea, transparenţa sunt elemente definitorii ale relaţiei, acesta 
este chiar un impediment pentru lucrul în echipa sau transferul de informaţii. Între 
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înţelegere, învăţătură (chiron) şi grup, ierarhie, structura socială (Junon) apar astăzi relaţii 
complicate, poate chiar nefericite soldate cu explozii temperamentale, anulari de contracte, 
ruperea unor înţelegeri, răzbunări penibile sau chiar mici răutăţi dezvoltate pe ideea „eu 
sunt mai puternic”. 

Toate acestea regăsite în forţa şi amploarea Lunii plină din Berbec se soldează cu un 
rezultat incomplet, negativ ce va fi înserat abuziv în existenţă proprie. Calitatea de 
„distribuitor de lumină” pe care o deţine Luna, plimbându-se între aspecte importante, ne 
mobilizează sentimentul de apartenenţă la o structură macro, la cei care vorbesc aceeaşi 
limbă, care simt la fel, care trec prin aceleaşi încercări, care sunt supuşi aceloraşi 
transformări, care aspiră spre aceeaşi finalitate sau care se scaldă în acelaşi tip de 
moralitate. Pentru că vibraţia aceasta dinamizată nu are un numitor comun, doar tinde 
către el, rezultatul se va sprijini pe decizii incorecte şi pe tendinţa de a ascunde erori în 
spatele unei indignări, a lipsei de motivaţie sau a plafonării. Se simte intens, se vorbeşte 
mult, se gândesc planuri ample, însă prea puţini vor ieşi din spaţiul acestei zile. Scena 
politică va prinde din ce în ce mai mult conturul unui teatru ponosit în care protagoniştii 
nu mai ştiu să facă deosebirea între identităţile lor reale şi cele ale personajele pe care le 
întruchipează aruncând în aşa-zisa realitate planuri utopice de salvare a lumii. 

Prin urmare, 6 aprilie se bazează pe ideea „mulţi vorbesc, puţini ascultă” şi va 
mobiliza o mare cantitate de energie fără a se atinge finalitatea dorită. Din nou, ca de multe 
ori de la începutul acestui an, gândirea este afectată de o dezordine a ideilor, de o prea 
multă emoţie dusă într-un sector unde se cere metodă, raţiune, echilibru, logică. Totul va 
avea însă înfăţişarea unei experienţe de viaţă. „Eu aşa ştiu să fac şi nu vreau să fac altfel” 
vor spune mulţi, deşi, în realitate, ar trebui să spună „fac aşa pentru că nu sunt în stare să 
fac altfel”. Aceştia, azi, nu au timpul necesar să se ridice deasupra condiţiei lor, dar vor 
încerca să intre în pielea unor personaje celebre, să le imite mersul, discursul, intonaţia, ba 
chiar să depăşească acest cadru încercând să le acapareze acestora elemente din zona 
intereselor comune. Va părea o luptă, o confruntare, un teatru de război dus într-o direcţie 
greşită, pe baza unor idei utopice sau care nu mai sunt de actualitate. 

Pe acest fond, Luna plină din Berbec aduce lui „Eu” o dimensiune despre care se 
poate spune orice numai că este absentă nu. Multe dintre trăsăturile de caracter pe care ar 
fi trebuit să le ţinem ascunse ies la lumină, se desfăşoară în faţa celorlalţi şi acestea le 
urmăresc cu ochii măriţi şi oripilaţi de cele constatate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti, asemenea senatorilor din 
Roma antică, un adevăr pe care nu trebuie să ni-l şoptească, asemenea celebrelor 
personaje, la ureche: „Aminteşte-ţi că eşti muritor!”. 

 
 
Sâmbătă, 7 aprilie 

Sambata  7- 4-2012 10:38  Chiron (Pis) Squ [Sag] Node 
Sambata  7- 4-2012 13:14    Luna(Lib) Con [Lib] Saturn 
Sambata  7- 4-2012 18:17    Luna(Lib) --> Scorpio 
Sambata  7- 4-2012 21:53    Luna(Sco) Tri (Pis) Neptune 

 
Pe ultimul sector al zodiei Balanţă, Luna atinge conjuncţia cu Saturn având în 

fundal careul lui Chiron la Axa Dragonului, moment în care întreaga experienţă de viaţă, 
întregul edificiu, întreaga valoare existenţială, toate regulile şi deprinderile se pot dovedi 
nepotrivite conjuncturii, nefolositoare, inutile sau false. Da, se poate ca întreaga experienţă 
a vieţii, chiar dacă ea este susţinută de alte demersuri astrale, de alte conjuncturi cu elan, 
cu consistenţă, să nu fie utilă, să nu se dovedească de vreun folos într-o anumită situaţie. 
Evident, experienţa rămâne, ca o diplomă sau un certificat de absolvire, nimeni nu poate 
contesta o stare de fapt, însă ea se poate dovedi nepotrivită studiilor, impropriei noului 
post, lipsită de calitatea cerută de conjunctura de acum. 
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Acest careu între Chiron şi Axa Dragonului poate spulbera visele de promovare pe 
linia profesională, de adjudecare a unei funcţii sau de stabilizare pe o anumită poziţie 
socială. Există multă contradicţie între experienţă şi necesitatea imediată, însă nu într-un 
mod constructiv, ci într-unul care nu poate duce la nimic bun, nici măcar la stabilitate prin 
consum al unor disensiuni. Unii ar spune că personajele din fruntea grupului, cei care ne 
conduc fie prin poziţii mai puţin importante, cele ce ţin de coordonare şi control fără vreo 
retribuţie bănească sau un altfel de plată, şi-au pierdut minţile, uită ce au de făcut sau se 
dovedesc neserioşi. În mare parte, ziua de 7 aprilie ne va îndemna spre a fi neserioşi, nu în 
mod intenţionat, ci prin scuza momentului, invocând încurcăturile de moment, diferenţele 
de limbaj, decalajele de timp, chiar divergenţele de opinie care nu au nicio legătură cu ceea 
ce se întâmplă azi. 

Conjuncţia Lunii cu Saturn într-un asemenea context nu poate duce decât la o 
concentrare pe un traseu greşit, cu toate că ideile ne sunt solide, argumentele de asemenea, 
iar paşii ne inspiră cu fiecare etapă încredere în sine. Asta înseamnă izolare de grupă cu 
convingerea că de unul singur omul poate reuşi mai bine decât în grup. Pe mulţi experienţa 
personală îi va duce în direcţia asta, îi va rupe de anturaj şi îi va plasa într-un curent 
puternic menit să le incite voinţa şi plăcerea de a fi din nou învingători. Dacă nu dovedesc 
maturitate în gândire şi stabilitate în a aborda, nu doar conversaţia, ci şi fapta vor avea 
parte de o nouă dezamăgire, de un nou eşec, aşa cum au mai dovedit în ultimele două 
săptămâni, chiar la finalul lunii martie când cel care s-a declarat învingător a lansat 
anturajului un mesaj de sfidare care l-a compromis. 

Trecând în Scorpion (cădere) Luna va lua contact întâi cu umilinţele ce s-au 
consumat în prima parte a zilei. O parte dintre acestea nu au fost îndreptate împotriva 
individului şi nu au deloc un caracter compromiţător, dar aşa le vom percepe şi nu va fi 
deloc plăcut. Spre final, când Luna va împlini trigonul cu Neptun întregul disconfort se va 
transforma într-un fel de înţelepciune de moment, adică vom vedea întreaga dispută ca pe 
un element pozitiv, ca pe un îndemn, ca pe o forţă care nu atât ne compromite, cât ne ajută 
să facem un pas înainte, dar nu neapărat în bine sau în rău. Cele două tipuri de relaţii duc, 
pe tot atâtea căi, la frustrare. Dacă în prima zi frustrarea se amplifică prin neputinţa de a 
pune în aplicare o schemă gândită, un element personal, pe motiv că nimic din ceea ce am 
înţeles şi experimentat nu este viabil, în a doua parte a zilei ajungem să fim nemulţumiţi de 
tipul de selecţie aplicat, de analiza, rezultată, de judecată pe care o considerăm oportună 
acum. 

Prin urmare, 7 aprilie ne oferă lecţii de morală. Nu tot ceea ce trăim azi este greşit, 
dar multe dintre ele ne vor nemulţumi, fie pentru că le vedem în mod greşit, fie pentru că 
nu suntem în stare să le privim în faţă cu maturitate, ci doar cu atitudinea miloagă a celui 
care prefera să-şi trăiască viaţa cerşind.  

Cerşetoria este azi un element vizibil pentru că lipsa unei atitudini verticale fie cea 
legată de experienţele de viaţă, fie cea învăţată din exemplele altora lăsa impresia că e mult 
mai uşor să trăieşti arătându-te altfel, prefăcându-te, copiind din ceea ce fac alţii fără pic 
de originalitate. Evenimentele acestei zile dacă duc spre controverse, decizii cu caracter 
îndoielnic şi, acolo unde se acceptă reproducerea sau însuşirea fără pericol a ideilor 
celorlalţi se poate vorbi despre un progres, poate chiar de un rezultat bun în ceea ce 
priveşte munca în echipă, dar numai în acest context. 

Nostalgia tinereţii, copilăriei, a anilor de liceu, a vremurilor când aveam parte de 
mai multă linişte sau de un schimb armonios cu o grupare sau o anumită persoană poate 
ne incită azi simţurile. În afara unei stări psihice tonice, speranţele şi nostalgiile din seara 
acestei zile nu ne vor ajuta cu nimic. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa de esenţial, acela care 
este invizibil pentru ochi pentru a înţelege sugestia lui Herman Melville: ”Civilizaţia nu 
conţine toate virtuţile umanităţii, nu are nici măcar o bună parte din ele”. 

 



Fii în profunzime!     A NUL 2012 – ANALIZA ASUPRA TRANZITELOR  
 

© Gheorghi ţă Coşer, 2012 180

Duminică, 8 aprilie 
Duminica  8- 4-2012  0:30    Luna(Sco) Sex [Vir] Mars 
Duminica  8- 4-2012  2:36   Venus (Gem) Squ [Vir] Mars 
Duminica  8- 4-2012  6:45    Luna(Sco) Tri (Pis) Chiron 
Duminica  8- 4-2012  9:26    Luna(Sco) Sex (Cap) Pluto 
Duminica  8- 4-2012 14:20    Luna(Sco) Opp (Tau) Lilith 
Duminica  8- 4-2012 18:07    Luna(Sco) Opp (Tau) Jupiter 

 
Ultima zi a săptămânii ne aduce o serie de cinci aspecte pe care Luna din Scorpion 

le împlineşte cu Marte (sextil), Chiron (trigon), Pluton (sextil) şi opoziţii cu Lilith şi 
respectiv Jupiter. În plină noapte Marte, aflat încă în mers retrograd prin Fecioară, 
împlineşte un careu cu Venus din Gemeni şi va da azi frâu liber imaginaţiei, acelor 
convingeri care sunt încărcate de resentimente, dar care nu se pot autocenzura, nu se pot 
ordona cu nicio regulă, niciun criteriu de selecţie, cu atât mai puţin cel al bunului simţ. 
Când Venus şi Marte sunt în careu sfera sentimentelor este afectată. Survine o separare a 
iubirii primite de cea dăruită, a celei explicată, demonstrară, de cea nespusă, a plăcerii de 
frustrare, a elementului personale de cel colectiv, ducând la o evidenţiere a motivelor de 
antipatie. 

Pentru că Marte în Fecioară este şi retrograd şi semnul autoagresiunii este la fel de 
puternic pe cât de evidentă este tendinţa de ai forţa pe cei din jur să-şi schimbe părerile, 
sănătatea gândirii şi cea emoţională duc la o uşoară otrăvire a corpului, vizibilă printr-o 
oxigenare deficitară, chiar intoleranţă la substanţe greu digerabile sau otrăvitoare. 
Procesele de protecţie, cele de eliminare se afla azi într-un impas, nu doar din cauza 
careului dintre Venus şi Marte, ci şi din cauza opoziţie Lunii cu Lilith şi Jupiter, ducând la 
o proastă gestionare a temperaturii, a echilibrului termic. În felul acesta, arderile interne, 
cele care sunt generatoare de căldură fizică, dar şi cele care prin complexitatea proceselor 
asigură o lucidă percepţie asupra anturajului suferă o uşoare distorsiune. În lipsa unui 
sistem de percepţie corect atitudinea psihică va fi una negativă. Medicina modernă pune 
toate acestea pe seama stresului, care, de altfel nu este altceva decât o formă mai mult sau 
mai puţin mascată de teamă. Acestuia îi alătură alimentaţia plină de compuşi  periculoşi pe 
care organismul nu-i poate digera corect, care agasează prin aportul masiv de aditivi, 
emulgatori, conservaţi aşa-numitele E-uri că, sub pretextul că împiedică procesele de 
transformare a hranei, sunt ingerate şi produc modificări în organism atunci când corpul 
crede că face parte din hrana sa atât de necesară. Alături de hrana falsă, omul modern 
pune falsă iubire, adică gelozia, cea care sufocă apropiaţii şi le îngrădeşte acestora 
libertatea de expresie. “Mă gelozeşte, deci mă iubeşte” am auzit adesea spunându-se în 
jurul nostru şi în absenţa unui sistem de valori, a necesităţii desprinderii de acest viciu 
alimentat de neîncredere şi carenţe educaţionale, în timp mulţi ajung să creadă că dezvoltă 
un sistem perfect corect, iar lipsa de înţelegere, neîncrederea în ceilalţi le schimonoseşte 
chipul, le împovărează corpul şi îi duce în situaţia în care şi interiorul, prin procesele 
metabolice pe care şi le otrăveşte zilnic, cedează sau gradat se deformează. Aceste două 
elemente sunt hrănite de careul Venus-Marte. Otrăvurile afective şi cele fizice sunt 
menţinute în sfera personală pentru că ele indica de fapt un obicei, acela de a suferi. Careul 
Venus-Marte evidenţiază în primul rând plăcerea de a suferi, nu neapărat la limita 
masochismului, ci în forma mai puţin vizibilă sau periculoasă. A ridiculiza iubirea, a dovedi 
un ton vulgar, a confunda puterea cu tupeul, a prefera o hrană lipsită de vlagă doar pentru 
că excită papilele gustative şi ele, la rândul lor, needucate, menţine în sfera personal 
plăcerea de a suferi, iar aceasta va îngrădi imediat curajul. De vreme ce curajul, ca 
principal animator al progresului moral, spiritual sau chiar al celui socio-profesional, este 
lezat, întreaga fiinţă ajunge să trăiască în autonomie. În felul acesta, apar durerile 
inexplicabile, bolile care nu au o justificare perfect logică din prisma medicinii alopate, 
care debutează brusc şi în anumite cazuri curma întreaga existenţă. În cazul unora, 
dizarmonia are o cauză karmică, adică ea este efectul unor greşeli preferate sau 
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conjuncturale, ale unor deficienţe în ceea ce privesc energiile psihoemoţionale pe care un 
individ le-a manipulat la un moment dat. A-ţi ridica privirea spre cer şi a spune “Of, când 
voi scăpa vreodată de omul ăsta!” este total diferit de expresia “Of, ce ar trebui să repar să 
fie din nou bine?”, dar ridicând privirea spre cer dintr-o nevoie intimă de expansiune a 
emoţiei, a gândirii, fără a căuta un reper, fără a cere sau invoca, fără a atrage sau respinge 
ceva, într-o tăcere adâncă este o atitudine care nu anulează emoţia, nici nu alimentează 
suferinţa, ci împinge percepţia spre ceea ce înseamnă “dincolo” reprezintă un pas 
important pentru a deveni fiinţe puternice, pentru a părăsi zona comună şi intră într-un 
sector de unde nu ne vom mai dori întoarcerea. 

Toate acestea, că sunt elemente care lezează întreaga fiinţă sau o înaltă spre un ideal 
mai mult sau mai puţin abstract, ţin de relaţia negativă dintre Marte şi Venus, adică dintre 
dorinţa şi plăcerea, privite sub diferite înfăţişări sau direcţii. Azi, conjunctura planetară ne 
îndeamnă să desconsiderăm respectul, să ne punem la îndoială minimă înclinaţia spre 
armonie şi să considerăm că luptă, în aspectul ei activ, distrugător, este cea care ne ajută să 
supravieţuim. “Dacă gândurile mele sunt precum norii albi sau negri, atunci meditaţie 
mea este albastrul nesfârşit al cerului” este unul din îndemnurile care sintetizează toată 
această prezentare şi raportul dintre bine şi rău atunci când etalonul se află în afara acestor 
două noţiuni. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne pune în faţa propriilor probleme ajutându-
ne să ni le conştientizăm cu intensitate şi să ni le vedem ca şi cum le-am urmări la 
altcineva. Acestea nu se vor limita doar la nivelul schimbului de cuvinte, doar la semnale 
primite pe cale verbală sau scrisă, ci şi pe cea primită pe cale organică. Acestea se pot face 
vizibile prin dureri de spate, prin crize de rinichi, prin dureri reumatice, adică prin acele 
reacţii care evidenţiază teama de viitor, neputinţă, egoismul. 

Cei care sunt obişnuiţi ca fie siguri pe caracterul benefic al faptelor ar putea să 
treacă prin momente dificile azi şi să constate că binele pe care îl practicau cu atât de multă 
perseverenţă de fapt nu e bine, poate nu e un rău mare, dar în niciun caz nu e binele în care 
au crezut. Această înţelegere, că se aplică la nivelul unor lucruri mărunte sau că are 
justificarea în evenimente sociale are menirea de a-l scoate pe cel în cauză din tensiune. 
Lipsa de armonie cere o atitudine similară, dar dacă în momentul de maximă tensiune, 
când se răspunde cu provocări se încearcă raportarea la un nivel mult mai mare atunci se 
poate descoperi rostul acestor tensiuni, acela de a căli fiinţa în faţa propriilor agresiuni 
care pot depăşi cu mult orice element exterior. Ezoteriştii ştiu că Lo Sfidante (Sfidătorul) 
este puternic legat de frică. Cel ce se detaşează de acest sentiment atât de otrăvitor care ne 
manipulează se şlefuieşte şi devine altfel. De aceea se spune că odată intrat pe o cale nu te 
mai poţi întoarce pentru că nu ai cum să pui la loc materialul pe care l-ai aruncat când ai 
şlefuit piatra, nu există niciun raţionament consistent care să susţină această revenire. 

8 aprilie este ziua în care dialogul interior alternează cu cel exterior la aceeaşi 
intensitate şi la acelaşi nivel calitativ, tocmai de aceea cei care doresc se pot sustrage 
binelui şi răului, adică norilor albi şi negri pentru a fi albastrul nesfârşit al cerului. 

 
 

Săptămâna 9  - 15 aprilie 2012 

 
 

Săptămâna 9 – 15 aprilie aduce două schimbări astrale speciale, intrarea lui Pluton 
în mers retrograd, marţi, şi revenirea lui Marte la mersul direct, sâmbătă. Acestora li se 
alătură cele patru unghiuri împlinite de Venus cu Uranus (sextil, luni), Junon și Capul 
Dragonului (opoziţie, joi), Chiron (careu, vineri), trigonul luminariilor miercuri şi careul 
acestora vineri. Săptămână se încheie cu un unghi care se împlineşte o singură dată pe an, 
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opoziţie Soare-Saturn, ultima realizată de aceştia doi pe axa Berbec-Balanţă în acest ciclul. 
Luna va parcurge un sector de zodiac de la 18 grade Scorpion la 25 grade Vărsător, 
aducând, prin conjuncţia cu Capul Dragonului de marţi, începutul unui noi ciclu 
draconitic. 

9-15 aprilie nu este deloc o săptămână simplă, în primul rând pentru că apar 
importante mobilizări karmice, prin modulaţii la nivelul mersurilor retrograde ale 
planetelor, dar şi o importantă revalorizare a vieţii personale prin expunerea ei, chiar 
compromiterea, în primul rând prin folosirea resurselor în alt context, risipirea şanselor de 
ridicare pe criterii obiective (conjuncţia Venus-NS de joi) apoi înfruntarea unui mare 
obstacol social prin opoziţia Soare-Saturn împlinită duminică. Se pot invoca aici voinţa, 
curajul şi abnegaţia, dar ele dacă nu au deloc valoare practică, oricât de înălţătoare sau de 
pozitive, se vor dovedi vor fi utilizate împotriva individului. În această săptămâna orice 
opoziţie ne îngrijorează pentru că aceste unghiuri tensionate ne oferă o senzaţie de 
oboseală şi mulţi vor constata o scădere a randamentului, o diminuarea a rezistenţei la 
efort, la stres sau o intoleranţă la temperaturi ridicate, vânt ori umezeală. În realitate, 
discrepanţa dintre interesul personal, susţinut pe dorinţe limitate, şi cel social susţinut pe 
interesul de grup este principala cauză care realizează un balans periculos atât în plan 
psihic, emoţional cât şi în cel fizic. 

De marţi seara până sâmbătă dimineaţa cei doi malefici Marte şi Pluton se vor afla 
împreună în mers retrograd, aducând la lumină într-un mod uşor diminuat un potenţial 
distrugător amplu şi neplăcut. Diminuarea este realizată de uşurinţa cu care Venus 
deturnează interesul şi greutatea de pe esenţial pe plăcut, dar şi magnetismul crescând al 
opoziţie dintre Soare şi Saturn, împlinită duminică. Aceasta înseamnă că nu chemarea spre 
trecut este importantă, ci dorinţele necontrolate, cele care ne transformă în persoane 
lacome. Este lesne de înţeles că lăcomia acestei săptămâni ne îndeamnă spre a decide 
eronat, pentru a consuma acum, când ni se pare că şansa ne este alături, evenimente pe 
care altădată le-am fi privit cu reticenţă sau măcar cu prudenţă. 

Aşadar, combinaţia dintre îndemnul de a grăbi împlinirea unor evenimente şi 
schimbarea unora printr-o decizie lipsită de logică sau înţeles sta la baza multor acţiuni 
dedicate acestei săptămâni. 

 
 
Luni, 9 aprilie 

Luni  9- 4-2012  9:55    Luna(Sco) Tri (Pis) Mercury 
Luni  9- 4-2012 18:12    Luna(Sco) --> Sagittarius 
Luni  9- 4-2012 19:51   Venus (Gem) Sex (Ari) Uranus 
Luni  9- 4-2012 21:58    Luna(Sag) Squ (Pis) Neptune 

 
Trigonul Lunii cu Mercur, împlinit pe finalul tranzitului prin Scorpion aduce o 

uşoară redresare a gândirii şi o înclinaţie spre concret, spre sentimente stabile. Apropierea 
de practic este, de altfel, ultima gară, ultimul salt calitativ între grup, colectivitate şi idee, 
noţiune, mobilitate, adică între Lună şi Mercur, până când Mercur va părăsi semnul 
Peştilor. Calitatea specială pe care o are acest aspect este aceea a armonizării relaţionale. 
Evident, nu poate fi vorba despre o reparare, ci doar de o modulare a disconfortului, o 
împărţire a problemelor pe sarcini mai uşor de realizat, adică o apropiere de dimensiunea 
practică a vieţii. Scorpionul este, prin definiţie, un semn al abilităţilor practice. El 
încurajează spre a aprecia, valorifica sau pune în valoare, în orice domeniu se îndreaptă, 
calitatea reală vieţii, simţul, senzaţia, mulţumirea, plăcerea, satisfacţia cu mândria şi 
orgoliul învingătorului. Efortul său se va desfăşura întotdeauna în jurul acestor noţiuni 
practice şi nu va putea să-şi depăşească condiţia decât după ce se declară mulţumit de ceea 
ce primeşte. 

Da, azi, în special prima jumătate, am putea să ne întâlnim cu șansa de a ne declara 
mulţumiţi de ceea ce primim din anturaj, de ceea ce putem să ridicăm din ceaţa, haosul sau 
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degringolada săptămânii anterioare pentru a găsi o soluţie la tot ceea ce vine spre noi azi 
pentru urgentare. În felul acesta, lucrăm cu noţiuni legate de comunicare, comerţ, transfer 
de valori, dar şi de reevaluarea comportamentului uman şi aşezarea lui pe alte baze. Astfel, 
Scorpionul devine azi diplomat, pentru că renunţă la spiritul de combativitate, 
agresivitatea implicită şi, chiar dacă se ascunde în continuare, tensiunea născută din 
nesiguranţa relaţiilor se mai temperează şi poate aprecia frumosul. Apreciind frumosul 
descoperă că sunt în jurul său indivizi care gândesc la fel ca el, dar nu pentru a-l egala şi 
apoi depăşi, ci dintr-o rezonanţă plăcută a vieţii. 

Pe acest fond, al ridicării prin bine, corect şi armonie, Venus şi Uranus îşi împlinesc 
sextilul lor pe gradele 5 ale zodiilor Gemeni, respectiv Berbec. Marea tendinţă este aceea de 
a da naştere unei exprimări rafinate, de a folosi expresia personală pentru a depăşi limite 
neplăcute ale inhibiţiei sau complexelor de inferioritate, de a promova, de a ridica 
standardul personal spre o limită superioară. Asta implică îndrăzneală, curaj, depăşirea în 
mod constructiv a limitelor sau accederea la o serie de informaţii care nu devin periculoase 
pentru cel care le obţine. Experienţa face parte din tolba cu săgeţi cu care oamenii îşi trimit 
unii altora ameninţări sau impresii, prin care se fac remarcaţi sau prin care îşi anunţă 
venirea în scena socială într-un anume fel, poate chiar unul neobişnuit. 

Relaţia de sextil dintre cele două planete încurajează activităţile mondene, ieşirile în 
oraş, plimbările într-un cadru destins, plăcut, reconfortant, distractiv, menit să elimine 
stresurile ultimelor zile sau poate chiar săptămâni. Se poate şi virtual, prin imaginaţie sau 
prin vizualizare ori imaginaţie creatoare, accede la un segment social benefic şi constructiv. 
Totuşi, nu aș neglija careul Lunii cu Neptun care este mai în măsură să avertizeze 
individul, pentru că este un aspect stresant, decât sextilul Venus-Uranus care va fi în mare 
parte benefic şi cum este şi firesc de bine nu se teme nimeni. Da, careul Lună-Neptun ne va 
vorbi despre teamă, despre indecizie, reţinere, repliere, despre acele tendinţe pe care nu le 
putem împlini şi care ne oferă o senzaţie de tristeţe, disconfort sau agresiune. 

Faptul că mintea este uşor rătăcitoare, că imaginaţia scapă de sub control, că dorim 
să înţelegem dintr-o conversaţie doar anumite lucruri reprezintă aspecte pe care le putem 
controla, accepta sau chiar gestiona într-o oarecare măsură. Această dezordine se sprijină 
pe tensiune afectivă, iar tensiunea afectivă nu se poate manifesta decât dacă 
raţionamentele pe care le folosim, în special în seara acestei zile, sunt lipsite de logică, 
poate chiar aberante în contextul în care sunt plasate. Indecenţa, nepotrivirea şi lipsa de 
logică pot reprezenta sarea şi piperul pus în cantităţi prea mari într-o mâncare pe care unii 
ar dori-o dulce. 

Prin urmare, începem săptămâna într-un ton dulce amărui, cald, până spre seară, 
dar distructivă cu cât ne apropiem mai mult de miezul nopţii. Se poate vorbi, astfel, de 
intenţia de a construi ceva bun care cere timp şi pentru că nu se poate finaliza până la 
finalul zilei contactul cu careul Lună-Neptun activ în noaptea de luni spre marţi visul unui 
succes de proporţii se poate risipi într-un gest făcut la beţie, la bucurie necontrolată, la 
entuziasm nepotrivit sau pur şi simplu dintr-o lipsă de înţelegere practică. 

Ziua ne aduce din nou un paradox pentru a începe într-un ton practic, destins, 
motivat de un rezultat concret şi a sfârși în eşec, prin destrămarea visului de îmbogăţire, 
succes, prietenie sau realizare. 

Pentru astrologi, dar în special pentru cei care sunt pasionaţi de astrologia ezoterică, 
aceasta reprezintă ultima zi a ciclului draconitic şi vor înţelege că evenimentele cu care este 
presărată, oricât de practice se vor dovedi în prima parte, ele nu au înţeles concret, fizic, 
material decât dacă slujesc un scop nobil, unul spiritual, unul aducător de elevare 
lăuntrică, de cunoaştere. 

Pentru că 9 aprilie este ziua lui „Astăzi putem să jucăm ce vrem, dar s-a terminat 
cu respectul.” (Ion Lucian) recomandarea este aceea de a ne aminti de ceea ce îi onorează 
pe cei din jur, de a face fapte bune, de a cinsti memoria înaintaşilor, de a păzi, cu 
condescendenţă, o idee pe care cineva, cu mai multă experienţă de viaţă a lansat-o. 
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Marţi, 10 aprilie 
Marti 10- 4-2012  0:22    Luna(Sag) Squ [Vir] Mars 
Marti 10- 4-2012  3:02    Luna(Sag) Tri (Ari) Uranus 
Marti 10- 4-2012  3:27    Luna(Sag) Opp (Gem) Venus 
Marti 10- 4-2012  6:27    Luna(Sag) Con [Sag] Juno 
Marti 10- 4-2012  6:42    Luna(Sag) Con [Sag] Node 
Marti 10- 4-2012  7:12    Luna(Sag) Squ (Pis) Chiron 
Marti 10- 4-2012 19:23   Pluto [Cap] S/R 

 
În Săgetător, Luna întâlneşte Capul Dragonului şi aduce începutul unui nou ciclu 

draconitic. Chiar dacă această conjuncţie se împlineşte dimineaţa, multe din aspectele pe 
care Luna le împlineşte azi se consumă până la acest moment. Este vorba despre careul cu 
Marte, trigonul cu Uranus, opoziţie cu Venus şi conjuncţie cu Junon. Toate acestea aduc o 
coloratură specială zilei, punând într-un amestec îndemnuri negative, revolta, negaţia, 
nesiguranţa, dar şi speranţa că prin această manifestare lucrurile se pot schimba rapid în 
bine. 

Ideea de a pune în discuţie elementul cel mai dureros, de a înfrunta teama şi 
nemulţumirea, de a critica exact elementul care ne inspiră cea mai multă teamă face din 
dimineaţa acestei zile una eroică, menită să sintetizeze ceea ce nu s-a putut evidenţia în 
ultimele săptămâni. Tristeţea, dezamăgirea, revolta ne face să fim lucizi şi eficienţi. 
Evident, este vorba despre o eficienţă pe termen scurt, dar una care este dispusă să 
producă efecte pe termen lung. Acest efect se produce în primul rând prin implicarea crucii 
mobile într-un demers la care Pluton, vedeta zilei de azi, prin intrarea sa în mers retrograd, 
intervine prin trigon, adică prin cultivarea unei abilităţi, printr-o manevră pozitivă, una 
corectă, eficientă. 

Eficienţa lui Pluton este recunoscută printre astrologi ca fiind una deosebit de 
amplă. Acţiunile sale nu se limitează doar la nivelul unui sigur sector, el putând acţiona 
concomitent pe mai multe planuri şi să nu se includă deloc în niciunul dintre acestea. Acest 
principiu catalizator (să provoace reacţia, dar să nu se consume în ea) aduce zilei o uniune, 
o fuziune a ideilor şi gândurilor ca şi cum dintr-odată oamenii îşi descoperă că au idealuri 
comune şi pot lucra pentru atingerea unei ţinte comune. 

Retrogradarea lui Pluton care va ţine până pe 18 septembrie nu se adresează, 
aşadar, individului în mod singular, cât grupului din care face parte. Gândirea, concepţia 
despre lume şi viaţa, prin Pluto retrograd, se naşte dintr-o necesitate acerba de a produce o 
modificare de concepţie, de a schimba metoda, locul, grupul, resursele, de a înlocui nu de 
dragul de a schimba, ci pentru a ridica standardul, pentru a da curs dorinţei de mai bine 
prin transformare, nu o simplă schimbare. Dacă prin Uranus schimbarea implică şi 
modificări de suprafaţă, care nu presupun modelarea caracterului, prin Pluton acestea 
devin obligatoriu pârghii de reducere a degradării utilizând simplificare sau înfruntarea 
elementului care corodează. Din practică se poate deduce că perioadele de retrogradare ale 
lui Pluton sunt mult mai periculoase decât cele în care acesta are mers direct, pentru că 
acum omul este mai uşor supus pericolelor, mult mai vulnerabil în faţa mişcărilor de grup 
devenind mai uşor de influenţat, manipulat şi condus. Totuşi, nu trebuie să cădem în 
superficialitatea de a raporta totul la câteva elemente de observaţie personală. Pluton, 
aduce în astrologie marile cicluri de transformare, prin unghiurile pe care le împlineşte cu 
celelalte planete. Atunci când va împlini unghiuri cu planete individuale, va influenţa sfera 
personală, iar atunci când va împlini unghiuri cu planete cu deplasare mai lentă, de la 
Jupiter spre periferia sistemului solar, se va adresa grupurilor, naţiunilor sau rasei umane 
în ansamblu. Combinaţiile dintre acestea ne spun în ce măsură suntem influenţaţi de grup 
şi, mai ales, cum. În acest moment, Pluton ridică un trigon cu Marte şi unul cu Jupiter, fără 
a se împlini toate unghiurile pentru a se definitiva o piramidă de pământ, dar şi celebrul 
careu cu Uranus ce va fi activ până în 2016. În felul acesta, mesajul transformării lansat de 
iniţierea retrogradării lui Pluton este unul ce se adresează creatorilor de valori, celor care 
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au fost puşi de destin în postura de a oferi exemple de practică morală, spirituală sau chiar 
socio-culturală, dar şi naţiunilor. Dacă, în primul caz, societatea oferă acum un elan, o 
ridicare, lansând prin această invitaţie şi îndemnul de a ne însuşi un succes, o creştere pe 
linie profesională, în cea a patrimoniului personal, raportul grupurilor între ele ne 
aminteşte de marile confruntări ale lumii, de conflicte deschise, de starea de tensiune 
permanentă, neputinţa de a găsi un punct de vedere comun, de răutate, invidie şi de 
viclenia cu care sunt folosite diferite tertipuri şi metode pentru a influenţa opinia publică. 

Judecând după acestea, bucuria şi succesul ce ne vin din relaţiile de trigon Pluton-
Marte şi Pluton-Jupiter pălesc în faţa unui careu Pluton-Uranus, mult mai intens şi ca 
magnetism, dar şi ca durata de manifestare. Dacă bucuriile şi succesul la care lucrăm 
acum, până în septembrie, când Pluton va ieşi din retrogradare, au o notă realistă, fiind 
capabile să ne ofere şi puţine rezultate notabile ce ar putea să dăinuie în timp, tensiunea 
dintre naţiuni, grupuri, tabere, tinde să acapareze în totalitate opinia publică. Pe baza 
acestui îndemn, mulţi vor ajunge să se revolte fără să mai ştie de ce, evitând esenţialul, 
pentru ca pasul ce vine dinspre Uranus nu lucrează cu Eul personal, ci cu cel colectiv. 
Tocmai de aceea, cel care se revoltă, participă la schimbările sociale care sunt prevăzute în 
schemele geneticii astrale, modificând cărămizile existenţiale după cum dictează conştiinţa 
de grup, dar el, ca entitate, va rămâne în acelaşi stadiu. 

Acest paradox al transformării poate avea conotaţii majore asupra destinului 
individual din perspectiva astrologiei karmice, adică doar acolo unde memoria partiturii 
individuale constă în sonorităţi care depăşesc în intensitate şi consistenţă dimensiunea 
acestei vieţi, însă din punctul de vedere al astrologiei previzionale, cea care judecă starea 
de fapt şi care surprinde mecanismul de desfăşurare a evenimentelor, nu. 

Prin urmare, 10 aprilie ne aduce un gust special al aventurii, al exprimării abordată 
în mai multe mijloace sau maniere, dar şi o formă de alipire a dorinţelor personale la cele 
de grup pentru a fenta destinul şi a comporta, împreună cu grupul de apartenenţă, 
progrese importante. Dacă demersurile prin care încercăm să păcălim sunt de mică 
anvergură, ţinând mai curând de situaţia în care se doreşte influenţarea unei impresii pe 
termen scurt, rezultatul poate fi pozitiv şi stabil, însă proiectele de anvergură dacă se vor 
susţine pe planurile de azi vor avea nevoie de preschimbări, de reinventarieri, de 
modificări ce se vor desfăşura pe alte conjuncturi. 

Limitându-ne doar la sfera de influenţă a acestei zile, mulţi vor avea senzaţia că se 
implică în acţiuni importante doar pentru că mintea lor pune în fiecare faptă sau intenţie o 
picătură de perspectivă şi atenţia le sare dintr-odată în secvenţele viitoare, abandonând 
prezentul şi ceea ce se întâmplă acum. Acesta va fi modul prin care vom combate 
tensiunea, stresul sau prin care ne vom mai diminua teama de incertitudine. Azi se 
lucrează asupra comportamentului, a asupra ideilor şi, prin această preocupare, vom căuta 
să dăm evenimentelor o notă plăcută. Nu este vorba de conciliere, înţelegere, iertare sau 
toleranţă. Aceste elemente, dacă vor apărea, vin deja pe un teren abordat anterior, ceea ce 
poate fi un indiciu pentru cei care vor să înţeleagă mecanismul evenimentelor că dacă sunt 
iertaţi azi pentru o greşeală mai veche, dacă azi li se trece cu vederea o gafă sau o răutate se 
întâmplă pentru că anterior s-a făcut un demers, a existat o preocupare în acest sens. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne apleca asupra acestor 
sentimente nobile: înţelegerea, iertarea, compasiunea, acceptarea, toleranţa. Dacă reuşim 
să le cultivăm acum vom avea şi certitudinea că ne continuăm un drum, că facem ceea ce 
am făcut anterior şi, poate, nu am fost conştienţi că împlinim acest plan minunat de 
pozitivare a fiinţei. 
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Miercuri, 11 aprilie 
Miercuri 11- 4-2012  5:50     Sun (Ari) Tri (Sag) Moon 
Miercuri 11- 4-2012 13:05    Luna(Sag) Squ (Pis) Mercury 
Miercuri 11- 4-2012 14:05    Luna(Sag) Sex [Lib] Saturn 
Miercuri 11- 4-2012 20:01    Luna(Sag) --> Capricorn 

 
Pe ultimul sector al zodiei Săgetător, Luna împlineşte un trigon cu Soarele şi aduce 

un răspuns cercetărilor de ieri, o formulare pertinentă aplicată unui demers cu caracter 
public. Această formă de răspuns este un element esenţial al zilei de 11 aprilie pentru că 
împlineşte nevoia de expansiune, progres, aventură (trigon Lună-Soare) prin depăşirea 
unui obstacol legată de neînţelegeri mai vechi (februarie 2012) (careul Lună-Mercur) şi 
care se vor transpune într-un rezultat oficial, răspuns pe cale juridică, administrativă sau 
sub forma unei adrese înaintată de o autoritate publică (sextil Luna-Saturn) ce s-a 
consumat în ziua de 9 decembrie 2011, când Saturn trecea, în mers direct peste punctul pe 
care îl tranzitează azi. 

Luându-se în calcul aceste repere (februarie şi preajma zilei de 9 decembrie 2011) 
inconjuncţia pe care Mercur şi Saturn o împlinesc azi va reuşi să mişte din loc un 
mecanism astral rigid, puternic pe care aplicaţia opoziţiei Soare-Saturn, ce se va împlini 
duminică, 15 aprilie, o conferă. A valoriza calităţile creatoare prin relaţia Mercur-Saturn 
înseamnă a lăsa o urmă care să conteze mult în posteritate, un studiu, un demers personal 
care să fie important pentru comunitate, pentru dimensiunea personală a vieţii. Actul, 
documentul, solicitarea scrisă, răspunsul oficial toate acestea sunt instrumente care mişcă 
din loc un mecanism complicat care fără efort personal, fără un consum personal ar fi dus 
la o stagnare în rău, la un compromis sau eşec. 

Luminariile sunt însă lezate de cei doi protagonişti (Luna de Mercur şi Soarele de 
Saturn) asta înseamnă că succesul nu se bazează pe aportul personal, ci pe mecanism, 
procedura, principii, pe relaţii între departamente, de modul cum este pus în aplicare 
transferul de informaţie, cum circulă valorile dintr-o zonă într-alta. În felul acesta, acestea 
atât emoţiile, cât şi vitalitatea, atât sentimentul cât şi optimismul cu care oamenii se 
implică în demersurile sociale sunt, prin lezarea luminariilor, oprite, fragmentate, criticate, 
întoarse din drum sau anulate. Ceea ce se află în spatele a ceea ce este evident, ceea ce se va 
situa dincolo de comunicat, gest, avertisment reprezintă de fapt un succes notabil, unul pe 
care mulţi nici nu l-au putut anticipa la începutul acestei luni când reminiscenţe ale luptei 
de clasă ce s-a consumat în finalul lunii martie au adus în centrul atenţiei interese ţinute 
ascunse mult timp. Acum interesul celui lovit va prima, înţelegerea celui care nu a fost 
apreciat, ci, dimpotrivă, a fost marginalizat, înlăturat, fragmentat sau criticat. Chiar dacă 
se poate presupune că existând un duşman comun mulţi se pot apropia mai mult, se pot 
uni, forţa cu care se intervine în această zi nu este una specială, nu este una care să ne 
ridice moralul, ci să ne arată cât de complicate sunt efectele acţiunilor trecute, cât de dificil 
sunt de abordat structurile sociale pe care ni le construiește fie pentru a ne susţine 
confortul, fie pentru a ne dovedi că suntem puternici. 

Pe ultimul segment al zodiei Săgetător, vibraţiile Lunii sunt eminamente arzătoare 
şi nu putem să intervenim prin creaţie, printr-un aport personal, unul pe care să-l 
inventăm pe loc, unul pe care să-l înălţăm acum din apă, ci doar să ne privim în ochi 
creaţia şi să acceptăm cu o anume resemnare sau, pentru cei pozitivi, cu bucuria 
rezultatele. 

Prin urmare, 11 aprilie ne va spune o poveste interesantă, cea a propriei vieţi, una 
care să ne amintească de cât de complicate sunt conflictele, cât de delicate sunt rezultatele 
şi cât de ample pot fi construcţiile unei vieţi trăită pentru a împlini un scop. Principiul 
dual, cel care controlează întreaga manifestare a universului ni se înfăţişează azi sub forma 
unui element care ne instiga la a-l folosi, dar dacă cineva îl foloseşte suferă. Energia 
volitivă, qi-ul personal, dublul eteric, focul, forţa, puterea de influenţă, expansiunea 
psihismului toate acestea sunt elemente despre care cei mai mulţi spun că ne aparţin. Da, 
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probabil că aşa este, însă în mod sigur programul de lucru, motivaţia pentru care ajungem 
să le folosim este una cu totul şi cu totul diferită de cele pe care le ştim. Tocmai de aceea a 
persevera într-un sens poate duce la devierea de la cale, aşa cum se întâmplă cu munca, 
alimentaţia, ambiţia, seriozitatea, datoria. Toate acestea, folosite cu moderaţia şi în 
combinaţii variate şi armonioase, construiesc o combinaţie miraculoasă, ceea ce se înţelege 
prin cheia succesului, însă exagerând într-o anumită direcţia balanţa se înclină şi pentru 
că, trăind într-o deviaţie de la armonia unghiul de reflexie a lumii, adică punctul de vedere, 
raza care se reflectă din analizator pe obiect pentru a-l percepe ne oferă informaţii eronate 
despre starea lucrurilor, sensul sau deplasarea lor. 

Toate acestea pentru omul comun, cel care nu deţine cunoştinţe ezoterice, iar 
contactul său cu astrologia poate fi unul pasager, sunt elemente care nu au nicio relevanţă. 
Oamenii care simt pulsul vieţii şi, ca o consecinţă a acestei situaţii, doresc să înţeleagă viaţa 
se simt îndreptaţi azi spre a gândi ciudat, a acţiona împotriva obişnuinţei, a se desprinde 
de schemele iniţiale, a accepta suferinţă care li se pare insuportabilă sau a se dezveli de 
durerea pe care au negat-o tot timpul. Acesta reprezintă un pas, o ridicare a nivelului de 
înţelegere, o depăşire a condiţiei prezente pentru a învăţa să trăiască. Chiar dacă la început 
mai greu, cu timpul înţelege că în absenţa confortului omul este o fiinţă care îşi distruge 
simţurile, care nu se mai simte apropiat de natură, de semeni, care trăieşte pentru a hrăni 
idealuri moarte şi, conform elementului la care se raportează, şi ei se sinucid câte puţin în 
fiecare zi. 

Azi vom ucide puţin din ceea ce vedem în oglindă, adică din chipul fals, din eul fals, 
cel care ne spune că suntem simţurile, iar când ne-am convins că suntem simţurile, ne 
oferă o nouă tentaţia aberantă: „Sunt ceea ce-mi place mai mult la simţul acesta”. Finalul 
este să nu mai vedem cum trebuie, să nu mai auzim ce ne este util, să nu mai mirosim şi 
nici să nu mai gustăm decât din ceea ce reprezintă etalonul absolut al vieţii aristocrate spre 
care tindem. 

Dezbrăcaţi de corp şi de toată învăţătura sa falsă, ne întoarcem în straturile de 
lumină, unde avem totul de-a gata fără a înţelege cum de suntem creatori, după chipul şi 
asemănarea Unicei Fiinţe. 

Pentru că 11 aprilie este întâi de toate o zi de înţelegere, recomandarea este aceea de 
a ne debarasa de suspiciunea că dacă nu înţelegem ceea ce simţim, gândim sau percepe 
într-un anume mod nu înseamnă că este aberant. 

 
Joi, 12 aprilie 

Joi 12- 4-2012  0:06    Luna(Cap) Sex (Pis) Neptune 
Joi 12- 4-2012  2:22    Luna(Cap) Tri [Vir] Mars 
Joi 12- 4-2012  2:54   Venus (Gem) Opp [Sag] Juno 
Joi 12- 4-2012  5:32    Luna(Cap) Squ (Ari) Uranus 
Joi 12- 4-2012  8:57   Venus (Gem) Opp [Sag] Node 
Joi 12- 4-2012  9:56    Luna(Cap) Sex (Pis) Chiron 
Joi 12- 4-2012 12:29    Luna(Cap) Con [Cap] Pluto 
Joi 12- 4-2012 18:41    Luna(Cap) Tri (Tau) Lilith 
Joi 12- 4-2012 23:44    Luna(Cap) Tri (Tau) Jupiter 

 
Intrată în Capricorn, Luna ne aduce o notă de tragicomedie adăugând puţină 

seriozitate pe fundalul uneori erori de concepţie, de gândire sau chiar de faptă pe care cei 
prea siguri pe ei le vor face azi pe zona publică. Venus, pe acest fundal al tranzitului Lunii 
în Capricorn, se întâlneşte azi cu Coada Dragonului şi ne pune în situaţia de a ne întâlni, 
prin umor, jovialitate şi destindere, cu unele dintre cele mai dificile ipostaze ale propriei 
existenţe, cu cele mai delicate decizii. Azi, unii pot decide să se separe dintr-o simplă 
glumă, iar alţii să se stabilească într-un ţinut extrem de periculos doar pentru că acum nu 
se mai tem să recunoască faptul că le plac provocările. Privind toate acestea înţelegem cât 
de complicat este meniul zilei, câte fructe de mare vii putem aveam în farfurie pe care nu 
vom şti să le mâncăm. 
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Luna împlineşte azi şapte aspecte, două până la împlinirea opoziţie Venus-Junon 
(sextilul cu Neptun, trigonul cu Marte), un careul cu Uranus între cele două aspecte pe care 
le împlineşte Venus (opoziţie Venus-Junon, conjuncţie Junon-NS) şi patru după ce Venus 
trece prin Coada Dragonului (sextil cu Chiron, conjuncţie cu Pluton, trigon cu Lilith, trigon 
cu Jupiter). Toate acestea ţintesc spre o reformare a ideii de supravieţuire, la o desprindere 
de o tensiune mai veche, de o structură care nu mai poate împlini aspiraţiile pe care le 
împlinea cu câteva săptămâni în urmă. Venus în Gemeni ne încurajează să luăm decizii 
pripite, să considerăm că întregul cadru social este de vină pentru ceea ce nu am făcut în 
sfera personală de la începutul anului încoace şi ne pun în postura de a face din relaţiile 
personale, cele care au şi conotaţii profesionale, un teatru ieftin, un spectacol de stradă. 

Acest cadru, la care participă o suită întreagă de planete lasă impresia unei naivităţi, 
a unei greşeli săvârşită de un om care îşi susţine superioritatea înainte de a o proba, 
ascunzând prin nemulţumirea publică o anume lene, o pasivitate, ori o lipsă de direcţie. 

Când Venus şi Junon sunt în opoziţie şansele unei bune înţelegeri sunt minime, 
schimbul de informaţii nu se mai situează pe cele mai bune nivele, valorile superioare, cele 
ale implicării afective ori ale schimbului de idei nu se mai situează la cotele cele mai bune 
şi atunci, pentru a se ascunde, oamenii mint, profită unii de încrederea celorlalţi şi ies la 
rampa cu declaraţii populiste care prind la cei slabi de înger sau lipsiţi de o anume 
motivaţie. Dacă pe acest fond risipirea în elemente care nu au pic de relevanţă poate sugera 
o nume mobilitate, o anume adaptare la orice condiţii de trai ori la orice situaţi socio-
profesională, când Venus trece prin Coada Dragonului ne vin din trecut rezolvări pe 
probleme care s-au evidenţiat, cu aproximativ jumătate de an în urmă (noiembrie 2011), 
când Venus trecea prin Capul Dragonului. Pentru că înclinaţia spre subiectivism azi nu ne 
ajută să progresăm prin confruntarea cu trecutul, reacţia la întâlnirea a acelor elemente 
care ne vin din trecut va fi aceea de datorie, obligare, condiţionare, forţare. Mulţi îşi vor 
aminti ce au de primit de la ceilalţi şi nu se vor mai arăta indulgenţi, nu vor mai ierta, nu 
vor mai trece cu vederea, ci îşi vor pune pe hârtie tot ceea ce, potenţial, au de adunat de la 
cunoscuţi, apropiaţi, colegi sau ce au de primit de la societate, atribuindu-şi prin asta un 
anume statut. A pretinde să primeşti doar în virtutea unor legi făcute de oameni, în situaţia 
în care ştim cât de uşor poate fi ocolită o lege, aduc un motiv în plus în favoarea ideii de 
tristă naivitate. 

12 aprilie ne avertizează în privinţa atitudinii false, a minciunii, a prefăcătoriei, a 
făţărniciei motivate de condiţionările sociale. Nu există nimic în planul social, dar nici în 
cel al vieţii personale care să ne oblige să desconsiderăm adevărul, ci doar alegerea 
personală, ca şi în noiembrie, pe baza propriilor raţionamente existenţiale. 

Prin urmare, acest impuls, această schemă de acţiune, sextilul Lunii cu Neptun, 
apoi trigonul cu Marte şi, între cele două aspecte construite de Venus, careul cu Uranus, ne 
vorbeşte despre refuzul grupului, despre tensiunea provocată de atitudini negative, de 
acordarea unei mai mari importanţe aparenţelor, prefăcătoriei, simulării, decât trăirilor şi 
atitudinilor veritabile. Dacă acţiunile săvârşite în luna noiembrie 2011 au fost corecte, 
dacă, de asemenea, intenţiile care au stat la baza planurilor demarate la acel moment nu au 
vizat subminarea unei autorităţi, ci doar realizarea unui schimb, ce-i drept mai delicat, 
ecoul cu care intrăm acum în contact va lua înfăţişarea unei continuări pe acţiuni demarate 
în luna anterioară. În realitate, adevărul îşi are rădăcinile în luna noiembrie 2011. 

Chemarea negativă pe care o simt unii în aceste momente îi îndeamnă să motiveze 
că sunt forţaţi de împrejurări, că sunt obligaţi de anturaj să reacţioneze aşa şi, mai ales, 
constrânşi de statut, de raţiuni ce ţin de viaţă de familie sau tipul de relaţie pe care l-au 
cultivat până acum. În realitate, totul nu este decât o construcţie căreia i se acordă o altă 
importanţă, un alt statut, care este folosită pentru un alt scop decât îi era destinaţia. 

„A trebuit să mint”, „Mă obliga să mă port aşa” ș.a.m.d. sunt exemple de atitudini 
cultivate în această zi. Tocmai de aceea recomandarea este aceea de a ne aminti azi de 
cuvintele lui Aristotel: „Mi-e prieten Platon, dar mai prieten îmi este adevărul”. 

 



2012 – ANALIZA ASUPRA TRANZITELOR                     Fii în profunzime!  

 © Gheorghi ţă Coşer, 2012 189 

Vineri, 13 aprilie 
Vineri 13- 4-2012  1:05   Venus (Gem) Squ (Pis) Chiron 
Vineri 13- 4-2012 13:49     Sun (Ari) Squ (Cap) Luna(Half Moon) 
Vineri 13- 4-2012 18:11    Luna(Cap) Squ [Lib] Saturn 
Vineri 13- 4-2012 20:04    Luna(Cap) Sex (Pis) Mercury 

 
Careul lui Venus cu Chiron care se împlineşte azi la o oră de la miezul nopţii este 

doar unul dintre cele trei careuri care ating azi intensitatea maximă, alături de careul 
dintre luminarii şi respectiv careul Lună-Saturn. Ultimul aspect al zilei este sextilul Lună-
Mercur ce se va împlini spre seară şi care va încerca să mai tempereze din ciudăţeniile pe 
care întreaga zi ni le va lansa. 

Dintre toate aceste unghiuri, careul Venus-Chiron este cel mai important, 
detaşându-se de celelalte prin abilitatea cu care ne va pune la îndoială succesul pe care l-
am comportat în zilele anterioare. Din nou este vorba despre teamă, despre nesiguranţă, 
despre o încadrare greşită, despre judecarea eronată a cauzelor după care este analizată o 
situaţie sau un context. Prin acest careu între isteţimea şi mobilitatea sentimentelor şi 
împovărarea vieţii cu experienţe inutile se dezlănţuie ca o sfidare, ca o revoltă împotriva a 
ceea ce individul crede că nu i s-a împărtăşit, cum că nu a avut şansa să cunoască sau că i s-
a interzis, iar pentru a compensa aceasta se apelează la metode improprii de comunicare, 
la selecţie fragmentată a suitei de evenimente în aşa fel încât fiecare să-şi susţină propriul 
adevăr. 

Azi ne batem fiecare cu adevărul în care credem cel mai mult sau cu cel care ne 
convine cel mai tare, fără să ne pese câtuşi de puţin de nevoile celorlalţi, de cât de puternic 
i s-ar  spulbera visul, dacă îi este necesar să afle mai multe despre adevărul celuilalt 
ș.a.m.d. 

Dacă toate acestea pornesc de la un şarm, o plăcere de-a dreptul narcisistă de a 
susţine propria idee, de a jongla cu idee, cu gesturile, de a capta atenţia şi a-i face pe ceilalţi 
să creadă în ea sau să se simtă complexaţi de faptul că nu sunt pe aceeaşi lungime de undă, 
cea mai mică opoziţie care vine din anturaj poate duce la scântei, la conflicte puternice, la 
explozii temperamentale. Ulterior, motivul, cel care a fost explorat, nu mai contează, nu 
mai este important, oamenii risipindu-şi întreaga energie într-o poveste pe care, de această 
dată, o vor prezenta la polul opus. Şi această indignare este tot un adevăr pe care omul 
obişnuit va încerca să-l implementeze cu aceeaşi convingere, tocmai de aceea este 
important, încă de la începutul zilei, să ne fixăm obiective realiste, să fim corecţi cu ceilalţi 
şi să nu ne lăsăm antrenaţi de fascinanta îngustime a minţii, cea care azi îşi mai arăta o 
umbra: narcisismul. 

În mijlocul zilei, Ultimul pătrar ne pune la încercare încrederea în sine. Va fi însă un 
element mult prea intim, mult prea bine ascuns pentru a fi vizibil în faţa celorlalţi şi tocmai 
de aceea amprenta cea mai puternică a zilei va veni din partea careului Venus-Chiron. În 
felul acesta, careul Luna-Saturn va întoarce tensiunea împotriva propriei persoane în aşa 
fel încât mâine, când Marte va reveni la mersul direct, întregul circ al zilei de azi se va arăta 
în adevărata sa înfăţişare, amplificând nemulţumirea, jenă, ruşinea, ori groaza. 

Prin urmare, judecată este o glumă bună a zilei de azi. Fie că se face apel la ceea ce 
s-a întâmplat în ultima vreme sau la ceea ce nu s-a întâmplat, deşi am dorit, modul cum 
formulam întrebările, cum este ales auditoriul, cum se aleg subiectele de discuţie este unul 
cât se poate de dificil de gestionat. Amprenta principală a zilei rămâne însă un alint 
periculos, acela de a sfida utilul, necesarul, urgentul, pentru un moft de moment, acela care 
va cântări mult azi, dar şi mai mult mâine. 

13 aprilie este deci o zi de moft, iar cei care lucrează cu energia, care sunt angrenaţi 
într-un proces de cunoaştere ştiu că descinderile acestei zile, tocmai pentru că se susţin pe 
o dizarmonie indică o descindere în forţă, soldată cu o încălcare a liberului arbitru. 

Unii vor vedea această acţiune că pe una cât se poate de necesară, alţii vor considera 
că e loc de aşa ceva, că sunt încurajaţi şi că nu sunt deloc forţaţi să-şi dovedească aroganţa 
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sau tupeul. Momentul este însă unul care poate leza karma pozitivă, transformând armonia 
firavă într-un subiect de bârfa sau discordie. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti de bunul simţ al omului 
de la ţară care nu uită că sub soare au loc toţi şi dacă judecă sau este judecat nu ţine de 
raţiune de a exista, ci de maniera în care anumiţi oameni aleg să facă un schimb. Bunul 
simţ nu este însă în afara controlului, tocmai de aceea putem lua acesta drept principal 
indicator care să ne spună când am greşit. 

 
Sâmbătă, 14 aprilie 

Sambata 14- 4-2012  0:47    Luna(Cap) --> Aquarius 
Sambata 14- 4-2012  6:52    Mars (Vir) S/D 
Sambata 14- 4-2012 11:07    Luna(Aqu) Sex (Ari) Uranus 
Sambata 14- 4-2012 13:45    Luna(Aqu) Sex [Sag] Juno 
Sambata 14- 4-2012 14:22    Luna(Aqu) Sex [Sag] Node 
Sambata 14- 4-2012 18:09    Luna(Aqu) Tri (Gem) Venus 

 
Am ajuns şi la celebra zi în care Marte revine la mersul direct. În afara celor care, 

prin intermediul astrologiei, reuşesc să înţeleagă fenomenele de masă, cele pe care unii le 
intercalează printre celelalte aspecte ale vieţii, puţini au fost cei care au putut să înţeleagă, 
încă de la începutul anului, că retrogradarea lui Marte, în contextul unui tranzit atât de 
lung şi periculos prin Fecioară, poate leza atât de mult structurile statului, că nativii din 
această zodie vor fi efectiv catapultaţi într-o zonă publică extrem de vizibilă, fiind lezaţi 
prin aceasta în slăbiciunile cele mai mari. 

Judecând după faptul că şi în 24 ianuarie, când Marte a intrat în mersul retrograd, 
ca și acum Venus ridică un careul, atunci cu Axa Dragonului, iar acum cu Chiron, ce s-a 
împlinit ieri şi acum se afla în separaţie, ne schimbă metodă de lucru, cadrul, mijloacele 
folosite, însă ne menţine modul de reacţie, fundalul. Există oameni care pentru 
experimentele lor pretind destinului modificări importante. Dacă suferă doresc să o facă 
pentru ceva, dacă studiază se aşteaptă din neant să le vină un mesaj genial, iar dacă au 
făcut un gest caritabil să audă în jur ropote de aplauze. Poate destinul unora conţine o 
astfel de schema de manifestare, însă această zi, prin conjuncturile pe care le lansează, nu 
poate înfiripă nimic din toate acestea, aducând o conştientizare agresivă a ceea ce s-a 
înfăptuit în ultimele trei luni, dar nu ca o înţelepciune de viaţă, nici ca o revenire la 
realitate, ci ca o desprindere de un mod de fi, statut, obicei, regulă, procedeu, speranţă de a 
împlini sau soluţiona care va avea în centrul său o ţintă, un nou ideal, o nouă strategie. 

Fiind vorba despre Vărsător (Luna trece în acest semn la puţin timp de la miezul 
nopţii), dar şi despre Fecioară (prin Marte), maniera specială prin care se va construi o 
legătură între metodă şi libertate, între îngrădire, ca mijloc de a aduna, strânge, acumula şi 
uşurinţa de a folosi toate aceste rezerve cu o mare largheţe sufletească ni se va înfăţişa ca 
un nou context social. Combinaţia între uşurinţa de a accepta provocările, ce ne vine 
dinspre Vărsător, şi obsesia preciziei, a perfecţiunii, a explicaţiei, a logicii şi raţiunii, ce ne 
vine dinspre Fecioară, ne convinge că parcurgem un context nou, cu planuri de viaţă 
impregnate de noutate, marcate de scheme noi de supravieţuire, de mijloace noi de a privi 
lumea, de a o înfrunta. 

Evident, în contextul acestei zile, nu totul va depinde de revenirea lui Marte la 
mersul direct, ci va fi impulsionat şi de cele trei sextile pe care Luna le va împlini cu 
Uranus, Junon şi Capul Dragonului, dar şi de trigonul Lună-Venus, împlinit spre seară. Cu 
aceste unghiuri omul obişnuit se va simţi ridicat în sfere înalte, pus să gândească diferit 
decât a făcut-o până acum, să apreciere altfel munca celorlalţi și, prin aceste noi serii de 
conexiuni, dar şi folosindu-se de îndemnul de a aprecia informaţia, relaţiile şi 
conjuncturile, altfel decât a făcut-o în ultimele trei luni, forţa cu care se poate decide 
asupra unui nou proiect să se dovedească suficient de mare încât să iniţieze acum ceva 
substanţial. 
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Există însă un obstacol, cel care vine din lipsa de control pe care am dovedit-o în 
ziua anterioară. Judecând după faptul că oamenii, în general, nu sunt atenţi la modul cum 
se manifestă comportamentul lor, fiind prea ocupaţi cu a reacţiona şi mai puţin cu a gândi, 
analiza, înţelege, prelucra toate acestea, mulţi vor îndrepta acuzaţiile unui insucces spre 
anturaj, deşi vor observa că vină le aparţine în mare parte. O uşoară disimulare ne 
cuprinde azi şi asta nu înseamnă că vom fi tentaţi să minţim, ci că nu vom acorda prea 
multă importanţă acestei trăsături. Adevărul este întotdeauna important, însă azi el nu va 
putea fi privit aşa, nu va putea fi apreciat ca pe un stâlp de susţinere a oricărei idei sau 
fapte. 

Cei care lucrează cu energia, care se preocupă de sensul vieţii văd în această relaţie 
complexă a Lunii cu Uranus, Junon, Capul Dragonului şi Venus o serie de oportunităţi de 
care trebuie să profite pentru a înţelege calitatea anturajului, punctele sale de dinamică şi 
putere, dar şi pentru a localiza zone de regenerare, tehnici de rafinare a structurii 
energetice, de debarasare a vechilor structuri. 

Prin urmare, 14 aprilie ne aduce într-o postură nouă, aceea de a fi promotor al unor 
idei importante, mijlocitor între vechile tabere şi ceea ce pare să se întrevadă acum că se va 
întâmpla în viitorul apropiat. Azi ne apropiem cu mai multă atenţie de tehnică, procedeu, 
logică, raţiune, ordine, precizie, dar nu pentru a ne bucura de toate acestea, ci pentru a le 
folosi cu maximă eficienţă în a construi un nou ideal, în a ne ridica pe o nouă treaptă. 
Pentru unii o nouă treaptă înseamnă puţină linişte, puţină consolare, încrederea că un val 
ucigător a trecut, că au depăşit o mare încercare a vieţii, pentru alţii această conjunctură se 
poate materializa prin promovări şi avansări în funcţie, invitaţii de colaborare, promisiuni 
care se pot materializa în următoarele luni. 

Revenirea lui Marte la mersul direct înseamnă şi încheiere unei etape de complicaţii 
sociale, de frământări şi intrarea într-o anume normalitate, care va semăna puţin cu cea 
din a doua jumătate a lunii noiembrie 2011, când Marte trecerea peste gradul la care se afla 
acum. Evident, conjuncturile acum sunt diferite, însă Luna se află, de asemenea, pe axa 
Leu-Vărsător, ca atunci, selectând din multitudinea de evenimente care s-au consumat 
atunci pe cea referitoare la creativitate, relaţii de factură afectivă (a dărui - a primi), dar şi 
cele legate de orgoliu, lupta pentru putere şi recunoaştere socială. Momentul acesta va avea 
însă puterea de a ne aduce în postura de creatori de valori, după calitatea intenţiilor 
dovedite în a doua jumătate a lunii noiembrie 2011. Ambiţiile de atunci sunt acum 
valorificate, evident, şi criticate aspru, dar acum par să fie protejate de contextul astral 
pentru a trece pe nivelul următor, de la gând la acţiune, de la intenţie la faptă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a accepta provocarea acestei zile de a 
descoperi creativitatea, care reprezintă sensul şi rostul principal pentru care venim în 
această lume. Dacă în sferele subtile, în astralul superior de unde vin aici majoritatea 
entităţilor, plenitudinea şi abundenţă sunt realităţi indiscutabile, absenţa lor în acest plan, 
în anumite cazuri aproape totală, îl motivează pe individ să-şi caută propria sursa de 
creaţie, asemenea Fiinţei Divine. Am venit aici pentru a descoperi că suntem creatori. 
„Sensul existenţei şi datoria fiecărui om este creaţia.” (Mircea Eliade) 

 
Duminică, 15 aprilie 

Duminica 15- 4-2012  1:17    Luna(Aqu) Squ (Tau) Lilith 
Duminica 15- 4-2012  7:09    Luna(Aqu) Squ (Tau) Jupiter 
Duminica 15- 4-2012 21:26     Sun (Ari) Opp [Lib] Saturn 

 
Nu doar această zi, ci întreaga săptămână, pentru că se situează în aplicaţia acestui 

aspect (opoziţia Soare-Saturn), stă sub semnul rigidităţii şi agresivităţii puse împotriva 
unei stabilităţi declanşată la adresa unui individ sau a unei structuri care dovedeşte 
consistenţă şi forţă în exprimare. Indiferent cât de complicate sunt descinderile sociale 
patronate de aceste vibraţii întregul mecanism este îndreptată împotriva individului, a 
punctului său cel mai trainic, a stabilităţii sale maxime. 
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Soarele şi Saturn se opun o singură dată pe an şi în toată perioada de aproximativ 14 
zile cât durează aspectul (7 zile pe fază ascendentă şi 7 pe cea descendentă) întregul spectru 
al evenimentelor se îndreaptă spre o limitare, o frânare a demersurilor, o culpabilizare a 
individului în faţa unor situaţii de care nu este în mod direct răspunzător. Nu ne referim 
aici la contextul politic, deși relaţia de opoziţie dintre Soare şi Saturn afectează puternic 
acest capitol, ci la una mai mare, cea a relaţiilor sociale, a raporturilor de natură 
administrativă care aduc frânari în exercitarea funcţiei de conducere, agresiuni în acest 
sector, răsturnări de situaţii, distanţă, surpare, afectarea imaginii sau chiar sancţionarea 
unui individ care nu a putut să se situeze pe calea de mijloc. Prin această opoziţie nu există 
cale de mijloc, iar maturitatea, experienţa, avuţia, puterea, funcţia şi demnitatea vor fi 
instrumente care vor agresa elementul personal cel mai puternic şi mai sigur. 

Alături de această opoziţie agresivă, Luna, în fundal, mai împlineşte azi două 
careuri, unul cu Jupiter şi altul cu Lilith. În felul acesta, sfera personală nu este deloc 
pregătită să înfrunte o dizarmonie socială, nu poate să înţeleagă, să cuprindă şi nici să 
asimileze o agresiune care vine din planul social. Tocmai de aceea numitorul comun al 
acestora este aceea de slăbire organică sau psihoemoţională, refuzul unui traseu, 
preschimbarea înfăţişării, a designului, a locuinţei, dar nu sub impulsul unui mesaj 
benefic, ci sub imperiul unor presiuni de factură socială, ce ţin de domeniul administrativ, 
financiar sau chiar politic. Pentru că această opoziţie taie crucea cosmică mobilă formată 
din Venus, Marte, Junon şi Chiron, care se suprapune peste Axa Dragonului, contextul 
social este unul reformator, unul care distruge un element pentru a pune repede altul în 
loc. Crucea mobila este un element care duce la dispersie pentru că sugerează că 
elementele care compun un anume context social se risipesc în micile armonii, cele 
individuale, în loc să urmărească interesul de grup. Această risipire va părea ca o influenţă 
venită din exterior, ca o adaptare la condiţiile sociale, ca o ajustare a metodelor de lucru la 
solicitării venită din mediul social. Motivul pentru care reţinerea şi agresiune opoziţiei 
Soare-Saturn va părea atât de dureroasă este că, la rândul ei, crucea cosmică mobilă aduce 
complicaţii sociale pentru că doreşte să adune într-un sigur loc oamenii cu multiple 
experienţe, dar în domenii diferite. Dacă din afară ea va părea diversitate, fiind, de altfel, 
un element lăudabil, din interior aceasta va risipi şansele ca structura să reuşeşte în ceea ce 
şi-a propus. Sunt, astfel, pierdute din vedere relaţii importante, infuzii de capital, 
schimburi de experienţă, aplicarea unor sugestii din exterior pe motiv că „avem şi noi 
dintr-astea”. Pentru că nu este deloc depăşit acest context, opoziţia Soare-Saturn, care 
inhibă, nu va face deloc risipă de mijloace şi nici de noroc și va cere, punctual, soluţionare 
tuturor componentelor care sunt implicate în structură. Aşa ajunge ca fiecare să înţeleagă 
că nu poate face parte dintr-un grup doar de umplutură, doar la număr, ci fiecare va trebui 
să îndeplinească nişte sarcini. 

Şansa, care apare din faptul că Marte, un alt malefic, nu mai este retrograd, ne ajută 
să gândim în conformitate cu timpurile viitoare, nu pe baza resentimentelor din trecut. 
Judecând după faptul că întregul ansamblu al lunii aprilie lucrează mult la capitolul valori 
personale, faptul că nu avem acum planete individuale care să fie retrograde ne dă o 
speranţă, aceea că poate, într-un moment anume vom reuşi să ne mobilizăm pentru a face 
faţă încercărilor. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne aduce un aspect destul de complicat, rece şi dur 
care se împlineşte o singură dată pe an. Este, de altfel, ultima opoziţie Soare-Saturn pe axa 
Berbec-Balanţă, ultima răbufnire a unei vieţi sociale tulbure de a construi valori stabile, de 
a înlocui ceea ce nu a mers bine. Evident, de-a lungul istoriei oamenii au dovedit de multe 
ori că apariţia şansei nu înseamnă şi fructificarea ei, asta înseamnă că ar cam trebui să 
luăm în calcul şi posibilitatea de a risipi o oportunitate, de nu fi în stare să evaluăm corect 
o propunere, dar şi de a nu gândi corect pasul următor, în cazul în care a ne depăşi condiţia 
înseamnă a mai face un pas în proiectul de acum. 

Chiar dacă faptul că nu mai avem un Marte retrograd, adică nu am putea să mai 
avem surprize în sfera administrativă, justiţia şi tentaţia, adică Jupiter şi Lilith, trimit 
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careuri spre Lună, adică, în zona socială, ceea ce înseamnă că nu este deloc urmărit 
interesul individului, ci dimpotrivă. Ultima zi a săptămânii ne aduce o dovadă clară a 
faptului că nu politica este vinovată, aşa cum crede toată lumea, ea doar se vinde foarte 
bine, ci o anume mentalitate, mediocră de altfel, pe care un anume individ sau un grup de 
indivizi o foloseşte cu succes. 

A fi rigid, azi, înseamnă a fi o persoană de succes, a impresiona opinia publică, a 
câştiga încredere sau susţinere din partea unui factor de decizie. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne declara azi în afară rigidităţii. 
Asta implică a socializa, a respecta programul stabilit de dimineaţă, a corecta, fie şi numai 
mental, erorile zilelor anterioare, dar a ne permite un pic de spontaneitate, a lăsa o parte 
din zi pe seama neprevăzutului pentru a comunica cu anturajul în afara unei scheme 
construită de un anumit context astral, ci a primi şi ceea ce stabilesc alţii. Asta ţine de 
schimbul de informaţii şi valori, de comunicare, chiar dacă nu constituie în niciun caz 
comunicarea în sine. 
 
 

Săptămâna 16  - 22 aprilie 2012 

 
 

Săptămâna 16-22 aprilie este neobişnuită. Ea ne aduce ingresul lui Mercur în Berbec 
(marţi), al Soarelui în Taur (miercuri), Luna nouă (sâmbătă) şi patru aspecte speciale, 
chiar la final: trigon Uranus-Junon, sextil Soare-Neptun, trigon Mercur-Junon şi 
conjuncţie Mercur-Uranus. Luna parcurge un segment de zodiac de la 25 grade Vărsător la 
20 grade Taur, adică un sfert de zodiac, fiind Vida în intervalul 17 aprilie ora 17:34 – 18 
aprilie 18:58. 

Întreaga suită de evenimente repartizată acestei săptămâni se manifestă în 
crescendo până duminică, atunci când se împlinesc cele patru aspecte indicate mai sus. 
Cele două ingresuri aduc, pe rând, câte o modificare de vibraţie, dar şi posibilitatea de a 
experimenta, miercuri, o descindere astrală neobişnuită, un gol ciudat, o înclinaţie spre 
desprindere de întreg, de acţiune singulară sau chiar de degenerare prin motivaţii. Patru 
dintre aceste zile se grupează două câte două, 17 şi 18 aprilie pe o parte şi 19 cu 20 aprilie 
de cealaltă, aducând evenimente în pereche. Se începe în prima zi şi se finalizează în a 
doua zi, în aşa fel încât cele 48 de ore de acţiune să apară ca un interval de sine stătător. 
Această extindere ne va afecta percepţia spaţio-temporală, gustul pentru frumos, artă, 
lăsându-ne în voia a ceea ce este perisabil şi ignorant. Săptămâna ne pune mult mai uşor 
decât altele în faţa confuziilor, a regretelor, a interpretărilor eronate, fără a ne putea oferi şi 
un feedback pe măsură. Astfel, riscăm să rămânem cu impresiile false despre faptele pe 
care le facem, despre demersurile în care suntem implicaţi, despre convingerile pe care le 
avem. Echilibrul se menţine acum destul de greu pentru că forţa ascendentă, cea care se 
încheie duminică, ne jalonează aspiraţiile şi ne oferă explicaţii simpliste, cele care pun Eul 
fals în centrul atenţiei: „Eu am făcut”, „Eu am construi”, „Eu am spus”, „Eu am ştiu” 
s.a.m.d. chiar dacă, în realitate, nimeni nu va ști concret cine a "făcut", cine a "construit", 
cine a "spus". 

Finalul săptămânii împlineşte toate aceste direcţii pe care le experimentăm oarecum 
disparat de-a lungul săptămânii oferindu-ne privilegiul de a gusta din putere şi de a nu şti 
acest lucru. 

Avertismentul pe care îl presupune acest context astral este cel pe care ultima zi a 
săptămânii îl lansează ca recomandare: atenţie la ucenicul vrăjitor! Forţă fără iubire, faptă 
fără sentiment pozitiv, gândul fără compasiune usucă seva vieţii. 
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Luni, 16 aprilie 
Luni 16- 4-2012  1:20    Luna(Aqu) Tri [Lib] Saturn 
Luni 16- 4-2012  1:41     Sun (Ari) Sex (Aqu) Moon 
Luni 16- 4-2012  8:37    Luna(Aqu) --> Pisces 
Luni 16- 4-2012 13:24    Luna(Pis) Con (Pis) Neptune 
Luni 16- 4-2012 15:43    Luna(Pis) Opp (Vir) Mars 
Luni 16- 4-2012 21:44    Luna(Pis) Squ [Sag] Juno 
Luni 16- 4-2012 22:39    Luna(Pis) Squ [Sag] Node 

 
Cu Soarele în Berbec şi Luna pe ultimul segment al zodiei Vărsător parcurgem azi 

un sextil intre luminarii în plină noapte, în separaţia trigonului pe care Luna îl împlineşte 
cu Saturn, octava să superioară. După ce trece în Peşti (8:37), Luna va fi, în mijlocul zilei în 
conjuncţie cu Neptun, apoi în opoziţie cu Marte pentru ca seara să se situeze în careul cu 
Junon şi Axa Dragonului. 

Aceste aspecte aduc o uşoară împovărare a atmosferei, o întristare greu de explicat 
prin evenimentele care se consumă acum, o apăsare care vine dintr-o oboseală acumulată 
de-a lungul săptămânii anterioare. Totuşi, caracterul dur al acestei zile vine din indecenţă, 
din indiferenţă, din lipsă de scrupule şi dintr-o curiozitate specială în a ne detaşa de grup, 
prieteni, familie, de a visa la a trăi în solitudine, fie şi numai pentru puţin timp. 

Trigonul Lună-Saturn şi sextilul luminariilor este semnul unei selecţii interesante. 
Faptul că se produce seara face ca aceste unghiuri obişnuite să fie speciale pentru că se 
impune un apel la sensibilitate, ponderaţie, la linişte şi înţelegere. În timpul nopţii 
receptivitatea creşte şi are loc un schimb de informaţii pe căi indirecte, prin fascicule 
energetice, prin gând, prin mişcarea energiei de la emitent la receptor lăsându-i celui care 
primeşte impresia că ideea, percepţia, gândul, senzaţia, sentimentul îi aparţin în totalitate. 
Ceea ce la lumina zilei poate însemna încredere venită din anturaj, susţinere, apreciere şi 
respect, în timpul nopţii, când atenţia oamenilor trece într-un alt sector, aceste îndemnuri 
astrale ne duc spre o îmbogăţire a patrimoniului personal cu elemente nevăzute ce ţin de 
interiorizare, trăire sau bogăţia spirituală. Multe se vor consuma în timpul somnului sub 
forma unor vise speciale, poate chiar bizare care nu au, însă, nimic negativ în ele şi care pot 
anticipa evenimentele ce se vor desfăşura în timpul zilei. Este deja cunoscută puterea 
vărsătorilor de a căuta lumina şi de a o integra în propria existenţă de cele mai multe ori 
fără a se preocupa de modul cum va fi ea percepută, de a rezona cu bagajul informaţional al 
celorlalţi, de acceptarea ei. A fi, a simţi, a exista, a dăinui, a coordona reprezintă, pentru 
sfera de acţiune a Lunii din Vărsător, mai ales când ridică un trigon cu octava să superioară 
din exaltare (Saturn din Balanţă), un mod de creştere şi elevare, de purificare a mentalului, 
a gândirii, de a gusta din neobişnuit, nu dintr-o excentricitate, ci dintr-o dorinţă de a 
combate absurdul, banalul, rutina bolnăvicioasă. 

Intrând în plină zi cu dorinţa de a schimba şi promova, de a ne petrece timpul în 
modul cel mai plăcut cu putinţă, atingem prima barieră a zilei: conjuncţia Lună-Neptun. 
Aceasta implică a alege cea mai bună metodă pentru a nu fi combătuţi de cei din jur. 
Neptun nu este prin definiţie un benefic, ci, uneori el se comportă ca un veritabil malefic, 
folosind, ce-i drept, metode mai puţin violente decât celelalte. A fi indiferent la părerile 
celorlalţi într-o conversaţie, prin alegerile pe care le abordăm în această dimineaţă, a abuza 
de starea de confort şi a prefera negaţia în locul efortului pe care trebuie să-l facă orice 
persoană inteligentă pentru a înţelege mesajul interlocutorului sunt dovezi ale faptului că 
educaţia și, după caz, absenţa ei pot duce la divergenţe de opinie, pot pune bariere 
complicate într-un context care nu este, iniţial, agresiv, ci doar delicat. 

Opoziţia Lună-Marte, în contextul vieţii de familie, este un aspect care susţine 
contradicţia şi cearta, disputele aducând ca produs final al acestora ideea de împărţire, 
bun, drept, gelozie sau frustrare a celui care se simte ignorat. Nu este însă un aspect care 
nu poate fi înţeles sau combătut. Mulţi aleg însă glumiţele, dulcegăriile, alinturile sau acele 
dantelării comportamentale pe care le preferă spontan, le vin ca o mănuşă şi sunt convinşi 
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că folosindu-le vor obţine efectul scontat. Experienţa le spune însă că această metodă este 
cea bună, însă astrologia, cel puţin azi, îi contrazice. Luna şi Venus, chiar dacă nu 
împlinesc azi niciun unghi major, relaţia lor, prin intermediul zodiilor pe care le ocupă, 
este una de careu, deci mijloacele indicate mai sus, ce ţin de o latură venusiană a vieţii, nu 
vor duce la nimic bun. Ideea de maturitate, seriozitate, verticalitate, adevăr, dialog pe baza 
argumentelor susţinut prin consistenţa mesajului şi, deopotrivă, respectul faţă de 
interlocutor este singurul mijloc prin care este combătută dizarmonia ce ne vine din 
opoziţia Luna-Marte. 

Finalul zilei ne rezervă o ieşire dificilă din ritm. Aceasta va fi o altă încercare în faţa 
căreia mulţi vor ceda. Falsele sentimente sunt, prin careul Lună-Junon judecate aspru, 
criticate, respinse, afişate, divulgate. Nu trebuie să uităm că acest îndemn relativ minor ce 
vine din careul Lună-Junon este susţinut de un context general destul de încordat cel al 
opoziţiilor Marte-Neptun şi Soare-Saturn care agresează visul, speranţa, energia personală 
și vitalitatea. Pe acest fond, careul Lunii la Axa Dragonului ne vorbeşte despre fapte 
săvârşite într-un mod complicat, poate chiar împotriva idealului personal. Negaţia, 
dificultatea de a împlini toate etapele pe care le cere demersul vieţii sociale ne aduc azi o 
anticipare negativă, una care ar putea mâine să devină realitate. 

Prin urmare, 16 aprilie ne plimbă cu gondola pe canalele unei Veneţii virtuale 
oferindu-ne deopotrivă momente de bucurie şi încântare, de nostalgie, destindere, 
distracţie, de relaxare sau adâncime însă, curajul și îndrăzneala de a ne pune în valoare 
calităţile, de a oferi ceea ce avem mai bun, ne vor lăsa descoperiţi în faţa unui auditoriu 
care este mai mult înclinat să critice pentru că, la rândul său, are de protejat un sector 
intim, o dimensiune personală a vieţii, un bun, o funcţie, un proiect, un demers. 

Trecând în Peşti, în dimineaţa acestei zile, Luna va impune o altă stare de spirit, o 
greutate aparte evenimentelor, care va părea fie susţinută de naivitatea lui „Nu!”, fie 
nemulţumirea lui „Nu exista certitudini!”. Această oscilaţie, care are ca esenţă o motivaţie 
personală, o amintire, o experienţă personală, o învăţătură, o metodă, o tehnică, un 
raţionament, devine în a doua parte a zilei decizie, hotărâre, adică iese din sfera personală, 
ia o formă și se concretizează pentru familie sau grup. 

Pentru a depăşi acum acest impediment, pentru a compensa impulsul de a ascunde 
sau afişa ceea ce creează impresii negative sau nemulţumire, ca recomandare, este 
important să se face azi apel la educaţie. 

 
Marţi, 17 aprilie 

Marti 17- 4-2012  0:34    Luna(Pis) Con (Pis) Chiron 
Marti 17- 4-2012  1:41 Mercury (Pis) --> Aries 
Marti 17- 4-2012  2:58    Luna(Pis) Sex [Cap] Pluto 
Marti 17- 4-2012  6:40    Luna(Pis) Squ (Gem) Venus 
Marti 17- 4-2012 10:51    Luna(Pis) Sex (Tau) Lilith 
Marti 17- 4-2012 17:34    Luna(Pis) Sex (Tau) Jupiter 

 
Încheierea tranzitului lui Mercur prin Peşti reprezintă şi o nouă ieşire la rampă, o 

nouă deschidere, o nouă oportunitate, un nou început, o nouă formă de manifestare pentru 
cei care doresc să-şi reîmprospăteze patrimoniul existenţial sau, pur şi simplu, doresc o 
noutate. Înainte ca Mercur să-şi schimbe semnul, Luna şi Chiron se întâlnesc, de asemenea 
în Peşti, aducând, ca şi luni, gând de noapte, sinteze, concluzii interesante, adică un fel de 
diseminare pe care oamenii să o facă uzând mai mult de subconştient, adică într-un plan 
profund al fiinţei. 

Părăsind o zodie care îl incită la gânduri şi concluzi obscure (Pești), Mercur ne va 
delecta la intrarea în Berbec, întâi de toate, cu impresii de natura fizică. Este impulsionată 
vitalitatea, viteza de reacţie, rapiditatea cu care sunt procesate informaţiile, dar şi uşurinţă 
cu care sunt gândite situaţii noi, conjuncturi noi. Această schimbare de vibraţie este nu 
doar un semn de concentrare, ci şi unul de atenţie unidirecţională, în care individul se 
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poate preocupa doar de un singur lucru, de un singur traseu. Deci acest aspect, după 
tulburarea mentală ce s-a manifestă în ultimele săptămâni, în timpul tranzitului prin Peşti, 
va părea un lucru bun, lăudabil, el de fapt subliniază o înclinaţie spre rigiditate, lipsa 
dialogului, neputinţa de a găsi în vechile scheme soluţia cea mai bună. Nerăbdarea îi va 
face pe oameni incisiv poate chiar lipsiţi de simţul ridicolului, de parcă doresc să acţioneze 
într-o individualitate absolută, rapidă, în goana trenului, cu fler, dar fără a ţine cont de 
modulaţiile conjuncturii, de particularităţile momentului sau, la modul concret, de părerile 
celorlalţi. 

Pentru că întregul ansamblu al lunii aprilie ne îndeamnă să acţionăm mai mult la 
nivel individual sau să motivăm acţiunile din zona publică prin aspiraţii individuale, 
egoiste, Mercur în Berbec, pentru toate zodiile, înseamnă deconspirare, poate chiar prin 
explozii, revoltă, ieşire din anonimat, nu doar a individului care se plasa într-un plan 
secund, ci şi a adevărurilor care se situau după cortină. 

Debutul său în Berbec are în fundal patru aspecte pe care Luna le va împlini cu 
Pluton, Lilith şi Jupiter (sextil) şi Venus (careu) lăsând impresia că materialul este acelaşi, 
însă se schimbă metoda, procedeul, calea de atac, replica, motivaţia. 

Prin urmare, 17 aprilie aduce, până pe 9 mai, când Mercur va părăsi zodia Berbec o 
importantă schimbare de atitudine şi mijloc de exprimare. Trecând în Berbec, Mercur se 
apropie de conjuncţia cu Uranus care se va împlini la finalul acestei săptămâni, duminică 
seara. Aplicaţia acestui aspect este un semn de inspiraţie şi deschidere spre atitudini 
pozitive, spre exprimare la scenă deschisă, spre a face gesturi magnifice, însă nu dintre cele 
mai corecte. A fi în conjuncţie cu Uranus implică, până în 2016, şi a fi în careu cu Pluton, 
ceea ce va da oricărei iniţiative o opoziţie, o blocare, o otrăvire cu negaţii care nu au niciun 
fundament real, dar care pot găsi în jur susţinere. Ideea de a lansa un concept, un mesaj, 
de a iniţia un proiect sau de a invita persoane din jur la un dialog simplu şi constructiv 
răscoleşte, prin careul cu Uranus-Pluton serioase probleme ale trecutului, ipostaze în care 
s-a săvârşit o greşeală pe care cineva acum o aduce în prezent pentru a-şi susţine o 
declaraţie în apărarea sa. Nu se poate vorbi însă despre conflict, ci mai curând despre o 
opoziţie, un dezacord, o lipsă de comunicare, o nesincronizare care se desfăşoară la vedere, 
în văzul tuturor, fără elemente de culisă.  

Nerăbdarea care ne vine din acest semn este însă cunoscută foarte bine de 
pasionaţii de astrologie şi tocmai de aceea recomandarea merge în această direcţie a 
autocontrolului, a respectului faţă de om, a simplificării şi a acordării interlocutorului sau 
unui alt for implicat dreptul la replică. Aplecaţi mai mult asupra aparenţelor, am putea să 
confundăm oamenii cu atitudinile pe care le au acum. Cel care va face primul pas spre 
moderaţie va intra sub tutela lui Uranus, adică va fi inspirat şi imprevizibil pentru cei care 
şi-au propus azi să-i nege calitatea acţiunilor. 

 
Miercuri, 18 aprilie 

Miercuri 18- 4-2012 18:58    Luna(Pis) --> Aries 
Miercuri 18- 4-2012 22:27    Luna(Ari) Con (Ari) Mercury 

 
Schimbarea de zodie pe care Mercur a abordat-o cu succes ieri este urmată de Lună 

care intră în acelaşi semn (Berbec) spre seară şi la câtva ore de la ingress împlineşte o 
conjuncţie cu Mercur. Până atunci întreaga zi ne vom afla în perioada fără direcţie (Lună 
vidă) care, este ştiut de toţi pasionaţii de astrologie, nu favorizează acţiunea, dinamismul 
ori construcţiile personale ample. 

Fiind într-o dispunere atât de neobişnuită, acest fundal este asimilat de direcţiile 
majore le perioadei, cele marcate de conjuncţia Jupiter-Lilith, de cele două opoziţii (Soare-
Saturn şi Marte-Neptun) de conjuncţia asteroidului Junon cu Capul Dragonului, deci de 
fuziuni şi prietenii suspecte, de compromisuri neplăcute, de asocieri abordate pentru a 
dărma un ideal corect promovat cu mult efort de la începutul anului încoace. 
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Acest mesaj complicat care acţionează în sfera individual, după cum ne sugerează 
întreaga direcţie a contextului astral al lunii aprilie, ne aduce azi un mesaj de stagnare, 
acţiune în fundal, de intervenţie într-un cadru străin locului unde se vor manifesta 
rezultatele finale, dar mai ales de compromisul care poate avea în viitorul apropiat 
rezultate bune. Aceste semnale pozitive sunt lansate de Venus, care peste câteva zile va 
intra în fereastra trigonului cu Neptun şi va putea prezenta din Gemeni (tranzacţie, 
negociere, mobilitate, inteligenţă, socializare) o soluţie aplicată tensiunilor de acum, a 
acelor elemente care, fără rezolvare, nu indică stagnare, aşa cum ne spune Luna vidă, ci 
involuţie. Berbecul, semnul care ne ridică acum multe semne de întrebare prin invitaţia la 
confruntări deschise, prin rolul său de element care scoate problema din întuneric şi o 
expune grupului pentru soluţionare, nu deţine, prin însăşi natura sa, această componentă a 
stagnării. Pentru acest semn există două direcţii: ori înainte, ori înapoi. 

În felul acesta, înţelegem cât de complicat este acest final de tranzit al Lunii prin 
Peşti pentru că presiunea pe grup, pe decizii importante pe care acesta trebuie să le ia în 
absenţa iniţiativei complete, în lipsa unei majorităţi cantitative (număr de persoane) sau 
calitative (informaţii incomplete) cu atât mai mult cu cât cea mai mare parte din zi Luna se 
află în fereastra conjuncţie cu Mercur. 

Prin urmare, 18 aprilie pare să fie o zi fără soluţii imediate. Faptul că se ridică 
probleme importante, că aspiraţiile sunt ample şi ele merg cu proiectarea până departe în 
timp, chiar până la următorul careu Uranus-Pluton din toamnă, acum nimic din ceea ce se 
consumă nu pare să fie spectaculos. Primele etape vor apărea abia din ziua următoare, 
după ce Luna şi Uranus vor trece printr-o conjuncţie şi după ce vom înţelege cum să 
lucrăm cu informaţiile, ce fel sunt oamenii cu care interacţionăm sau cum să reconfigurăm 
traseul pe care l-am modificat în ultimul moment. 

Dacă invocăm aici regretul că ideea nu prinde rădăcini, că încrederea în sine nu ne 
foloseşte pentru adjudecarea unor rezultate imediate putem să adăugăm zilei această 
componentă neplăcută care va funcţiona ca un resort pentru evenimentele viitoare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne oferi dreptul de a spera. Finalul 
tranzitului Lunii prin Peşti nu aduce doar un nou probatoriu, ci şi un nou mod de a vedea 
lucrurile, o invitaţie la a ne folosi anumite rezerve de care nu am uzat până acum. 

 
Joi, 19 aprilie 

Joi 19- 4-2012  6:44    Luna(Ari) Con (Ari) Uranus 
Joi 19- 4-2012  7:57    Luna(Ari) Tri [Sag] Juno 
Joi 19- 4-2012  9:15    Luna(Ari) Tri [Sag] Node 
Joi 19- 4-2012 13:56    Luna(Ari) Squ [Cap] Pluto 
Joi 19- 4-2012 19:11     Sun (Ari) --> Taurus 
Joi 19- 4-2012 21:40    Luna(Ari) Sex (Gem) Venus 

 
Finalul de tranzit al Soarelui prin Berbec este unul încărcat de învăţăminte. Gândul 

că omul se ridică deasupra condiţiei sale devine azi un element care pune puţină sare pe 
rană, care ridică multe semne de întrebare referitoare la mijloacele de expresie, limbaj, 
cunoştinţe, relaţii. Spre deosebire de ziua anterioară, azi pare să se întâmple ceva. 
Mecanismul dă semne că se mişcă, oamenii îşi pot împărtăşi din impresii şi pot lucra în 
echipă cu motivaţie şi eficienţă. 

Chiar de dimineaţă, Luna împlineşte o conjuncţie cu Uranus şi, la o oră distanţă, un 
trigon cu Junon atribuindu-şi calitatea de distribuitor de lumină. Astfel, prindem curaj 
chiar de dimineaţă şi vom fi energici în a ne programa acele conjuncturi care să ne scoată 
din banal, din rutină, din a repeta la nesfârşit aceleaşi operaţii în acelaşi decor şi cu 
aceleaşi persoane. Aşa cum indicam anterior, până în 2016 când o planetă se apropie de 
Uranus va trebui să-i declare război lui Pluton, pentru ca Uranus şi Pluton nu-şi slăbesc 
unghiul de cuadratură în următorii patru ani. Pe acest fond, înţelegem că majoritatea 
ideilor novatoare, a intenţiilor de a schimba şi a mobiliza un anume sector va plia acţiunea 
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pe tensiune şi o va încărca de stres şi grijă. Asta nu înseamnă că rezultatele nu pot fi 
benefice. 

Azi binele este jalonat, pentru a fi delimitat de ceea ce ar putea să-l compromită sau 
pentru a evita schimbările neprevăzute pe care o acţiune de amploare o presupune. Ceea ce 
vine însă de la Pluton, şi care se concretizează în mijlocul zilei prin împlinirea careului cu 
Luna, reprezintă, în contextul acestei zile, mai curând o provocare, o desconsiderare a unei 
directive elaborată pe frica de pierdere, deposedare sau preschimbare. Ea, însă, participă la 
un demers important pentru că îşi uneşte forţele nu doar cu Uranus, ci şi cu Mercur, intrat 
de curând în Berbec. Astfel, evenimentele zilei sunt deschizătoare de drumuri, fiecare 
separat sau, privind într-un context mai mare, împreună, conlucrând pentru un ţel nobil. 

Multe dintre elementele care ne vin din Berbec şi care ne indică materialul, 
substanţa, mijloacele folosite de aceste unghiuri, ţin să agreseze patina timpului, ceea ce 
este vechi, ceea ce este cunoscut, verificat în timp sau adjudecat ca un element aparţinând 
tradiţiei, obiceiului, felului de a fi. Asta implică administrarea de valori, pionieratul, 
evaluarea unei munci pe baza unor criterii noi. Cu toate că elementul novator ţinteşte azi 
spre un plan superior şi doreşte să producă o modificare prin calitate, implicarea 
maleficilor în contextul acestei zile are rolul de mediator. Nu va exista cumpătare, echilibru 
şi în mod absolut sigur acesta este marele impediment pentru care pionieratul de acum nu 
va putea să dăinuiască. Mai târziu, după ce vom lăsa în urmă vibraţiile lunii iunie, după ce 
Jupiter se va desprinde de Lilith vom reuşi să gestionăm complicaţiile pe care le observăm 
azi. 

Chiar dacă avem încă un careu Uranus-Pluton, o opoziţie Soare-Saturn, cu Soare pe 
ultimul grad din Berbec, dispus să ne expună unor pericole majore, legate de foc, explozie, 
fractură, segmentare sau dezicere, scânteia care apare prin conjuncţia Luna-Uranus-
Mercur ne alimentează speranţa că ideea ne salvează, ne încurajează să ne promovăm 
ideile, să fim curajoşi, liberi în gândire şi exprimare, să spunem lucrurilor pe nume şi, 
poate, puţin mai mult, să sfidăm, acolo unde nu se poate învinge, gândirea viciată, 
negativitatea concepţiilor, faptele aberante. Judecând după faptul că Luna, prin ceea ce 
promovează azi este încărcată de soluţie, reuşind prin trigonul cu Capul Dragonului să 
medieze tendinţa Nodurilor, putem avea speranţa că întregul spectru personal și social 
conlucrează acum pentru o finalitate bună, pentru o devenire echilibrată. Este adevărat că 
nici vechile metode, cele care prin gradul anaretic din Berbec atins de Soare, ni se vor 
părea azi puţin cam periculoase, dar nici entuziasmul fără fundament sau precipitarea 
tipică superficialităţii (metoda struţului) nu conferă viitorului un statut sigur. 

Trecerea Soarelui în Taur, spre seară, va schimba patima şi ne va îndrepta atenţia 
spre valori materiale, confort, spre ceea ce este sigur pentru traiul comun, spre fericirea pe 
care ni le conferă elementul concret, palpabil. Cei care nu au o mai bună flexibilitate 
astrala şi care se vor mai menţine încă în valul dinamici careului Uranus-Pluton și a 
opoziţiei Soare-Saturn, îşi vor aminti brusc de titlurile pe care le-au pierdut, de orgoliul 
rănit, de moştenirea de la care au fost înlăturaţi şi de cât de multe ar fi câştigat dacă erau 
pe un anume val. Pe acesta nici măcar sextilul Luna-Venus nu-i va ajuta să se tempereze şi 
aşa cum se vor arăta azi, aşa vor fi şi mâine. 

Prin urmare, 19 aprilie este o zi intensă cu multe elemente care îşi vor adjudeca 
fiecare câte un teritoriu, cu multe procese de conştiinţă şi multe impulsuri care vor fi 
percepute, mai ales atunci când sunt exprimate la scenă deschisă, ca dovezi de 
impulsivitate, aroganţă sau chiar agresivitate. Gradul anaretic al Soarelui din Berbec aduce 
o dorinţă de a recupera timpul pierdut, de a repara erori lamentabile desfăşurate în 
ultimele două luni. Dacă ieri Luna vida a acaparat o mare parte din preocupările cotidiene 
multe fiind lipsite de consistenţă, încărcate de indecizie, regret, eşec sau dezamăgire, acum 
când se împlinesc unghiuri deosebit de active toate simţurile se trezesc şi fiecare îşi 
amintește ce a pierdut, ce trebuie să-şi recupereze, unde trebuie să insiste pentru a aduce 
vieţii sale o notă de pasiune, de câştig, de succes.  
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Până spre seara se va pune problema unui eşec, a unei pierderi, a unei fisuri ce ar 
putea apărea într-un demers ascuns bine în lunile anterioare. Asta aduce o uşoară tensiune 
şi disponibilitatea spre a apăra chiar în exprimări la scena deschisă tot ceea ce face parte 
din patrimoniul personal. Acolo unde avem de-a face cu o înţelegere greşită, ziua de 19 
aprilie va fi puternic legată de cea de 20 aprilie aducând ca şi în cazul zilelor de 17 şi 18 
aprilie ideea de cărăuş, de acţiune de amploare, de efort, muncă intensă, preocupare care 
ne ţine blocaţi în gânduri mai mult decât trebuie. Finalul zilei aduce revenirea la o formă 
de siguranţă de care nu au mai avut parte din 2011. Evident, nu se poate vorbi de linişte, ci 
de o anume stabilitate ce îşi extrage puterea din rezultatele muncii. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne controla impulsurile în prima 
parte a zilei, oricât de bine sunt ele justificate. Agresivitatea gradului anaretic din Berbec 
este proverbială, tocmai de aceea, dacă este posibil, să amânăm decizii, conversaţii, 
întâlniri până după ora 19:11, când Soarele va fi deja în Taur. 

 
Vineri, 20 aprilie 

Vineri 20- 4-2012 22:34    Luna(Ari) Opp [Lib] Saturn 
 
Singurul aspect pe care îl conţine această zi este opoziţia pe care Luna şi Saturn o 

împlinesc cu câteva ore înainte de miezul nopţii, ceea ce aduce zilei o notă uşor confuză. 
Pentru că nu există o directivă clară a contextului astral prin unghiuri împlinite la grad 
perfect, deciziile de acum cad sub incidenţa unui dreptunghi mistic pe care Soarele cu 
Marte, Saturn şi Neptun îl împlinesc pe cer, la limita maximă a tolerantei dintre Marte şi 
Saturn. 

În primul rând, dreptunghiul mistic indică provocare şi apoi, dacă aceasta este 
înţeleasă corespunzător şi integrată cu acordul părţilor, reprezintă un semn de progres şi 
stabilitate. Fără o echilibrare a celor două opoziţii pe care le conţine configuraţia (Soare-
Saturn şi Marte-Neptun) dezideratele trigoanelor (Soare-Marte şi Saturn-Neptun) şi 
sextilelor (Soare-Neptun şi Marte-Saturn) devin mijloace de a conlucra la uzurpare, şantaj, 
promovarea de nonvalori, ridicarea egoismului la rang de bună practică. 

Cele două sextile pe care le conţine dreptunghiul sunt, în interpretare, emanaţii ale 
tensiunilor născute din opoziţii. Asta înseamnă că orice idee nouă, orice element care să 
ducă la buna înţelegere şi echilibru, la înţelegerea noilor directive, la conlucrarea pentru un 
ideal comun, la desfăşurarea activităţii prin inspiraţia creatoare, printr-o armonie afectivă 
are la baza teama unei destabilizări, a unei destructurări, a unei pierderi. Dacă sextilul 
Soare-Neptun înseamnă inspiraţie şi înţelegere superioară, sextilul Marte-Saturn aduce 
răbdare, supunere, muncă, efort, fuziune între gândire şi efort, aplicarea unor reguli de 
bună purtare într-un context în care până acum acestea provocau ilaritate. De partea 
cealaltă, trigoanele (Soare-Marte şi Saturn-Neptun) vin cu îndrăzneală, curaj, cu o 
înclinaţie spre investigare, cercetare, descoperirea şi o anume supleţe în a aplică la scară 
largă reguli personale corecte şi benefice. 

Este greu de înţeles cum de se pot îngrămădi acestea într-o singură zi, așa cum se 
întâmplă de acum. Luna este, de asemenea, elementul care le declasează pe toate acestea. 
Ea nu doar se apropie de momentul de opoziţie cu Saturn, ci şi de cel de conjuncţie cu 
Soarele (Luna nouă) moment special în astrologie când se iniţiază un nou ciclu, care se va 
împlini mâine. Acum parcurgem deci ultima zi a ciclului lunar început în 22 martie, ultima 
etapă a acestui interval care a tulburat viaţa intimă într-un mod neplăcut, tragic şi poate 
chiar dureros. 

Apropiindu-se de Soare-Luna restrânge seria evenimentelor la nivelul unui singur 
element care este privit ca un produs final al ultimelor patru săptămâni: oportunitatea. 
Dacă, aşa cum am văzut ieri, elementele novatoare şi cele conservatoare ating un apogeu în 
confruntarea lor, diferenţa dintre această ipostază şi împlinirea unor deziderate stabilite 
acum patru săptămâni în urmă, cele care au dat substanţă perioadei şi au ridicat spre 
celebritate replici, gesturi sau chiar persoane, rezidă în lipsa de apreciere faţă de valorile 
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trecutului, desconsiderarea elementului novator, toate acestea puse în slujba dorinţei de a 
deţine controlul, adică a egoismului care dăinuieşte în timp şi este identificat cu civilizaţia 
umană. Dacă ieri am dorit să schimbăm mentalitatea, azi se schimbă persoana care se 
identifică cu ea, dacă am dorit să înlăturăm turnul de control care supraveghea în mod 
nedorit activitatea oamenilor de pe o anumită rază, azi el este dărmat peste casele celor din 
jur şi totul va fi integrat în categoria pagubelor colaterale. 

Cei care sunt în afara acestor inginerii sociale vor încerca din răsputeri să înţeleagă 
ceva, dar nu vor reuşi tocmai pentru că nu iau în calcul egoismul, ca element principal care 
motivează gama acţiunilor de azi şi oportunitatea, prezentată ca element evident, ca 
aparenţă, ca fard aplicat pe un ten plin de defecte. 

Prin urmare, 20 aprilie, deşi nu deţine o suită întreagă de aspecte, pentru că include 
o continuare a evenimentelor de ieri şi construieşte un imens gol în gânduri, în emoţional, 
chiar în fapte, va slăbi rezistenţa celui necălit şi va avea ca principal efect distrugerea unei 
construcţii aparente, a unei imagini, a unei iluzii, ceea ce va face din această zi una dintre 
cele mai neobişnuite zile ale acestei săptămâni. 

Cei care cred că neîmplinirea unor aspecte la grad perfect îi va proteja de 
amplitudinea evenimentelor se înşeală. Ieri, prin cele cinci aspecte pe care le-am împlinit 
Luna, dar şi prin trecerea Soarelui în Taur, multe din demersurile cu caracter general au 
stagnat, au fost amânate, lăsate în aşteptare. Azi ele îşi cer drepturile. 

 Cei care azi se vor detaşa, îşi vor motiva gestul prin saturaţie, printr-o lehamite care 
va fi explicată mâine prin lipsa suportului material, lipsa banilor, a dorinţei de a acţiona, a 
fricii de a nu pierde o bătălie înainte de a o începe. Aceste elemente sunt însă vizibile în 
sfera relaţiilor personale, în cea a dinamicii vieţii intime pentru că luna aprilie, oricât de 
ample vor fi evenimentele, aici va acţiona. 

Tocmai de aceea se recomandă ca relaţia cu anturajul să se limiteze azi la cotele 
minime. Judecând după cât de ample sunt conjuncturile acestei zile ne putem apropia azi 
de pilda Fiului Risipitor, cea care ne ajută să apreciem valorile ancestrale, patrimoniul, dar 
şi jalonarea acestora pe demersurile viitoare. 

 
Sâmbăta, 21 aprilie 

Sambata 21- 4-2012  7:04    Luna(Ari) --> Taurus 
Sambata 21- 4-2012 10:18     Sun (Tau) Con (Tau) Luna(New Moon) 
Sambata 21- 4-2012 12:23    Luna(Tau) Sex (Pis) Neptune 
Sambata 21- 4-2012 15:11    Luna(Tau) Tri (Vir) Mars 

 
Trecerea Lunii în exaltare este unul din elementele benefice ale acestei zile. Dacă 

anterior gândirea a fost un element care, prin apelul la trecut şi, deopotrivă, ţinta spre un 
viitor ce abia mijea la orizont, a fost un motiv de bulversare, incertitudine sau de a decide 
confuz şi cu teamă, întoarcerea la tradiţional, la intuitiv, la efort practic, la acea simţire 
care îi spune omului cât de bine se simte într-un loc sau cât de elegant se deplasează de la 
un punct la altul, reprezintă elementul de noutate care ne schimbă complet modul de a ne 
raporta la proiectele personale, la anturaj. Soarele a intrat în Taur de ieri. Azi este rândul 
Lunii şi acum avem patru planete în această zodie.  

Ziua de azi este în mare parte pozitivă pentru că nu indică, decât în stadiu potenţial, 
ca germene, complicaţiile zilelor următoare. Nu se poate spune însă acelaşi lucru despre 
finalul săptămânii următoare, care aduce intrarea Soarelui în fereastra conjuncţiei cu Lilith 
şi deci evidenţierea unor noi elemente de deviaţie comportamentală, noi răutăţi, noi 
elemente negative pe care societatea le va asimila destul de greu. 

Caracterul complicat al acestei zile nu este însă deloc perceput de omul comun. El va 
vedea în conjuncţia luminariilor o oportunitate, un nou imbold, o elevare a spiritului de 
competitivitate, o ridicare a disponibilităţii spre efort, spre muncă, spre a consuma, nu 
pentru a valorifica un bun, ci pentru a construi, a pune bazele unei afaceri, a consolida un 
element personal extrem de important. 
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Va fi însă destul de dificil de dominat presiunea care vine din partea anturajului, de 
a renunţa la susţinători, protectori, consilieri, vraci, ghicitori, ocultişti sau chiar astrologi 
pentru a acorda mai multă importanţă experienţelor personale. Puţini sunt cei care atunci 
când observă uşurinţa cu care produc asupra celorlalţi ataşamente se desprind, renunţă la 
privilegii şi prefera să se ascundă într-un nor dens, departe de ochii lumii. Prin zodia Taur 
acest gest este privit ca un semn de imaturitate. „Cum să nu valorifici o oportunitate?” se 
vor întreba cei care nu înţeleg acest gest. Pentru că suntem în perioada în care rememorăm 
victoria vieţii asupra morţii, este oportun să ne amintim acum exemplul lui Iisus şi nu 
altul. Iisus a spus „Eu sunt Adevărul, Calea şi Viaţa” în momentul în care s-a oferit pe sine 
celor trei elemente ale Creaţiei. Topindu-şi individualitatea în cele trei mari fluide ale 
Creaţiei orice urmă de devoţiune îndreptată spre personajul istoric Iisus a trecut prin el ca 
săgeata prin fum. Această evocare a depersonalizării, care nu încurajează nici pentru sine, 
dar nici pentru ceilalţi, ataşamentul, este marea dilema a acestei zile şi, evident, a 
următoarelor aproximativ 30 de zile, până la cealaltă Lună nouă. Pornind de la ceea ce a 
spus Iisus şi până la ceea ce vom fi tentaţi să spunem noi în faţa unei accentuate sporiri a 
încrederii, omul obişnuit se întâlnește azi cu elementul care-l susţine cel mai tare sau cu 
drumul care devine brusc un traseu plin de pericole invizibile. În felul acesta, omul va 
deveni mult mai sensibil la ceea ce îi este evident, la ceea ce nu-l tulbură deloc, la chipuri, 
voci, îndemnuri, sfaturi simple, recomandări pe care le va lua ca atare. Cel care este 
angrenat pe o cale spirituală, care doreşte să-şi schimbe modul de a fi, se va simţi tulburat 
în elementul său cel mai puternic, dar nu prin ceea ce se consumă acum, ci prin 
perspectiva evenimentelor ce pornesc de azi. Astfel, aceştia vor deveni morocănoşi, 
nemulţumiţi, interiorizaţi, speriaţi fără motiv, nesiguri, stresaţi invocând o zăpăcire a 
simţurilor care le dau semnale tot mai confuze şi intense. Aceştia simt, încă de azi, 
caracterul confuz al perioadei de două săptămâni care va începe cu finalul săptămâni 
viitoare şi care va avea ca apogeu conjuncţia Soare-Lilith din 5 mai. 

Lună nouă de azi se împlineşte într-un colţ al dreptunghiului mistic desenat pe cer 
cu ajutorul maleficilor Marte, Saturn şi Neptun. Aceasta va aduce în sfera vieţii personale 
pretenţii mari de la sine, de la o persoană mai în vârstă, o informaţie care poate fi integrată 
în codul de reguli, în învăţătura personală şi care este legată de modul cum sunt abordate 
relaţiile personale. Aşa cum se poate deduce, este un semn de progres mai curând pentru 
cei tineri, dar în special pentru cei care au trecut prin încercări familiale, certuri, 
destrămări, separări, divorţuri şi care au parte acum de puţină linişte, puţină împăcare, de 
un moment când mintea nu li se mai ascunde în hormoni, iar urechile par să fie deschise 
faţă de sfaturile şi recomandările pe care cei în vârstă le au pentru ei. 

Într-o altă dimensiune a vieţii, celor sensibil li se permite azi accesul la informaţii 
speciale. În ropote de aplauze vor fi azi inspiraţi, deschişi către surse de informaţii pe care 
nu le înţeleg în totalitate. Vor lucra azi mult mai uşor cu noţiunile abstracte, cu tehnicile pe 
care nu le-am putut aplica şi se simt privilegiaţi doar pentru acest lucru. Riscul de a se 
pierde în concluzii pripite, de a înlocui noţiunea, ideea forţă, progresul, munca, efortul, 
cunoaşterea, cu o persoană care poate elabora toate acestea pentru el este foarte mare. 
Astfel ideea de a fi un mesager, îi va pune pe căutătorii Adevărului, pe cei care îşi urmează 
Calea şi pe cei care se lasă trăiţi de Viaţă (cei cărora li se adresează Iisus) în mare 
dificultate. Unii se vor simţi păcăliţi pentru că, în realitate, ei au dorit să păcălească. 
Cunoaşterea spirituală nu este o vacă bună de muls, ci o stare de spirit la îndemâna 
artistului care doreşte să se modeleze. Dacă un dealer de tablouri se crede şi artist, evident, 
că nu va fi decât problema sa atunci când va vedea că nu-l învaţă nimeni cum să semneze 
tablourile pe care le vinde. Opera strigă prin forma şi conţinutul său numele artistului, cu 
atât mai tare cu cât acesta refuză să şi-o atribuie. Acesta este unul din marele paradoxuri 
ale evoluţiei spirituale. 

În felul acesta, este lesne de observat că omul obișnuit nu are nimic în comun cu 
aceste dileme, de vreme ce nu va putea sa facă diferenţa între mesager şi mesaj, nu va avea 
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conştiinţa emoţiei mistice, ci va primi produsul gata elaborat de la un dealer de tablouri pe 
care îl va adula şi se va simţi confortabil și împlinit cu această stare. 

În rest, evenimentele zilei poartă amprenta convingerilor. Multe le vom săvârşi 
pentru că „Aşa ştiu”, „Aşa cred”, „Aşa mi s-a spus” sau „Aşa trebuie”. Acum toate acestea 
nu par să fie deloc periculoase, ci doar uşor incomode. 

Prin urmare, 21 aprilie ne aduce un nou desen al convingerilor personale, o nouă 
schemă de supravieţuire, prin obiect, instrument, prin idee, prin lumină, întuneric sau prin 
lege. Azi ne amintim că nu am fost trataţi cum trebuie, că nu ni se oferă respectul cuvenit şi 
procedăm după cum am fost învăţaţi mai bine sau după cum ne-am format. Pentru omul 
comun toate acestea par a fi desprinse dintr-o schemă banală, obişnuită care nu are 
absolut deloc nevoie de un context astral pentru a se manifesta, însă pentru cel care se află 
într-un proces de rafinare lăuntrică, apelul la normalitate va fi azi o mare provocare. 
Simţurile şi ideile sale sunt răvăşite, impresiile se amestecă printre recomandări, sugestiile 
sunt puse pe picior de egalitate cu experienţele personale şi, când îi este lumea mai dragă, 
sare din nimic o îndoială care le spulberă pe toate. Rămâne, astfel, singur în faţa problemei 
aproape dezvelit de idei, cunoaştere, experienţă, pricepere, putere sau luciditate. Dacă nu 
va plecă fruntea în faţa necunoscutului, dacă nu va dori să facă un pas dincolo de „Eu ştiu”, 
„Eu experimentez”, „Eu am învăţat” pentru a fructfica această cunoaştere preliminară care 
îl are pe „Eu” ca personaj principal va simţi pe pielea sa că „Eu” nu există aşa cum crede, ci 
este doar o plăsmuire a minţii false căreia i se permite, dintr-un considerent cosmic 
necunoscut, să existe. 

Evenimentele comune ale acestei zile sunt centrate pe modele, recomandări, 
certitudini, obiecte, plăceri, chiar fizice, organice pe care omul nu doreşte să şi le refuze 
(alimentaţie, somn, sexualitate). 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti azi din nou de 
condescendenţă. Dacă nu suntem opriţi direct şi brutal nu înseamnă că ni se și permite să 
facem ceea ce ne taie capul. Respectul pentru viaţa nu este o pedeapsă, ci un privilegiu pe 
care viaţa însăşi ni-l plantează în suflet. A-l ucide înseamnă a lăsa planta vieţii fără frunze, 
iar ea, la rândul său, va căuta să se împrejmuiască cu alte plante care sunt la fel de golaşe şi 
triste. Aşa vom ajunge să locuim într-o pădure sinistră a copacilor verzi fără frunze, 
gândind că întreaga lume este aşa. 

 
Duminică, 22 aprilie 

Duminica 22- 4-2012  0:24    Luna(Tau) Sex (Pis) Chiron 
Duminica 22- 4-2012  2:24    Luna(Tau) Tri [Cap] Pluto 
Duminica 22- 4-2012 11:52    Luna(Tau) Con (Tau) Lilith 
Duminica 22- 4-2012 12:00  Uranus (Ari) Tri [Sag] Juno 
Duminica 22- 4-2012 12:18     Sun (Tau) Sex (Pis) Neptune 
Duminica 22- 4-2012 20:10    Luna(Tau) Con (Tau) Jupiter 
Duminica 22- 4-2012 21:43 Mercury (Ari) Tri [Sag] Juno 
Duminica 22- 4-2012 23:28 Mercury (Ari) Con (Ari) Uranus 

Ultima zi a săptămânii este cea mai bogată în aspecte. Azi se împlinesc opt aspecte 
din care doar patru aspecte sunt împlinite de Lună (sextil Lună-Chiron, trigon Lună-
Pluton, conjuncţie Lună-Lilith, conjuncţie Lună-Jupiter). 

Prima jumătate a zilei este marcată de împlinirea trigonului Uranus-Junon, şi 
respectiv de sextilul Soare-Neptun, deci spectrul acestora de acţiune este extins la nivelul 
mai multor zile. Acest interval va fi dominat de emoţiile puternice, de forţa gândurilor, 
aspiraţiilor, de intenţiile de a schimba anturajul după propriile aspiraţii şi de a adăuga 
palmaresului personal încă un element pe care să se poate susţine întreaga construcţie 
viitoare. 

Toate acesta debutează cu sextilul Lună-Chiron, care se împlineşte în timpul nopţii 
şi care are ca principal scop aşezarea gândurilor pe o albie corectă, sedimentarea 
intenţiilor, temperarea pornirilor. Pentru că se va împlini în timpul nopţii când mulţi se 
vor odihni, acţiunea acestuia va fi vizibilă mai mult la nivel subconştient. Viaţa va avea 
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astfel o altă însemnătate prin legăturile energetice pe care oamenii le menţin cu fiinţele din 
subtil. Adepţii terapiilor holistice, cei care doresc să-şi folosească perioada dedicată 
odihnei cât mai eficient, nu doar pentru relaxare fizică, apelează la programul de 
regenerare şi vindecare al fiinţei invocând ajutorul subtil pe care l-ar putea primi din 
templele de vindecare şi armonizare situate Dincolo. Ei ştiu din experimentele lor, ca prin 
aceste construcţii subtile entităţi aflate într-un avansat stadiu evolutiv susţin procesele de 
expansiune ale conştiinţei, privite aici ca escapade evolutive, ca încercări de renunţare la 
impurităţi, iluzii, ataşamente. Sextilul Lună-Chiron ne susţine acest apel la sacru, subtil, la 
puritatea inimii, la experienţele anterioare, atunci când am dat dovadă de înţelepciune, de 
alegeri multidimensionale menite să producă efecte remarcabile ce au reaşezat 
evenimentele în timp, adică le-am schimbat ordinea naturală. Această forţă de a impune 
destinului propria desfăşurare este o graţie specială pe care lumina subtilă o oferă celor 
care se dovedesc puternici şi înţelepţi în a o folosi. Dacă în înţelepciunea orientală această 
putere este atribuită lui Kali, zeiţa cea care stăpâneşte timpul şi deopotrivă moartea, 
distrugând dintr-o atingere tot ceea ce este impur, ignorant şi nu se dovedeşte încă pregătit 
să evolueze, în astrologie forţa timpul este atribuită lui Saturn, iar cea a morţii lui Pluton. 
Tot în astrologie, prin intermediul luminariilor aceste elemente abstracte ale vieţii, care 
dau fiori înţelepţilor cărora le este pusă în mâna puterea de a decide pentru alţii, sunt 
activate azi prin trigonul Lună-Pluton şi opoziţia, încă activă, dintre Soare şi Saturn. Aceste 
elemente ale zeiţei Kali, cea pe care Ramakrishna a adorat-o cu insistenţă până la 
realizarea sa supremă, se dezvăluie în conjuncturile acestei zile în multiplele sale aspecte. 
Conjuncţia Lună-Lilith, cea care aduce spaima şi regretul într-un singur aliaj, ne 
înfăţişează aspectul teribil al lui Kali (Rudra Kali) adică goliciunea, dezordinea şi 
distrugerea. În a doua parte a zilei, conjuncţia Lună-Jupiter ne aduce aproape aspectul 
benefic al zeiţei Kali (Badra Kali), cea care protejează de haos şi impune seriozitate, 
metoda şi cunoaşterea. Toate acestea se vor manifesta în această zi când Uranus şi Junon 
se întâlnesc în trigon și când Soarele şi Neptun ating unghiul de 60 de grade pe care îl tot 
formează de o săptămână. 

Pentru cei care doresc să afle din conjuncturile astrologice ceea ce altcineva le poate 
ghici în ghioc, valenţele subtile al acestor împletiri astrale nu le spun nimic, nici atunci 
când se vor dovedi cu adevărat magice. Azi se poate vorbi despre magie la modul concret, 
fie că asta implică doar împlinirea unei dorinţe stranii, fie ca se descinde în manipularea 
energiei pentru a lucra cu noţiunile sau pentru a activa un centru, un bindu sau o zonă de 
putere situată la mare distanţă de emitent. Toate au ca scop jocul puterii, cel care ţine de 
forţă cu care este impus un angajament, o atitudine şi cu care un element al relaţiei este 
obligat să lucreze sau care ţine de manipulare (ameninţarea abandonului, flirt, 
culpabilizare, cheltuieli exagerate, îndulcirea tonului etc.). 

Spre seară, când Mercur se întâlneşte cu Uranus (conjuncţie) întărind şi trigonul cu 
Junon, curajul de a folosi aceste metode poate duce la rezultate remarcabile. Jocul puterii 
devine, astfel, jocul celui puternic, iar forţa este un element că se dizolvă atunci când 
motivaţia, ce depinde strâns de emitent, este disipată. Pentru că avem de-a face cu o 
conjuncţie Mercur-Uranus pe Berbec, imprevizibilul este cel care va ridica standardul, va 
duce rezultate bune, însă emitentul, cel care a iniţiat procedeul, acţiune, demersul îşi va 
revendica totul chiar dacă habar nu va avea cum s-a ajuns la un asemenea rezultat. De vină 
va fi chiar aceste trigon al celor doi în conjuncţie cu Capul Dragonului din punctul care 
mediază tendinţele Nodurilor. În felul acesta, printr-o inspiraţie de moment, printr-o ieşire 
din ritm, parcă sugerată dintr-o lume nevăzută, şoptită la ureche de un îngeraş ghiduş, 
totul ia o întorsătură neaşteptată care se va solda în cea mai mare parte cu un rezultat 
benefic. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii, ne va pune în faţa unor evenimente ciudate. 
Mulţi vor avea impresia că le pot controla, că le determină, că le folosesc aşa cum foloseşte 
păpuşarul sforile sale, însă nu este aşa. Nu dorinţele ascuţite, nu cârligul pasiunii ne pune 
în postura de dictatori ai forţelor subtile în această zi, ci eleganţa stilului, rafinamentul 
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exprimării, subtilitatea cu care combinăm gândul cu sentimentul, aceste cărămizi esenţiale 
oricărui proces armonios, sunt cele care ne duc într-o poiană unde liniştea şi armonia vieţii 
sunt cele care îşi dictează singure acţiunile. În felul acesta, devenim beneficiari ai mişcării 
subtile, nu imperatori ai acestor forţe. 

Omul obişnuit va cădea azi în păcatul orgoliului, socotind că dacă a primit de îndată 
ceea ce a cerut, rezolvarea în sine îl indică pe el ca principal acţionar. Şi în zilele anterioare 
când aceste fluxuri subtile au fost la fel de puternic inserate în dimensiunea socială a vieţii 
a reacţionat la fel. Ierarhia stabilită de oameni în această lume, pentru simplu fapt că nu a 
fost aşa de la începutul societăţii umane, dovedeşte că reprezintă o realitate care se aplică 
doar acestui plan şi că orice asemănare cu ceea ce se întâmplă Dincolo este pur 
întâmplătoare. Nebunia orgoliului, cea care uzează de dreptul la a crea, chiar şi imagini, 
impresii, păreri, crezuri, despre ce s-a întâmplat Acolo, va avea azi dovezi magnifice. Prin 
aceste dovezi viaţa lor se va schimba intrând pe un făgaş pe care nu o vor cunoaşte în 
totalitate şi asupra cărora oamenii nu vor putea interveni prea uşor decât prin şlefuiri 
repetate până în 2016 când careul Uranus-Pluton se va dizolva. Acum când Uranus 
mediază tendinţa Nodurilor această şansă se dovedeşte a fi o imensă provocare, unică în 
viaţă, puternică prin cantitatea de energie şi determinare mobilizate, prin uşurinţa cu care 
folosim cuvântul sau gândul în a dicta scopul pe care dorim să-l atingem. 

Pentru că azi lucrăm cu energii pe care altfel le-am folosi incredibil de greu, se 
impune să ne amintim de pilda Ucenicului Vrăjitor şi de îndemnul său de a nu ne juca de-a 
Puterea, de a nu folosi ceea ce nu cunoaştem, de nu utiliza energii, prin gânduri, intenţii, 
aspiraţii, mobilizări interioare, dacă nu ştim precis pentru ce le folosim. A putea să faci nu 
implică și a avea permisiunea pentru a face. 
 
 

Săptămâna 23  - 29 aprilie 2012 

 
Săptămâna 23-29 aprilie este una marcată de evenimente importante. Luni, Mercur 

şi Capul Dragonului se situează în trigon, marţi, Soarele va împlini un trigon cu Marte, iar 
miercuri, Mercur şi Pluton se vor situa în careu. Aceste prime zile ale săptămânii ne aduc o 
înclinaţie spre a acţiona în dizarmonie cu grupul, cu propria evoluţie, într-un dezacord 
major faţă de ceea ce am construit până acum. Puţini vor fi cei care vor vedea în trigonul 
Mercur-Capul Dragonului de luni o oportunitate pe care să o folosească cu maturitate şi 
înţelepciune. Puţini vor vedea în trigonul Soare-Marte de marţi o oportunitate în a acţiona 
cu măsură şi, de asemenea, puţini vor considera că tensiunea care le vine din necunoscut în 
aceste prime trei zile ale săptămânii reprezintă de fapt o aducere la lumină, o evidenţiere a 
propriilor limitări susţinute pe impresii eronate cultivate de la începutul anului până acum. 
Săptămâna ne aduce un salt calitativ important ce va fi cel mai vizibil în ziua de 29 aprilie. 
Ceea ce este important de specificat referitor la acest salt vine chiar în ziua de joi, 26 aprilie 
când Luna va trece în Rac. Aceasta va reprezenta una dintre cele mai importante zile ale 
săptămânii pentru că ne indică un moment de gol, de vid, de apnee, în care mintea poate 
judeca la rece situaţiile pe care le parcurge, în care destinul ne oferă un moment de respiro 
când putem să ne tragem sufletul sau să ne gândim în ce direcţie ne îndreptăm. Este, deci, 
un moment de răstrişte de care ar trebui să ne folosim cu cât mai multă înţelepciune. 

Ceea ce va fi evident în ziua de joi va merge în direcţia tentaţiei, a păcălelii, a jocului 
iluziei, printr-o invitaţie sau printr-o tentaţie care ne vine din social şi care poate fi legat de 
plăceri fizice, plăceri afective, plăceri financiare sau chiar de promisiunea de a scăpa de un 
stres, o tensiune pe care nu o vedeam în niciun fel rezolvată. În realitate, mijlocul 
săptămânii, prin ceea ce ne vine din primele trei zile şi prin ceea ce se preconizează a se 
întâmpla în următoarele, reprezintă o invitaţie la moderaţie, echilibru, la a ne implica în 
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acţiuni care nu produc efecte imediate, la a da dovadă de înţelepciune. Finalul săptămânii 
se va dovedi a fi însă spectaculos. Sâmbătă, chiar dacă ziua va începe într-un ton uşor 
neplăcut şi cea mai mare parte din zi (10,00 – 19.00) Luna va fi în perioada fără direcţie, 
ceea ce înseamnă indecizie, lipsa unui suport social în a derula o acţiune, spre seara, ziua 
va fi marcată de întâlniri remarcabile cu persoane importante, de apelul, fie şi mental, 
către exemple speciale care au asupra noastră un impact major. 

Deşi, în aparenţă, cele două zile de pe finalul săptămânii nu sunt legate, îndemnul şi 
starea sufletească, schimbate deja din seara zilei de 28 aprilie, vor fi deosebit de 
importante pentru că vor valorifica cele patru trigoane pe care ultima zi a săptămânii le vor 
împlini şi ne vor convinge nu doar în vorbe de duh, ci și în realitate, că omul este făuritorul 
propriului destin. Selecţia pe care noi o impunem evenimentelor sau persoanelor, pornind 
de la elementul benefic ce se va consuma în seara zilei de sâmbătă ne va ajuta să 
valorificăm oportunităţile zilei de duminică şi să beneficiem, prin impactul şi susţinerea 
acestora, de un salt colosal. Următorul trigon între Soare şi Pluton se va produce pe 30 
august când Luna se va situa pe aceeaşi axă Leu-Vărsător, dar din Vărsător şi când nu va 
mai avea posibilitatea de a împlini patru trigoane aşa cum se întâmplă în ultima zi a acestei 
săptămâni. Asta înseamnă noroc, oportunitate, succes, promisiunea de a produce un salt 
important, poate chiar deosebit de important pentru destin sau carieră, însă nu oricum, nu 
gratuit şi nu împlinit de la sine, ci condiţionat de proporţia energiei pozitive pe care 
suntem dispuşi să o folosim pentru cei din jur. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt angrenaţi într-un proces de evoluţie 
spirituală urmărind acest scurte previziuni vor înţelege că această săptămână reprezintă un 
interval în care multe dintre tensiunile şi problemele ascunse cu grijă în subconştient vor 
ieşi la suprafaţă şi vor căuta în jur să ne apropie de oamenii care au aceleaşi probeleme. 
Acest timp de rezonanţă nu este încurajat de un căutător al adevărului, nu este încurajat de 
niciun maestru spiritual, ci dimpotrivă aceste tendinţe trebuie să i se opună o rezistenţă 
temeinică. Rezonanţă acestei săptămâni nu trebuie să pornească de la ideea „Descopăr că 
sunt la fel cu X sau Y”, ci trebuie să meargă pe ideea iubirii ca finalitate, nu ca mod de 
exprimare, ca mijloc de manifestare. 

Fiecare zi în parte va veni cu propriul său mesaj care ne va convinge că a acţiona în 
mod individual este cea mai bună soluţie. Privită în ansamblul ei, săptămâna 23-29 aprilie 
ne va apărea însă ca un paradox, pentru că nu ne îndeamnă la creşterea şi dezvoltarea 
personală imediată, aşa cum ne-am obişnuit cu predispoziţiile astrale de la începutul lunii 
aprilie, ci să obţinem un progres printr-o acţiune ocolită, adică prin a ajuta anturajul, 
grupul, prin a munci pentru a produce schimbări calitative în grupul de apartenenţă sau a 
restabili armonia și, în timp, prin intermediul acestora norocul sa ne iasă în cale. Toate 
acestea vor constitui, după 9 mai 2012, roadele după care tânjim acum. 

 
 
Luni, 23 aprilie 

Luni 23- 4-2012 16:29 Mercury (Ari) Tri [Sag] Node 
Luni 23- 4-2012 20:04    Luna(Tau) --> Gemini 

 
Începem săptămâna cu împlinirea trigonului Mercur-Capul Dragonului, în a doua 

parte zilei şi cu ingresul Lunii în Gemeni în preajma orei 20,00. Aspectul important care 
reiese din tranzitul lui Mercur prin Berbec, în special azi când Mercur împlineşte un trigon 
cu Capul Dragonului este cel legat de disciplinarea minţii, de dezvoltarea unei gândiri 
structurate, de folosirea imaginaţiei creatoare, de sprijinul practic dezvoltat în raport cu 
familia, patrimoniul personal, în raport cu nevoile pe care le au prieteni, asociaţii, membrii 
familiei. Aceste nevoi nu sunt foarte bine structurate sau dacă sunt structurate ele merg, pe 
filiera agresivităţii, a necesităţii de a dezvolta un punct de vedere propriu, de a impune un 
punct de vedere propriu, pentru un rezultat practic. 
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Luna, abia s-a desprins de conjuncţia cu Jupiter, care s-a împlinit ieri, fiind în 
continuare în Taur, ne indică faptul că emoţia colectivă, gândurile, impresiile care ne vin 
din anturaj sunt încă într-o zonă a lezării personale, a sentimentului de culpă, de vină, a 
acelei stări psihice menită să ne ofere informaţii eronate despre anturaj despre modul cum 
ne construim demersurile, cum ne implementam un proiect, de cum ne impunem în faţa 
celorlalţi. Ideea principală care reiese din aceste trimiteri spre următoarele două zile se 
bazează pe faptul că, în tranzitul său prin Taur, Luna a avut de împlinit conjuncţii cu 
Soarele (Luna nouă), cu Lilith şi cu Jupiter, adică a avut de parcurs o exprimare la nivel 
social printr-o cultivare a sentimentului de expansiune, de extindere a câmpului 
conştiinţei, de exprimare prin căldură, rafinament, eleganţă, dar şi de apelare la anumite 
tertipuri, socio-comportamentale, minciuni, erori de gândire, adevăruri parţiale pentru ca, 
în final, prin conjuncţia Lunii cu Jupiter, rezultatul să fie unul cu ecou social puternic. 
Indiferent că am ales bine acţiunea pe care am săvârşit-o în săptămâna anterioară sau ne-
am pripit, rezultatul va fi unul concret chiar în acest început de săptămână. Nu trebuie să 
uităm că suntem în continuare marcaţi de opoziţiile Marte-neptun și Soare-Saturn şi 
astăzi, în a doua parte a zilei, Luna va intra în aplicaţia careurilor cu Neptun şi al careului 
cu Marte, aducând tensiunii din această zi o modelare greşită în raport cu rezultatele pe 
care le aşteptăm de la zilele următoare. Dacă în prima parte a zilei acest fundal construit pe 
baza anticipării a ceea ce se va întâmpla spre seară, când Luna va trece în Gemeni, sau 
mâine şi poimâine, când Luna va avea de parcurs cele două careuri indicate anterior şi 
respectiv conjuncţia cu Venus, în a doua parte a zilei, mai exact în preajma orei 16,30, când 
Mercur şi Capul Dragonului se vor afla în trigon, va avea loc o manifestare specială a 
creativităţii, a gândirii practice, a exprimării prin artă, prin mişcare. Să nu uităm că Mercur 
nu este doar în trigon cu Capul Dragonului, ci este în conjuncţie cu Uranus, aspect împlinit 
ieri, 22 aprilie, dar este şi în trigon cu Junon. Acest trigon între cele două conjuncţie aduce 
acestei zile şi aspectului împlinit acum o valoare socială importantă. De azi încep să apară 
rezultatele muncii practicată în săptămâna anterioară. De azi încep să apară rezultatele în 
demersurile în care s-a folosit cuvântul, exprimare în scris, autoritatea, tonul ridicat, adică 
acele elemente care-i dau impresia persoanei care acţionează în a rezolva un demers, în a 
rezolva un proiect, că se luptă cu toată lumea, că are de convins un auditoriu dificil, că are 
de susţinut în faţa unul public ostil o ideea personală. Ceea ce vine începând cu această zi 
ca soluţie este atins de graţia finalităţii pozitive. Pentru unii aceasta finalitate pozitivă 
poate fi un element ocult, ascuns, greu de înţeles, integrat, însă pentru cei mai mulţi dintre 
noi tocmai pentru că Mercur mediază tendinţa Nodurilor se soldează cu bucuria împlinirii, 
cu sentimentul că pe undeva rezultatele sunt pozitive şi pot şi mulţumitoare. 

Acest lucru este amplificat de faptul că Luna se află în exaltare şi această calitate a 
Lunii înseamnă în primul rând siguranţă, nevoia de a construi un element concret, nu de 
unul singur, ci în raport cu anturajul. Este adevărat că în această perioadă creşte 
sensibilitatea, nevoia de a primi feedback, nevoia de a construi un lucru simplu, frumos, nu 
doar pentru ochii celui care acţionează, ci şi pentru anturaj. De a crea un lucru care să 
inspire, mulţumească, să aducă o senzaţie de satisfacţie celui căruia îi este destinată. O altă 
trăsătură pe care o lansează trigonul Mercur-Capul Dragonului este cea legată de 
imaginaţie, de inducerea unei stări de conştiinţă superioară, dar pornind de la elemente 
simple, concrete, legate de explorarea corpului fizic, de cele cinci simţuri, dar în special cel 
al pipăitului sau de cel al auzului. Elementele de comportament care transpar din acest 
aspect se îndreaptă către explorare, către a progresa prin cercetarea necunoscutului prin 
însuşirea unor informaţii noi, prin atacarea unui subiect incitant, prin cucerirea unei 
redute care nu a mai fost cucerită niciodată. Asta înseamnă spirit de observator, fler 
ascuţit, dorinţa de a inova domeniul asupra căruia individului se îndreaptă, chiar dacă pe 
alocuri spiritul combativ, rapiditatea, uşoara nervozitatea, adică precipitarea, pot să 
ştirbească din rezultate. 

Aceste elemente negative, legate de instabilitate, sunt accentuate după ora 20,00, 
când Luna trece în Gemeni, insistându-se mai mult pe dramele trecutului, nevoia de a sfida 
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ceea ce a provocat anterior umilinţă şi asta nu dintr-o nevoie de a cuceri necunoscutul, ci 
de a combate golul de imagine, indecizia, adică momentul de slăbiciune dovedit în 
săptămâna anterioară. 

Prin urmare, ziua devine un element care ne ajută foarte mult în modificarea 
condiţiei sociale. În primul rând, suntem inspiraţi, apoi avem idei noi, suntem apreciaţi 
altfel de anturaj (ceea ce emitem), că asta înseamnă gând sau energie sau un obiect concret 
pe care l-am creat şi l-am lăsat în urmă, toate acestea au menirea de a crea senzaţii plăcute, 
de a schimba mentalitatea, de a-l face pe cel în cauză să-şi schimbe motivaţia necesară 
îndeplinirii unui deziderat. Întreaga zi se află sub dorinţa de a inova, combate, de a 
progresa, nu la modul gratuit, ci pentru un rezultat concret.  

Pentru că parcurgem cea mai mare parte din zi cu Luna pe ultimul sector al zodiei 
Taur, rezultatele acestei zile vor fi pozitive, susţinute de imaginaţie şi de viziunea creatoare, 
ducând spre rafinarea gândirii şi spre descoperirea adevărului. Pentru unii descoperirea 
adevărului se rezumă la preocupări spirituale, la aprofundarea unor tehnici şi mijloace de 
cunoaştere. Pentru cei mai mulţi dintre noi descoperirea adevărului înseamnă soluţionare 
concretă pe demersuri derulate în săptămâna anterioară. Aşa după cum se poate constata, 
multe din trăsăturile acestei zile îşi au rădăcinile în ceea ce am făcut săptămâna anterioară. 
Vom vedea de-a lungul acestei săptămâni că nu doar ziua de luni, 23 aprilie îşi extrage 
puterea din săptămâna anterioară, ci toate zilele, fiecare în felul său. 

Nu este de neglijat faptul că în Gemeni, Luna devine uşor instabilă, uşor 
superficială,că  se apropie mai mult de ambalaj, decât de conţinut şi pe un fond agresiv, 
trist, melancolic, negativ, poate chiar deprimant, dezvoltat de săptămâna anterioară, 
elementele cu care lucrează spre seară pot să ne depărteze de adevărata natură a lucrurilor, 
de elementele importante pe care trebuie să le abordăm sau care ne poate ajuta să ne 
dezicem de o cauză. Nu va mai conta că toate acestea sunt motivate de nevoia de a scăpa de 
o problemă, ci va conta că ni se va oferi ocazia să înlăturăm o greutate şi vom alege cel mai 
simplu mod, nu neapărat şi cel mai înţelept. Cu toate acestea faptul că Mercur şi Capul 
Dragonului îşi împlinesc un trigon în aşa fel încât Mercur din Berbec, cu dorinţa sa de a 
răsturna lumea sau de a cuceri o redută ce nu a mai fost cucerită niciodată, mediază 
tendinţa Nodurilor, adică vine cu soluţii constructive, cu o vindecare, cu o cauterizare a 
rănii, deci ne ajută să facem mult mai uşor faţă neprevăzutului care ne-a agresat în 
săptămâna anterioară. Soluţiile acestei zile sunt deci demne de apreciat, dar şi un semnal 
de alarmă că întreaga săptămână se va desfăşura cam în acest registru. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti de copilărie, de calităţile 
remarcabile pe care le are spiritul la începutul vieţii când nu este încă alterat de materie, 
când nu se împiedică în propriile decizii şi când îşi mai păstrează încă din savoarea şi 
lumina vieţii de Dincolo. 

 
Marţi, 24 aprilie 

Marti 24- 4-2012  1:32    Luna(Gem) Squ (Pis) Neptune 
Marti 24- 4-2012  3:59     Sun (Tau) Tri (Vir) Mars 
Marti 24- 4-2012  4:45    Luna(Gem) Squ (Vir) Mars 
Marti 24- 4-2012  7:56    Luna(Gem) Opp [Sag] Juno 
Marti 24- 4-2012  8:41    Luna(Gem) Sex (Ari) Uranus 
Marti 24- 4-2012 10:10    Luna(Gem) Opp [Sag] Node 
Marti 24- 4-2012 12:16    Luna(Gem) Sex (Ari) Mercury 
Marti 24- 4-2012 13:41    Luna(Gem) Squ (Pis) Chiron 

 
A doua zi a săptămânii ne aduce ca principal eveniment împlinirea trigonului dintre 

Soare şi Marte, iar în fundal Luna are de împlinit, până la ora 13,41, nu mai puţin de şapte 
aspecte. Astfel, va împlini trei careuri (cu Neptun, Marteș i respectiv Chiron) două sextile 
cu Uranus şi respectiv Mercur, o opoziţie cu Junon şi evident o conjuncţie cu Coada 
Dragonului împlinită la ora 10,10. Aceste aspecte au un evident caracter negativ în primul 
rând pentru că numărul aspectelor negative care se împlinesc azi este mai mare decât 
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numărul aspectelor pozitive, dar şi pentru că, în ziua în care se împlineşte trigonul dintre 
Soare şi Marte, Luna va trece prin punctul de pedeapsă, adică prin conjuncţia cu Coada 
Dragonului, ceea ce va marca un fel de râsu’-plânsu’, o confruntare cu trecutul neplăcut 
pentru a-l burui. Dacă din careurile pe care Luna le împlineşte cu Neptun și Marte ne 
alegem cu deziluzie, cu o uşoară tendinţa de a nega, de a spune NU, de a refuza de a tranşa, 
de a căuta, cum se spune în popor „nod în papură” opoziţia Lunii cu Junon dă acestor stări 
proaste, acestor stări de indiferenţă sau negaţie o finalitate concretă, practică, necesară 
contextului pe care îl traversăm acum. Spun necesară pentru că în separaţia opoziţie dintre 
Lună şi Junon se împlineşte sextilul Luna-Uranus, adică un element bun, un succes, o 
veste buna, un semn de clemenţă primit din partea unei autorităţi, dar nu pentru a favoriza 
persoana pentru care este făcut binele, ci pentru a favoriza pe cel care acţionează. Adică 
binefăcătorul îşi face un bine sieşi chiar dacă din perspectiva sa realitatea va suna altfel. 

Putem relativ uşor să ne întrebăm dacă toate acestea au un rezultat pozitiv de vreme 
ce binele nu ajunge în curtea necăjitului, ci ajunge tot în curtea celui care are mai mult, dar 
putem să ne risipim această îndoială gândindu-ne că ultimele aspecte care se vor împlini 
astăzi sunt sextilul Lună-Mercur şi careul Luna-Chiron care înseamnă progres prin 
gândire, prin comunicare, prin interacţiune, prin schimb de idei, prin brainstorming. Toată 
această evoluţie privită ca fundal, cu Luna în Gemeni împlinind multitudinea de aspecte 
indicate mai sus, au menirea de a ne oferi sentimentul că viaţa este încărcată de diversitate. 
Pentru unii diversitatea se restrânge la un cadru foarte restrâns adică, a retrăi o stare 
proastă în mai multe conjuncturi cu mai multe persoane. Pentru unii diversitatea porneşte 
de la imaginaţie, de la speranţa de a-şi modifica în bine condiţia vieţii, până la bogăţie de 
informaţii, dezvoltarea unui sistem de valori bazat pe moralitate, acumulare de informaţii, 
poate chiar nevoia de a a atinge, fie şi numai în parte, spiritul enciclopedist. 

Pe acest fundal, se manifestă trigonul Soare-Marte pe semne de pământ, care indică 
în primul rând în sine, îndrăzneală, într-un proiect ce este legat de îmbogăţirea 
patrimoniului, acces la informaţii cu caracter public, poate chiar speranţa de a menţine sau 
de a obţine o funcţie de conducere în structuri administrative, în domenii legate de comerţ, 
finanţe, bursă. Pentru cei mai mulţi dintre noi aspectul înseamnă sporirea vitalităţii. Este 
apreciat căminul, nevoia de a spori numărul obiectelor din jur, de a dovedi pricepere şi 
abilitate într-un domeniu şi toate acestea realizate printr-o uşurinţă în a lua decizii şi a le 
oferi acestora un caracter pozitiv. Evenimentele care se nasc din această dispunere între 
cele două planete sunt tangente nevoii de a crea şi de a pune în practică o pasiune. Este 
adevărat că atunci când este vorba de Marte nu există creaţie fără îndrăzneală, nu există 
construcţie fără luptă, fără agresivitate însă acum rezultatul este unul benefic. Astăzi, în 
confruntarea cu propriile probleme, oamenii vor dovedi mai puţină răbdare decât au 
dovedit anterior, chiar dacă aspectele în săptămâna anterioară erau puţin mai agresive 
decât cele de acum, unii se vor plictisi uşor să tot execute sau să tot creeze, să dea viaţa 
unor elemente lipsite de importanţă imediată, gândindu-se că îşi consumă energia pentru 
lucruri lipsite de importanţă. 

Trigonul Soarelui cu Marte reprezintă de fapt lupta Soarelui cu visele şi speranţele 
deşarte pe care le tot experimentăm de câteva luni încoace prin faptul că trigonul Soare-
Marte nu reprezintă de fapt şi medierea opoziţie Marte-Neptun. Soarele se află la 120 de 
grade în spatele lui Marte, asta înseamnă că nu poate îndeplini calitatea de planetă 
mediatoare. Luna, însă, poate veni cu soluţii salvatoare, evident cu îndeplinirea unei 
condiţii: trecutul este dureros, dar durerea trebuie simţită pentru a putea înlătura cauza. 
Apelul la practic este un element deosebit de sensibil şi delicat prin faptul că Luna pe 
primul segment al zodiei Gemeni împlineşte de fapt o cruce cosmică mobilă împreună cu 
Marte, Junon şi Chiron. Acest aspect înseamnă risipirea în proiecte lipsite de relevanţă, 
dar şi consumarea energiei vitală a oportunităţilor, a rezultatelor concrete pe care ziua de 
ieri le-a comportat sau care ne vin din evenimente împlinite săptămâna anterioare în nişte 
domenii care nu au finalitate, nu au bază sau care generează rezultate de care nu ne putem 
folosi niciodată. 
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Prin urmare, a doua zi a săptămânii ne aduce o încercare pe demersuri publice, prin 
mijloace personale de exprimare. Sunt mobilizate astfel curajul de a spune adevărul, de a 
menţine un demers public sau o acţiune realizată în raport cu un grup de persoane la un alt 
standard acela care va viza recunoaşterea profesională, dar şi recunoaşterea unui talent 
dezvoltat în raport cu grupul de apartenenţă. Fiind vorba despre relaţia dintre două 
planete situate în zodii de pământ, dar nu oricum cu Soare în Taur şi Marte în Fecioară, se 
poate vorbi astăzi despre seriozitate, despre îndrăzneala cu care oamenii sunt dispuşi să 
facă sacrificii pentru a-şi construi o mai bună stabilitate. Judecând după faptul că Marte în 
Fecioară este dedicat în mod special sistemului, relaţia sa cu Soarele duce la organizarea 
vieţii, duce la o încadrare a evenimentelor pe care ni le amintim azi, fie ca un proces 
mental, fie ca experimentare, într-o logică anume. Sunt risipite azi multe îndoieli, aflăm 
lucruri importante, multe dintre ele constatate într-un mod neplăcut, dar în final rezultatul 
este unul cât se poate de bun. Se urmăreşte, astfel, prin ceea ce se experimentează, 
ordonarea vieţii, transformarea evenimentelor negative în evenimente pozitive, cu un rost 
în viaţa socială. Se va dovedi astfel multă ingeniozitate, mult simţ practic chiar dacă 
dincolo de ambiţia, abnegaţia, curajul şi fascinaţia pe le vom dovedi în a atinge ţinta finală, 
există multă frământare, mult pesimism şi poate prea multe contradicţii. 

Se poate vorbi astfel despre exercitarea puterii şi fiind vorba de un trigon înţelegem 
că ea se va solda cu un rezultat pozitiv. 

Nu este de neglijat faptul că în a doua parte a zilei, după ce Lună şi Chiron îşi 
consumă careul şi intră în separaţie, vibraţia zilei va fi puternic marcată de un aspect 
important care se va împlini în spaţiul zilei de mâine. Este vorba de careul dintre Mercur 
direct în Berbec şi Pluton retrograd în Capricorn. Acest aspect aduce frământări lipsite de 
substrat, neîncredere, deziluzie, pierderi materiale, pierdere de imagine şi chiar o folosire 
deficitară a limbajului. Informaţia este un element de lezare, de autolezare mai ales când 
este folosită pe spaţiul public. Această relaţie deficitară dintre Mercur şi Pluton este 
anticipată în această a doua parte a zilei, chiar dacă ea se va împlini mâine, pentru că 
tendinţa care va fi observată în a doua parte a zilei de 24 aprilie şi de-a lungul zilei de 25 
aprilie va fi aceea de a consuma, de a risipi un câştig important, de a căuta soluţii acolo 
unde nu este cazul, de a cere ceea ce nu poate fi primit. Cine ştie, poate, pretenţiile pe care 
le vom avea în această a doua parte a zilei, nu vor fi rezolvate niciodată. Înţelegem astfel că 
întreaga vibraţie a zilei de 24 aprilie este una menită să incite mai mult decât să rezolve. 
Vor fi, într-adevăr, oameni care îşi vor rezolva problemele pe care le au, își vor atinge ţinta 
dezideratelor, ţinta proiectelor stabilite încă de săptămâna trecută, însă cei mai mulţi vor 
manifesta aceste impulsuri până în mijlocul zilei. În a doua parte a zilei cei mai mult se vor 
pierde în detalii lipsite de importanţă sau într-o nerăbdare de-a dreptul patologică. Vor 
cere ceea ce nu vor putea obţine şi tocmai de aceea vor fi tentaţi să dea vina pe viaţă, pe 
anturaj pe prieteni, pe susţinători, pe protectori adică pe tot ceea ce există în jur şi ar 
putea, în închipuirea lor, de a le oferi o susţinere menită să le înlocuiască efortul. 
Înţelegem, astfel, cât de complicată poate fi o asemenea zi care promite mult în prima 
parte şi dezamăgeşte la fel de mult în a doua parte. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti de proverbul „la pomul 
lăudat să nu te duci niciodată cu sacul”. 

 
Miercuri, 25 aprilie 

Miercuri 25- 4-2012  6:35    Luna(Gem) Con (Gem) Venus 
Miercuri 25- 4-2012 17:50 Mercury (Ari) Squ [Cap] Pluto 
Miercuri 25- 4-2012 23:31    Luna(Gem) Tri [Lib] Saturn 

 
Azi Mercur şi Pluton se întâlnesc într-un careu în a doua parte a zilei, însă pe fundal 

Luna, pe ultimul segment al zodiei Gemeni, are de împlinit azi o conjunctei cu Venus la ora 
6.35 şi un trigon cu Saturn retrograd cu jumătate de oră înainte de miezul nopţii. Cerul 
acestei zile este însă puţin mai complicat decât ceea ce s-ar putea înţelege din împlinirea 
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acestor aspecte la grad perfect şi anume Marte realizează un trigon cu Pluton și încă unul 
cu Soarele, descriind pe cer o piramidă de pământ, dar îşi menţine în continuare opoziţiile 
cu Neptun şi Chiron ceea ce înseamnă desenarea unei configuraţii numită Zmeu. Zmeul, 
tocmai pentru că are în componenţa sa o piramidă, vine cu exprimări la scena deschisă, cu 
un comportament menite să se bazeze pe talent, pe comunicare, pe exprimare, pe creaţie, 
dar în acest caz particular, această piramida de pământ având la baza două triunghiuri 
minore, duce la crearea unei tensiuni pe care noi o exprimăm de câteva luni, cea dată de 
opoziţiile lui Marte cu Neptun şi respectiv Chiron. 

Putem vorbi astfel despre explorarea unui succes, punerea în valoare a unui talent, 
dar nu în mod simplu, ci printr-o constrângere socială, printr-o condiţionare legată de 
starea psihică, de confortul psihic, dar şi de uşurinţa cu care oamenii găsesc puncte 
comune. Se poate vorbi astăzi de comunicare, însă nu la modul simplu, ci printr-o 
tensiune, printr-un stres, prin dezvoltarea unui limbaj deficitar, sărac în idei, sărac în 
mesaje, fără conţinut, care duce la complicarea situaţiilor, la orientarea relaţiilor spre 
intrigă, deci transformarea acestora în potenţiale pericole. Astăzi oamenii îşi vor da seama 
că au nevoie de susţinere, au nevoie de încurajare, de consolare, au nevoie de tratament. 
Deşi în manualele de astrologie acest aspect ne duce cu gândul la tratament psihiatric, 
pentru că Marte este în opoziţie cu Neptun, tratamentul nu merge către domeniul 
psihiatric, ci către cel psihologic. Adică apar probleme pe tensiuni, pe frică, pe angoasa 
care are nevoie de asistenţă de specialitate. Ele însă nu pot primi un diagnostic pentru că 
sunt noi. Evident, acolo unde această dezordine are un istoric poate fi vorba despre un 
tratament psihiatric. 

Acest context al zilei, marcat de careul lui Mercur cu Pluton, are însă o componentă 
benefică pe care suntem obligaţi să o inserăm. Fiind vorba despre un careu Mercur-Pluton 
încadrat de o conjuncţie Luna-Venus şi un trigon Luna-Saturn, în situaţia în care cele două 
planete sunt plasate în zodii de aer, întreaga zi se va situa în spaţiul inspiraţiei. Nu putem 
vorbi aici despre clarviziune, despre mesaje primite pe calea administrativă, 
judecătorească sau, pentru cei care lucrează cu energia, pe cale spirituală, ci vorbim de 
lumea ideilor, de conexiunile pe care le poate face un om, din etapă în etapă, pentru a 
ajunge la un rezultat final. Se va pune problema astăzi altfel decât s-a încercat anterior, cu 
mai multă înţelegere, cu mai mult rafinament, cu mai multă maturitate chiar dacă miezul 
acestei probleme, se va dovedi deosebit de complicat. 

Acest caracter dificil este dat, în special, de lipsuri, omisiuni, pierderi, neluări în 
calcul a unor variabile ce şi-au făcut simţită prezenţa încă din ziua de ieri şi dezvoltarea 
unei stări psihice nepotrivite acestui context, adică încercarea de a rezolva o problemă prin 
mijlocul cel mai rapid, pe calea cea mai scurtă, în modul cel mai rapid cu putinţă, ceea ce se 
va dovedi a nu fi şi cea mai bună dintre ele. Acest ultim segment al zodiei Gemeni ne 
aduce, prin trigonul cu Saturn, ca de fiecare dată, apropierea de propriile experienţe, de 
propria maturitate, înţelegerea vieţii într-un alt mod, mult mai plăcut şi mai corect. 
Trigonul pe care Luna îl realizează cu Saturn după ce a fost în conjuncţie cu Venus, o 
transformă pe aceasta în distribuitor de lumină. Prin intermediul Lunii, Venus şi Saturn, 
chiar dacă se situează la limita superioară a toleranţei admise de trigon, devin intim legate 
de acest aspect. În felul acesta, comunicarea exprimarea, teatralitatea poate chiar uşurinţă 
cu care sunt luate anumite situaţii, cu care sunt privite anumite întâmplări, ar putea 
însemna chiar soluţia salvatoare. Există însă o condiţie care trebuie îndeplinită, pentru că 
această uşurinţă nu înseamnă o soluţie pentru fiecare, şi anume: apelul la experienţele 
anterioare. Dacă, de exemplu, se va pune problema comunicării într-o limbă străină, 
atunci apelul la experienţele anterioare înseamnă apelul la un bagaj solid de informaţii, la 
un certificat de traducător, la o diplomă sau la un alt document care să ateste corecta 
utilizare a limbii.  

Ziua se va dovedi însă dificilă pentru cei care lucrează cu energia, pentru cei care 
sunt angrenaţi într-un proces de dezvoltare spirituală, pentru că azi conjuncţia Lună-
Venus şi apoi trigonul Lunii cu Saturn care încadrează acest aspect negativ realizat între 
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Mercur şi Pluton (careul), înseamnă, de fapt, ascunderea unei probleme, evitarea unei 
confruntări deschise, dezvoltarea unei atitudini binevoitoare pe baza unui sentiment de 
vină, de culpă sau chiar pe baza fricii. Se ştie că pentru un practicant a ascunde frica 
înseamnă a amâna evoluţia, accesul la cunoaştere, rafinarea structurii interioare sau chiar 
fluidizarea circulaţiei energiei, adică a suflurilor subtile, ceea ce poate duce la devierea de 
la cale. 

Prin urmare, ziua de 25 aprilie devine o zi a oportunităţii, o zi în care binele şi răul 
se aşează pe acelaşi nivel şi îşi susţin la scenă deschisă motivaţiile. Indiferent că ne vom 
situa sub razele binefăcătoare ale conjuncţiei Luna-Venus, adica vom dovedi eleganţă, 
rafinament în exprimare şi supleţe în gândire sau, sub razele careului Mercur-Pluton, 
dezvoltând teamă de necunoscut, incertitudine sau folosind toate bogăţiile pe care le 
deţinem printr-un limbaj deficitar, sărăcăcios, impropriu, totul va ţine de o anume 
experienţă a vieţii, de necesitatea omului de a învăţa să-şi trăiască propria viaţă. 

Azi pericolul nu va fi cel dat de pierderea în detalii, așa cum s-a întâmplat în ziua 
anterioară, ci dimpotrivă aceea de a ne preocupa excesiv de mult de lucru care se dovedeşte 
a nu fi important sau care creează la rândul lor efecte negative. Luna, în calitate de 
distribuitor de lumină, vine azi cu un mesaj pozitiv: trebuie să selectăm din viaţă ceea ce 
este pozitiv, corect şi bun pentru a reuşi să vedem în mod obiectiv ceea ce trebuie să 
reparăm. Va fi mai puţin important faptul că azi cuvintele nu ne vor ajuta pe măsura 
nevoii, va fi mai puţin important că mesajul acestei zile se încadrează într-un context 
amplu acela de a folosi un talent, deci, de a ne întâlni cu o oportunitate importantă, cât va 
fi de importantă finalitatea a ceea ce înfăptuim astăzi. 

Aşadar, ca recomandare, este important să medităm azi asupra calităţii vieţii, nu 
neapărat asupra volumului de informaţii pe care îl mobilizăm. A fi înţelept înseamnă a te 
situa pe calea de mijloc, înseamnă a aprecia mesajul pozitiv şi mesajul negativ pentru a da 
vieţii un rost constructiv. A fi înţelept, nu înseamnă a-ţi sprijini întreaga existenţă pe 
aprecierea celorlalţi, nu înseamnă a acumula doar ceea ce poate fi valorificat imediat, ci 
înseamnă a reuşi să îmbini contrariile pentru a putea merge înainte, nu la dreapta sau la 
stânga. 

 
Joi, 26 aprilie 

Joi 26- 4-2012  8:41    Luna(Gem) --> Cancer 
Joi 26- 4-2012 14:08    Luna(Can) Tri (Pis) Neptune 
Joi 26- 4-2012 17:49    Luna(Can) Sex (Vir) Mars 
Joi 26- 4-2012 21:16    Luna(Can) Squ (Ari) Uranus 
Joi 26- 4-2012 22:31     Sun (Tau) Sex (Can) Moon 

 
Trecerea Lunii în Rac schimbă complet registrul stărilor sufleteşti înclinând foarte 

mult balanţa spre imaginaţie, spre a dezvolta o colaborare armonioasă cu cei din jur, dar 
trebuie să luăm în considerare faptul că Luna, în primul segment al zodiei Rac, anul acesta, 
va fi în fereastra opoziţiei cu Pluton. Elementul special pe care îl comporta această planetă 
la intrarea în domiciliu îl reprezintă acum sextilul cu Marte, care, fiind în trigon cu Pluton, 
va încerca să medieze opoziţia Lună-Pluton. Această opoziţie Luna-Pluton se va împlini de 
fapt vineri, 27 aprilie, iar cea mai mare parte a zilei de azi o vom parcurge în aplicaţia 
acestui aspect. Ceea ce este interesant de remarcat şi care se declanşează cu intrarea Lunii 
în domiciliu este împlinirea unui dreptunghi mistic împreună cu Marte, Pluton şi Neptun 
conjunct cu Chiron care aduce din nou în centrul atenţiei opoziţia lui Marte cu cele două 
planete din Peşti (Neptun şi Chiron), dar şi aplicaţia opoziţiei Lună-Pluton pe care o 
aminteam mai sus. De la ora 8:41, de când Luna va intra în Rac şi până seara, ea va avea de 
împlinit patru aspecte: un trigon cu Neptun, un sextil cu Marte, un careu cu Uranus şi un 
sextil cu Soarele. 

Aceste unghiuri fac trimitere la stări sufleteşti uşor duplicitare, în primul rând 
pentru că sunt comparate cu ceea ce s-a întâmplat în zilele anterioare şi în al doilea rând că 
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sunt agasate de neprevăzut, de situaţii care nu pot fi luate în calcul, de variabile, de 
persoane care nu ar fi trebuit să facă parte din conjuncturile sau întâmplările care se 
derulează astăzi. Pentru că Luna până la ora 8:41 când îşi schimbă semnul, va fi în Gemeni, 
noaptea de miercuri spre joi, va fi marcată de gânduri intense, de tulburări aplicate 
ritmului cardiac, senzaţia de neîmplinire, de insatisfacţie fie datorate stărilor sufleteşti 
contrare, fie pentru că un eveniment straniu se petrece în acest interval. De vreme ce Luna 
va intra în Rac şi starea sufletească se schimbă, alegerile pe care le abordează omul vor fi 
unele mult mai inspirate, altele mult mai aproape de logică şi raţiune în aşa fel încât până 
aproape de seară, până în preajma orelor 18,00 ceea ce gândim, ceea ce decidem să fie 
stabil, constructiv şi plăcut pentru viaţa personală. În ceea ce privesc evenimentele, 
trigonul Lunii cu Neptun şi apoi sextilul cu Marte, ne aduce Luna în postura de planetă 
mediatoare opoziţie dintre cei doi. A media opoziţia dintre Marte şi Neptun însemnă a găsi 
soluţia unei probleme emoţionale, a rezolva o dramă sufletească, a depăşi un impas, a ne 
implica în acţiuni în care se regăsesc mai multe persoane prin aportul cărora viaţa poate 
comporta schimbări substanţiale. 

Dacă Neptun face trimitere la psihismul uman, iar Marte la dorinţele fizice, dacă 
Neptun în Peşti scoate în evidenţă emoţia colectivă şi apropierea, în cazul nostru, al 
românilor, de egregorul naţional, iar Marte în Fecioară tulbură activitatea instituţiilor 
publice, Luna în domiciliu, prin medierea realizată între cele două extreme, ne duce spre a 
soluţiona o problemă personală printr-un act administrativ sau decizii luate cu sufletul. 
Aceste soluţii vizează în primul rând echilibrul emoţional, relaţia cu semenii, rezolvarea 
unei nemulţumiri, chiar vindecarea de o traumă, desprinderea de o problemă care ne vine 
din trecut şi care a început să se manifeste din luna februarie a acestui an, dar ne face şi 
pregătiţi în faţa unor evenimente neprevăzute ce se vor manifesta în seara acestei zile. 
Totuşi, relaţia dintre Lună şi cele două planete aflate în opoziţie (Marte şi Neptun) nu este 
singurul aspect al acestei zile, iar Luna nu reprezintă singura planetă care poate media o 
opoziţie, ci, de asemenea, Pluton din Capricorn va media opoziţia pe care Marte o 
realizează în mod special cu Chiron. Aceste unghiuri sunt interpretate în complex şi acest 
complex (dreptunghiul mistic) reuneşte două zodii cardinale şi două mutabile, aducând pe 
masa tratativelor două tipuri de intenţii total diferite, atât ca manifestare cât şi ca 
finalitate, dar şi două tipuri de temperamente care nu pot fi combinate,poate chiar 
întâlnirea a două sau mai multe persoane care nu pot lucra împreună. 

Situaţia este, aşa cum se poate observa, destul de severă pentru că sextilul dintre 
luminarii, pe fundalul trigonului dintre Lună şi Neptun desenează alăturat dreptunghiului 
mistic un dreptunghi minor, cu Soarele focar, Soare ce a intrat deja în fereastra conjuncţiei 
cu Lilith. Asta înseamnă că multe din evenimentele acestei zile, multe din semnalele pe 
care le avem astăzi, tocmai pentru că vin pe calea inspiraţiei, pe calea neprevăzutului, prin 
mijloace neconvenţionale, reprezintă avertismente de care este imperios necesar să ţinem 
cont pentru că ele indică elemente reale ce se vor manifesta începând cu finalul acestei 
săptămâni când Soare se apropie din ce în ce mai mult de Lilith. Mâine, când Luna şi Lilith 
vor fi în sextil, vom avea o dovadă clară asupra acestei direcţii, însă atunci când se va 
manifesta primul semn, deja este prea târziu şi nu mai putem schimba aproape nimic. 
Tocmai de aceea este important astăzi să dăm dovadă de echilibrul emoţional, să fim 
selectivi cu oamenii, selectivi cu întâmplările, selectivi cu emoţiile şi să nu visăm că dacă ni 
se oferă oportunitatea, în mod obligatoriu finalitatea va fi cea pe care ne-o închipui astăzi. 
Fiind implicat Pluton, în mod absolut obligatoriu este implicat şi Uranus, iar Uranus 
participa la construirea unei configuraţii numită „Aripi de pasăre” care este de această dată 
atipică (are un braţ mai mare şi unul mai mic) semn al dezechilibrului mental. Aşa după 
cum se poate observa, la aceste configuraţii participă un număr mare de planete fiecare în 
modul specific şi toate acestea sunt declanșate de intrarea Lunii în domiciliu. Este, deci, 
important să ţinem cont de faptul că schimbarea sensului emoţiilor reprezintă un 
catalizator al conjuncturilor, al caracterului pozitiv pe care îl poate avea o conjunctură 
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socială, dar şi un semn foarte clar că finalitatea poate fi dictată de modul cum simţim și de 
modul cum reacţionăm la stimulii din jur. 

Prin urmare, ziua de 26 aprilie este o zi important a acestei săptămâni în primul 
rând pentru că aduce intrarea Lunii în domiciliu, în al doilea rând pentru că această 
ipostază astrală a Lunii aduce împlinirea unei configuraţii numită „dreptunghi mistic” ce 
ne înfăţişează fuziunea a două sau mai multe forţe incompatibile. Este mai mult decât clar 
pentru unii că din această combinaţie pot rezulta manifestări explozive, ieşiri 
temperamentale. Se ştie că Racul nu este un semn atât de liniştit şi de calm, însă Luna se 
manifestă cel mai bine aici pentru că aduce fuziunea individului cu societatea, cu 
comunitatea, care este de altfel una din finalităţile importante ale existenţei umane. 

Pentru a scăpa de ceea ce se preconizează a se întâmpla astăzi, mulţi evadează din 
prezent, mulţi se întorc spre trecut, îşi amintesc de lucruri frumoase care li s-au întâmplat, 
îşi amintesc de persoane importante, de iubiri pătimaşe, de dorinţe împlinite, adică fac 
apel la o memorie a corpului, la o memorie emoţională, expunându-se, în felul acesta, unui 
pericol şi mai mare, acela de a trăi în trecut, de a vicia prezentul cu ceea ce nu mai poate fi 
schimbat, de a aduce din trecut, ad literam, întâmplări care trebuie lăsate acolo. 

Elementul cheie al acestei zile nu este însă indicat de controlul dat emoţiilor, ci mai 
curând de cel aplicat atenţiei. Cel care va fi atent la ceea ce simte, la persoanele pe care 
destinul i le aduce în faţă, la dorinţele pe care le are, la modul cum își selectează priorităţile 
acestei zile va fi cel mai câştigat. 

Asta se întâmplă pentru că avertismentele și trimiterile pe care această zi le exercită 
asupra individului sunt deosebit de importante şi de serioase prin faptul că luminariile 
sunt implicate în toate aceste conjuncturi categorice. Fiind implicat Soarele, în mod clar şi 
sigur evenimentele care vor urma începând de azi reprezintă un preambul aplicat 
schimbărilor importante ce se vor comporta începând cu finalul acestei săptămâni. 
Apropierea Soarelui de Lilith dă multor astrologi fiori reci, inspiră teamă şi îl expune pe 
om la pericole foarte complicate, foarte înşelătoare. Toate acestea ţin de o anume dinamică 
socială, de o dezvoltare psihocomportamentală a individului pe care acum o putem cel 
mult intuită. Când se vor împlini aspectele deja nu vom mai putea face nimic. Împlinirea 
aspectelor nu este foarte departe în timp, ea îşi arată primele semne începând de mâine 27 
aprilie când Luna şi Lilith se vor întâlni într-un sextil. Acestea vor ţine de minciună, 
defăimare, de tendinţa de a considera că puterea verbală sau autoritatea impusă de vârstă, 
funcţie, statut este mult mai importantă decât autoritatea morală. Tocmai de aceea 
recomandarea pentru această zi se înscrie în suita de recomandări la care facem apel de 
câteva luni încoace: oameni buni, nu vă pierdeţi capul! 

 
Vineri, 27 aprilie 

Vineri 27- 4-2012  2:05    Luna(Can) Tri (Pis) Chiron 
Vineri 27- 4-2012  3:31    Luna(Can) Opp [Cap] Pluto 
Vineri 27- 4-2012  7:34    Luna(Can) Squ (Ari) Mercury 
Vineri 27- 4-2012 13:49    Luna(Can) Sex (Tau) Lilith 
Vineri 27- 4-2012 22:58    Luna(Can) Sex (Tau) Jupiter 

 
Ziua de vineri 27 aprilie ne aduce un număr de cinci aspecte pe care Luna le 

împlineşte cu Chiron (trigon) cu Pluton (opoziţie), cu Mercur (careu) şi două sextile cu 
Lilith şi respectiv Jupiter. Astăzi, Luna va trece de jumătatea zodiei Rac şi va rupe 
dreptunghiul mistic pe care l-a împlinit ieri, dar va avea grijă prin împlinirea careului cu 
Mercur şi respectiv a opoziţiei cu Pluton, să împlinească o configuraţie numită "careu în T" 
pe semne cardinale care acţionează altfel decât dreptunghiul mistic, dar aducând în centrul 
atenţiei o notă impulsivă, o precipitare, o risipire în proiecte lipsite de importanţă, dar şi o 
abordare a cuvântului, a exprimării într-un mod necuviincios. Ceea ce se împlineşte cu 
acest careu în T cu planeta Mercur focar reprezintă de fapt un dezechilibru aplicat relaţiilor 
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şi, în acelaşi timp, o nevoie imperioasă de a găsi în celălalt, în societate, în oponent, în 
duşman, un sprijin. 

Trăsăturile astrale ale acestei zile merg pe două direcţii. În primul rând, în timpul 
nopţii avem de parcurs trigonul Lună-Chiron, opoziţia Lună-Pluton şi, în zorii zilei, careul 
Lună-Mercur. Toate acestea ne fac atenţi asupra experienţelor vieţii, asupra gândurilor, 
asupra manierei în care înţelegem şi apreciem exemplele înaintaşilor şi ne ajută să ne 
corectăm comportamentul în raport cu modelele pe care aceştia ni le oferă. Putem 
experimenta vise stranii, vise bizare, în care să ne întâlnim, fie în sfera imaginaţiei, fie la 
modul concret în planul astral, cu fiinţe care ne-au părăsit de mult şi trăiesc în acele lumi 
sau cu închipuiri asupra unor evenimente pe care ne-ar plăcea foarte mult să le trăim. În 
paralele cu această înclinaţie spre emoţie, în prima parte a zilei, adică între careul Lună-
Mercur şi sextilul Lună-Lilith, apare o stare de gol stranie în care vom încerca să facem 
legătura între ceea ce s-a întâmplat în timpul nopţii şi tentaţia uşor ascendentă pe care ne-
o oferă această zi. Cei sensibili vor încerca să se coordoneze în timpul zilei după mesajele 
pe care le primesc din timpul nopţii. Nu reprezintă însă un element deosebit de important 
al acestei zile pentru că piatra de încercare o reprezintă sextilul Luna-Lilith care ne pune în 
faţa unor tentaţii, în faţa unor gânduri sau atitudini necuviincioase. Multora, aceste stări 
sufleteşti sau fapte nu le vor face cinste, dar pentru că nu există o opoziţie foarte clară 
îndreptată asupra acestor tipuri de greşeli se vor simţi îndreptăţiţi să le facă. Aşadar, nu 
greşelile pe care le facem astăzi vor fi combătute, nu erorile de gândire pe care le săvârşi 
acum vor fi criticate, ci altele care ne vin din trecut sau pe care le săvârşim dintr-o eroare 
făcută în mod frecvent de oameni aceea de a ne proiecta în viitor. 

Pentru că trăim într-o perioadă în care Pluton şi Uranus îşi dezvoltă în crescendo 
cuadratura lor, aspect care îi face pe unii să-şi piardă minţile, să-şi piardă controlul, să nu 
reuşească să integreze foarte bine provocările care le vin din partea destinului atunci 
greutatea acestei zile va consta mai puţin în schimbul de păreri impresii sau chiar în duelul 
verbal ce are ca echivalent astral careul Lună-Mercur şi mai mult în schimbul de impresii, 
în jocul de-a alegerea, în duelul bazat pe atitudini. Pentru că Luna părăseşte dreptunghiul 
mistic, se reface din nou Zmeul din Marte, Pluton, Chiron şi Soare, adică ne întoarcem la 
problemele pe care le-am trăit în ziua de miercuri, 25 aprilie şi vom încerca să le 
soluţionăm azi, pentru că Luna este în alt semn (Rac, faţă de Gemeni în care se situa 
miercuri), prin efort, prin muncă, prin seriozitate, stabilitate, prin legăminte. Încercarea 
cea mai mare a zilei este legată de aceste legăminte. Astăzi suntem înclinaţi să ne stabilim 
termen, angajamente care nu sunt corecte şi nu sunt conforme cu energia de care 
dispunem, cu calitatea spiritului pe care am dezvoltat-o până acum, cu nivelul de 
inteligenţă sau cu cel spiritual. Acest legământ, dacă îl stabilim trebuie să-l fixăm doar 
pentru o zi, doar pentru astăzi, pentru că începând de mâine, când Luna şi Saturn vor fi în 
careu, vom fi tentaţi să rupem orice decizie categorică pe care am luat-o astăzi 
considerând-o improprie. 

Pe acest fond al balansului între bine și rău, între decizie corectă şi decizie incorectă, 
între a judeca şi a fi judecat, spre seară, chiar târziu, când Luna şi Jupiter îşi împlinesc 
sextilul ne întâlnim cu norocul, ne iese coșarul în drum, găsim pe stradă un trifoi cu patru 
foi şi nu vom şti ce întrebuinţare să-i găsim. Asta înseamnă că târziu, spre seară, vom 
conştientiza că multe dintre acţiune pe care le-am săvârşit astăzi nu erau potrivite, 
cuvintele care au rănit mai mult decât au construit, și ne vom face autocritica, dar ne vom 
gândim că tot răul va merge spre bine. Nu, astăzi raul nu va merge spre bine, decât dacă 
ne-am stabilit binele că ţintă. 

Prin urmare, ziua de 27 aprilie este o zi în care învăţăm să alegem. Mulţi se vor juca 
cu mintea, se vor juca cu gândurile, cu imaginaţia sperând că până la urmă se vor alege cu 
ceva bun din asta. Mulţi vor considera că a li se permite să folosească imaginaţia sau a 
reuşi să manipuleze o stare sufletească cu mai multă abilitate, astăzi reprezintă o dovadă a 
succesului. În realitate, nu reprezintă o dovadă a succesului, ci reprezintă o altă formă de 
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tentaţie. Astăzi, luăm piept cu tentaţia experienţelor înţelese prost, cu tentaţia unor 
avantaje necuviincioase sau cu tentaţia de a folosi cuvântul ca arma împotriva semenului. 

Aşa cum se poate observa, cei care dispun de o educaţie morală solidă vor reuşi să 
tempereze puţin din influxurile negative ale acestei zile şi, spre seară, când Luna şi Jupiter 
vor răspândi spre noi raze ale culpabilizării, ei vor privi evenimentele zile cu detaşare, cu 
maturitate, cu înţelepciunea. 

Nu este o zi în care să ne stabilim termene, obiective sau nu este o zi în care să 
legăm alianţe sau să cădem la înţelege cu cineva. Este o zi în care să analizăm relaţia pe 
care o avem cu sine, cu destinul propriu pentru a înţelege de ce ni se întâmplă tot ceea ce ni 
se întâmplă. Evident, nu foarte mulţi oameni sunt preocupaţi de rafinarea structurii 
morale. Omul comun vrea să ştie dacă planeta x sau planeta y sau un anume unghi 
construit între planetă x şi planeta y le va schimba considerabil viaţa sau le va oferi o suită 
întreagă de întâmplări. Aceştia pierd din vedere că un mental nerafinat, plin de impurităţi 
sau plin de reziduri, un mental care nu este educat să funcţioneze la parametri înalţi 
dictează o anumită serie de evenimente. Dacă avem un minimum de disponibilitate astăzi 
vom putea vedea acest lucru. A înţelege ce gând atrage o anumită persoană din jur, ce stare 
sufletească ne ajută să simplificăm evenimentul sau să găsim soluţia cea mai rapidă 
reprezintă azi un câştig important, reprezintă de fapt câştigul pe care ni-l promite sextilul 
Lună-Jupiter împlinit seara. Dacă suntem corecţi cu noi înşine nu vom avea de ce să fim 
autocritici spre seară. Dacă suntem corecţi și cu ceilalţi, nu avem de ce să intrăm în noapte 
cu gânduri negre. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi merge spre a ne reaminti 
proverbul evreiesc: „Să nu laşi să cadă noaptea peste mânia ta”. 

 
Sâmbătă, 28 aprilie 

Sambata 28- 4-2012 10:05    Luna(Can) Squ [Lib] Saturn 
Sambata 28- 4-2012 19:10    Luna(Can) --> Leo 
Sambata 28- 4-2012 20:52     Sun (Tau) Sex (Pis) Chiron 

 
Ziua de sâmbătă, 28 aprilie, este o zi neobişnuită prin faptul că începe într-un ton 

uşor neplăcut, printr-o tensiune, o nemulţumire, un conflict cu propria persoană, cu 
timpul propriu, cu vremurile în care am ales să trăim şi sfârşeşte prin întâlniri remarcabile. 
Careul Lunii cu Saturn ne aduce astăzi o relaţie deficitară cu membrii familiei, o tensiune 
în cadrul relaţiilor personale şi o lipsă de perspectivă în ceea ce privesc raporturile sociale. 
Dar nu Luna este vedeta acestei zile, ci Soarele prin sextilul pe care îl împlineşte cu Chiron. 
Împlinirea acestui sextil Soare-Chiron se răspândeşte de-a lungul întregul zilei indiferent 
în ce zodie se află Lună. Astfel, împlinindu-se piramida de pământ pe care Soarele o 
trasează cu Marte şi Pluton, dar şi prin atingerea punctului de maximum al sextilului 
Soare-Chiron se construieşte o configuraţie numită Zmeu, cu Marte planeta focar. 

Judecând după faptul că un Zmeu se va exprima mult mai bine decât o piramidă de 
pământ, pentru că există opoziţia şi planeta focar, ne îndreptăm atenţia din nou spre 
poziţia lui Marte în Fecioara care aduce o exprimare la scenă deschisă a inhibiţiilor, 
frustrărilor, nemulţumirilor, printr-un intens simţ al detaliului sau dezvoltat într-un mod 
eronat. Prin Marte sextilul Soare-Chiron ne aduce o reţinere în ceea ce priveşte elementul 
noutate şi o dezlănţuire până la limita superioară a exprimării pe proiectele sau în cadrul 
problemelor pe care le cunoaştem. Se ştie că sextilul Soare-Chiron aduce o nevoie de 
libertate, o exprimare dincolo de limitele elementelor cunoscute, însă Marte ca planetă 
focar, în această dispunere, va da acestor direcţii o înfăţişare socială, administrativă, mai 
puţin plăcută. Astfel, energia va fi direcţionată spre sistem pentru a susţine sistemul sau 
pentru a lupta împotriva lui, pentru a face diferenţa între bine şi rău pe baza sistemelor 
logice, pentru a risipi acumulări importante, pentru o cauză care se va depărta mult de 
esenţial. Astăzi oamenii se vor risipi în detalii neplăcute sau vor avea parte de trădări, nu 
atât unii faţă de ceilalţi, cât va avea loc o trădare faţă de idealul obiectiv, faţă de ceea ce este 
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corect şi bine în raport cu destinul, pentru un confort personal. Este afectată, aşadar, 
munca în echipă, ajutorul pe care oamenii vor să şi-l ofere unii altora atunci când se 
întâlnesc într-un proiect comun, dar şi dezicerea de marile proiecte, marile descinderi 
sociale, la care am muncit de la începutul anului până acum. În ceea ce priveşte relaţiile 
între grupuri sau indivizi, dinamica astrală a acestei zile merge spre atitudini greşite pe 
care le au unii faţă de alţii, planuri demersuri pe care le vor dezvolta din dorinţa de a 
menţine sau adjudeca o poziţie importanta în grup. 

Înclinaţia spre neobişnuit, spre elemente noi, spre alianţe noi, spre negocieri, adică 
discuţii în care sunt prezentate avantajele şi dezavantajele momentului, fac din această zi 
una neplăcută pentru cei care doresc să-şi construiască un destin stabil. Este o poziţie care 
anunţă schimbări în segmentul militar, deşi nu le va împlini, doar le anunţă, pentru a se 
împlini la finalul anului 2012, când Saturn va trece în Scorpion. Ceea ce se întâmplă acum 
reprezintă semnul că oamenii se pot răzgândi în privinţa proiectelor pe care le au, îşi pot 
schimba atitudinile se pot dovedi schimbători chiar făţarnici pentru că se tem în faţa 
necunoscutului. Astăzi necunoscutul ia înfăţişarea unei lecii existenţiale personificată din 
punct de vedere astrală de sextilul dintre Soare şi Chiron. 

Pentru că sextilul Soare-Chiron este responsabil în special de depăşirea limitelor 
personale, ce depinde mult de Marte ca planeta focar a configuraţie numită Zmeu, întregul 
context al acestei zile va fi dominat de creativitate. Atunci când vine vorba de Soare, 
creativitatea implică apropierea de căldură sentimentelor, de uşurinţă cu care oamenii îşi 
spun unii altora intimităţile, bucuria cu care se susţin unii pe alţii pentru a depăşi 
obstacole importante ale vieţii. Astfel, creativitatea predispusă de astre în spaţiul acestei 
zile este legată de relaţii, de exprimarea personală, de modul cum se pot pune oamenii în 
valoare, de abilităţile lor de a construi elemente durabile. Este adevărat că mulţi se vor 
risipi în detalii absurde în încercarea lor de a construi ceva neobişnuit, de a atrage atenţia, 
de a se depărta de sursa frustrării, cei mai mulţi dintre noi, însă, vom şti să apreciem şansă 
şi norocul pentru a diminua disconfortul şi neîncrederea predispuse de contextul anului 
2012. 

Împlinirea sextilului Soare-Chiron când Luna se află deja în Leu aduce Soarelui o 
mai multă putere, o deschidere faţă de acele elemente care pun în valoare personalitatea, 
individul, creaţiile sale sau acele elemente care scot în evidenţă întregul său alai: prieteni 
familie, grup de apartenenţa sau chiar societate. 

Un element important al acestui context astral este cel al jocului. Luna în Leu 
(prezentă în trei configuraţii) şi Soarele în Taur, atât de important azi, în special prin 
sextilul cu Chiron ne aduce plăcerea de a ne juca, fără prea mare răspundere, cu treburi 
importante, cu lucruri importante, luxul de a greşi apelând la joc şi de a evita confruntări 
importante sau fapte mature. Nu trebuie să uităm că Soarele se apropie cu fiecare zi mai 
mult de Lilith şi asta înseamnă că întregul spectru al acţiunilor va fi din ce în ce mai mult 
supus unui risc, acela de a nu judeca suficient de mult situaţia, de a ne lăsa păcăliţi prea 
mult de ceea ce ne oferă societatea, de ceea ce este la suprafaţă, dar mai ales de a cădea 
pradă tentaţiei de a evita să muncim, să aprofundăm, să depunem efort, pentru a ne 
împlini un deziderat. Prin aceasta, creativitatea de care ne vorbeşte contextul astral de azi 
poate însemna şi persistenţa într-un mod eronat de a lucra sau acţiunea în crescendo în 
această direcţie. 

Prin urmare, ziua de 28 aprilie este o zi a spectacolului social. Careul pe care Luna îl 
împlineşte cu Saturn este o dovadă de nesiguranţă pe care o vom trăi cea mai mare parte 
din zi. Pentru că ea se manifestă în aplicaţia sextilului Soare-Chiron această nesiguranţă va 
constitui un resort important pentru a ne depăşi limitele, pentru a combate un stres pentru 
a ieşi dintr-o stare proastă, pentru a ne căuta în grupul de apartenenţă, în grupul de 
prieteni sau într-un grup izolat, bucuria şi mulţumirea pe care ni le dorim. Momentul în 
care vom încerca să ne depărtăm de sursa suferinţei, ne poate duce pe alte meleaguri, în 
alte structuri sociale, ne poate tenta cu câştiguri uşoare, cu apropierea de un limbaj facil, 
cu folosirea limbajului într-un mod greşit, neadecvat sau chiar folosirea unui limbaj trivial.  
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În aspectul ei negativ, zodia Fecioară, prin intermediu lui Marte se poate sustrage 
oricăror reguli morale pentru a-şi construi propriile sale reguli pe care să le respecte la fel 
de insistent şi continuu aşa cum respectă regulile venite din societate. Astfel, tentaţia de a 
ne construi propria instituţie, propriul parlament, propria societatea într-un cadru intim în 
care noi să dictăm şi ceilalţi, indiferent de rolul pe care l-au îndeplinit până acum, să 
execute, este o mare încercare a acestei zile care se va răspândi şi asupra zilelor următoare. 

Noutatea dată de sextilul Soarelui cu Chiron poate reprezenta prin Marte şi această 
tentaţie de a-i privi pe oameni printr-o altă lentilă, de a le atribui acestora alte calităţi decât 
cele pe care le îndeplinesc. Depărtarea de tradiţie, de firesc, de comun, de obişnuit, 
reprezintă o încercare a acestei zile. Păcăleala vine din faptul că a schimba, înseamnă a 
repara, a modifica, înseamnă a soluţiona. Astăzi, a schimba nu înseamnă a repara, ci 
înseamnă a ne îndepărta de la suita de evenimente care duc la repararea unei greşeli sau la 
soluţionarea unei probleme. Aşadar, nerăbdarea în faţa unei soluţii pe care refuzăm să o 
vedem că este închipuită, reprezintă una dintre marile probleme ale zilei de 28 aprilie, dar 
şi a întregii săptămâni. 

Recomandarea pentru această zi vine aşadar să întărească ideea că omul este 
făuritorul propriului destin şi dacă dorim să ne ridicăm deasupra condiţiei obişnuite 
luptând împotriva destinului, anulând calitatea umană pe care o au cei din jurul nostru 
riscăm să distrugem tot ceea ce am construit până acum, inclusiv destinul propriu. Pentru 
că Soarele este deja în aplicaţia conjuncţie cu Lilith durerea distrugerii unui element 
important din propria viaţă este mult atenuată tocmai de aceea avertismentul astral al 
acestei săptămâni lansat încă de săptămâna trecută are nevoie de întreaga seriozitate a 
individului pentru a putea deveni realitate. 

 
Duminică, 29 aprilie 

Duminica 29- 4-2012  4:37    Luna(Leo) Tri [Sag] Juno 
Duminica 29- 4-2012  7:18    Luna(Leo) Tri (Ari) Uranus 
Duminica 29- 4-2012  7:42    Luna(Leo) Tri [Sag] Node 
Duminica 29- 4-2012  7:59    Mars (Vir) Squ [Sag] Juno 
Duminica 29- 4-2012 12:33     Sun (Tau) Tri [Cap] Pluto 
Duminica 29- 4-2012 12:57     Sun (Tau) Squ (Leo) Luna(Half Moon) 
Duminica 29- 4-2012 23:07    Luna(Leo) Squ (Tau) Lilith 
Duminica 29- 4-2012 23:30    Luna(Leo) Tri (Ari) Mercury 

 
In a doua zi de Leu (Luna în Leu) Luna va împlini patru trigoane (cu Junon, Uranus, 

Capul Dragonului şi Mercur) două careuri (cu Lilith şi cu Soarele). Pe acest fond Marte va 
împlini un careu cu Junon, iar Soarele un trigon cu Pluton. 

Contextul astral al acestei zile se va dovedi a fi unul deosebit de important în special 
pentru Lună. Luna, în primul rând, pentru că depăşeşte gradul al cincilea din zodie Leu 
devine deosebit de importantă pentru că va face parte din trei configuraţii. Prima 
configuraţie este cea dată de Piramida de foc pe care o împlineşte cu Junon şi cu Uranus. A 
doua este dată de împlinirea unei configuraţii numită "Aripi de pasăre" cu Soare, Uranus şi 
Pluton, iar a treia, tot o configuraţie numită "Aripi de pasăre" cu Soarele, Marte şi Junon. 
În felul acesta, poziţia Lunii în Leu devine una dintre cele mai importante pe care le-a avut 
în această săptămână, prin îndeplinirea acestui triplu rol. Această poziţie a Lunii îl ajută pe 
individ să-şi deformeze imaginea pe care o are despre sine, să se impună cu agresivitate, cu 
autoritate asupra anturajului, să-şi formeze o idee falsă despre sine şi să lucreze pentru a 
şi-o implementa. Această imagine falsă despre sine va avea însă suportul astral, va fi 
încurajată de o inspiraţie adecvată, pentru unii chiar clarvăzătoare, fiind ajutată și de o 
inteligenţă specială, de un spirit de observaţie foarte dezvoltat şi o abilitate de valorifica 
evenimentele, personale sau întâmplările după bunul plac. 

Contextul astral încurajează pe fiecare să devină cuceritor, să-şi atragă un auditoriu 
în cercul de prieteni, în familie, sau chiar în societatea cu toate că unii dintre noi nu au 
abilităţi pentru aşa ceva. A fi încurajat, susţinut să se implice în evenimente pe care nu le 
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pot controla sau să dezvolte calităţi pe care nu le are, omul va fi încurajat în această zi de 
obsesia erorii, a insuccesului a neputinţei de a-şi duce la capăt un proiect. Această 
neîncredere, nu este un element surpriză al acestei zile şi nici al perioadei însă astăzi el va 
putea fi localizat doar în sfera relaţiilor personale. Luna aprilie reprezintă o lună în care 
oamenii se preocupă mai mult de stabilitatea personală, de elementele destinului propriu 
şi mai puţin de destinul societăţii, a grupului de apartenenţă sau a rasei umane în 
ansamblu. 

Poziţia Lunii în Leu şi implicarea ei în aceste configuraţii, aduce devenirii personale, 
exprimării personale o viziune falsă asupra lucrurilor, o viziune eronată asupra 
anturajului, asupra oamenilor pe care se va susţine întregul spectru al acţiunilor pe care le 
vor săvârşi astăzi, dar şi în săptămâna următoare. Soarele mai face încă un pas spre Lilith 
şi nefiind încă în fereastra conjuncţiei cu Jupiter unghiul de 90 de grade pe care-l 
realizează cu Luna va constitui unul din condiţionările acestei zile adică va fi localizată pe 
slăbiciuni de natură organică, pe fluctuaţii în regimul termeni, probleme cu circulaţia 
sangvină sau cu circulaţia în general (a ideilor a mărfurilor) cu deplasarea, cu drumurile, 
cu transferul de informaţii. 

Aceste element de disconfort personal va fi pus pe picior de egalitate cu relaţia de 
careu dintre Uranus şi Pluton, celălalt braţ al configuraţiei, aducând impresii eronate 
legate de problemele cu care se confruntă societatea. Mulţi dintre oameni, astăzi, pot 
considera că suferinţa lor de acum este legată de ceea ce se întâmplă societate de câţiva ani 
încoace, ceea ce nu poate fi decât fals. Ceea ce se întâmplă azi şi ne nemulţumeşte aparţine 
doar zilei de azi. Acest element care ne mulţumeşte reprezintă şi tentaţia cea mai mare a 
zilei, adică aceea de a ne distrage atenţia de la lucrurile esenţiale. Ceea ce este esenţial 
astăzi vine din trigonul pe care Soarele şi Pluton îl împlinesc la grad perfect. Asta înseamnă 
o putere colosală de a transforma o situaţie negativă în avantaj propriu, de a transforma 
orice situaţie în avantaj propriu sau după propriile scheme de gândire, după propriile 
concepţii. Fiind vorba de o relaţie armonioasă între doi malefici, amândoi implicaţi într-o 
relaţie de trigon cu Soarele se va pune mare preţ pe valorile individuale, pe criteriile 
personale, elemente care vor deveni, nu doar instrumentele de lucru ale Piramidei de 
pământ, adică baza, materia primă, ci și mobilul acesteia, adică motivaţia în a face din 
aspiraţii un negoţ interesant. 

Însă pericolul şi avertismentul nu se opreşte doar în sfera influenţei lui Lilith, ci 
merge chiar spre Pluton, pe ideea “acolo unde îi este puterea cea mai mare acolo îi stă şi 
slăbiciunea” aducând ca necesitate nevoia de a săvârşi un act social fără a ne ataşa de 
rezultate. Inspiraţia şi creativitatea sunt elemente care ne vor însoţi în dinamica acestei 
zile, dar nu la modul abstract, ci în modul cel mai concret cu putinţă fiind inspiraţi în 
demersuri publice, în demersuri juridice, administrative, în a alcătui un act sau în găsi cea 
mai bună soluţie pentru a valorifica un câştig pe care l-am comportat de la începutul anului 
până acum. 

Toate aceste elemente de dinamică astrală vin să susţină Eul, imaginea personală, 
individul, valorile sale şi ceea ce se află în imediata sa apropiere. Ceea ce este straniu 
pentru cei care-şi vor vedea în sfârşit împlinite aşteptările de peste an va fi dată de relaţia 
de trigon dintre Lună şi Capul Dragonului în aşa fel încât aceasta să nu poată deveni 
planeta mediatoare Axei Dragonului. Luna nu va putea media tendinţa Nodurilor, asta 
înseamnă că proiectele ample, cele care îşi extrag seva din lunile anterioare cele care 
pornesc din luna martie şi au ca termen final luna mai, nu se pot finaliza acum în luna 
aprilie chiar dacă suntem pe finalul ei, ci se vor încheia după 9 mari când Mercur va fi în 
Taur. 

Aşadar îndemnul acestei zile oricât de tentant este în a ne mobiliza şi, prin această 
mobilizare, de a obţine un rezultat personal notabil, merge în a ajuta să folosim o abilitate, 
un talent, o deschidere, o relaţie pentru anturaj pentru grup, pentru cineva din preajmă. 
Binele acestei zile nu este aşadar un bine pentru creşterea şi dezvoltarea personală, aşa 
cum suntem îndemnaţi să credem, ci este un bine pentru grup, societate, familie. Acest 
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îndemn astral ne duce cu gândul spre pilda seminţei care este pusă în pământ azi pentru 
ca, în viitorul apropiat, să de-a naştere unei plante purtătoare de rod. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii devine complicată pentru omul obişnuit care 
vede în oportunitatea de acum şansa de a-şi împlini dorinţa sau de a-şi rezolva o problemă 
veche. Straniu este că acest individ va fi motivat de faptul că i se promite că efortul său va fi 
recompensat imediat. Această promisiune ţine de încercarea şi de iluzia sau de păcăleala 
acestei săptămâni care încearcă să ne convingă că tot ceea ce avem la îndemână ne este 
oferit pentru binele şi satisfacţia personală. In realitate, această dinamică astrală ne duce 
azi spre efort, spre a planta, spre a semăna pentru ca, în viitorul apropiat, să beneficiem de 
rezultatele muncii de acum. Este, aşadar, o zi de muncă, de efort, de constrângere, o zi în 
care mintea şi forţa fizică, acţiunea concretă, trebuie să se întâlnească pe calea de mijloc, 
dar nu pentru a adjudeca un câştig important, ci pentru a ajuta anturajul, grupul, o 
persoană din jur să-şi rezolve o problemă. În felul acesta, luna mai, după data de 9 când 
Mercur va trece în Taur şi când se va apropia de gradul pe care îl ocupa Soarele acum, vom 
beneficia de rezultatele muncii de acum. 

Se ştie că în astrologie Pluton nu patronează doar calităţile creatoare, cu atât mai 
mult când se află în trigon cu Soarele, ci şi lecţia nonataşamentului. A munci fără să ne 
intereseze rezultatul muncii pentru binele personal, ci să urmărim doar rezolvarea unor 
probleme cu care se confruntă ceilalţi, adică de a oferi fără a cere ceva în schimb, 
reprezintă instrumentul pe care o fiinţa umană îl poate folosi pentru a produce modificări 
colosale în destinul sau. Va fi mai puţin importantă acţiunea concretă, cât de important va 
fi mecanismul pe care îl va mobiliza individul. Având un Pluton implicat în configuraţia 
numită Zmeul, centrată pe opoziţia Marte-Chiron, dar şi pe opoziţia Marte-Neptun iluzia 
câştigului imediat va fi semnul că ne situăm la limita dintre creştere şi decădere, adică pe 
punctul în care putem decide înţelept sau ne putem amăgi cu câştiguri imediate care ne vor 
compromite personalitatea, sau imaginea socială. Tocmai pentru că este implicat Pluton în 
această relaţie, este important de specificat faptul că nu există câştig în cazul lui Pluton 
decât direct proporţional cu intensitatea nonataşamentului dezvoltat de individ. 

Indiferent ce modalitate de acţiune vom folosi, că ea va implica utilizarea vorbirii, a 
transmiterii mesajelor prin scris sau a folosi un act, o diploma de licenţă, o dovadă a 
absolvirii unui curs de pregătire sau pur şi simplu pe baza experienţei anterioare toate 
acestea sunt pe punctul de a ne ajuta să producem un salt spectaculos sau o decădere 
umilitoare. 

Nu trebuie să uităm că Pluton reprezintă în astrologia iniţiatică planeta voinţei 
divine şi valoarea pe care o are aici, relaţia armonioasă pe care o dezvoltă  cu Soarele şi 
implicit valoarea esenţială pe care o are Luna prin implicarea ei în trei configuraţii, ne duce 
cu gândul la căldura spiritului, la apropierea de valorile morale, ca o condiţie absolut 
esenţială pentru a reuşi în toate tipurile de demersuri pe care le dezvoltăm astăzi. Tocmai 
pentru că se pune problema creşterii spectaculoase sau a decăderii umilitoare invitaţie 
acestei zile este aceea de a ne detaşa complet de orice sentiment de răzbunare, ura, 
neapartenenţă sau separare şi a ne aminti de una din lecţiile marilor maeştri, care este de 
altfel şi cea mai importantă: lecţia iubirii. A iubi nu însemna a ne compromite, nu 
înseamnă a ceda în faţa unei slăbiciuni, ci înseamnă că a venit momentul când suntem 
pregătiţi să oferim o dovadă clara a faptului că putem merge mai departe, putem evolua, 
putem avea acces la instrumente mult mai puternice de exprimare şi prin aceasta să oferim 
garanţia că, utilizându-le, nu vom distruge. Iubirea nu este o extremă. Iubirea reprezintă 
calea de mijloc. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este de fapt o invitaţie la a ne 
aminti îndemnul lui Iisus:” Iubeşte-ţi aproapele, ca pe tine însuţi”. Nu astăzi, ci în general, 
aţi iubi aproapele pe cât de corect şi puternic eşti în stare să te iubeşti pe tine însuţi 
reprezintă o imensă provocare, aceea de a anulă extremele, de a ne situa pe calea de mijloc, 
acolo unde iubirea se află din abundenţă, iar marile realizări, aşa cum ne îndeamnă 
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conjunctura astrală a acestei zile, dar şi cum suntem învăţaţi de marii Maeştri, de aici 
încep, de la Calea de Mijloc. 

 
 

Săptămâna 30 aprilie  - 6 mai 2012 

 
 

Săptămâna 30 aprilie – 6 mai aduce două aspecte deosebit de speciale, două 
evenimente astrale speciale; trigonul Uranus-Capul Dragonului, împlinit marţi, 1 mai, şi 
conjuncţia Soarelui cu Lilith, ce se va împlini sâmbătă, 5 mai. Acestora li se vor alătura 
sextilul Mercur-Venus (vineri), careul lui Marte cu Axa Dragonului (sâmbătă), opoziţia 
Mercur-Saturn şi Luna plină de duminică. 

Trigonul pe care Uranus şi Capul Dragonului îl împlinesc marţi, 1 mai, este unul cu 
totul special. Ultimul aspect de acest fel între cele două elemente astrale s-a consumat în 
2002, în februarie, iar următorul se va consuma peste cinci ani, în 2017. Asta înseamnă că 
ipostaza care se consum la intensitate maximă în această săptămână face parte dintr-un 
proces amplu de transformare a fiinţei umane şi de identificarea a celui mai adecvat traseu 
pe care poate merge în evoluţia sa spirituală şi socială. 

Acest aspect între Uranus şi Capul Dragonului reprezintă unul din cei doi poli ai 
acestei săptămâni, polul binelui, surprizei, inteligenţei şi exprimării deschise ce are 
menirea de a duce fiinţa spre o nouă etapă a vieţii sau de a încuraja în a depăşi limite pe 
care nu am reuşit să le depăşim în ultimii 10 ani. Să nu ne aşteptăm, însă, ca binele să cadă 
din cer, el va apărea sub forma unei contracţii, ambiţii puternice sau sub forma unei 
dorinţe de a ne depăşi condiţia, de a face un pas mic pentru omenire, dar mare pentru 
individ, de a încerca să oferim vieţii o nuanţă pe care nu am mai putut să i-o mai oferim 
până acum. Această întâlnire astrală cu Uranus în Berbec şi Capul Dragonului în domiciliu 
(Săgetător) reprezintă o ipostază unică în viaţa unui om. Uranus are nevoie de aproximativ 
80 de ani pentru a face un tur complet al zodiacului, asta înseamnă că la următoarea 
trecerea prin Berbec este puţin probabil că o mare parte dintre noi să mai fim în viaţă.  

Mulţi se întreabă, privind comparativ aspectul de trigon dintre Uranus şi Capul 
Dragonului de acum şi cel care s-a împlinit acum 10 ani, acum când Capul Dragonului este 
în domiciliu şi acum 10 ani când Uranus era în domiciliu, care dintre acestea două este mai 
importantă pentru destinul personal. Evident că amândouă ocupa acelaşi loc privilegiat. 
Nu există o competiţie între cele două şi nu trebuie făcută o comparaţie între cele două 
decât din punctul de vedere al direcţiilor pe care le trasează. Dacă acum 10 ani Uranus în 
Vărsător ne-a adus oportunităţi speciale, prin conţinutul lor, prin informaţie, prin 
inspiraţie, acum ni se cere mobilizare, voinţă, decizie şi, evident, curaj. 

Curajul nebun poate fi un element reprezentativ al acestei configuraţii; curajul 
nebun cel care scoate fiinţa dintr-un mecanism dificil de reprodus, dificil de înţeles, dintr-
un mecanism care prin uzura duce la devitalizare, lezarea imaginii sau pierdere de sine. De 
partea cealaltă vom găsi, în cursul zilei de sâmbătă, conjuncţia Soare-Lilith, un aspect 
complicat, agresiv, dificil de înţeles și greu de acceptat pentru cei mai mulţi dintre noi 
pentru că aduce într-un mod concentrat foarte multe probleme, dificultăţi de înţelegere, 
neputinţa de a accepta binele sau de a-l integra într-un mod constructiv în viaţa de familie, 
în relaţiile de prietenie sau în raporturile socioprofesionale. 

Tot ceea ce poate fi elogiat, lăudat sau promovat la începutul săptămânii, în speţă 
ziua de 1 mai, este negat, acuzat, strivit, păcălit sau alungat spre sfârşitul săptămânii, în 
speţă ziua de sâmbătă. Restul aspectelor vin să completeze cele două direcţii. Dacă sunt 
aspecte negative, spre exemplu opoziţiile sau careul din finalul săptămânii, atunci acestea 
se lipesc de conjuncţia Soare-Lilith şi întăresc orientarea, înclinaţia spre minciună şi 
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defăimare. Dacă ele sunt pozitive, cum se întâmplă cu trigonul dintre luminarii (marţi) sau 
sextilul dintre Mercur şi Venus (vineri) atunci se vor lipi de trigonul Uranus-Capul 
Dragonului încurajând iniţiativa şi oferind alegerilor un caracter pozitiv printr-o nuanţă 
plăcută, jovială, deschisă, armonioasă. 

Orice prezentare generală a acestei săptămâni nu poate şi, chiar dacă încearcă, nu va 
reuşi, să integreze într-un mod sintetic trăsăturile fiecărei zile în parte, însă poate fi 
asemănată cu capodopera dramaturgiei naţionale contemporane, piesa lui Horia Lovinescu 
„Jocul vieţii şi al morţii în deşertul de cenuşă”. Această săptămână devine un joc al vieţii şi 
al morţii, un joc al începutului şi al sfârşitului, al bucuriei şi al tristeţii, al speranţei care 
face ca totul să renască şi a deziluziei care stinge orice fărâmă de bucurie şi încredere într-
un final sumbru în aşa fel încât să descoperim, nu acum şi poate nu în săptămâna care 
urmează, ci mai târziu, că toate episoadele vieţii fac parte dintr-un joc magic, dintr-o 
desfăşure complexă a suflurilor, dintr-o deplasare a gândirii de la stare inertă la stare 
activă, pentru a împlini unul din scopurile acestei existenţe: regăsirea sinelui. 

Dacă privim evenimentele acestei săptămâni printr-o altă emblemă, printr-un alt 
simbol sau pur şi simplu le vedem ca pe nişte evenimente banale doar pentru că, pe 
alocuri, seamănă cu altele, atunci vom cădea pradă banalului, cel care corodează fiinţa şi o 
blochează, o fixează într-o zonă periferică a fluxurilor vitale, acolo unde viaţa stagnează în 
aşteptarea unei forţe sublime, în aşteptarea Eului divin pentru a renaşte. 

Cu siguranţă nu este singura oportunitate de care avem parte în această viaţă, însă 
în mod sigur ceea ce ni se întâmplă acum este unic şi irepetabil, este deschizător de 
drumuri şi ne duce spre situaţia în care să gustăm din glorie, din pionierat, fără a uitat că 
viaţa este un joc al extremelor. „Jocul vieţii şi al morţii în deşertul de cenuşă” sau 
săptămâna 30 aprilie – 6 mai. 

 
 
Luni, 30 aprilie 

Luni 30- 4-2012  7:54    Luna(Leo) Sex (Gem) Venus 
Luni 30- 4-2012  8:13    Luna(Leo) Squ (Tau) Jupiter 
Luni 30- 4-2012 17:16    Luna(Leo) Sex [Lib] Saturn 

 
Începutul de săptămână se dovedeşte a fi liniştit. Astăzi se mai temperează puţin din 

agresivitatea și amploarea aspectelor pe care le-am trăit în săptămâna anterioară 
parcurgând o parte dintre aspectele pe care Luna din Leu le împlineşte cu Venus (sextil), 
Jupiter (careu) şi cu Saturn (sextil). Toate acestea aspecte se împlinesc în zori, ceea ce va 
face ca noapte de duminică spre luni să se situeze în aplicaţia sextilului Lună-Venus şi 
respectiv a careului dintre Lună şi Jupiter. Asta înseamnă dilemă, înseamnă alegeri dificile 
chiar înţelegere deficitară, subiectivă, aplicată unor conjuncturi pe care acum le privim de 
la distanţă, din tribună, de la balcon, de pe celălalt trotuar, adică dintr-o postură sigură. 

Evenimentele acestei zile, tocmai pentru că se situează pe finalul lunii aprilie care 
acţionează puternic asupra relaţiilor personale, au menirea de a împlini nişte aşteptări. 
Asta înseamnă să ne introducă deja în atmosfera lunii mai care se va remarca la capitolul 
dizarmonie în relaţii, mai puţin în ceea ce priveşte agresivitatea celor pe care le-am 
experimentat în luna mai şi mai mult în a identifica acel element care duce la 
redimensionarea vieţii. Dezvoltarea personală este elementul definitoriu pentru luna mai şi 
încă din această săptămână urmărim să ne promovăm în această direcţie. 

Multe din elementele personale se vor suprapune astăzi peste cele sociale în aşa fel 
încât să fim tentaţi să credem că soluţia acestei zile vine doar prin asociere, doar prin 
discuţii, doar prin schimburi de experienţă, doar prin promovarea unui apropiat, doar prin 
susţinerea lui, doar prin însuşirea criticii sau a sfaturilor care ne vin din partea acestora. 
Toate acestea merg în direcţia autoeducaţiei, în direcţia apelului pe care-l facem la cultură, 
la înţelegere, la folosirea informaţiilor, la inteligenţă, adică la abilitatea de a face conexiuni 
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și de a extrage esenţialul dintr-un context pentru ca, spre finalul zilei, când Luna şi Saturn 
împlinesc un sextil, să beneficiem de primele rezultate ale acestui proces. 

Nu este exclus ca întreaga zi să ne-o petrecem gândind cum să întocmim un 
document, cum să apelăm la o autoritate administrativă, cum să obţinem un act, cum să 
vindem, cum să cumpărăm sau cum să punem în valoare un element personal pe care am 
încercat să-l construim sau să ni-l clarificăm de-a lungul întregii luni aprilie. 

Finalul zilei ne apropie foarte mult de gândirea serioasă, de spiritul practic, de 
ordine, de toate aceste în direcţia valorificării profesionale sau sociale în a pune în valoarea 
o deschidere, o abilitate, un talent pentru a obţine un câştig imediat. Rezultatele sociale ce 
survin în urma acestor acţiuni se vor remarca prin două direcţii: generează construcţii 
solide şi poartă amprenta inteligenţei sau a înţelepciunii. 

Cu cât de apropie mai mult de seara, ne apropiem, de fapt, de ingresul Lunii în 
Fecioară şi de împlinirea trigonului la grad perfect dintre Uranus şi Capul Dragonului. 
Toate acestea merg într-o direcţie stranie și generează evenimente neobişnuite, nu prin 
caracterul lor absurd, ci prin comparaţia cu suita de evenimente care s-au tot împlinit de-a 
lungul lunii aprilie. Adică personajele sunt aceleaşi cu cele din aprilie, subiectul de discuţie 
poate fi, de asemenea, identic, însă de această dată rezultatul va fi altul. Se va pune 
problema unei alte viziuni, a unei modificări de optică, a unei modificări comportamentale, 
a unei atitudini noi care să reprezinte, pentru cei care intră pentru prima dată în contact cu 
informaţia, un element schimbător. El nu este un element schimbător, ci doar rezultatul 
pozitiv al unor frământări pe care le-am experimentat de-a lungul întregii luni. De la ora 
17:16 când Luna şi Saturn împlinesc un sextil vom intra, până după miezul nopţii, în 
perioada fără direcţie. Asta înseamnă că exact aceste îndemnuri, aceste descinderi înspre 
zona neobişnuitului, a nefirescului, a ieşirilor din ritm, din tradiţie, din obişnuit sunt 
supuse înţelegerii deficitare. Oamenii nu vor face efort să încadreze corect informaţia, 
poate nici să o valorifice corect şi asta înseamnă că multe din rezultatele acestei zile sunt 
mai puţin dictate de conştiinţa individuală şi mai mult de cea colectivă adică să ieşim din 
contextul general aplicat lunii aprilie, să depăşim ataşamentul de viaţă personală şi să ne 
îndreptăm spre acele zone în care existenţa individuală nu poate fi analizată, gândită, 
încadrată, decât într-un context social. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii şi ultima zi a lunii aprilie ne va face trecerea de 
la vibraţiile lunii aprilie la vibraţiile lunii mai. Adică de la a acorda foarte mult interes şi a 
consuma multă energie pentru stabilitatea personală la a ne găsi un loc în planul social, la 
a ne valorifica un element personal în grupul de apartenenţă, în cercul de prieteni sau în 
societate pentru a obţine un rezultat pozitiv. Rezultatul pozitiv, aşa cum ni se arăta el azi, 
porneşte de la nevoia de confort, de la necesitatea de a produce la locul de muncă, în cercul 
cunoscuţilor sau în anturaj o modificare prin agitaţie, critică, reproş, nemulţumire. Această 
modificare are azi, pentru că Luna şi Saturn sunt în sextil, un rezultat pozitiv. Acest 
rezultat nu va fi însă susţinut pe voinţa personală sau pe conştiinţa personală, adică pe cele 
care vor dicta, în general, suită de evenimente, ci va depinde de feedback, de ecou, de 
calitatea acţiunii în sine sau de mofturile celor din jur. 

Trebuie să luăm în calcul şi faptul că Luna şi Venus din două zodii aflate în sextil 
duc astăzi spre a pretinde, a cere atenţie sau rezultate pozitive fără ca noi să reuşim să 
contrabalansăm această intenţie cu un rezultat pozitiv concret. Asta înseamnă moft, 
pretenţie, chiar fiţe de moment care vor fi sancţionate atunci când vor fi arătate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne menţine în sfera armoniei, de a 
nu cădea pradă disperării, tulburărilor de conştiinţă sau indiferenţei dacă spre seară 
lucrurile nu vor merge aşa cum au fost programate de-a lungul zilei. 
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Marţi, 1 mai 
Marti  1- 5-2012  2:02    Luna(Leo) --> Virgo 
Marti  1- 5-2012  6:59    Luna(Vir) Opp (Pis) Neptune 
Marti  1- 5-2012  9:46  Uranus (Ari) Tri [Sag] Node 
Marti  1- 5-2012 10:06    Luna(Vir) Squ [Sag] Juno 
Marti  1- 5-2012 11:26    Luna(Vir) Con (Vir) Mars 
Marti  1- 5-2012 13:28    Luna(Vir) Squ [Sag] Node 
Marti  1- 5-2012 17:37    Luna(Vir) Opp (Pis) Chiron 
Marti  1- 5-2012 18:29    Luna(Vir) Tri [Cap] Pluto 
Marti  1- 5-2012 22:33     Sun (Tau) Tri (Vir) Moon 

 
Dacă în luna aprilie predispoziţiile astrale au mers mai mult spre mobilizarea 

dimensiunii individuale ale existenţei, luna mai continua această direcţie mobilizându-ne 
propria structura şi încurajându-ne şi să ne-o punem în valoare în cercul de prieteni, în 
anturaj sau la nivelul societăţii. Asta înseamnă acum dezvoltare personală. Dacă în luna 
aprilie sfera influenţei astrale mergea spre evidenţierea laturii personale, spre protejarea 
ei, luna mai ne ajută să ne protejăm latura personală în raport cu societatea. Prima zi a 
lunii mai ne aduce un ingres al Lunii în zodie Fecioară, împlinirea a cinci aspecte pe care 
Luna le face din primul segment al zodiei cu Junon (careu), Marte (conjuncţie), Axa 
Dragonului (careu), Chiron (opoziţie) şi cu Pluton (trigon). De asemenea, astăzi se 
împlineşte trigonul lui Uranus cu Capul Dragonului şi trigonul dintre luminarii. 

Este mai mult decât evident că împlinirea trigonului dintre Uranus şi Capul 
Dragonului nu se adresează doar acestei zile, ci întregii perioade, întregii săptămâni, având 
un impact deosebit asupra structurii individuale, asupra creşterii şi dezvoltării individului, 
atât ca entitate biologică, dar şi ca fiinţă spirituală. 

Trecerea Lunii în Fecioară schimbă registrul în direcţia apropierii de curăţenia 
sufletească, de gândirea structurată, de ordinea mentală, de acele instrumente pe care 
individul le foloseşte pentru a pune în valoarea detalii sau raţionamente. Dacă în Leu, Luna 
a dat dovadă de o exprimare la scenă deschisă, răscolind chiar şi acolo unde nu trebuia să 
umble, în Fecioara ea devine ponderată, aşezată într-o albie clar definită, în aşa fel încât 
oamenii să reflecteze la greşelile săptămânii anterioare, la greşelile vieţii şi să ia în serios 
oportunităţile care apar în această perioadă. Pentru că Luna reprezintă fundalul 
configuraţiei astrale de astăzi apropierea de raţiune, de inteligenţă se face prin opoziţie în 
raport cu anturajul, prin probleme, complicaţii, certuri, printr-o confruntare cu o atitudine 
critică pe care anturajul o dezvoltă faţă de individ, printr-un semn de lezarea pe care 
anturajul îl manifesta faţă de o persoană anume încercând să se evidenţieze acea latură 
negativă a personalităţii unui individ care nu convine grupului. Se va pune problema, 
astfel, a seriozităţii, a consecvenței, a disponibilităţii faţă de a muncă, faţă de un ajutor pe 
care un individ este dispus să-l ofere unui grup fără a cere ceva în schimb. Această 
disponibilitate, acest sacrificiu reprezintă pentru opoziţia Luna-Neptun un semn de 
separare. Omul este marginalizat, este alungat din locul unde credea că s-a integrat, este 
desprins de acolo de unde se simţea cel mai bine şi descinde către o zonă dificil de înţeles, 
dificil de acceptat, o zonă care cere o mai mare performanță, o precizie în ceea ce priveşte 
exprimarea, valorificarea unui talent sau bună creştere. 

Pe acelaşi fundal influenţa negativă care vine din zonă publică va avea asupra 
individului un impact foarte puternic. Îl va mobiliza, îl va determina să-şi găsească resurse 
de existenţa cărora nu ştia nimic sau aproape nimic. Aceste resurse vor fi valorificate din 
punct de vedere administrativ, în raport cu un funcţionar, cu o autoritate publică, în raport 
cu ceea ce reprezintă funcţia statutul demnitatea, în raport cu imaginea socială pe care o 
are reprezentatul unui grup. Este practic imposibil de stabilit dacă azi conjuncţia Luna-
Marte, care apare în preajma prânzului, sau trigonul Luna-Pluton, adică trigonul, încă 
activ, între Marte şi Pluton, ne pot ajuta să găsim cele mai bune soluţii pentru a ne pune în 
valoare. Este greu de stabilit dacă nu cumva critica pe care anturajul o lansează asupra 
individului este greşită, este greu de stabilit dacă nu cumva presiune care planează asupra 
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individului din partea grupului nu îl ajută pe individ mai mult decât l-ar ajuta o 
promovare, o avansare sau asigurarea unui climat echilibrat şi armonios. 

Aspectul eliberator al acestui context este careul pe care Luna îl face cu Nodurile 
sale. Acest careu nu aduce un element în plus acestui context, ci doar îl amplifică, îl 
întăreşte, îl confirmă şi anume: individul, pentru a fi acceptat în grupul de apartenenţă, 
trebuie să-şi dovedească priceperea. Pe acest fundal, împlinirea trigonului dintre Uranus-
Capul Dragonului reprezintă o oportunitate ieşită din comun, un aspect astrologic foarte 
important pe care oamenii îl vor privi ca pe o şansă unică în viaţă. Acest aspect s-a mai 
împlinit ultima dată în 2002, la începutul anului, iar următorul trigon între aceste două 
poziţii astrologice se va consuma peste cinci ani, în 2017, când Uranus se va apropia de 
finalul tranzitului său prin Berbec. Asta înseamnă că acest aspect, împlinit azi la grad 
perfect, reprezintă începutul unui ciclu de aproximativ 5 ani. Termenul este folosit arbitrar 
pentru că nu reprezintă practic un ciclu, aşa cum ne învaţă manualele de astrologie, ci doar 
un interval declanşat de două poziţii astrologice, unul dictat de suprapunerea dintr-o 
anumită perspectivă a celor două poziţii. 

În Berbec, Uranus reprezintă curaj iniţiativă, deschidere către elemente noi, 
pionierat, adică o depăşire agresivă, poate chiar abuzivă a unor limite pe care nu am 
îndrăznit până acum să le doborâm. Judecând după faptul că Uranus are nevoie de 
aproximativ 80 de ani pentru a face un tur al zodiacului cei mai mulţi dintre nou  nu au 
avut parte niciodată de o asemenea depăşire a limitelor. Asta înseamnă că aspectul de 
trigon pe care îl împlineşte azi Uranus cu Capul Dragonului atins pentru prima dată în 
această dispunere reprezintă o şansă, o oportunitate ce apare pentru prima dată în viaţă. 
Această oportunitate vizează depăşirea unor inhibiţii, a cadrului obişnuit în care discută 
două persoane, schimbarea condiţiilor de asociere între două sau mai multe grupuri, dar şi 
racordarea individului la o altă sursă de inspiraţie pe care nu a mai folosit-o niciodată. 
Oamenii, în această dispunere, vor avea un alt limbaj, forţa cuvintelor va fi alta, 
mobilitatea energiilor va fi alta, iar rezultatul va fi unul spectaculos. La ultimul trigon 
dintre Uranus şi Capul Dragonului, cel împlinit în 2002, Uranus se afla în domiciliu 
(Vărsător), iar Capul Dragonului în exil (Gemeni). În preajma lui Uranus se aflau Venus şi 
Soarele, iar în opoziţie cu Capul Dragonului (în poziţia Nodului de Sud) se afla Pluton. 
Momentul decisiv pe care l-a adus anul 2002, prin împlinirea acestui unghi pe 6 februarie, 
a reprezentat un moment de fuziune a forţei colective, o ipostază de coerciţie prin care 
motivul individual pune în dificultate desfăşurarea pe spaţiul public a intenţiilor şi 
dorinţelor individului. Prin aceasta, se înţelege crearea unor conjuncturi sociale cu intenţia 
de a pune în valoare motivul personal şi care în final sunt construite în defavoarea 
individului. Contextul de acum lezează mai puţin exprimarea la nivel social şi agasează mai 
curând mijloacele de afirmare individuală. Acest trigon pe care Uranus îl va împlini din 
Berbec cu Capul Dragonului din domiciliu reprezintă şansa de a pune în valoare destinul 
personal, dar care, paradoxal, depăşeşte cadrul existenţei personale şi impune individului 
o abandonare a metodelor convenţionale, o deschidere faţă de universal într-un mod 
destul de dur, impulsiv, poate chiar arogant, pentru a standardiza o regulă în aprecierea 
destinului cosmic. Este clar că toate acestea nu pot fi împlinite într-o singură zi, ci într-un 
interval de timp pornind de azi până în preajma datei de 14 iunie 2017, când Uranus, pe 
final de Berbec, ridică din nou un trigon cu Capul Dragonului care se va afla atunci în Leu. 
Abia atunci ceea ce încercam să scoatem la iveală acum sau ceea ce vom construi în ideea 
de a ne clădi o identitate personală timp de cinci ani  va fi pus în valoare, iar dimensiunea 
personală va căpăta o exprimare la scenă deschisă şi abia atunci vom putea să evaluăm 
rezultatele unei munci în echipă, abia atunci vom putea să judecăm la modul obiectiv opera 
individului şi nu ipostazele sale efemere. Ca o observaţie personală, îndrăznesc să spun că 
totuşi această ipostază în care Capul Dragonului şi Uranus se întâlnesc în trigon nu va 
putea fi valorificată de oricine, chiar dacă va fi o şansă magică.  Nu oricine o va vedea, 
comportându-se ca o nestemată peste care mulţi trecători vor păşi, dar pe care doar unii, 
foarte puţini, o vor vede. Cine sunt cei puţini care o vor vedea? Evident sunt acei indivizi 
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coordonați de planeta Jupiter din Taur, adică acele persoane care au contribuit la sporirea 
prosperităţii grupului, la confortul unui grup fără a pretinde ceva în schimb. Dacă ar fi să 
ne grăbim în a da un răspuns, am considera că maeştrii spirituali, ghizii, profesorii care 
folosesc tehnicile neconvenţionale, bioterapeuţii sau iniţiaţii sunt principalii beneficiari ai 
acestui aspect. Nu, există oameni obişnuiţi, înzestraţi cu lumina, care folosesc mesajul 
astral cu o abilitate cu totul specială şi ceea ce spun nu reprezintă o informaţie neobişnuită, 
ci una reală, nu este o informaţie goală, ci una încărcată de semnificaţie pentru că acest 
trigon se împlineşte când Soarele încă se afla în trigonul cu Pluton, mai exact când încă era 
activ Zmeul, ce are ca planetă focar pe Marte. Astăzi, Marte este în conjuncţie cu Lună. 
Astăzi întregul fond colectiv, subconstinetul colectiv, participă la valorificarea acestui 
mesaj neobişnuit, a acestei invitaţii de a ne depăşi limitele obişnuitului şi a accede la o 
informaţie superioară din punct de vedere moral, social sau chiar spiritual. 

Întregul context astral participă la ceea ce se împlineşte azi prin trigonul Uranus-
Capul Dragonului. Întregul context astral ne ajută să înţelegem ceea ce trebuie să facem în 
următorii cinci ani. Alegerile trebuie făcute acum în cunoştinţă de cauză şi cu multă 
determinare pentru a produce un salt spiritual important care, de altfel, reprezintă unul 
din principalele dezideratele pentru care ne-am ales o existenţă fizică acum, în această 
perioadă istorică. De-a lungul următorilor cinci ani vom reuşi să apreciem invitația de 
acum la a ne dezveli de Eul fals, adică în următorii cinci ani, cât va mai dura tranzitul lui 
Uranus prin Berbec, vom reuşi să încadrăm în diferite sectoare ale existenţei umane ceea 
ce vine spre noi astăzi ca informaţie-sămânţă menită să creeze direcţii şi mai puţin să 
declanşeze evenimente cu final imediat. Trigonul dintre luminării care se împlineşte în 
finalul acestei zile ne aduce o promisiunea importantă, o întâlnire cu o personală plăcută, 
agreabilă, o invitaţie, o consfătuire, o întâlnire cu o persoană care să ne ofere un sfat, o 
recomandare, care să ne consilieze și, în felul acesta, să ne pregătească pentru 
evenimentele acestei săptămâni. 

Mulţi vor încerca să atribuie întreaga valoare a acestei zile calităţii pozitive pe care 
trigonul luminariilor îl va avea spre seară. Este greşit să consideri că dacă ziua se termină 
bine întregul arsenal astral care ne învăluie astăzi este în totalitate pozitiv. Cei care vor 
avea disponibilitatea sau care vor fi dispuşi să-şi folosească discernământul astăzi vor 
vedea că finalul acestei zile este un final pozitiv şi doar atât. 

Prin urmare, a doua zi a săptămâni şi prima zi a lunii mai ne aduce o întâlnire cu 
neprevăzutul într-un mod misterios, complicat şi înclinat să ne ofere o nouă direcţie a 
vieţii: dezvoltarea personală. Prin trigonul Uranus-Capul Dragonului dezvoltarea 
personală va fi foarte greu de observat azi. Acum ea doar va fi conştientizată prin limitele 
care ne sunt puse, prin dorinţele pe care le avem, acelea de a cunoaşte oameni, de a 
împărtăşi cu ei sentimente, de a construi valori importante, dar şi, în acelaşi timp, 
contactul cu frustrarea de a nu putea finaliza tot ceea ce ne propunem. Această limitare nu 
se adresează doar zilei de 1 mai, ci se adresează întregii perioade de 5 ani, până la 
următorul trigon Uranus-Capul Dragonului. Mulţi, însă, obişnuiţi să parcurgă un traseu 
scurt între cauza şi efect vor să aibă rezultate imediate, atât în întâlniri cât şi în ceea ce 
privește dimensiunea personală (gânduri, sentimente, aspiraţii, ambiţii). Pentru ca Uranus 
revine în Berbec abia peste aproximativ 80 de azi, este clar că trigonul acestuia cu Capul 
Dragonului din domiciliu reprezintă o oportunitate unică în existenţa fiecăruia. Ceea ce 
suntem invitaţi să facem începând de azi până pe 14 iunie 2017 este unic în întreaga sferă a 
existenţei individuale, nu semănă cu absolut nimic din ceea ce am mai trăit şi nu va 
semăna cu absolut nimic din evenimentele pe care destinul astral ni le va înfăţişa după 
momentul iunie 2017. Sunt cinci ani din viaţă care, în viziunea iniţiatului, sunt comprimaţi 
şi care pot ajuta la o redimensionare a vieţii personale în aşa fel încât să echivaleze cât 
întreaga existenţă a unui om. Există şi pericolul risipirii în detalii absolut lipsite de 
importanţă, pentru că Luna trece din Fecioară în acest moment de maximum, însă 
experienţa personală, bagajul personal, cel de care trebuie să ne debarasăm reprezintă de 
fapt şi atuul cu care vom porni în această aventură a vieţii. În februarie 2002 am început o 
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altă aventura a vieţii care a durat 10 ani. Atunci Capul Dragonului se afla în exil şi Uranus 
în domiciliu, asta însemna că destinul astral ne-a făcut să ne simțim răsfăţaţi și ne-a permis 
să asimilăm elemente negative. Acum, însă, scopul şi finalitatea, menirea întâmplărilor pe 
care le vom parcurge trebuie să fie eminamente pozitive. Dacă într-un exercițiu de 
imaginație am considera că luminariile ar fi fost într-o poziţie nefavorabilă, atunci lucurile 
s-ar fi complicat puţin, iar fuziunea dintre conştient şi subconştient, dintre lumină şi 
întuneric, dintre experienţele individuale şi cele colective nu ar fi avut un canal atât de 
pozitiv de manifestare, ci s-ar fi blocat la nivelul unor aspiraţii lipsite de importanță.  

Trigonul dintre luminarii împlinit la finalul acestei zile când trigonul Uranus-NN se 
află încă în faza sa de maximum reprezintă indiciul că provocarea vieţii trebuie abordată cu 
maximă seriozitate. Ca în multe din situaţiile pe care le-am abordat aici nu va fi atât de 
important evenimentul în sine care se consumă astăzi, cât de importantă va fi perspectiva 
sa. Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi vine, în viziunea mea, din partea 
proverbului: "Omul gospodar îşi face vara sanie şi iarna căruţă". 

 
Miercuri, 2 mai 

Miercuri  2- 5-2012  4:25    Luna(Vir) Tri (Tau) Lilith 
Miercuri  2- 5-2012 13:20    Luna(Vir) Tri (Tau) Jupiter 
Miercuri  2- 5-2012 13:57    Luna(Vir) Squ (Gem) Venus 

 
Ceea ce trăim în această perioadă, în această săptămână, în această lună, dar şi în 

această zi de 2 mai nu seamănă cu ceea ce ni s-a întâmplat săptămână trecută sau poate 
chiar nu seamăn deloc cu ceea ce ni s-a întâmplat în ultimii ani și asta nu doar prin 
aspectele care se împlinesc astăzi, ci datorită fundalului astral deosebit de incitant. Azi se 
împlinesc trei aspecte trigonul Luna-Lilith, trigonul Luna-Jupiter şi careu Luna-Venus. 
Astăzi, mai mult decât în celelalte zile, vom avea senzaţia că suntem în faţa unei 
oportunităţi impresionante, că putem să adjudecăm un câştig fără să mai fie importantă 
metoda, fără să mai ţinem cont de reguli, fără să mai fim corecţi sau fără să dovedim 
pricepere, abilitate sau fără să fim în stare să gestionăm o situaţie. Vom avea impresia că 
lucrurile merg de la sine şi că este suficient să fim acolo, să fim prezenţi, pentru a comporta 
un câştig sau un succes. În realitate, lucrurile nu stau aşa. Finalul tranzitului prin Fecioară 
a Lunii este încărcat de pericole pozitive ce apar sub formă de invitaţii, cadouri, prin 
adjudecarea unor foloase nemeritate, sub forma unor invitaţii făcute cu cele mai bune 
intenţii care mima finalul intenționat tocmai pentru că se dorește schimbarea ideii sau a 
locaţiei. 

Astăzi apar primele semne ale puternicei determinări declasată în ziua anterioară, 
însă nici astăzi, ca în multe zile de altfel din acest an, nu vom reuşi să finalizăm ceea ce ne 
propunem. Începem şi nu este suficient spaţiul unei zile pentru a încheia, este nevoie de 
încă o zi, poate chiar o lună sau poate chiar câţiva ani pentru a reuşi să ducem la 
îndeplinire ideea sau planul care ne trec acum prin minte. Mulţi vor privi aceasta cu 
frustrarea sau cu nemulţumirea că un ghinion îi urmăreşte şi nu vor reuşi să facă nimic din 
ceea ce-şi propun. În realitate, lucrurile sunt mult mai ample decât am fost obişnuiţi să 
credem sau să le vedem, sunt imense şi cele mai mute dintre ele se deplasează din spațiul 
în care sunt create spre altă zonă, indiferent că este vorba despre un plan al ideilor sau 
unul al acţiunilor concrete. Este vorba despre amploare, tocmai de aceea finalul nu poate fi 
atins în această zi sau în această lună. Proiectele sunt ample şi tocmai de aceea acţiunile au 
nevoi de timp pentru a se finaliza. Astfel, tentaţia scurtării timpului, a acţiunilor care ajung 
la final rapid, va fi elementul definitoriu al acestei zile. Oricum, ceea ce se întâmplă astăzi 
nu are amploarea zilelor anterioare şi tocmai de aceea această scurtare a timpului poate fi 
consumată şi sub forma unui aliment, despre care ştim că ne asigură tot aportul nutritiv de 
care avem nevoie şi care în final se va dovedi toxic sau, în sfera ideilor, contactul cu o 
soluţie care ne creează iluzia finalităţii, a situațiilor desfășurate după o anumită regulă, 
adică am aflat cheia unui mecanism şi credem că întreaga derulare a evenimentelor va fi 
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conform acestei informaţii. Indiferent de sursa ei, indiferent de planul în care se manifestă 
această informaţie, acest eveniment produce, în a doua parte a zilei, o nemulţumire, o 
puternică deziluzie, adică aflăm că lucrurile nu stau aşa cum constatăm sau nu sunt aşa 
cum ni s-a spus. 

Prin urmare, miercuri 2 mai reprezintă o zi în care imaginea este mai importantă 
decât conţinutul, ambalajul este mai important decât conţinutul, o zi în care raţiunea pare 
să depăşească nişte limite, acelea ale tradiţionalului, ale bunului simţ, ale echilibrului 
pentru a câştiga timp, pentru a sfida timpului şi pentru a părăsi acea latură liniştită şi 
modestă a tabloului în care ne desfăşurăm activitatea.  

Ziua va excela la capitolul acţiuni rapide, la tentaţii, aceea de a adjudeca un rezultat 
fără prea mult efort, fără demonstraţie, dovedind astfel, meticulozitate, rezervă într-un 
mod neplăcut. De asemenea, elementul care se va evidenţia în această zi va fi cel al 
nervozităţii, al timidităţii ori o combinaţie dintre cele două, adică individul să devină cu 
atât mai nervos cu cât este mai timid, deci să dezvolte un comportament bizar, într-o 
rătăcire a minţii, în a săvârşi gesturi de o calitate îndoielnică, de a deveni pudic sau penibil 
şi de a reuşi prin toate acestea să ducă la lezarea imaginii. Asta înseamnă a sări etape, a 
ajunge foarte repede sus, a da dovadă de un orgoliu trist, ciudat, neobişnuit pentru 
îndemnul acestei zile, iar aceasta nu reprezintă câştigul cu orice preţ, aşa cum s-a 
întâmplat să înţelegem, ci invitaţia la a înţelege cât de important este să fii corect cu tine 
însuţi pentru a aprecia în ce mod trebuie să fii corect cu cel de lângă tine. 

Cine va dori să păcălească azi pe cel de lângă el nu va reuşi decât să se păcălească pe 
sine. Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a ne apropia de 
valorile morale cu un simţ al răspunderii unic aşa cum ne îndeamnă întregul context al 
acestei săptămâni. 

 
Joi, 3 mai 

Joi  3- 5-2012  5:03    Luna(Vir) --> Libra 
Joi  3- 5-2012 11:58    Luna(Lib) Sex [Sag] Juno 
Joi  3- 5-2012 15:35    Luna(Lib) Sex [Sag] Node 
Joi  3- 5-2012 15:57    Luna(Lib) Opp (Ari) Uranus 
Joi  3- 5-2012 20:26    Luna(Lib) Squ [Cap] Pluto 

 
Ziua de joi, 3 mai, debutează cu trecerea Lunii în Balanţă şi, ulterior acestui ingres, 

împlinirea a patru aspecte: două sextile, cu Junon şi respectiv Capul Dragonului, o opoziţie 
cu Uranus şi un careu cu Pluton. Când Luna trece în Balanţă imaginea de sine se modifică, 
ea trece într-un registru nou, oamenii dând dovadă de o mai bună înţelegere, de gingăşie, 
de eleganţă, sunt capabili de gesturi delicate, pot să emită judecăţi serioase şi să dezvolte 
unii faţă de ceilalţi compasiune şi înţelegere. 

Tocmai pentru că există o înclinaţie spontană faţă de lumină, faţă de înţelegere, 
procesele cognitive sunt mult mai uşor abordate. De asemenea, şi procesele afective sau 
imaginaţia ajută individul să-şi manifestă dorinţa de viaţă, bucuria şi bunătatea. 

În prima parte a zilei Luna va fi puternică în acest aspect şi va realiza şi prin 
împlinirea sextilului cu Capul Dragonului ea devine planeta mediatoare Nodurilor. Această 
calitate este una remarcabilă tocmai pentru că vine pe fondul unei puternice determinări, 
declanşată de trigonul pe care Uranus îl împlineşte cu Capul Dragonului. Astăzi, Luna se 
află în opoziţie cu Uranus şi inspiră un uşor sentiment de nesiguranţă, aducă situaţii 
complicate, ultimatum proiectelor sau demersurilor pe care le-am început în această 
săptămână şi conferă prin intermediul neprevăzutului o anume doză de pericol. Aceasta 
doză de pericol devine prin sextilul Luna-Capul Dragonului un element constructiv. Sunt 
lansate provocări pe care azi le vom trece cu brio. 

 Relaţia lui Uranus cu Luna, însă, nu se rezumă numai la această relaţie de opoziţie. 
Ea implică o abordare uşor recalcitrantă a evenimentelor şi prin intermediul Axei 
Dragonului tot ceea ce ni se întâmplă astăzi are o însemnătate cu totul specială. Fiind în 
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Balanţă, Luna conferă o înclinaţie spontană către armonie şi echilibru, este dependentă de 
ceea ce individul înţelege prin a păstra aparenţele sau a desfăşura activitatea într-un 
anumit registru ce implică schimburi relativ armoniase, însă astăzi, pentru ca Uranus 
intervine agresiv din Berbec este activată şi opoziţia pe care Saturn o realizează cu Mercur 
şi care încet încet se apropie de faza maximă. Aceste două opoziţii se comportă ca un 
foarfece neavând, însă, nicio altă planetă inclusă în zona sa de acţiune. 

O altă opoziţia este cea a lui Marte cu planetele din Peşti, în care Pluton este planeta 
mediatoare şi care va împlini, spre seară, un careu cu Lună. Toate aceste opoziţii reprezintă 
tot atâtea provocări, tentaţii menite să ne deplaseze conştiinţa într-o zonă periculoasă. 
Pentru că Luna este în Balanţă şi atunci când este slăbită devine deosebit de docilă, pasivă, 
capricioasă sau schimbătoare, nefiind capabilă de decizii importante pentru sine, putem să 
ne gândim la faptul că aceste opoziţii pot reprezenta nu numai oportunităţi spre a 
demonstra că omul este puternic, rezistent, capabil să-şi ia frâiele destinului în mâini, dar 
şi o fiinţă plăpândă, vulnerabilă, neputincioasă, în faţa unor conjuncturi care reprezintă o 
sumă de factori. Fiind doar în aparenţă o zi simplă, 3 mai ne aduce din nou în centrul 
atenţiei probleme ale trecutului, ca şi cum o umbră s-a lipit şi nu mai doreşte să se 
desprindă, ca şi cum umbra trecutului reprezintă o nălucă de care nu reuşim nicicum să 
scăpăm. 

Pentru mulţi dintre noi această umbră a trecutului reprezintă şi derularea într-un 
nou sector a proiectelor lucrate anterior. Adică să folosim aceleaşi principii, aceleaşi etape, 
aceleaşi obiective cu alte persoane cu alţi parteneri, într-un context nou, mizând pe schema 
reuşitei, pe etape vechi, deci mizând pe anumite rezultate, gândite şi numite în mod 
explicit. Nu, rezultatele azi nu vor veni aşa cum anticipăm din raportarea schemei, 
metodei, mecanismului la ceea ce s-a întâmplat anterior. Spre finalul zilei toate vor intra 
într-un uşor con de umbră. Asta înseamnă că vibraţia acestei zile are în primul rând rolul 
de a ne învăţa că armonia şi echilibru nu înseamnă neapărat succes, promovarea şi reuşita, 
ci înseamnă calea de mijloc, iar calea de mijloc înseamnă fuziunea extremelor, adică zona 
unde se întâlnesc tendinţele negative cu cele pozitive, deci elementul care le include în 
zona atenuată pe cele două. 

Prin urmare, ziua de joi, 3 mai, ne aduce, prin trecerea Lunii în Balanţă, contactul 
cu acele valori pe care credem că le putem stăpâni. În prima parte a zilei vom avea şi un 
probatoriu în acest sens, evenimentele sociale se vor derula în aşa fel încât să fim convinşi 
că am învăţat ceva din valorile trecutului, însă în a doua parte a zilei, când Luna va avea de 
împlinit opoziţia cu Uranus şi apoi un careu cu Pluton, lucrurile par să se întoarcă din nou 
la nesiguranţă şi drama trecutului, ca şi cum retrăim ceea ce s-a întâmplat într-un mod 
extrem de plăcut, în detaliu, cu toată gama şi suita etapelor, cu toată calitatea lor, cu toată 
doza de neprevăzut şi dramă pe care am trăit-o anterior. 

Doza de severitatea pe care conjunctura astrală o repartizează acestei zile este una 
care se îndreaptă mai mult spre iresponsabilitate. Atunci când nu vom reuşi să realizăm 
vom prefera să pasăm răspunderea pe seama celorlalţi, sub pretextul că avem nevoie de o 
îndrumare, o intervenţie, un sfat, un ajutor. In realitate simpla solicitare reprezintă şi 
nevoia de a transfera răspunderea, greutatea, sarcina nu de a o împărţi cu altcineva, ci de a 
o transfera celorlalţi pentru a o rezolva. 

Aşadar, importanţa acestei zile ne îndeamnă pe noi să încercăm să ne vedem 
propria viaţă din exterior, raportând-o în permanenţă la celălalt, la un exemplu venit din 
afară. Asta înseamnă să ocolim problemele, să fugim de răspundere, înseamnă să ne 
depărtăm de echilibru, de diplomaţie şi sub pretextul comunicării şi al balansului între eu 
şi celălalt să aplicăm acest tertip: transferul de responsabilitate. 

Astfel, recomandarea pentru această zi este una menită să ne amintească faptul că 
nu trebuie să ne jucăm cu destinul nici măcar atunci când evenimentele zile nu ne obligă să 
ne corectăm imediat. Cine se joacă de-a destinul, de-a karma, va avea de suportat 
consecinţele. 
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Vineri, 4 mai 
Vineri  4- 5-2012  6:00 Mercury (Ari) Sex (Gem) Venus 
Vineri  4- 5-2012 16:16    Luna(Lib) Tri (Gem) Venus 
Vineri  4- 5-2012 17:10    Luna(Lib) Opp (Ari) Mercury 
Vineri  4- 5-2012 21:01    Luna(Lib) Con [Lib] Saturn 

 
Caracterul complicat al zilei anterioare, acela dat de neputinţa de a ne rezolva 

propriile probleme şi de a confunda relaţia cu celălalt, cu nevoia de a găsi pe cineva care să 
ne ducă greutatea creează mari probleme de conştiinţă. Azi Mercur din Berbec şi Venus din 
Gemeni se întâlnesc într-un sextil, iar Luna are de împlinit, pe acest ultim segment al 
zodiei Balanţă, trei aspecte: un trigon cu Venus, o opoziţie cu Mercur şi o conjuncţie cu 
Saturn. 

Astfel, ziua de 4 mai devine o zi a inteligenţei, o zi a comunicării, o zi a exprimării 
prin artă, prin veselie, prin prietenie, prin nevoia de a transmite starea de tinereţe şi de a 
realiza toate acestea printr-un comportament plăcut, jovial, echilibrat, agreabil. Această a 
doua zi a relaţiilor şi armoniei (Luna în Balanţă) ne introduce de fapt într-o nouă etapă. 
Judecând după faptul că aspectele pe care Luna le împlineşte cu Venus, Mercur şi Saturn 
se desfăşoară în a doua parte a zilei, prima parte va sta sub semnul impactului pe care l-au 
avut evenimentele în ziua anterioară. Asta înseamnă că o parte din greutăţile şi dificultăţile 
de ieri le aducem astăzi, fie că nu ne putem desprinde de o dramă sau o nemulţumire, fie că 
etapele finale au fost pur şi simplu amânate pentru a fi rezolvate în această primă parte a 
zilei. 

Azi ne vom preocupa mai mult de consecinţele faptelor. Asta înseamnă că ne vom 
preocupa de bună convieţuire, de sănătate, de armonia de a gândi sau a regăsi consecinţele 
faptelor. Sextilul dintre Venus şi Mercur reprezintă de fapt o simbioză între viteza de 
reacţie, nevoia de a simplifica lucrurile şi abilitatea de a răsturna situaţia şi de a o 
transforma în avantaj propriu. Asta implică folosirea unor metode neconvenţionale sau 
depăşirea a ceea ce ieri am considerat o dramă, a unor obstacole şi acceptarea situaţiei, 
conjuncturii, a întâmplării cu o mai mare disponibilitate. 

Fie că vorbim astăzi de iniţiativă, despre valori, fie că vorbim despre acţiuni în forţă 
sau de transformarea oricăror conjuncturi şi situaţii în veselie, jovialitate, adică a nu le 
primi cu seriozitatea pe care o au, toate acestea reuşesc să impregneze structura fiinţei 
umane cu anumite înţelesuri. Oamenii pot mima azi înţelepciunea, pot mira maturitatea, 
pot să jongleze foarte uşor cu aceste calităţi sau atitudini pentru a produce efecte benefice. 
Asta înseamnă şi a intra într-un sector nou, cu o idee nouă, cu un nou mod de a pune 
problema sau un nou look. 

În a doua parte a zilei, când Luna şi Venus ating un trigon pe semne de aer, 
sentimentele vor putea fi exprimate mult mai uşor. De fapt, pentru că acest trigon se 
împlineşte în aplicaţia opoziţiei dintre Lună şi Mercur, nu vom pune mult accent pe cuvânt 
deşi ne este la îndemână, ci vom aprecia mai mult gestul, exprimarea nonverbală, adică 
transferul de informaţii în care este implicată mişcarea, fie că asta însemnă ameninţare sau 
o îmbrăţişare caldă. 

În finalul zilei, când Luna se apropie de Saturn care încă se află în mers retrograd 
vom reuşi, departe de presiunea grupului, de ceea ce suntem obligaţi să afişăm, să privim 
evenimentele zilei de astăzi şi evenimentele zilei de ieri cu anume maturitate, cu o 
înţelegere obiectivă. Vom reuşi să tragem concluzii cu adevărat înţelepte fără să fim 
obligaţi să le expunem, să le prezentăm anturajului, să le împărtăşim. 

Conjuncţia Lunii cu Saturn reprezintă de fapt şi o accentuare a opoziţiei dintre 
Saturn şi Mercur, un aspect astral care nu face bine mentalului, comunicării, examenelor, 
conjuncturilor în care să se pună accentul pe cuvânt, pe demonstrarea abilităţilor, pe 
informaţie, dar nici  grupurilor şi relaţiilor de asociere. 

Prin urmare, ziua de 4 mai se dovedeşte a fi o zi încurcată. Se porneşte într-un ton 
uşor amestecat în care avem tonus, idei, şansă şi noroc, însă suntem condiţionaţi de ceea 
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ce s-a întâmplat ieri, fie ca amprentă, ca remanenţă afectivă, fie ca etapă. O parte din 
problemele de ieri trebuie să fie finalizate azi, trebuie rezolvate azi, dar nu numai de ieri, o 
parte dintre problemele pe care le avem de la începutul anului sau dacă sunt în relaţie cu 
administraţia, cu studiile, cu întocmirea unui act, cu adjudecarea unui drept sau cu 
moştenirea altuia înseamnă finalizarea unor etape care au pornit acum câţiva ani în urmă. 

Pornind de la această stare plăcută, binevoitoare, ne trezim în această a doua parte a 
zilei că nu este suficient cât s-a obţinut, cât s-a finalizat, că este nevoie de o nouă etapă, de 
un nou probatoriu, este nevoie din nou de muncă. Munca, azi, înseamnă a găsi un obiect 
pierdut, a căuta o informaţiei, a presta o activitate de cercetare pentru a demonstra că 
valorile personale, cele care au fost expuse cu mare uşurinţă anterior şi care pot fi acuzate 
de superficialitate au o bază reală, sunt valabile şi pot fi reproduse. Chiar dacă începem 
ziua într-un tonus vesel şi optimist şi simţim că întreaga fiinţă se apropie mai uşor de 
armonie, echilibru, artă, finalul zilei se desfăşoară într-un ton uşor rigid, dur, în care 
suntem invitaţi să ne facem autocritica sau să facem o analiză a ceea ce ni s-a întâmplat în 
ultima vreme. Cei mai mulţi vor reuşi să extragă din toate acestea un înţeles şi pe baza 
acestuia să poată acţiona în următoarele zile. Nu trebuie să uităm că mâine se va împlini 
conjuncţia Soare-Lilith şi, de asemenea, un careu între Marte şi Axa Dragonului şi 
înţelesurile acestei zile se vor dovedi deosebit de preţioase. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a acorda importanţă majoră tuturor 
elementelor cu care ne confruntăm astăzi. Nimic nu este lipsit de importanţă, nu pentru că 
ar avea o importanţă medie, ci pentru că tot ceea ce ni se întâmplă astăzi reprezintă vârful 
unui aisberg, vârful unui mecanism imens, pe care l-am declanşant acum două zile, când 
Uranus şi Axa Dragonului s-au întâlnit într-un trigon şi care va produce efecte ce se va 
desfăşura de-a lungul a următorilor cinci ani. Dacă vom fi serioşi şi vom dezvolta un 
anume respect faţă de viaţă vom vedea cât de importante sunt evenimentele şi vom reuşi să 
extragem din întâmplările acestei zile învăţăminte practice care se vor dovedi cel puţin, în 
spaţiul zilei de mâine, deosebit de importante. 

 
Sâmbătă, 5 mai 

Sambata  5- 5-2012  5:19    Luna(Lib) --> Scorpio 
Sambata  5- 5-2012  9:54    Luna(Sco) Tri (Pis) Neptune 
Sambata  5- 5-2012 15:10    Luna(Sco) Sex (Vir) Mars 
Sambata  5- 5-2012 19:40    Luna(Sco) Tri (Pis) Chiron 
Sambata  5- 5-2012 20:09    Luna(Sco) Sex [Cap] Pluto 
Sambata  5- 5-2012 22:00     Sun (Tau) Con (Tau) Lilith 
Sambata  5- 5-2012 23:40    Mars (Vir) Squ [Sag] Node 

 
Iată am ajuns şi în ziua în care Soarele şi Lilith îşi împlinesc conjuncţia, însă nu 

oricum, ci având pe fundal un alt aspect negativ tranzitul Lunii prin Scorpion (cădere). Pe 
lângă acest aspect azi Marte şi axa Dragonului trec prin careu, aspect împlinit seara, târziu, 
cu puţin timp înainte de miezul nopţii, dar şi patru aspecte pe care Luna le împlineşte cu 
Neptun (trigon), cu Marte (sextil), cu Chiron (trigon) şi cu Pluton (sextil). Devine, aşadar, 
o zi a compromisurilor, o zi a înţelesurilor deficitare, o zi în care vom fi tentaţi să 
răsturnăm criteriile de evaluare, să răscolim tot ceea ce este aflat în derulare şi care a avut 
un început în această săptămâna sau în săptămâna anterioară când Soarele şi Lilith au 
intrat în fereastra conjuncţiei, dar şi de a zdruncina din temelii o alianţă, o înţelegere, o 
prietenie, de a pune la îndoială sinceritatea unor cuvinte sau realitatea unui demers. 

În Scorpion, Luna oferă individului o imagine uşor deformată despre sine, chiar 
dacă este bazată pe o percepţie a realităţii redusă la rezultate. Persoana devine faţă de sine 
însăşi şi acuzatorul, şi susţinătorul, încercând astfel să surprindă detalii sau profunzimi ale 
comportamentului uman şi din punct de vedere material şi din punct de vedere spiritual. 
Lună în Scorpion este în cădere, asta înseamnă că spiritul critic şi isteţimea vor fi folosite 
pentru a susţine propria persoană, interesul pentru a obţine un avantaj într-un demers 
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personal fără a ţine cont de nevoile şi calitatea celorlalţi. Având un Soare puternic lezat, 
datorită conjuncţiei cu Lilith, dar şi Luna trecând prin zodia în care se simte cel mai rău, 
observăm că luminariile sunt lezate, că valorile individuale trec printr-un proces de 
murdărire, de lezare, de desconsiderare sau chiar de autodistrugere. Astfel, cele patru 
aspecte pe care Luna le împlineşte (două trigoane şi două sextile) ni se vor înfăţişa ca în 
situaţiile în care suntem dispuşi să punem la dispoziţia celorlalţi cele mai sincere gânduri, 
cel mai puternice aspiraţii, cele mai curate calităţi ale sufletului pentru ca acestea să fie 
înlăturate, distruse, ignorate, să fie combătute cu o eficienţă remarcabilă. 

Având lezate atât de mult luminariile putem să spunem că această zi este stranie şi îi 
face pe oameni să-şi facă rău cu atât mai mult cu cât se bucură de conjuncturile sociale. Da, 
despre rău vorbim azi, despre compromis, despre durere, despre dezamăgire. Luna în 
Scorpion dezamăgeşte foarte uşor, critică foarte uşor, aduce compromisul într-o zonă unde 
dialogul şi bună înţelegere ar trebui să fie preferate. 

Se ştie că apropierea dintre Soare şi Lilith, aduce o exacerbare a valorilor masculine, 
o deviere a valorilor masculine de la calităţile lor principale acelea de deplasare, mişcare, 
protecţie, către o zonă a distrugerii practicată la scară înaltă. Fiind vorba de o conjuncţie pe 
semne de pământ, trecerea Soarelui prin acest moment de gol care este Luna neagră 
instigă la răsturnarea valorilor, la exacerbarea comportamentului deviant, la viaţa 
nocturnă, distracţie, poate chiar destrăbălare. Este un aspect care se împlineşte o singură 
dată pe an şi care are un caracter compromiţător ce acţionează rapid, cu mare intensitate 
în săptămâna în care se împlineşte, după care cel nesăbuit va avea timp un an de zile să 
încerce să repare greşeala pe care a făcut-o acum. 

Orice astrolog cu un simţ practic dezvoltat va înţelege că această conjuncţie Soare-
Lilith reprezintă de fapt debuşeul unor probleme şi mai mari. Evidenţierea unor 
frământări sociale ale căror calităţi nu rezidă doar în deviere, compromitere sau în 
caracterul antisocial pe care-l au, ci având aceste calităţi reuşesc să aducă în centrul 
atenţiei elemente negative ale societăţii şi abia acestea vor fi distrugătoare de valori. Dacă 
în cazul conjuncţiei Soare-Lilith scopul principal este acela de a compromite propria 
persoană, de a genera un fel de inspiraţie negativă, de a fi inspiraţi să facem doar greşeli, 
de a ne complace în uitare şi indiferenţă, celelalte aspecte, careul Marte-Capul Dragonului 
sau cele împlinite mâine - opoziţiile Lună-Lilith, Lună-Jupiter sau Luna plină, dau acestor 
tendinţe o amploarea ieşită din comun. Dacă la începutul săptămânii Uranus şi Capul 
Dragonului se întâlneau în trigon, având parte de ipostaze speciale, de începuturi 
magnifice menite să pună bazele unor noi colaborări sau să iniţieze o nouă etapă ce va ţine 
cinci ani de zile, ceea ce se întâmplă la acest sfârşit de săptămâna este terifiant. În ochii 
astrologului această combinaţie poate avea efecte dezastruoase asupra structurilor statului, 
asupra relaţiilor dintre indivizi, asupra echilibrului vieţii personale, dar şi asupra deciziilor 
la nivel administrativ care vor avea repercusiuni directe asupra instituţiei familiei sau 
asupra relaţiilor dintre generaţii. 

Dacă Luna din Scorpion funcţionează pe baza motivaţiilor practice fără a ţine cont 
de calitatea celuilalt, ducând la înăbuşirea sentimentelor în aşteptarea unui moment de 
maximă eficientă pentru a le pune în valoare, ceea ce se întâmplă cu conjuncţia Soare-
Lilith sau cu celelalte aspecte, reprezintă un vârf negativ al anului 2012. Asta înseamnă 
încurcături, ghinioane, oprirea unui proces, devierea acestuia pornind de la propriile 
decizii. Decidem să alegem un traseu, decidem în legătură cu folosirea unor obiecte, cu 
dezvoltarea unor relaţii sociale sau în a ne apropia sau depărta de un individ. Aceste 
alegeri, aceste acţiuni reprezintă imboldul spre greşeală, spre eroare, adică inspiraţia 
negativă pe care oamenii o vor dovedi, în special astăzi, dar şi pe parcursul zilei de mâine, 
ba chiar pe o distanţă mai mare, în primele zile ale săptămânii viitoare, cât vor acţiona 
Luna plină şi celelalte aspecte împlinite azi şi mâine. 

Între aceste aspecte negative, un vârf de lance îl reprezintă careul lui Marte cu Axa 
Dragonului care se împlineşte în această seară, cu puţin timp înainte de miezul nopţii. 
Acest aspect, pentru că se împlineşte pe zodii mutabile, aduce acţiuni rapide, ce se bazează 
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pe un raţionament bun, dar încadrat greşit. Nu poate fi vorba despre armonie, echilibru, 
nici măcar de cumpătare, ci toate elementele negative învelite în armura îndrăznelii, a 
tupeului vor motiva individul să folosească un anumit limbaj, să se exprime urât sau să 
acţioneze împotriva celuilalt. Asta înseamnă că un individ să se folosească de relaţiile sale 
pentru a favoriza promovarea unei persoane lipsită de calitatea ce îi este atribuită sau de a 
dezvolta un comportament negativ, de a se folosi de informaţii sau de relaţii pentru a opri 
un proces, pentru a face rău cuiva, pentru a compromite imaginea publică a cuiva. Astfel, 
aceste descinderi vor avea o aparenţă plăcută pentru ceilalţi, pentru că nu sunt susţinute de 
adevăr, nu sunt nici măcar plăcute pentru sine pentru că sunt susţinute pe orgolii. Asta 
înseamnă că ziua de sâmbătă, 5 mai va fi o zi aproape imposibil de îndreptat pe calea 
armoniei şi echilibrului, imposibil de a menţine o latură negativă vizibilă pentru ceilalţi 
fără să fie vizibilă în vreun fel. Acţiunile pe care le vom face noi nu sunt doar reacţii de 
moment, ci sunt acele gesturi greşite care provoacă devieri ale destinului, care zdruncină 
imaginea socială, percepţia omului de către ceilalţi, care se soldează cu efecte negative 
asupra destinului. Succesul de acum, rapid sau prin mijloace mai puţin corecte produce o 
zdruncinare a karmei într-un mod atât de puternic încât s-ar putea, de data asta, să nu mai 
fie suficient un an pentru a repara ceea ce stricăm. 

Prin urmare, ziua de 5 mai reprezintă o zi în care suntem serios puşi la încercare, în 
care binele şi răul se întâlnesc, de data aceasta într-o formă mult mai puternică şi agresivă 
decât ne-a fost dat să trăim de la începutul anului până acum, adică în forma cea mai abilă 
şi cea mai intensă de exprimare de care suntem în stare pentru a obţine maximum de 
eficienţă în timpul cel mai scurt, cu condiţia de a nu ţine cont de reguli sau de calitatea 
persoanelor cu care interacţionam.  

Este, ce-i drept, o zi bună pentru a fura, a minţi, pentru a compromite, pentru a 
defăima, pentru a dezvolta un comportament deviant, pentru lauda sau injurie punând în 
toate acestea toată inspiraţia şi toată determinarea, toată cunoaşterea personală, toată 
înţelepciunea de care dă dovadă un om. Efectul care survine este unul de proporţii şi va fi 
susţinut de contextul astral atât în ceea ce priveşte viaţa personală, cât şi în plan social. 

Astfel, în intenţia noastră de a face bine cuiva putem să ne confruntăm cu o opoziţie 
destul de greu de înţeles din partea celorlalţi în aşa fel încât să ne aducem aminte astăzi de 
proverbul: „Dragoste cu sila nu se face”. De partea cealaltă în seria acţiunilor declarate, 
când părţile îşi pun cărţile pe faţă şi se arată sinceri unii faţă de ceilalţi, intervin obstacole 
sociale ca şi cum grupul se constituie ca un organism separat şi, la un moment dat, 
întâlneşte un alt grup format din indivizi care s-au asociat pe baza rezonanţei şi care, la 
rândul său, să se constituie ca un organism separat. Astfel, relaţia negativă dintre două 
persoane se transpune la nivel social ca o relaţie negativă între grupuri de interese, între 
demersuri realizate în nume colectiv. 

Să nu vă faceţi azi prea multe speranţe. Ziua de 5 ani este ziua în care adevărul 
pierde, în care binele este lovit şi alungat şi în care sentimentele pozitive nu-şi găsesc loc, 
nici în dimensiunea personală a vieţii, dar nici pe spaţiul public, acolo unde, având loc 
pentru desfăşurare, teoretic, ar trebui să poată rezona mult mai uşor cu elemente similare. 

Cei care sunt sensibili care nu găsesc în istoria personală momente dureroase, 
depăşite, adică o anume experienţă de viaţă, nu pot face apel la situaţii când au reuşit să 
depăşească situaţii oarecum asemănătoare cu aceasta. Neavând această experienţă devin 
vulnerabili, devin elementele cu care cei abili jonglează şi pot să ia înfăţişarea ţapilor 
ispăşitori. 

Având planete implicate în configuraţii atât de agresive şi de lipsite de scrupule care 
vor acţiona pe semne de pământ (Soarele) sau pe cele mutabile (Peşti, Săgetător) mă simt 
obligat să avertizez în privinţa sănătăţii, a deplasărilor, a gesturilor rapide făcute din 
neatenţie care pot duce la greşeli lamentabile în a provoca o rană cuiva sau propriei 
persoane sau a strica un obiect, a-l înstrăina, a-l împrumuta, a-l oferi spre a fi utilizat o 
anume perioadă de timp şi, în felul acesta, a-l pierde. 
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Aici putem să facem trimitere nu doar la elemente concrete, ci şi la altele, cum ar fi 
suportul de imagine, la susţinerea efectivă pe care să o îndreptăm către un apropiat şi în 
urma acestui proces să ne alegem cu probleme mari. Cei care lucrează cu energia care sunt 
pasionaţi de terapiile complementare, ştiu că acest proces de echilibrare şi armonizare a 
unei persoane trebuie realizat în armonie cu fluxul de lumină care vine din subtil. În 
absenţa acestei inspiraţii pozitive anumite impurităţi energetice pot fi transferate în 
structura celui care le-a creat, în structura celui care doreşte să le elimine. Raţionamentul 
este simplu, nu putem să ne însuşim de la sine putere o informaţie negativă, ci trebuie pusă 
în fluviul cosmic pentru a fi deplasată într-o zonă subtilă unde ea să fie transformată. A 
încerca să cureţi structura energetică a unei persoană fără a fi în rezonanţă cu acest fluviu 
subtil, înseamnă a ajuta persoană din faţă să scape de impuritate, dar rămâne cu ea pentru 
că nu ai unde să o arunci. În felul acesta, unii folosesc formule sacre, mantre, procedee şi 
tehnici de vizualizare, de channeling, de stimulare energetică, de mişcare a energiei, dar 
acestora, astăzi, trebuie să li se alăture şi tehnicile empatice. A lucra cu energia nu 
înseamnă în mod obligatoriu a fi empatic, ci înseamnă a te situa într-un fluviu energetic, în 
calea şuvoiului care se deplasează liber prin univers şi de a beneficia de anumite informaţii 
sau abilităţi prin impact. Astăzi ni se cere mai mult, mai multă înţelepciune, mai multă 
experienţă, mai multă linişte, mai multă atenţie, mai multă disponibilitate şi în mod 
imperios ni se cere să nu ne minţim pe noi înşine. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi reprezintă de fapt o invitaţie la 
linişte. Acestor manifestări astrale, tocmai pentru că nu li se poate găsi un punct prin 
intermediul căruia să poată fi controlate, trebuie să li se ofere că o contragreutate liniştea 
sau absenţa acţiunii. Nonacţiunea, în general, nu este superioară nonacţiunii, dar astăzi, 
da. 

 
Duminică, 6 mai 

Duminica  6- 5-2012  4:07 Mercury (Ari) Opp [Lib] Saturn 
Duminica  6- 5-2012  6:05    Luna(Sco) Opp (Tau) Lilith 
Duminica  6- 5-2012  6:34     Sun (Tau) Opp (Sco) Luna(Full Moon) 
Duminica  6- 5-2012 15:13    Luna(Sco) Opp (Tau) Jupiter 

 
Ultima zi a săptămânii vine cu o restricţie localizată mai mult la nivel mental. Ne 

temem pentru perspectiva zilei de mâine, atât la modul concret, adică ce vom face în ziua 
de 7 mai, dar şi la modul existenţial, ce vom face peste o săptămână, peste două săptămâni 
sau cam cum se vom contura următoarele etape ale vieţii. Această grijă care pune omul cu 
realizările sale în centru are azi ca principal efect o uşoară destabilizare a segmentului 
psihic, adică vine cu un îndemn puternic, agresiv şi ne abandonează în stare de frică, de 
incertitudine, de grijă, adică într-un cuvânt stres. 

Paradoxul acestei zile vine din relaţia pe care aspectele de azi o realizează cu 
aspectele zilei de ieri. Opoziţia dintre Mercur şi Saturn se construieşte pe Lună plină şi nu 
oricum, ci pe conjuncţia Soarele-Lilith. Asta înseamnă că Luna va trece prin opoziţia cu 
Lilith şi întregul segment al vieţii personale afectează deopotrivă femeile şi bărbaţii, 
personale tinere şi cele în vârstă, adică ne afectează pe toţi într-un mod cât se poate de 
concret şi puternic. 

Mulţi vor considera că instrumentele acestei zile nu sunt reale. Ca de fapt grijile 
sunt susţinute pe închipuiri, că lipsa perspectivei ne sperie, deşi încă nu s-au împlinit toate 
etapele demersului, că relaţiile personale trec printr-o criză, dar de fapt această criză nu 
este cu nimic specială faţă de alte crize pe care le-am parcurs de-a lungul vieţii, cu alte 
cuvinte nimic din ceea ce vine spre noi azi nu are un caracter special, nimic nu este ieşit din 
comun, ci totul este arhicunoscut, arhiînţeles şi uşor de soluţionat, nu trebuie decât să ne 
mobilizăm şi să decidem în cunoştinţă de cauză. Această păcăleală va avea repercusiuni 
ample asupra relaţiilor personale şi va constituit cealaltă jumătate a problemei, prima 
jumătate consumându-se ieri. 
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Cei care sunt sensibili vor considera că merg din probleme în problema, că nici nu 
se termină bine ziua de ieri că ziua de astăzi vine cu altceva, o altă greutate, însă şi aceştia 
greşesc atunci când refuză să vadă ultimele două zile ale săptămânii ca fiind două elemente 
ale aceleiaşi structuri. Aducem din spaţiul zilei de ieri în această zi minciuna şi invidia, 
răutatea, tendinţa de a fura de la celălalt pentru a folosi acel element drept blazon sau 
semn distinctiv cu care dorim să ieşim în faţă, dar şi o uşoară tendinţa spre disimulare, 
adică de a scunde defectele pe care le vedem. Mulţi nu vor fi în stare să-şi vadă propriile 
defecte sau şi le vor vedea drept calităţi şi tocmai pentru că parcurgem o Lună plină în 
Taur semnul de deposedare de bunuri, de slăbire a rezistenţei corpului său a sănătăţii 
psihoafective va fi extrem de evident. Aspectul acestei zile este nefavorabil celor care 
studiază, care lucrează cu informaţia, care se deplasează cu mijloace tehnice prin aer, care 
folosesc o informaţie virtuală, care folosesc mijloace de transmitere a informaţiei printr-un 
suport fizic (fax, scrisoare) şi mai puţin acelor instrumente care implică transferul direct 
prin voce sau schimb de obiecte în timp real. Pe de altă parte erorile acestei zile vin să 
încununeze o etapă finală care a început cu prima zi a săptămânii şi care va fi sub blazonul 
semnăturii. Semnătura, indiferent că este copiată sau reală, că este reprodusă prin mijloace 
multimedia (fotografiată, scanată) sau este reprodusă cu ajutorul altor instrumente ajută la 
consolidarea unei imagini sau la deformarea unui statut. Mai exact, se va pune azi 
problema furtului de imagine, a furtului intelectual, a unei devieri agresive de la reguli 
morale şi aşa serios afectate şi alegerea unui drum greşit. Opoziţia Mercur-Saturn 
reprezintă lupta cu regulile corecte, o luptă misionară, o luptă cu toate puterile împotriva a 
ceea ce trecutul ar putea demonstra de la sine. Cei care au greşit în trecut vor fi tentaţi 
astăzi să lupte cu toate puterile lor pentru a deforma ceea ce de fapt este evident. 
Preschimbarea adevărului în minciună şi invers reprezintă scopul principal al acestor 
aspecte şi cei care doresc să obţină câştiguri imediate, directe, fără prea multă muncă vor fi 
tentaţi să-şi folosească toată energia lor pentru a obţine acest lucru. 

Să nu uităm că este Lună plină şi orice gând, stare sau acţiune primeşte un flux 
suplimentar de energie în aşa fel încât oameni îşi pot pierde relativ repede controlul. Avem 
Luna în Scorpion, deci Lună plină în Taur (această fază a Lunii se împlineşte în timpul 
tranzitului Soarelui – reperul - prin Taur) şi simţul proprietăţii, nevoia de a ne hrăni, de a 
ne ridica un edificiu prin efortul personal, prin muncă sau de a consolida o poziţie pe baza 
rezultatelor muncii proprii reprezintă nu doar atuul acestei zile, ci şi elementul de 
slăbiciune. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii este asemănătoare cu ziua de sâmbătă aducând 
însă un element particular, cel dat de opoziţia dintre Mercur şi Saturn, dar şi Luna plină 
din Taur pe fundalul a doua opoziţii pe care Luna din Scorpion le va împlini cu Lilith şi 
respectiv Jupiter. Astfel, ultima zi a săptămânii devine o zi a lezării ample atât în sfera 
acumulării de cunoştinţe, a educaţiei, a lecţiilor de viaţă, a examenelor, a testelor de 
maturitate, dar şi a încheierii cu succes a unor demersuri la care am lucrat întreaga 
săptămână. Mulţi se vor grăbi şi vor considera ultima zi a săptămânii este diferită de 
celelalte şi au sperat că ziua de sâmbătă, 5 mai, a trecut împreună cu problemele sale, iar 
astăzi dau peste altele, greşesc, pentru că ultimele două zile ale săptămânii fac parte dintr-
o structură unică, aceea care ne oferă unul din polii negativităţii maxime care ne învăluie în 
acel an 2012 extrem de încercat. 

Putem să invocăm aici surprizele nefericite, întâlnirile ghinioniste, accidentele în 
deplasare, pierderea obiectelor importante, spre exemplu, mergem la un examen şi 
rămânem fără instrumentul de scris, adică fără elementul esenţial sau, pentru că acest 
context se pretează la a invoca un asemenea exemplu, studentul care doreşte să fure la un 
examen îşi pierde fiţuicile pe sub bancă şi este prins. 

Cei care lucrează cu energia ştiu că pe un asemenea context entităţile care nu dispun 
de un sistem energetic stabil şi care se hrănesc cu ceea ce iau de la alţii devin puternice, se 
simt bine, se hrănesc cu energia pozitivă a celorlalţi şi, nu cum au făcut-o până acum, îi 
sărăcesc pe aceştia de ceea ce le este foarte util şi important. Asta înseamnă că orice 
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element pozitiv va primi din anturaj o lovitură sub centură, orice gând bun va fi negat, 
respins, criticat şi unui gest pozitiv i se va răspunde cu o negaţie, o injurie sau o respingere 
gregară. 

Toate acestea se încadrează perfect în dezideratul acestei luni (devenirea personală) 
tocmai pentru că ne învăluie cu încercări care folosesc, nu elemente comune, care să ne 
vină din partea celorlalţi, ci elemente personale (erori, greşeli pe care le-am săvârşit în 
trecut, înclinaţia de a deforma adevărul folosind o motivaţie personală). Toate acestea se 
întâlnesc astăzi cu destinul, cu scopul de a fi înţelese şi depăşite. Situaţia este similară cu 
cea a unuia care se îneacă şi căruia, uneori, i se poate aplica o metodă mai puţin corectă, 
adică în timp ce acesta strigă după ajutor şi se agita, cel care doreşte să-l salveze, dacă nu-l 
poate scoate afară din apă, îl împinge o singură dată, iar acesta îşi descoperă în acel 
moment o forţă remarcabilă care îl ajută să supravieţuiască, să se ridice la suprafaţa apei 
şi, în felul acesta, să se salveze. Ştiu cât de ciudată este această metodă, dar ştiu şi că a dat 
rezultate. Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a accepta 
provocările destinului, de a ne aminti că suntem oameni, că suntem muritori şi, mai ales, 
de a ne aminti că dacă suntem aici în această lume, înseamnă că nu suntem imaculaţi. 

 
 

Săptămâna 7  - 13 mai 2012 

 
 

Săptămâna 7-13 mai nu este o săptămână atât de complicată cum au fost celelalte. 
Nu ne agasează cu evenimente astrologice aflate în momente critice, ci vine cu câteva 
schimbări importante de direcţie şi cu o serie de tentaţii care în mare parte nu sunt diferite 
de ceea ce am avut anterior. Se remarcă, astfel, ziua de miercuri, 9 mai, când Mercur intră 
în zodia Taur și lasă în urmă un tranzit complicat prin zodiile Berbec şi Peşti ce a debutat la 
începutul lui martie. Aceste elemente se desfăşoară pe fundalul unui careu dintre Neptun 
şi Junon, al doilea de anul acesta, din cele trei care se împlinesc în 2012, care va face din 
ziua de 9 mai şi, implicit, din această săptămână o punte de legătură între ceea ce s-a-
ntâmplat la începutul anului, spre finalul lunii ianuarie, şi cu ceea ce se va întâmpla în a 
doua jumătate a lunii septembrie, când se va împlini al treilea careu dintre Neptun şi 
Junon. Chiar dacă intrarea lui Mercur în Taur înseamnă pentru astrologi începutul unei 
perioade de stabilitate, această stabilitate este cu ciubote roşii pentru că trecerea sa prin 
Taur este foarte rapidă, de doar 16 zile şi asta înseamnă că nu are timpul necesar pentru a 
construi elemente de stabilitate aşa cum ne dorim în această perioadă, aşa cum am avea 
nevoie după atâta tensiune astrală pe care am parcurs-o în ultimele luni.  

Spre final, săptămâna ne aduce două aspecte relativ opuse, contrare:  
1. sextilul Pluton-Chiron, ce ne îndeamnă spre cumpătare, reţinere, înţelegere, spre 

a crea valori care să dureze în timp, chiar dacă nu au strălucirea de geniu sau nu 
beneficiază de o inspiraţie specială;  

2. conjuncţia Soare-Jupiter care ne va face să visăm la lucruri bune, indiferent care 
este preţul pe care trebuie să-l plătim pentru asta.  

Toate acestea sunt încadrate de două aspecte pe care Mercur le împlineşte vineri 
(sextilul cu Neptun) şi duminică (trigonul cu Marte, ultimul aspect al săptămânii). Între 
sextilul cu Neptun şi trigonul cu Marte, Mercur nu face decât să aducă în centrul atenţiei 
nevoia de a soluţiona ceea ce în ultimele luni am trăit cu intensitate. Conflictul dintre 
dorinţă şi necesitate, acel conflict care i-a dus pe unii la disperare, care a creat mulţimii 
impresia unui haos, a unei degringolade, oferă acum iluzia succesului, a câştigului, a 
beneficiului. Spun iluzia pentru că, repet, Mercur trece repede prin Taur şi oricât de mare 
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este dorinţa de a crea valori stabile, contextul astral, materialul cu care se lucrează, nu 
permite acest lucru. 

Nu este însă o noutate faptul că această perioadă este una în care este preferat jocul 
de-a speranţa, de-a vorba, de-a cuvintele, jocul cu mesajele, cu promisiunile, în special la 
finalul săptămânii, deși se vor regăsi de-a lungul întregii săptămâni pentru că această 
conjuncţie Soare-Jupiter se formează începând de luni şi va fi activă şi în săptămâna 
următoare, în faza de separaţie. 

Nu este o săptămână cu o mare miză în joc, aşa cum au fost celelalte, nu este o 
săptămână care să ne aducă în buzunar câştiuri substanţiale. Este o săptămână care 
încurajează abundenţa de cuvinte, de vorbe, promisiuni, de speranţe. Este o săptămână 
care ne readuce din nou zâmbetul pe buze chiar dacă situaţia în mod concret nu se va 
schimba. Suntem la fel de trişti, la fel de săraci, suntem în aceeaşi situaţie socială, nimic nu 
se schimbă, şi totuşi, tonusul social în această săptămână va fi unul mult mai bun. 

Avertismentul care vine spre noi în această săptămână este cel care s-a menţinut în 
ultima perioadă datorită Lunii negre, cea care compromite relaţia dintre Soare şi Jupiter, 
cea care acum în această perioadă ar fi trebuit să ne ajute atât de mult în ceea ce priveşte 
stabilitatea socioprofesională. Acest avertisment ne invită la cumpătare, ponderaţie, la a 
trăi viaţa şi bucuriile ei cu intensitatea adecvată momentului, dar a nu ne face planuri 
pentru viitorul îndepărtat pe baza promisiunilor de acum. Repet, tranzitul lui Mercur prin 
Taur, cel care ar trebuie să dea acestor mesaje valoarea reală, concretă, practică, este prea 
rapid şi nimic sau aproape nimic din ceea ce vine spre noi în perioada noastră ca îndemn 
sau promisiune nu poate fi realizat. În această săptămână intenţia, cea care motivează 
mesajul, este într-o pantă ascendentă spre pozitiv, este diferită de cea de săptămâna 
trecută, nu este foarte bună, dar se îndreaptă spre acest bine. De aceea merită să trăim şi, 
în felul acesta, să ne permitem un moment de bucurie, de relaxare, de destindere pentru 
că, vorba românului, nu se ştie ce vremuri vin. Din punct de vedere astrologic ştim ce 
vremuri vin, tocmai de aceea acest avertisment este lansat acum cu maxima insistenţă pe 
care şi-o poate permite un astrolog pentru a mai domoli din tendinţa spre risipire, spre a 
mai aduce cu picioarele pe pământ pe cei care cred că bucuriile mari vin într-o secundă. 
Nu, bucuriile mari, la fel ca şi necazurile mari, se construiesc în timp. Pentru a le vedea 
înfăţişarea şi desfăşurarea nu trebuie decât să avem privirea îndreptată în acea direcţie. 

 
 
Luni, 7 mai 

Luni  7- 5-2012  4:38    Luna(Sco) --> Sagittarius 
Luni  7- 5-2012  9:17    Luna(Sag) Squ (Pis) Neptune 
Luni  7- 5-2012 10:05    Luna(Sag) Con [Sag] Juno 
Luni  7- 5-2012 14:32    Luna(Sag) Con [Sag] Node 
Luni  7- 5-2012 15:17    Luna(Sag) Squ (Vir) Mars 
Luni  7- 5-2012 15:32    Luna(Sag) Tri (Ari) Uranus 
Luni  7- 5-2012 19:12    Luna(Sag) Squ (Pis) Chiron 

 
Lăsăm în urmă o săptămână foarte complicată şi pornim într-un alt interval, 7-13 

mai, cu un prim eveniment: intrarea Lunii în zodia Săgetător. Astăzi, Luna, după ora 4:38, 
când intră în Săgetător şi până seara are de împlinit 6 aspecte, după cum urmează: un 
careu cu Neptun, două conjuncţii cu Junon şi Capul Dragonului, un careu cu Marte, un 
trigon cu Uranus şi un careu cu Chiron. 

Aceste aspecte ne vorbesc despre conduită, despre relaţia individului cu sufletul său, 
cu valorile morale, cu profesia, cu talentul şi cu acea dorinţă de a îmbunătăţi relaţiile 
personale. Prima parte a zilei nu va fi, aşadar, confortabilă. Chiar dacă Săgetătorul 
intervine în configuraţiile astrale cu o uşoară tendinţă de a disimula, nu pentru a minţi, ci 
pentru a valorifica ceea ce este bun, careul pe care Luna şi Neptun îl împlinesc în 
dimineaţa acestei zile ne răstoarnă un pic valorile şi ne face să credem că problemele cu 
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care ne confruntăm, starea proastă pe care suntem tentaţi să o îmbrăţişăm, adică tot ceea 
ce este gri sau negru în jur este real. Ideea de realitate se conturează mai mult în relaţiile cu 
ceilalţi, în relaţiile de subordonare, dar şi în relaţia cu propriul destin, cu ceea ce avem 
acum de împlinit pe ultima sută de metri. În realitate, nu este un final, nu este o ultimă 
sută de metri, ci doar avem ocazia să credem că este un final, doar vom considera că ne 
consumăm pentru lucruri care nu au soluţie și pe care le dorim cu orice preţ rezolvate. Asta 
înseamnă că în dimineaţa acestei zile vom fi loviţi de teama unei schimbări de 
incertitudine şi vom apela la tot felul de adjuvante, unii vor prefera pilule care să-i 
echilibreze emoţional, alţii vor apela la alte substanţe care modifică starea de conştiinţă, cu 
toţii însă vom percepe acest careu dintre Lună şi Neptun ca pe un factor de stres. 

Ce este demn de remarcat se împlineşte în mijlocul zile la 14:32 – începutul unui 
nou ciclu draconitic prin conjuncţia Lunii cu Capul Dragonului – care, prin ascendentul 
momentului în Fecioară, aduce din nou în centrul atenţiei opoziţia Mercur-Saturn, adică 
opoziţia pe care o realizează guvernatorul temei cu seniorul karmei. De asemenea, această 
conjuncţie devine un element important într-o configuraţie numit Aripi de pasăre, pe care 
o împlineşte alături de Marte, Uranus şi Pluton. Aspectul devine unul deosebit de 
important pentru echilibrul psihoemoţional, pentru planurile de viitor, pentru ceea ce 
înseamnă integrare socioprofesională, avansare, promovare imaginii personale a grupului 
sau a ţării, inserţie socială. Totul se bazează pe inteligenţă, pe proiect, pe elan, pe 
deschidere, pe dorinţa de a scoate din întuneric, un plan ce nu a putut fi pus în aplicare 
până acum. Judecând după faptul că Soarele şi Jupiter constituie una din cele două mari 
conjuncturi astrale ale acestei perioade, ce împlineşte duminică întregul arsenal aflat în 
faza ascendentă toată săptămâna, care debutează cu intrarea Lunii în Săgetător şi 
conjuncţia cu Capul Dragonului stă sub semnul progresului. Dorim să promovăm o 
valoare, o idee, să schimbăm în bine totul, nu neapărat folosind cele mai bune metode, dar 
dorim ca toate lucrurile să se modifice în bine producând o schimbare ce poate avea, pe 
alocuri, înfăţişarea dramatismului. Nu trebuie să uităm că suntem încă sub influenţa Lunii 
negre şi această conjuncţie în faza ascendentă dintre Soare şi Jupiter este pervertită. Există 
un fond pozitiv, o intenţie bună, o bucurie generală, născută dintr-o speranţă care nu are în 
cele mai multe din cazuri un suport real. Nu mai contează dacă are sau nu un suport real, 
nu mai contează dacă visăm, nu ne mai interesează dacă împlinirea pe care noi o proiectăm 
în viitor şi care a fost declanșată de conjunctura săptămânii anterioare, prin trigonul 
Uranus-Capul Dragonului, va fi bună, constructivă sau eficientă, ci ne interesează să ieşim 
din registrul tensiunii, a stresului a lipsei de perspectivă. Pe acest fond, finalul zilei, chiar 
dacă uşor tensionat prin dorinţe ample ce nu pot fi împlinite astăzi, aspect determinat de 
careul Luna-Marte, va susţine, prin trigonul Luna-Uranus şi, de asemenea, careul Luna-
Chiron, proiectele de viitor, aspiraţiile, nevoia de a rezolva, indiferent cum, o probleme 
care ne macină. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii pare cuprinsă de un suflu nou. Acest suflu este 
născut prin ingresul Lunii în Săgetător, zodie recunoscută prin abilitatea cu care ascunde 
defectul, eroarea, urâţenia, imoralitatea pentru a scoate în evidenţă ceea ce este mai bun şi 
mai frumos în om. Ţinta Săgetătorului, prin conjuncturile de astăzi, este una foarte înaltă, 
atât de înaltă încât cu instrumentele de acum putem să o considerăm iluzorie, lipsită de un 
suport real, fie şi parţial. Principala contradicţie a acestei zile se naşte din raporturi 
socioprofesionale. Cel cu experienţă va critica entuziasmul uşor tineresc al celor care 
visează la modificări importante în registrul socio-profesional, invocând situaţii din trecut, 
experienţa, mersul lucrurilor, firescul. Asta înseamnă nu doar conflict între persoane, ci şi 
conflict în interiorul persoanei, între posibilităţile pe care individul le are acum şi 
capacitatea sa socială de a împlini ceea ce-şi doreşte. 

Pentru că prima zi a săptămânii este o zi încărcată de frământări constructive, 
recomandarea este aceea de a ne diminua fanteziile, de a fi realişti, chiar dacă vântul 
schimbării, forţa curentului dau semne că ne-ar ridica foarte sus şi ne-ar susţine acolo. 
Lucrurile nu sunt atât de stabile şi atât de viabile în perspectiva lor. 
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Marţi, 8 mai 
Marti  8- 5-2012 17:39    Luna(Sag) Opp (Gem) Venus 
Marti  8- 5-2012 19:57    Luna(Sag) Sex [Lib] Saturn 

 
Numai ce am intrat în spaţiul zilei de 8 mai că Luna este gata să împlinească primul 

unghi: o opoziţie cu Venus, spre seară, şi chiar de dimineaţă va intra în fereastra acestui 
aspect. Pe lângă acestea, Luna va împlini un sextil cu Saturn, reuşind să-l transforme pe 
Seniorul Karmei în planetă medatoare şi, din nou, să împlinească o configuraţie numită 
Dreptunghi mistic (Mercur-Venus-Saturn-Luna). 

Asta înseamnă că ziua vine cu o uşoară dezamăgire care este dispusă să ne ofere 
soluţii la probleme ample ale vieţii sau, punctual, la probleme puse în discuţie sau născute 
din demersurile zilei anterioare. A fi în opoziţie cu Venus înseamnă, pentru Luna din 
Săgetător, a da naştere unor emoţii dificil de gestionat. În primul rând, apare critica, apoi 
răscolirea sufletului în mod penibil sau risipirea în intenţii lipsite de logică. Suportul 
afectiv devine un element important al acestei zile, pe care nu-l vom avea sau dacă-l vom 
avea va fi sprijinit pe troc, şantaj, pe schimb evaluat prin preţ sau prin coborâră nivelului, 
schimbarea condiţiilor asociere, colaborare, adică de a dezvolta credulitate, 
autoindulgenţă, vanitate. Nu este însă un aspect dramatic. Această opoziţie ne ajuta să-i 
vedem pe oameni aşa cum sunt, să avem un schimb dur de cuvinte, să înţelegem din 
cuvinte mai mult decât am înţeles până acum sau să construim o conjunctură care să ducă 
la descoperirea realităţii, la identificarea adevăratelor intenţii sau la a deschide 
oportunităţi pe care nu le-am avut până acum. Totuşi, nu cuvântul este important astăzi, ci 
sentimentul. Cuvântul este doar un mijloc, un instrument care nu va putea interveni prin 
noutate, ci prin rediscutare, reanalizare. Ceea ce este nou va veni, însă, doar din zona 
afectivă. 

Spre seară, când Luna şi Saturn îşi împlinesc sextilul, multe din informaţiile pe care 
le-am acumulat de-a lungul zilei şi care ni se păreau noi, pentru că Luna neagră este însă 
activă şi ne păcălim uşor, nu se mai dovedesc a fi atinse de noutate. Ceea ce este nou în 
această zi vine din schimbul de sentimente, din modul cum intervenim într-o relaţie, din 
subiectivism. 

Subiectivismul lui Saturn, într-un context în care sunt implicate planete individuale, 
naşte controverse. Asta înseamnă că astăzi vom avea tendinţa să generalizăm după un caz 
particular, să considerăm că exemplul personal este cel mai bun de urmat, că înţelegerea 
personală, chiar dacă se bazează pe un volum redus de informaţii, trebuie reprodusă la 
scară largă. Dacă în cazul relaţiilor de familie acest lucru nu poate fi periculos, nu are cum 
să fie dificil, în cazul liderilor, a celor care iau decizii pentru un grup mare de oameni sau 
pentru o ţară, un stat o naţiune lucrul acesta se complică. Suntem în continuare sub 
influenţa Lunii negre din Taur prin relatiile ei cu Soarele si Jupiter şi este important ca 
liderul, cel care ia decizii pentru grup, să se gândească serios la argumentele care stau la 
baza deciziei, pentru că acestea vor avea remanenţa cea mai mare. 

Prin urmare, ziua de 8 mai ne aduce o imagine uşor ştearsă a ceea ce reprezintă 
iluzia, păcăleală şi compromisul perioadei pe care o parcurgem. În această perioadă a se 
ridica, nu înseamnă a face un pas înainte sau a cădea, nu înseamnă a face un pas înapoi. 
Opoziţia din Lună şi Venus, pe acest fond, creează contradicţii puternice care pot fi 
rezolvate parţial, spre seară, când Luna şi Saturn trec printr-un sextil. Asta înseamnă că 
impulsul din prima parte a zilei poate fi temperat, îşi poate găsi spre seară liniştea, când 
vom găsi o persoană care să ne dea un sfat, o persoană mai în vârstă, o persoană mai 
experimentată, o autoritate publică, o persoană care să intervine în decizia pe care o luăm 
prin funcţia şi statutul său. Nici de această dată dramele acestei zile nu sunt reale. Ele par 
reale pentru că sunt privite printr-un fond afectiv zdruncinat, dar dezamăgirea de acum 
este formulată pe baza unor informaţii incomplete sau eronate. Neluând în calcul această 
variabilă, deciziile pe care le putem lua acum cad sub incidenţa erorii. Ele nu sunt 
periculoase dacă sunt adresate unui număr mic de oameni, dacă sunt discutate în cercul de 
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prieteni. Devin cu adevărat erori grave consemnate în manualele de istorie dacă sunt 
aruncate în zona publică, adică dacă sunt adresate unui număr mare de oameni. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi cui se 
adresează decizia şi apoi de a o face publică. Este o zi care pune la îndoială judecată 
personală, nu pentru că nu ar fi bună, ci pentru că informaţiile pe baza cărora sunt 
elaborate deciziile sunt lovite astăzi de eroare. 

 
Miercuri, 9 mai 

Miercuri  9- 5-2012  4:33    Luna(Sag) Tri (Ari) Mercury 
Miercuri  9- 5-2012  4:59    Luna(Sag) --> Capricorn 
Miercuri  9- 5-2012  8:14 Mercury (Ari) --> Taurus 
Miercuri  9- 5-2012  9:53    Luna(Cap) Sex (Pis) Neptune 
Miercuri  9- 5-2012 16:31    Luna(Cap) Squ (Ari) Uranus 
Miercuri  9- 5-2012 16:41 Neptune (Pis) Squ [Sag] Juno 
Miercuri  9- 5-2012 16:59    Luna(Cap) Tri (Vir) Mars 
Miercuri  9- 5-2012 20:20    Luna(Cap) Sex (Pis) Chiron 
Miercuri  9- 5-2012 20:33    Luna(Cap) Con [Cap] Pluto 

 
Iată am ajuns şi la ziua de 9 mai, cea pe care o tot invocăm de la începutul anului ca 

fiind una din zilele importante ale anului 2012 pentru că aduce ingresul lui Mercur în Taur 
şi, prin aceasta, încheie o perioadă lungă de tranzit al acestuia prin zodiile Berbec şi Peşti, 
care a început în 2 martie, cu intrarea lui Mercur în Berbec, apoi a continuat cu o perioadă 
de retrogradare în intervalul 12 martie, - 4 aprilie, timp în care, în 23 martie a revenit în 
Peşti pentru ca ultima trecere prin Berbec de anul acesta să înceapă în 17 aprilie și să se 
încheie azi. Mercur va mai avea anul acesta două perioade de retrogradare, una la vară, 
când va trece prin zodia Leu (15 iulie – 8 august), iar cea de a treia va fi asemănătoare 
primei şi se va desfăşura în intervalul 7-27 noiembrie, când prin mersul înapoi își va 
schimba zodia, trecând din Săgetător în Scorpion. 

În această zi nu doar ingresul lui Mercur în Taur reprezintă punctul de reper, ci şi 
împlinirea unui careu între Neptun şi Junon, destul de important, dar nu esenţial pentru 
contextul de acum, pentru că anul acesta se împlinesc trei astfel de careuri. Unul s-a 
împlinit pe 24 ianuarie şi următorul (al treilea) va avea loc pe data de 18 septembrie. 

Pe acest fundal, Luna părăseşte zodia Săgetător, nu înainte de a împlini un trigon cu 
Mercur pe gradele anaretice ale zodiilor Săgetător (Luna) şi Berbec (Mercur), ceea ce aduce 
o nevoie de a lăsa în urmă o greutate, de a abandona problemele primelor două zile ale 
săptămânii pe ideea: “Ducă-se cu noaptea!”. Această combinaţie dintre Luna din Capricorn 
(pământ) şi Mercur în Taur (pământ), dar şi relaţia de careu dintre două zodii mutabile 
(Neptun-Junon sin zodiile Peşti şi Săgetător) aduce acestei zile un element de noutate, 
senzaţia de desprindere de o tensiune de natură comportamentală, de o problemă, de o 
greutate, de o complicaţie pe care până azi nu o vedea rezolvată. Semnul de eficienţă 
aplicat problemelor de natură profesională sau socio-comportamentală sunt susţinute 
astral de sextilul Luna-Neptun şi sextilul Luna-Chiron, Neptun şi Chiron formând în 
continuare un cuplu, dar şi de trigonul Lunii cu Marte. Aceste aspecte fac trimitere, pe de o 
parte, la o viaţă interioară intensă, la puterea de a selecta din experienţele vieţii ceea ce ne 
este util, dar şi prin trigonul Luna-Mercur, adica prin puterea de a le pune în practică. Azi 
devenim ingenioși, pricepuţi în a vinde sau a cumpăra fără a ne separa de ceea ce ne 
impresionează sau ne sensibilizează cel mai tare. Ceea ce este neobişnuit nu vine asupra 
noastră în această zi, ci este un element care se desprinde din tranzitul lui Mercur prin 
Taur, adică influenţa care vine spre noi în această zi nu survine dintr-o conjunctură, ci 
dintr-un interval. Este un tranzit foarte rapid, Mercur va ieşi din taur pe 25 mai, adică 
după 16 zile, un tranzit în care nu avem timpul necesar să acumulăm, să adunăm, să 
înţelegem, să completăm un deficit, nu avem timp să strângem nimic, nu dispunem de 
timpul necesar să punem temelia unei asocieri sau a unei construcţii, însă avem timpul 
necesar să ne jucăm cu toate aceste lucruri care inspiră stabilitate şi susţinere. Nu trebuie 
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să uităm că suntem în continuare sub influenţa Lunii negre prin forţa pe care o exercită 
asupra Soarelui şi asupra lui Jupiter adică suntem în fereastra în care orice şansă poate fi 
compromisă printr-o greşeală prostească. Asta înseamnă că acest joc susţinut de mofturi, 
pretenţii nejustificate, adică Venus, care în perioada tranzitului lui Mercur prin Taur îşi va 
începe şi mersul retrograd în Gemeni, va duce la o lezare personală, încurcături de natură 
profesională pe care acum nu suntem în stare să le anticipam precis. Sub motivul sau 
deviza “lăsa că voi vedea eu ce voi face, important este să-mi fie bine acum” foarte multe 
dintre lucrurile bune care ni se arată azi, multe din elementele bune care ar putea cumva să 
se stabilizeze, nu neapărat să ducă la creare de valori, pot intra într-o uşoară derivă, se pot 
asocia printr-o rezonanţă negativă pentru a distruge un ideal şi a rupe o înţelegere atunci 
când eram mai siguri pe ea. La fel ca şi în zilele anterioare, când se apropie seara devenim 
înţelepţi, când ne apropiem de seară sentimentele se domolesc, devenim concentraţi, mai 
atenţia la ceea ce spunem, la ceea ce facem, la ceea ce ne vine din jur şi putem să încadrăm 
astfel mesajul sau sfatul. 

Astăzi, însă, prin conjuncţia Lunii cu Pluton, prin acest proces de rememorare, în 
aparenţă banal, pentru că aşa se tot întâmplă în ultimele zile, are loc o desprindere de 
schemele mai vechi, adică suntem sfătuiţi de o persoană de la care ne aşteptam cel mai 
puţin să primim un sfat sau vom fi atinşi de înţelegerea unui lucru nou, deşi evenimentele 
de acum nu par să-și schimbe consistenţa pe care o aveau anterior. Acest element nou se 
interpune pentru că Pluton este planeta mediatoare opoziţiei Marte-Chiron, dar şi opoziţiei 
Marte-Neptun. Asta înseamnă că printr-un efort de natură interioare printr-o frământare, 
prin melancolie, rezervă, reţinere, oamenii pot ajunge la concluzii de-a dreptul înţelepte. 

Prin urmare, ziua de 9 mai vine cu o modificare important a comportamentului, cu 
speranţe noi, cu planuri noi, cu implicarea în demersuri sociale, profesionale, cu intenţia 
de a produce o stabilizare a relaţiilor sau o sporire a confortului personal. În realitate, nu 
se poate obţine, nici una şi nici cealaltă, nici măcar nu ne putem linişti, dar se creează o 
ambianţă plăcută în aşa fel încât să reuşim să diversificăm evenimentele sociale, să ne 
facem noi prieteni, să ne deschidem faţă de noi oameni, să putem comunica pe un alt nivel 
şi să avem impresia că, prin intermediul lor, viaţa s-a schimbat substanţial. Există o 
componentă care leagă această zi, această săptămână, de finalul lunii ianuarie şi de a doua 
jumătate a lunii septembrie prin faptul că în aceste perioade se împlineşte careul Neptun-
Junon. Aceste trei repere ale anului 2012 devin, prin careurile indicate, trei ipostaze în care 
este pusă la îndoială corecta asociere, motivele care ii fac pe oameni să lucreze în echipă 
pentru un ideal comun. Acum careul indicat aduce relaţii proaste în familie, înţelegeri care 
se şubrezesc încet, nu la vedere, nu pe posturile tv, nu la radio, nu pe stradă, ci acasă şi nu 
în mod declarat, ci prin schimburi de replici care lezează, prin dezamăgiri, nu făcute în 
mod intenţionat, ci în primul rând pentru că avem de la ceilalţi aşteptări mai mari decât 
trebuie. Această etapă a empatiei, adică să ştii ceea ce simte celălalt şi să te adaptezi în 
funcţie de această realitate, reprezintă un stadiu al devenirii personale, adică al 
dezideratului lunii mai. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a ne strădui să dăm 
simţului practic un rol concret, unul practic pentru a nu risipi şanse importante care vor 
apărea în următoarele 16 zile. 

 
 Joi, 10 mai 

Joi 10- 5-2012  8:04    Luna(Cap) Tri (Tau) Lilith 
Joi 10- 5-2012 15:02     Sun (Tau) Tri (Cap) Moon 
Joi 10- 5-2012 18:56    Luna(Cap) Tri (Tau) Jupiter 
Joi 10- 5-2012 22:10    Luna(Cap) Squ [Lib] Saturn 

 
In cea de a doua parte a tranzitului prin Capricorn, Luna devine astăzi prietenă cu 

gruparea de planete de pe finalul zodiei Taur (Lilith, Soarele şi Jupiter) şi, spre seară, 
împlineşte un careu cu Saturn. 
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Asta înseamnă că o parte din evenimentele zilei de ieri ne cuprind şi astăzi, o parte 
se continuă şi pe spaţiul zilei de azi, oferindu-ne senzaţia că facem un pas înainte, că 
rezolvăm, că suntem eficienţi, că ne simţim bine cu ceea ce avem de făcut, chiar dacă unele 
sarcini par mai grele. Mesajul acestei zile ne încurajează chiar în această direcţie, aceea de 
a continua, de a lăsa lucrurile să vină de la sine, de a le lăsa să se împlinească așa cum le 
este rostul, de a nu interveni în niciun fel în derularea lor. Pentru că adâncimea acestora 
este acum lezată de mesajul negativ cu care intervine în aspect Lilith, nu trebuie să ne 
aşteptăm ca această atitudine de a lăsa lucrurile să se desfăşoare după rostul lor să fie 
tangentă la înţelepciune. Nu facem aşa pentru că suntem înţelepţi, ci pentru că nu ştim 
cum trebuie să procedăm în alt mod, nu ne pricepem să facem altfel sau nu ne va face 
plăcere să intervenim astăzi cu schema proprie cu interpretări proprii sau cu modificări 
proprii care implică efort, muncă, stres, grijă. 

Acest element poate fi interpretat şi sub forma unui compromis. Facem pace cu 
duşmanul, ne respectăm unul altuia teritoriile sau ajungem să lucrăm într-un proiect 
comun, pentru un scop comun care generează beneficii de ambele părţi. 

Fiind vorba de Lilith ne putem gândi, şi nu greşim dacă facem asta, că persoanele 
care sunt impulsionate de destin să lucreze împreună astăzi au, unele faţă de celelalte, 
chiar dacă nu o recunosc în mod direct, o anume incompatibilitate. Nu se suportă, nu-şi 
accepta unele altele teritoriile sau una vrea ceea ce deţine cealaltă, dar nu-şi spun şi 
păstrează aparenţa unei relaţii echilibrate. Acestea nu sunt convenienţe sociale, deşi mai 
nou aşa sunt numite, ci ţin de o anume diplomaţie. Oamenii nu sunt perfecţi, nici în 
gânduri, nici în sentimente şi nici în nivelul de conştiinţă pe care îl au aici, nu au atins 
perfecţiunea şi deci pot cădea pradă unor sentimente pe care sa nu şi le poată controla. A 
nu controla un sentiment de invidie, de lăcomie sau de egoism face parte din aşa numita 
schemă a normalităţii. A fi normal astăzi înseamnă a accepta să lucrezi cu cel pe care nu-l 
suporţi, a accepta să îi oferi din cunoştinţele proprii, să-l ajuţi, să-l promovezi, să nu-i 
critici munca, să nu te arăţi reticent faţă de ceea ce reprezintă el, ci să spui “este aliatul 
meu pentru că am în faţă o punte” şi, conform proverbului, “Fă-te frate cu dracul până 
treci puntea” te faci frate cu duşmanul pentru a trece această zi. 

Prin urmare, ziua de 10 mai nu este ieşită din comun la capitolul evenimente 
astrale, nu vine cu aspecte special, ci doar cu aspecte banale pe care le parcurgem lunar. 
Vine însă cu capacitatea de a ne tenta cu gesturi pe care nu le facem des. Adică vine şi ne 
tentează cu nevoia de a coborî garda, de a lăsa din pretenţii, de a ne schimba uşor 
atitudinea pentru a câştiga un drept, un avantaj, pentru a fi acceptaţi într-o structură sau 
pentru a fi avansaţi. Pentru cei care sunt educaţi această tendinţă nu înseamnă 
prefăcătorie, ci diplomaţie. Ceilalţi, care nu reuşesc să îşi construiască nici măcar o idee de 
armonie în viaţa lor, ci şi-o trăiesc ca frunza-n vânt, se vor dovedi azi prefăcuţi, dar nu 
răutăcioşi, ascunşi, dar nu intriganţi, şi pot colabora într-un proiect comun cu cei cu care 
nu rezonează. Dar nu numai psihologia spune că sentimentele reprimate duc la frustrare, 
ci şi astrologia, prin conjuncturile care se împlinesc la grad perfect astăzi, pentru că, după 
cele trei trigoane împlinite până în preajma orei 19,00, ultimul aspect de la ora 22:10 este 
careul Lună-Saturn care înseamnă chiar frustrare. Adică, ne-o fi bine toată ziua, dar în 
finalul zilei ne vom arăta obosiţi de atâta veselie, jovialitate, armonie, de atât bine care ne 
iese în cale şi pe care am dorit să-l înmulţim.  

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne pierde capul 
în bucurii superficiale, de a nu crede că oamenii se schimbă peste noapte şi dacă zâmbesc 
înseamnă că aşa sunt şi pe dinăuntru. Oamenii nu se schimbă peste noapte, pentru că nici 
comportamentul nu li se schimbă așa şi de aceea să nu ne învinuim dacă această fericire 
construită conjunctural ne oboseşte atât de mult. Trebuie să fim conştienţi că această lume 
îşi cere drepturile, ne cere vama pentru faptul că trecem de la o stare la alta, pentru faptul 
că dorim să ne ridicăm deasupra propriei condiţii, adică să trecem printr-o poartă și să fim 
vămuiţi pentru toată lucrurile pe care dorim să le construim aici. Trebuie să oferim acestei 
lumi tribut pentru a merge mai departe şi a nu ne intina sufletul. 
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Vineri, 11 mai 

Vineri 11- 5-2012  0:58 Mercury (Tau) Sex (Pis) Neptune 
Vineri 11- 5-2012  8:02    Luna(Cap) --> Aquarius 
Vineri 11- 5-2012 12:35    Luna(Aqu) Sex [Sag] Juno 
Vineri 11- 5-2012 15:11    Luna(Aqu) Squ (Tau) Mercury 
Vineri 11- 5-2012 18:41    Luna(Aqu) Sex [Sag] Node 
Vineri 11- 5-2012 20:32    Luna(Aqu) Sex (Ari) Uranus 

 
Aşa cum anunţam anterior, perioada aceasta este una de soluţii. Vineri 11 mai ne 

oferă un indiciu clar în această privinţă, prin împlinirea sextilului dintre Mercur şi Neptun. 
Astăzi, Luna îşi încheie tranzitul prin exil (Capricorn) şi trece, chiar de dimineaţă, în 
Vărsător. Ulterior acestui moment de ingres are de împlinit patru aspecte (un sextil cu 
Junon, un careu cu Mercur, un sextil cu Capul Dragonului şi alt sextil cu Uranus). 
Ansamblul general al zilei ne îndreaptă spre soluţie, către a gândi variantele cele mai 
dificile şi a extrage din ele soluţia care ne este cel mai uşor la îndemână. Sextilul Mercur-
Neptun ne îndreaptă spre a ne folosi intuiţia, imaginaţia, spre a pune în aplicare calităţile 
artistice, atât cele care ţin de mişcare, dar şi cele care ţin de exprimare 
psihocomportamentală, legate de ştiinţele de graniţă, de paranormal, psihologie, pe care 
vom încerca să le integrăm într-o albie şi să obţinem, cât de repede putem rezultate 
notabile. 

Luna în Vărsător înseamnă în primul rând independenţă, uşurinţă în a comunica, a 
transfera o informaţie sau o valoare cu riscul de a deranja un anturaj şi având ca principal 
beneficiu atragerea atenţiei asupra unei probleme importante care, în observaţiile cu 
caracter general, poate fi sau nu de ordin personal. În cazul particular al acestei zile 
problema va fi de ordin personal în prima parte a zilei, iar în a doua parte a zilei, pentru că 
Luna traversează punctul de sextil dintre Uranus şi Capul Dragonului (se împlineşte un 
triunghi minor, cu Luna planeta focar) asta înseamnă valorificarea unui talent, exprimare 
la scena deschisă, chiar oportunitatea de a schimba o situaţie în avantaj propriu, de a 
întoarce părerea cuiva, de a pune în valoarea personalitatea sau talentul prin conversaţie, 
prin exprimare. De departe acest sextil între Mercur şi Neptun din zodiile Taur şi Peşti 
reprezintă soluţia care ne iese în cale. Azi informaţia va fi  într-o consonanţă specială cu 
mediul înconjurător, cu anturajul, cu cercul de prieteni reușind să fie chiar în armonie cu 
societatea. Mercur va fi însă în disonanţă cu Lună şi, participant la această relaţie proastă, 
înţelegem că vom simţi mai mult şi vom exprima mai puţin, că abundenţa informaţiilor ar 
putea să ne ducă într-o ipostază dificilă, să ne copleşească, să vină spre noi într-un volum 
atât de mare încât ceea ce ne invită să facem să fie mai mult decât putem cu adevărat să 
împlinim. Cu toate acestea, soluţiile care ne vin astăzi sunt practice şi uşor de integrat nu 
avem cuvintele cele mai potrivite pentru a aprecia o persoană sau pentru a valorifica un 
produs, pentru a pune în valoarea un element personal, însă valul evenimentelor nu 
depinde atât de mult de această componentă. Este ca şi cum lucrurile vin de la sine într-un 
mod plăcut și oamenii par să intre mai uşor în rezonanţă unii cu ceilalţi. Asta înseamnă 
inspiraţie, iar inspiraţia pusă în practică creează valori. Deşi aspectele negative nu sunt, cel 
puţin nu aici, în acest tip de analiză, trecute cu vederea, azi careul Lună-Mercur este unul 
mai puţin important. Asta înseamnă că tensiunea şi problemele cu care ne vom confrunta, 
stresul, blocajele sau dificultăţile de limbaj, de exprimare pe care le vom parcurge, nu ne 
vor complica viaţa, nu ne vor stânjeni, nu vor strica absolut nimic. Totul va merge aşa cum 
a fost stabilit din zilele anterioare, menţinându-se şi calitatea evenimentelor, după cum 
este formulată intenţia. De asemenea, relaţiile pe care le construim cu familia sau cu 
anturajul sunt la cote foarte bune încărcate de noroc, şansă şi tind să se exprime printr-o 
simplitate neobişnuită. Astăzi ne atrage, culoarea, forma, direcţia spre care se îndreaptă 
evenimentul, inspiraţia, momentul special prin care un individ este ajutat şi mai puţin 
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abundenţa de valori, de evenimente sau de persoane care par să susţină un ideal sau care 
sunt angrenate într-un proces de adjudecare a ceva. 

Prin urmare, ziua de 11 mai este, asemenea celorlalte zile ale acestei săptămâni, o zi 
în care luăm contact din nou cu soluţia. Nu toată lumea are, însă, probleme, cel puţin nu 
atât de mari, aşa cum ne sugerează contextul astral. Cu toate acestea, soluţiile vin. Astăzi 
soluţiile vin pentru noi sau vin pentru ceilalţi, găsim rezolvare la problemele care ne 
frământă sau care ne-au tulburat sufletul în zilele anterioare sau în săptămânile anterioare, 
dar putem găsi soluţii şi pentru problemele celor din jur. Asta înseamnă comunicare, o 
relaţie armonioasă, o relaţie echilibrată, în primul rând cu prietenii, cu membrii familiei şi 
apoi cu societatea. Relaţia cu sine nu se află astăzi la cotele cele mai bune. De altfel, nici nu 
este important pentru că ziua de 11 mai este o zi de acţiune şi nu vom avea atât de mult 
timp pentru mofturile, pretenţiile sau nevoile personale, ci vom căuta să le abandonăm, să 
le lăsăm într-un plan secund şi să ne umplem timpul cu activităţi pentru grup, adică pentru 
ceilalţi. 

Trecerea Lunii în Vărsător ne ajută astăzi să privim acest context cu mai puţină 
grijă, cu mai puţine temeri. Suntem liberi în gândire, exprimare, suntem siguri pe noi 
înşine şi chiar dacă avem frământări existenţiale, acestea, în contextul zilei de astăzi, sunt 
constructive. Tocmai de aceea, recomandarea pentru 11 mai este aceea de a ne bucura de 
ceea ce ni se oferă acum. Multe din constrângerile anterioare se pot disipa dacă ne lăsăm în 
voia evenimentelor şi dacă vom încerca să luăm lucrurile aşa cum sunt fără a le privi cu 
nerv, teamă sau încrâncenare. 

 
Sâmbătă, 12 mai 

Sambata 12- 5-2012 13:28    Luna(Aqu) Squ (Tau) Lilith 
Sambata 12- 5-2012 17:04   Pluto [Cap] Sex (Pis) Chiron 

 
Pentru mulţi dintre noi îndemnul zilei anterioare a fost integrat greşit nu pentru că 

nu au fost luat în considerare, ci pentru că acest context astral nu a ajutat în a integra acest 
mesaj în raport cu ceea ce urmează să se întâmple. A fost integrat foarte bine în ceea ce a 
fost predispus pentru acea zi, dar nu și pentru astăzi. Asta înseamnă că ziua de 12 mai vine 
spre noi cu o problemă. Problema acestei zile depinde foarte mult de sectorul social în care 
s-au manifestat dificultăţile sociale ale persoanei. Astăzi Luna şi Lilith împlinesc un careu, 
iar Pluton şi Chiron îşi împlinesc sextilul pe care îl formează de ceva vreme. 

Astăzi tragem linie, adunăm, scădem, ne facem analiza, bugetul. Astăzi ne implicăm 
foarte mult în acţiuni care au menirea de a ne oferi soluţii, concluzii şi asta înseamnă, în 
primul rând, că nu mai avem răbdare cu etapele cu care ne-am delectat anterior, cu 
oamenii implicaţi, ci vrem rezultate. 

Când Pluton şi Chiron sunt în sextil din zodiile Capricorn şi Peşti se încearcă 
combinaţia utilului cu plăcutul, nu a ceea ce incită simţurile, ci combinaţia a acelor 
elemente care par să susţină un ideal sau care sunt importante pentru adjudecarea unei 
poziţii sociale. Asta înseamnă apelarea la lecţii de viaţă, la recomandări, la sfaturi aşa cum 
s-a-ntâmplat în zilele anterioare. Astăzi, însă, multe din cele care ne vin din exterior sunt 
eliminate, triate, sunt văzute în aspectul lor real şi pentru că Luna şi Lilith, pe fundal, 
menţin aproape toată ziua careul lor, acest sextil dintre Pluton şi Chiron va avea, la rândul 
său, o eroare. Chiar dacă ne amintim ceea ce s-a-ntâmplat în această săptămână, în 
săptămânile anterioare sau de la începutul anului până acum în detaliu, chiar dacă suntem 
lucizi şi dorim să extragem un înţeles practic din ceea ce ni se întâmplă vom căuta să 
selectăm din toate acestea lucrurile care sunt foarte evidente, cele care ne oferă confortul 
personal, cele care au perspectivă. Este adevărat că astăzi idee de perspectivă este uşor 
umbrită de necunoscut, de teama de a nu putea împlini o ideea tocmai pentru că este nouă. 
Combinaţia dintre nou şi vechi, dintre experienţa de viaţă şi provocările cărora trebuie să 
le facem faţă acum, ne duc către un balans neplăcut pe care dorim să-l soluţionăm foarte 
repede. Această dorinţă de soluţionare în viteză pare să fie elementul cel mai straniu al zilei 



Fii în profunzime!     A NUL 2012 – ANALIZA ASUPRA TRANZITELOR  
 

© Gheorghi ţă Coşer, 2012 244

şi ne vine din tranzitul foarte rapid al lui Mercur prin Taur. În mod normal, ar trebuie ca 
din punctul cel mai sensibil (Taur), devenit aşa datorită tranzitului lui Lilith prin acest 
semn, ce împlineşte azi un careu cu Luna (careu Lună-Lilith, ora 13:28), să ne vină 
puterea, dar de acolo puterea vine astăzi printr-o nevoie de a ne dezveli de ceea ce ne 
apasă, de a abandona o greutate, de a renunţa la ceea ce ne stresează sau ceea ce ne 
nemulţumeşte. În felul acesta, înţelegem că aspectul poate fi de-a dreptul revoluţionar. Se 
pot schimba oameni între ei, se pot schimba idei, în aşa fel încât să li se atribuie celor două 
elemente noi, dar cu sarcini vechi. Această preschimbare de roluri poate fi interpretată şi 
ca transfer de responsabilitate, ca suplimentare a sarcinilor profesionale cu alte sarcini pe 
care altcineva ar trebui să le îndeplinească şi, de partea cealaltă, din lipsă de timp sau din 
neputinţă, o parte din sarcinile celui care trebuie să muncească mai mult să fie preluate de 
altcineva. Acest transfer în cerc este susţinut de sextilul Chiron-Pluton şi are ca principal 
beneficiu consolidarea muncii în echipă. 

În felul acesta, putem să vorbim astăzi de transferul de valori, nu cu voinţa 
individului, nu de la sine putere, ci printr-un concurs de împrejurări, printr-o jonglerie, 
prin crearea unei situaţii asupra cărora omul obişnuit nu poate interveni. Condiţia omului 
obişnuit, în acest context astral, este una limitată. Nu poate interveni asupra 
evenimentelor, nu-şi poate dori altceva decât să scape de probleme, să găsească soluţie la 
ceea ce l-a apăsat sau compromis în ultima vreme şi tot spectrul gândurilor şi acţiunilor 
sale se limitează în acest sector. 

Cei care lucrează cu energia şi sunt angrenaţi într-un proces de cercetare spirituală 
vor avea o zi dificilă pentru că vor sesiza în spatele evenimentelor comune o forţă 
impresionantă care îl determină pe individ să acţioneze într-o anumită direcţie chiar dacă 
nu este necesar. Această contracţie îi poate determina pe unii să recurgă la nonacţiune, să 
refuze o sarcină, un privilegiu, să se detaşeze de grupul care i-a susţinut idealurile şi 
aspiraţiile, cu care a colaborat şi să lucreze în individualitate. Separarea de grup reprezintă, 
pe baza acestor impulsuri, nu ca succesiune obişnuită a evenimentelor, un element greşit al 
zilei. Cel care lucrează cu energia trebuie să ştie că opţiunea principală a acestei zile este, ca 
în multe de altfel, calea de mijloc. A fi pe calea de mijloc înseamnă a respecta 
condiţionările sociale şi a oferi spiritului libertatea pe care o cere. Se poate merge pe calea 
de mijloc, se poate merge pe traseul care îmbina cele două trasee şi chiar este indicat acest 
lucru, pentru că a da curs tentaţiei de a selecta în grabă evenimentele sau a refuza o 
soluţionare reprezintă astăzi cele două extreme care se soldează cu acelaşi efect: îl 
depărtează pe individ de el însuşi, în cazul omului comun, sau de grup, în cazul celui care 
lucrează cu energia. 

Totuşi sextilul dintre Pluton şi Chiron din două zodii mature, Capricorn şi Peşti, nu 
au ca finalitate separarea sau segmentarea, ci au ca finalitate însuşirea unui nou statut. 
Oamenii care nu sunt obişnuiţi cu autoanaliza, care nu lucrează mult cu ei înşişi, ci se lasă 
conduşi de impulsurile mai mult sau mai puţin elevate ale societăţii, consideră că viaţa este 
ceea ce văd, simt şi consumă din jur. A trăi viaţa înseamnă mai mult decât a te lăsa la voia 
întâmplării, ci înseamnă în primul rând a căuta, a răscoli, nu pentru a strica, a amprenta 
mediul, anturajul cu vibraţia personală, ci a-ţi găsi calea. Sextilul dintre Pluton şi Chiron 
înseamnă a găsi calea şi toate celelalte care ţin de identitatea personală sau amprentă să 
vină apoi prin această alegere. A dori să laşi o amprentă în urma ta fără a avea o identitate, 
fără a avea o cale, fără a te integra întâi în mesajul destinului propriu, înseamnă separare. 

Lecţia nonataşamentului care ne vine din parta planetei Pluton vizează în primul 
rând desprinderea de ceea ce dictează “Eu ştiu”, “Eu fac”, “Eu pot” şi îmbrăţişarea aceloraşi 
percepte (“Eu ştiu”, “Eu fac”, “Eu pot”) printr-un alt flux. Asta înseamnă definirea 
propriului Eu, schimbarea lui Eu limitat, cu un Eu extins pentru a transfera în “Eu ştiu”, 
“Eu fac”, “Eu pot” o altă dimensiune a vieţii. În limitare, de exemplu, “Eu fac” implică a 
face împotriva comunităţii. În starea de conştiinţă extinsă “Eu fac” înseamnă “întregul 
univers face”. 
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Prin urmare, ziua de 12 mai devine o zi delicată în ceea ce priveşte relaţia 
individului cu elementele cele mai apropiate sufletului său. Că aici vorbim despre idealul 
profesional sau de aspiraţia spirituală, nu contează. Elementul de care individul este cel 
mai puternic ataşat trebuie să treacă astăzi printr-o transformare de opinie, de atitudine. 
Vorbim aici, aşadar, despre muncă, despre efortul de a transforma, de a schimba un om, 
un loc, de a modifica un comportament sau de a transfera o valoare dintr-o locaţie într-
alta. Constrânşi de ceea ce sunt obligaţi să facă oamenii vor dori să modifice doar ceea ce le 
este foarte mult la îndemână. În lipsa efortului de a identifica întâi elementul care cere 
această modificare, orice fapta, orice decizie, orice implicare duce astăzi la o deviere sau la 
chiar la eşec. Pentru foarte mulţi dintre noi regăsirea elementului personal, lucrarea, 
operarea cu elementul cel mai important al vieţii reprezintă o mare necunoscută. Tocmai 
de aceea a lucra cu energia sau a aplica un procedeu de vizualizare ori pur şi simplu a ne 
lăsa cuprinşi de linişte reprezintă pentru unii elemente extrem de abstracte. Scopul vieţii 
nu rezidă, însă, numai în a avansa pe scara socială, adică a smulge din anturaj opinii şi a 
crede în ele ca şi cum ar fi veşnice, trainice, reale. Ceea ce trăim astăzi reprezintă un indiciu 
că iluzia aici în această lume este la ea acasă şi că scopul său principal este de a folosi 
conştiinţa pentru a-i da forma structură, consistenţă însă de a o ţine pe aceasta într-o 
totală inactivitate. 

Chiar dacă aceste elemente sunt abstracte, de destin, de sens al vieţii, de probleme 
existenţiale, de aspiraţie a auzit tot omul şi despre asta este vorba azi. Trebuie doar să 
înţelegem că pasiunea pentru un anumit tabiet sau o persoană sau un anumit gen de 
activitate ascunde în spatele ei, pentru că aşa ne spune Pluton azi, un semn al destinului. 
Suntem invitaţi azi să dăm la o parte aparenţă şi să vedem care este conţinutul şi mesajul 
real al acestora. 

Pe acest fond evenimentele pot fi contradictorii, adică să începem într-un rit alert, 
stresant, încărcat de nemulţumire şi să terminăm într-un joc de-a alegerea, într-un joc al 
sorţii din care să înţelegem că răul nu este chiar aşa de rău, iar binele nu este atât de bun.   

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi atât de importantă pentru suflet 
este aceea de a căuta să vedem ceea ce este esenţial, de a descoperi realitatea din spatele 
lucrurilor, de a fi sinceri cu noi înşine pentru a ne descoperi aşa cum suntem, pentru că, în 
realitate, totul porneşte de la adevăr, de la sinceritatea dezvoltată faţă de sine şi, 
deopotrivă, faţă de ceilalţi. 

 
Duminică, 13 mai 

Duminica 13- 5-2012  0:46     Sun (Tau) Squ (Aqu) Luna(Half Moon) 
Duminica 13- 5-2012  1:40    Luna(Aqu) Squ (Tau) Jupiter 
Duminica 13- 5-2012  3:12    Luna(Aqu) Tri (Gem) Venus 
Duminica 13- 5-2012  3:52    Luna(Aqu) Tri [Lib] Saturn 
Duminica 13- 5-2012 14:41    Luna(Aqu) --> Pisces 
Duminica 13- 5-2012 16:22     Sun (Tau) Con (Tau) Jupiter 
Duminica 13- 5-2012 18:37    Luna(Pis) Squ [Sag] Juno 
Duminica 13- 5-2012 20:23    Luna(Pis) Con (Pis) Neptune 
Duminica 13- 5-2012 23:53 Mercury (Tau) Tri (Vir) Mars 

 
Ultima zi a săptămânii este o zi excelentă din punct de vedere astral pentru că aduce 

împlinirea conjuncţiei dintre Soare şi Jupiter, dar şi împlinirea trigonului dintre Mercur şi 
Marte. Pe lângă acestea, prima jumătate a zilei Luna îşi încheie tranzitul prin zodia 
Vărsător, iar după ora 14:41 îşi începe tranzitul prin zodia Peşti. Aşa cum se poate deduce 
ziua de 13 mai este o zi duplicitara, în care exprimarea se face în mod ambivalent, însă 
indiferent de modul cum este pusă problema, indiferent de tipul de acţiune preferat 
rezultatul va fi cam acelaşi, adică unul bun, şi prin metodele aplicate la scena deschisă în 
prima parte a zilei, dar şi prin modalitatea uşor afectivă, emoţională din a doua parte a 
zilei. 
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Pe ultimul sector al zodiei Vărsător, Luna aduce pasiuni pentru idei, pasiuni pentru 
a lucra cu informaţiile ori pentru a le sfida, pentru a depăşi o barieră de natură 
informaţională sau a construi un nou mod de a fi, de a înţelege lucrurile, de a acţiona, 
pornind de la alte tipuri de informaţii. Careul dintre luminarii care se împlineşte la puţin 
timp de la miezul nopţii, dar și careul dintre Lună şi Jupiter creează, în timpul nopţii, un 
uşor disconfort. Prin aceste unghiuri somnul poate fi afectat, fie prin faptul că ar putea fi 
întrerupt, fie că ar putea fi populat de vise bizare. Din zori, lucrurile par să se domolească 
şi tonusul corpului îşi va reveni gradat. Aceste elemente de factură organică ce ţin de 
tonusul organismului sunt importante pentru că prima parte a zilei va fi sub semnul Lunii 
vide, adică de la 3:52 până la 14:41 când Luna îşi schimbă semnul vom fi în Perioada fără 
direcţie. Asta înseamnă că nu prea vom şti clar ce să facem, în schimb vom folosi toate 
impresiile pe care le adjudecăm din subconştient, din timpul nopţii, considerând că sunt 
idei care ne vin pe moment. Nu va fi însă nicio problemă dacă prima parte a zilei va fi 
accentuată de extreme: fie o stare de somnolenţă, fie una de surescitare, de dinamism care 
să sugereze că dorim să împlinim foarte multe lucruri într-un timp foarte scurt. 

Pe acest fond, pe acest gol se manifestă cu precădere nevoia de iubire, nevoia de 
afecţiune, de plăcut, toate acestea privite ca un mijloc de a ne satisface o altă nevoie, cea de 
confort. În prima parte a zilei vom considera că dacă suntem iubiţi sau plăcuţi sau agreaţi 
suntem stabili pe poziţie siguri pe funcţie, statut, pe inserţia socială. Această componentă 
afectivă formulată sub forma unei nevoi va constitui trecerea de la prima parte a zilei la cea 
de a doua parte a zilei, adică trecerea de la tranzitul Lunii prin Vărsător, la cel din Peşti. 
Numai că există diferenţe mari, substanţiale între tranzitul Lunii prin Vărsător şi cel din 
Peşti, în primul rând de orientare şi apoi de acţiune. Când Luna este în Vărsător omul 
întotdeauna va simţi nevoia să acţioneze prin informaţie şi prin mişcare, prin mobilitate, 
nu neapărat de natură fizică. Când este în Peşti această dinamică se va desfăşura într-un 
plan ascuns, în adâncul sufletului, în profunzimile minţii, acolo unde ochiul curios nu 
poate ajunge. Acesta este fondul pe care are loc împlinirea conjuncţiei dintre Soare şi 
Jupiter. 

Conjuncţia Soare-Jupiter este un instrument care ne îndeamnă spre optimism şi 
generozitate şi care va acţiona în direcţia exprimării personale, a beneficiului personal, 
adică este menit să transforme evenimentele vieţii în succes, bucurie, dar şi conjuncturile 
pe care le parcurgem în special astăzi în câştig. 

Prin această conjuncţie, ziua este încărcată de promisiuni, de vitalitate şi toate 
acestea ne conferă senzaţia că suntem susţinuţi în toate demersurile pe care le facem. Nu 
trebuie să uităm că această conjuncţie este lezată de prezenţa Lunii negre aici şi că toate 
aceste promisiuni sau măcar o parte dintre ele sunt atinse de eroare sau făcute doar de 
dragul de a vorbi, neavând un suport real. 

Această combinaţie ne duce spre expresii de genul “ce bine ar fi fost dacă s-ar fi 
întâmplat aşa” şi care vor face din această zi una dintre cele mai importante zile ale 
săptămânii. Această situaţie poate deveni deosebit de importantă pentru că promisiunile 
care vin din conjuncţia Soare-Jupiter sunt făcute prin curaj şi iniţiativă şi vor fi susţinute, 
ajutate, impulsionate de relaţia planetelor Mercur şi Marte. Astăzi suntem îndemnaţi să ne 
gândim la un proiect, să medităm la câştiguri materiale la schimbarea statutului social la 
modificări de comportament care să se soldeze cu câştiguri importante. Tocmai de aceea 
ziua nu se remarcă prin multitudinea de evenimente, ci prin mobilitatea lor, prin 
intensitatea pe care o vor avea aceste orientări şi vor lăsa impresia că, de vreme ce au 
apărut, în mod obligatoriu vor atinge finalitatea. Nu trebuie să ne lăsăm păcăliţi de această 
iluzie decât dacă ceea ce decidem sau ceea ce facem nu afectează foarte mulţi oameni. 
Componenta personală este foarte importantă azi. Tocmai de aceea sfaturile sau 
recomandările care vin spre noi acum în a porni pe un drum sau în a alege un obiect, un 
mod de a acţiona trebuie să se încadreze pe linia bunului simţ şi a echilibrului. Ele nu 
trebuie să convingă omul că vor atinge finalitatea doar pentru simplul fapt că se manifestă. 
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Prin urmare, ultima zi a săptămânii este o zi care ne poate crea multe confuzii, o zi 
încărcată de binefacere şi succes, de noroc, promovări, de optimis şi de curaj. Toate acestea 
fiind elemente de care nu prea am avut parte în ultima vreme. Astăzi se lucrează bine cu 
informaţia, nu de dragul consolidării ei, ci pentru a o valorifica pentru a crea, adică pentru 
a obţine ceea ce se înţelege prin expresia “Cuvântul care zideşte”.  

Dacă în prima partea a zilei lucrurile nu sunt atât de evidente şi dinamice, tocmai 
pentru că multe din conjuncturile împlinite pe finalului tranzitului Lunii prin Vărsător se 
consumă noaptea, iar după răsăritul Soarelui, până la trecerea lui în Peşti, fiind în Perioada 
fără direcţie, putem să considerăm că ziua este şi încărcată de surprize. Ele nu sunt 
surprize în adevăratul sens al cuvântului, ci bucurii mici, bucurii care vin din obţinerea 
unui obiect, din întâlniri neprogramate, din evenimente surpriză care nu sunt ample și nici 
nu au caracter decisiv asupra vieţii, destinului sau asupra carierei. Sunt lucruri mici, 
mărunte, bucuriei de o clipă care dau zilei farmec şi care conferă optimism. 

Nu trebuie să pierdem din vedere că Luna neagră intervine pe acest optimism cu 
scopuri tendenţioase, pentru a murdări, păta sau a induce o eroare în segmentul 
informaţional. Astfel, vom întâlni oameni care ne mint pentru a ne capta atenţia, pentru a 
fi la un anumit nivel, pentru a fi la înălţime, pentru a obţine un avantaj, dar astăzi aceștia 
nu se vor dovedi periculoși. Dacă aceste neadevăruri se limitează la segmentul relaţiilor 
interpersonale este un element mai puţin important. Gravitatea faptelor survine doar când 
aceste elemente de eroare se adresează sectorului socioprofesional sau asupra deciziilor 
care vizează un grup mare de oameni. Fiindcă au, prin trigonul Mercur-Marte, un anume 
dinamism, evenimentele vor părea azi selecţionate în aşa fel încât bucuriile să fie 
direcţionate spre sectoarele cele mai afectate de nefericire sau indecizie, dar și această 
componentă este o iluzie. Evenimentele au azi propriul lor curs și puţini vor fi cei care le 
vor putea controla. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne duce la pomul lăudat cu 
sacul, recomandare care s-a regăsit de câteva ori în ultima perioadă tocmai pentru că Luna 
neagră are tendinţa de a distorsiona adevărul şi de a provoca derapaje acolo unde lucrurile 
par simple, stabile, sigure. 

 
 
 

Săptămâna 14  - 20 mai 2012 

 
Săptămâna 14-20 mai nu se evidenţiază la capitolul evenimente astrale, ci doar se 

încadrează în seria evenimentelor repartizate în mod standard pentru această perioadă. 
Aici sunt incluse aspectele pe care în mod curent luminariile le împlinesc, dar şi cele legate 
de celelalte planete individuale, adică de Mercur, Venus şi Marte. 

Luni şi vineri Mercur va fi vedetă, Venus va fi marţi, iar miercuri şi joi planeta Marte 
va domina spectrul acţiunilor cu noi dorinţe, cu tendinţa de a amesteca minciuna cu 
adevărul, producând combinaţii care nu duc la nimic bun. În tot acest interval Luna neagră 
se va ţine strâns legată de grupul de planete de pe finalul zodiei Taur desprinzându-se abia 
duminică de Soare care intră în Gemeni. 

Cu toate că unghiurile nu par deloc simple, nici chiar intrarea în mers retrograd al 
lui Venus de marţi, săptămâna ne aduce o îndreptare a atenţiei spre interior, adică o 
redirecţionare a intenţiilor şi gândurilor spre ceea ce este particular şi care nu poate 
produce nimic de amploare. La fel ca şi în săptămâna anterioară, atrag atenţia asupra 
influenţei pe care o are Luna neagră, în mod direct prin influenţa ei de pe ultimul sector al 
zodiei Taur, prin aspectele cu Luna (sextilul de luni şi conjuncţia de duminică), dar şi prin 
magnetismul ei exercitat asupra întregului zodiac prin imensa umbra pe care o 
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răspândeşte asupra Marelui Benefic (Jupiter). De vreme ce ultima perioadă ne-a expus mai 
mult decât este cazul la vibraţiile tendenţioase ale Lunii negre, acelea prin care ni se spune 
că a câştiga este mai important decât a folosi metode corecte pe motiv că oamenii uită, iar 
faptele se şterg, maniera complicată prin care ne facem rău singuri va fi trăsătura 
definitorie şi deopotrivă una dintre cele mai mari încercări ale acestei săptămâni. 

Nesiguranţa accentuată, cea care s-a născut din decizii incorecte, dintr-o greşită 
gestionare a rezervelor, a venitului personal, a economiilor, dar şi a fondului relaţional, va 
fi alimentată săptămâna aceasta de o atitudine greşită, aceea susţinută exclusiv pe trecut, 
pe experienţe, pe soluţii care până acum ni s-au părut corecte. Ceea ce trăim acum, în 
această perioadă, nu se încadrează în experienţele anterioare şi tocmai de aceea nu poate 
oferi un suport pentru a gestiona corect o situaţie, un demers sau o relaţie. Pentru că 
eroarea se află în continuare în imediata vecinătate a factorului de decizie, pe lentilele 
ochelarilor, imaginea, cea pe care unii o văd proiectată departe în timp sau în viitorul 
apropiat, peste câteva săptămâni sau luni, va fi diferită de realitate. 

Evident, dacă nu contează cum trăieşti, nu contează nici ce vezi şi nu va conta dacă 
pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp realitatea va fi înlocuită cu o 
propagandă agresivă născută dintr-o întunecare a minţii sau a acelor zone ale factorului 
decizional atinse de o pată oarbă. Cu toate acestea, avertismentul rămâne. 

 
Luni, 14 mai 

Luni 14- 5-2012  1:50    Luna(Pis) Squ [Sag] Node 
Luni 14- 5-2012  6:48    Luna(Pis) Opp (Vir) Mars 
Luni 14- 5-2012  7:50    Luna(Pis) Sex (Tau) Mercury 
Luni 14- 5-2012  8:20    Luna(Pis) Sex [Cap] Pluto 
Luni 14- 5-2012  8:28    Luna(Pis) Con (Pis) Chiron 
Luni 14- 5-2012 11:08 Mercury (Tau) Tri [Cap] Pluto 
Luni 14- 5-2012 12:06 Mercury (Tau) Sex (Pis) Chiron 
Luni 14- 5-2012 22:36    Luna(Pis) Sex (Tau) Lilith 

 
Azi ne întoarcem din nou la nemulţumirile pe care săptămâna anterioară le-a 

predispus şi ne implicăm, cu toate forţele, în ceea ce reprezintă soluţia cea mai rapidă. În 
felul acesta, ne amintim de termene, de sarcini suplimentare, ştergem praful de pe dosarele 
mai vechi şi acest tip de rememorare ne va face bine, ne va convinge că suntem activi şi 
întregul spectrul al vieţii personale se schimbă. 

Mercur în Taur doreşte să rezolve multe din complicaţii, însă nu va reuşi pentru că 
timpul este foarte scurt şi dorinţa de a ridica standardul a fost dezlănţuită fără ca măcar 
mintea, fie şi pentru o clipă, să fie aplecată asupra a ceea ce este esenţial. Deşi vedem că 
lucrăm în defazare, că dorinţele ne-au lăsat în urmă şi efortul pe care-l depunem pentru a 
le ajunge din urmă nu pare să fie suficient, ambiţiile nu se domolesc şi, neputând să 
schimbăm nimic, într-o stare de perfectă conştiență, ne îndreptăm spre împlinirea unei 
mari erori sociale. 

La fel ca şi în perioadă anterioară, sentimentele sunt cele care par să piardă teren, 
dar şi acele elemente care vor fi cel mai dificil de integrat. Nici nu se putea altfel, pentru că 
imensele drame pe care le-am dezvoltat din februarie şi până în săptămâna anterioară, 
prin tranzitul excentric al lui Mercur, îşi cer drepturile şi intensele nemulţumiri, refulările 
pe care nu am dorit să le explorăm ne apasă şi nu ne permit să gândim limpede, nu ne lasă 
să ne bucurăm de libertatea pe care ar putea să o predispună Mercur acum, prin viteza cu 
care trece prin Taur. Nesimţindu-ne liber, trecem la acţiune şi direcţia spre care ne 
îndreptăm va fi una care îşi extrage motivaţiile din ceea ce am trăit în lunile februarie şi 
martie. O parte dintre aceste tensiuni au căutat soluţionare în aprilie şi, pentru unii, ceea 
ce ni se întâmplă acum nu va fi decât o rediscutare sau o reanalizare a condiţiilor de 
asociere abordate în aprilie. 
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Aşa după cum se poate constata, săptămâna debutează cu o uşoară zăpăceală, cu o 
atracţie spre lucrurile ascunse, rediscutate sau discutate insuficient, nesoluţionate care vor 
cere acum prioritate. Prioritatea, prin Luna în Peşti, nu este deloc una care să ducă spre 
soluţionare. Asta înseamnă că azi mai mult vorbim, mai mult răscolim trecutul, mai mult 
ne enervam pe multitudinea variantelor şi pe neputinţa de a le soluţiona în timp util. Prin 
aceasta, careul Lunii la Axa Dragonului creează confuzie de termeni, de intenţie, o 
discrepanţă între vorbă şi acţiune. Pe acest fond, unii vor invoca nepotrivirea de caracter, 
diferenţele, uneori majore, care există între oameni. În realitate, ei nu sunt inspiraţi acum, 
ci doar se lasă pradă aceloraşi tertipuri care au venit spre ei în ultimele trei luni. Apare, 
însă, în plus o anume determinare. Ni se va părea că este loc pentru mai mult curaj, dar 
ceva lipseşte. Fie susţinerea unui cunoscut, vie hotărârea celorlalţi, fie o eroare de decizie 
asupra căreia, din moment ce a fost adoptată, nu mai putem reveni. 

Toate acestea ţin de convingerea că experienţele vieţii sunt singurele elemente care 
ne pot ajuta să soluţionăm. În realitate, şi de această dată ne înşelam, pentru că aspectele 
bune pe care Mercur le împlineşte azi, în prima parte a zilei, cu Pluton (trigon) şi Chiron 
(sextil), prin reactivarea configuraţiei numită Zmeu, cu planeta Marte Focar, indică faptul 
că nu experienţele anterioare, oricare ar fi ele, ne ajută să reuşim acum, ci acelea 
întâmplări pe care le-am soluţionat respectând armonia. Fiind că întreaga configuraţie se 
bazează pe opoziţia Lună-Marte, ca pe un ax, nervul, impulsivitatea, revolta, nemulţumire 
sau orice stare de opoziţie în faţa unor conjuncturi care nu se împlinesc de la sine şi cer 
efort sau consum, produc o rezonanţă cu situaţii similare din trecut. Dacă în trecut ne-am 
dovedit înţelepţi punând în orice conjunctură, mai mult sau mai puţin tensionată, un dram 
de compasiune, o aspiraţie, o vocaţie, adică o intenţie bună, acestea, prin calitatea şi 
efectele pe care le-au produs, ne vor salva acum. Ne-am putea gândi că se va pune 
problema cauzei şi a efectului într-un mod dur, intransigent: „ochi pentru ochi, dinte 
pentru dinte”. Nu, nu se va pune problema într-un mod atât de agresiv pentru că 
evenimentele de acum nu au determinarea şi nici miza pe care o aveau în ultimele luni, 
pentru că miza s-a mutat de pe câştigul individual, pe exemplificare, dovadă, probarea 
cunoştinţelor sau a experienţei. 

În plan social unghiurile care se împlinesc azi ne vorbesc despre mişcarea 
mărfurilor, despre bani, despre produse bancare, despre cum sunt cheltuiţi banii publici 
sau cum se pot obţine noi câştiguri din prospectarea noului sau din intervenţii pe termen 
scurt. Nu există o miză prea mare, cel puţin nu în ceea ce privesc acţiunile. Se discută în 
termeni noi, din perspective diferite, se merge pe mai multe variante, dar soluţionarea nu 
pare să aibă ceva în comun cu calitatea informaţiei. 

Prin urmare, 14 mai este o zi prin care se va urmări doborârea conturului care 
există între valorile individuale şi cele colective, de amestecare a valorilor, a oamenilor, a 
produselor prin decizii de factură economică sau unele ce vizează mai mult cheltuielile 
decât strategiile pe termen lung, mai mult confortul, binele de acum, decât asigurarea unui 
trai mai bun în perspectivă. 

Deşi aceste direcţii sintetizate în predispoziţiile astrale de acum seamănă mult cu 
ceea ce se întâmplă în toată lumea, pentru a înţelege cât de adânci sunt aceste forţe să ne 
desprindem de informaţiile care ne vin prin emisiunile de ştiri şi care se dovedesc aberante 
prin superficialitate sau chiar periculoase prin lipsa de profesionalism a celor care le 
lansează şi a surprinde grăuntele de determinare care strigă în adâncul sufletului, până 
acum ignorat. Acest element personal ne ajută să înţelegem că similitudinile sunt acelaşi, 
dar nu în sfera evenimentelor şi că efectele acţiunilor, chiar dacă seamănă, sunt produse de 
cauze diferite. Azi vom face un pas înainte sau vom câştiga timpul cu care se luptă Mercur 
din Taur dacă ne vom identifica propriile cauze, pentru a reuşi să ne înţelegem propriile 
reacţii şi să ştim de unde ne vin toate impulsurile. 

Azi a identifica, implică a explora, iar toate acestea se fac prin efort susţinut, prin 
seriozitate, prin muncă. Doar aşa vom înţelege de ce ni se întâmplă ceea ce ni se întâmplă, 
de ce suntem obligaţi de destin să ne asociem cu oameni care traversează acum întâmplări 
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ce semăna cu ale noastre, dar care au cauze diferite. Toate această diversitate, care nu 
seamănă deloc cu cauzalitatea pe care am explorat-o în ultimele luni, ne va duce spre 
confuzie. Dacă nu ne detaşăm de impresiile ce ne vin din jur, dacă nu căutăm să dezvoltăm 
o rezonanţă prin cauzele pe care le vom descoperi azi, atunci evenimentele zilei care ne vor 
îndrepta atenţia spre bani şi valori materiale ne vor oferi concluzii eronate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lăsa azi preocupaţi de mai mult, 
de a căuta să dezvoltăm pasiuni aşa cum ni se întâmpla cu ani în urmă, să căutăm asocierea 
cu oameni despre care acum gândim că nu ne mai pot sta în preajmă pentru că viaţa ne-a 
dus pe drumuri diferite. Reînvierea trecutului prin acest tip de gândire va avea azi un efect 
binefăcător asupra cauzalităţii şi bucuriei, ce azi se vor dovedi simple, se vor transforma pe 
viitor în adevărat arbori ai fericirii. 

 
Marţi, 15 mai 

Marti 15- 5-2012 12:09    Luna(Pis) Sex (Tau) Jupiter 
Marti 15- 5-2012 12:53    Luna(Pis) Squ [Gem] Venus 
Marti 15- 5-2012 14:58     Sun (Tau) Sex (Pis) Moon 
Marti 15- 5-2012 17:32   Venus [Gem] S/R 

 
A doua zi a săptămânii este o zi de experiment. Luna azi se află în a doua zi de Peşti, 

în careu cu Venus care, spre seară, va intra în mers retrograd. În mijlocul zilei Luna mai 
împlineşte două sextile, cu Jupiter şi respectiv Soarele. Aceasta suprapunere de aspecte ne 
ajută să ne punem la grea încercare răbdarea, nu pentru că nu am fi dispuşi să ne 
temperăm pornirile, ci pentru că relaţia între Venus retrograd din Gemeni şi Luna din 
Peşti este una de incompatibilitate, de schimb informaţional, dar nu una ce va stimula 
încrederea sau susţinerea reciprocă. 

Prima parte a zilei ne lasă în voia unei invitaţii. Acum Venus este static şi va pune 
accent pe cunoaştere şi diversitate, mai mult decât ar putea să o facă în altă perioadă. 
Mintea ne va fi mai liniştită, se va fixa mai uşor asupra ideilor, asupra telurilor, asupra 
demersurile în care suntem implicaţi şi aceasta ne va fi de mare ajutor. Această implicare 
din postura statică a lui Venus nu va naşte controverse, ci ne va oferi un semn că oamenii 
se pot linişti, îşi pot tempera pornirile agresive, pot renunţa la criticism, impulsivitate şi ar 
putea alege să-şi consume toate aceste energii reziduale într-un mod constructiv, corect şi 
superior prin muncă, sport, distracţie sau întâlniri deconectante cu prietenii. Acest îndemn 
este susţinut astral de sextilul dintre luminarii, care temperează din uşurinţa cu care 
oamenii doresc să-şi pună ordine în viaţă prin despărţiri, încheierea unor colaborări. 

Venus va fi retrograd în Gemeni până pe 27 iunie, ceea ce va aduce o perioadă destul 
de lungă de privaţiuni de factură afectivă, o înclinaţie spre a judeca oamenii după aparenţe, 
spre a refuza binele doar pentru că el nu este învelit într-un ambalaj adecvat. Aceasta poate 
ajuta în înţelegerea unor comportamente care nu sunt potrivite contextului de acum, a 
alegerilor dificile pe care apoi individul să le regrete. În mod cert, acest gen de regret va 
activa până pe 27 iunie, manifestându-se prin refuzuri, decizii categorice sau, în cazuri mai 
rare, o anume profunzime născută dintr-o retragere de pe scena vieţii sociale, dintre 
oameni, din miezul problemei, prin tensiunea curentului spre o zonă liniştită în care 
bucuriile mici să fie văzute în mod disproporţionat mai mari şi mai intense. 

Deşi această poziţie nu este de preferat, deşi calitatea gândurilor şi dinamica 
faptelor nu vor indica perioada 15 mai – 27 iunie ca fiind una de progres afectiv, de 
stabilitate a relaţiilor sau de temperare a pornirilor, rezultatele muncii, tocmai pentru că 
sunt susţinute pe o retragere – îndemn regăsit de multe ori în analizele ultimelor luni – 
constituie elementul particular al acestei perioade de retrogradare. 

Când Venus este retrograd oameni se apleacă mai mult asupra sentimentelor, nu 
pentru a le înţelege, ci pentru a le explora în mod haotic. Adesea, pe aceste tranzite apar 
returnări de situaţii, rupturi în relaţii despre care s-a crezut că sunt consolidate puternic. 
Este încercată mult sinceritatea, adâncimea sentimentelor, seriozitatea faptelor şi respectul 
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faţă de individ, faţă de opera sa. Nevoia de a retrăi o iubire, de a ne simţi din nou bine, aşa 
cum s-a întâmplat în trecut, invocând punctual o anume ipostază ne încurajează să alegem 
proceduri care nu sunt corecte. Va fi, însă, greu să discernem ceea ce este corect de ceea ce 
nu este corect, binele de rău, lumina de întuneric şi această confuzie va constitui o lecţie 
importantă pentru creşterea şi dezvoltarea personală, până la finalul lunii mai, apoi în 
iunie la creşterea şi dezvoltarea individului pe fiinţa socială. 

Azi vom încerca să reparăm prin refuz, regret, staţionare, ceea ce până ieri, de 
câteva luni încoace, am considerat că nu se poate soluţiona decât prin acţiune directă şi 
rapidă. 

Prin urmare, 15 mai ne pune la încercare sentimentele, curajul de a refuza, de a 
spune NU, de a ne desprinde de ceea ce viaţa ne-a pus pe umeri cu atât de mare 
generozitate şi care s-a dovedit o povară insurmontabilă. Azi ne vom preocupa de 
sentimente, de desfăşurarea lor, de cursivitatea frazelor sau de refuzul de a răspunde unor 
solicitari, considerând că acesta este punctul terminus al unor demersuri. De mâine 
lucrurile vor fi altfel construite, evenimentele ni se vor înfăţişa învelite în alt ambalaj şi 
multe din deciziile pe care le vom gândi azi în mod categoric se vor disipa. 

Luna, prin calitatea sa de planetă mediatoare opoziţiei dintre Soare-Jupiter și 
Junon-Capul Dragonului dau din evenimentelor acestei zile puternice ecouri asupra 
destinului. Întâmplări mici, vorbe spuse sau refuzate, gesturi desprinse din context, din 
ritm, din regulă pot schimba azi calitatea vieţii şi pot duce la ridicarea individului, prin 
susţinerea venită din partea anturajului, nu la decăderea sa prin epuizare, oboseală, boală, 
refuz. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lăsa în voia intuiţiei. Ea ne poate 
spune să ne abatem de la drum, să o luăm pe altă cărări, chiar la modul concret să 
schimbăm traseul, să ocolim, să înconjurăm confortul pentru a explora. Unora această 
explorare le va îmbunătăţi experienţa de viaţă, altora le va aduce împlinirea a ceea ce caută 
cu adevărat. 

 
Miercuri, 16 mai 

Miercuri 16- 5-2012  0:45    Luna(Pis) --> Aries 
Miercuri 16- 5-2012  3:50    Luna(Ari) Tri [Sag] Juno 
Miercuri 16- 5-2012 12:11    Luna(Ari) Tri [Sag] Node 
Miercuri 16- 5-2012 15:11    Luna(Ari) Con (Ari) Uranus 
Miercuri 16- 5-2012 19:10    Luna(Ari) Squ [Cap] Pluto 
Miercuri 16- 5-2012 19:25    Mars (Vir) Tri [Cap] Pluto 

 
Trecerea Lunii în Berbec, înainte de a impulsiona curajul şi iniţiativa, ne pune în 

faţa lucrurilor practice. Răul şi binele este judecat acum după cât de profitabile sunt, după 
cum ne ajută să ne punem în valoare mai uşor calităţile. La drept vorbind, acesta este un 
semn de progres, mai ales în prima parte a zilei pentru că unghiul dintre Lună şi Uranus se 
strânge şi întâmplările sunt rămăşiţe ale ultimelor determinări astrale ce au debutat cu o 
lună în urmă. Acest semn bun este întărit de faptul că Luna poate azi media tendinţa 
Nodurilor sale şi va veni cu soluţie pentru a repara unele dintre direcţiile care au rămas 
nerezolvat atunci când s-au consumat pentru că au venit spre noi prea repede sau 
neanunţat. 

Totuşi, cel mai important eveniment al zilei este trigonul pe care Marte şi Pluton îl 
împlinesc. Chiar dacă Luna şi Pluton sunt azi în careu, relaţia de trigon dintre cei doi, care 
formează un cuplu, aduce o puternică energie, una bună, corectă şi care va putea fi folosită 
în mod constructiv pentru a diminua din nervozitate, pentru a reduce din dorinţa de 
competiţie, pentru a opune mai puţină rezistenţă sau pentru a renunţa definitiv la 
confruntare. 

Se poate vorbi despre o zi în care instinctul este folosit în mod corect, dar şi de 
sexualitate, de dorinţe care sunt uşor sublimate în altceva care va permite apoi rafinarea 
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percepţiilor sau în a ajuta la o mai fină exprimare, la cizelarea comportamentului. Această 
relaţie dintre Marte şi Pluton din semne de pământ, acum când Soarele se află pe ultimul 
sector al tranzitului sau într-un alt semn de pământ, se aseamănă cu prelucrarea 
marmurei. Nu are importanţă destinaţia sa, important va fi procesul de transformarea a 
unei bucăţi de minereu într-o operă de artă menită să personifice o idee, un concept, să se 
prezinte ca un obiect practic, util în locuinţă sau pur şi simplu să reproducă înfăţişarea 
cuiva. 

Fiind vorba de Pluton, acţiunile secrete, manipularea informaţiilor, descinderile de 
culisă ţin de domeniul acestui aspect şi evenimentele sociale se vor canaliza în această 
direcţie. Sfera sa de acţiune are aceeaşi intensitate, indiferent că ne referim la bani, obiecte 
de patrimoniu, bijuterii, articole vestimentare sau tehnici de manipulare a informaţiei, 
lupta pentru putere sau, de partea cealaltă a baricadei, vindecările miraculoase. Atingerea 
lui Pluton azi apare ca degetul lui Midas prin care totul se va transforma în valoare. Multe 
se vor desfăşura însă în secret, departe de observaţia şi ştiinţa celui căruia îi este destinat şi 
asta înseamnă protecţie, poate chiar vindecare, dacă boala nu înseamnă anomalia unui 
sistem, ci doar agresarea cu elemente toxice (fizice sau spirituale) ce erau proiecte asupra 
individului. 

Prin urmare, această direcţie principală, animată de dorinţă, ne va ajuta să 
înţelegem că multe din cele pe care le avem în jur sunt absolut necesare pentru creşterea şi 
dezvoltarea personală, că nu ne este necesar nimic altceva şi că destinul, cel puţin în 
această perioadă, a fost foarte generos. Fiind vorba de Uranus şi, deci, de animarea 
dorinţelor de a cuceri lumea, de a dovedi putere şi forţa, când Luna intră în Berbec acestea 
ating adevărate culmi ale manifestării. Astfel, putem vorbi azi de redresări miraculoase a 
stării de sănătate, de reveniri spectaculoase, de depăşire a unei condiţii ingrate, de 
depăşirea unei condiţii precare în ceea ce priveşte sănătatea într-un mod surprinzător, 
neanunţat, brusc. Pietrele, pământul, energia pământului, forţa naturii sau un element 
care este tangent la acesta şi care poate ţine, ca mecanism sau compoziţie, de terapiile 
naturiste, complementare, intervine în acest complex de factori şi ne ajută să depăşim un 
impas. 

Pe de altă parte, o serie de factori agresivi, care au fost activi de la începutul anului 
şi despre care vom afla mai bine în cursul zilei de mâine, când Marte şi Chiron trec printr-o 
opoziţie, sunt înlăturaţi azi tot din umbră, de acolo de unde acţionau. Se sting azi multe 
evenimente despre care cel căruia îi sunt destinate nici nu are habar. Asta se referă nu 
numai la acţiuni pe spaţiul public, demersuri de punerea în aplicare a unei critici, a unei 
secţiuni, ci şi la nivel de impresie, atitudine. Personajele negative brusc îşi schimbă 
atitudinea şi se pot întâmpla  chiar lucruri spectaculoase, adică două persoane care nu se 
înţelegeau deloc şi care nu-şi puteau intra uneia alteia în voie cu nimic, acum să se curteze 
şi să şocheze pe toată lumea cu noul lor mod de a interacţiona. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti cuvintele lui Octavian 
Paler: „Iubirea nu e doar un zâmbet, nu e doar o floare, iubirea e un suflet rănit şi apoi 
vindecat de altul.” 

 
 
Joi, 17 mai 

Joi 17- 5-2012  9:56    Mars (Vir) Opp (Pis) Chiron 
 
Azi, Marte şi Chiron îşi împlinesc opoziţia pe care o tot construiesc de ceva vreme. 

Împlinindu-se pe axa Fecioară-Peşti, relaţia dintre intransigentul Marte şi înţeleptul 
Chiron ne aduce, în primul rând, în faţa unor răspunsuri. Soluţiile pe care le vedem azi, pe 
acest unghi, pentru că se manifestă când Luna trece prin Berbec, vor lăsa impresia că ne 
vin din alt loc, din altă dimensiune, poate chiar din altă viaţă. Iniţial, valorile şi mijloacele 
pe care le folosim nu sunt deloc plăcute. Contactul cu informaţia având ca principal efect 
durerea, soluţia pe care aceasta o indică este una complexă. 
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Prima partea zilei va fi însă un interval în care interferenţele sociale sau cele care ar 
putea veni din sânul unei relaţii deficitare, a unei asocieri care nu funcţionează, au o 
limpezime aparte. Chiar dacă nemulţumeşte sau doare, adevărul este agreat, preferat, iar 
clarificarea unei probleme va veni prin confruntare sau pur şi simplu printr-o discuţie. 

În a doua parte a zilei, sârguinţa, efortul, lipsa unei recunoaşteri pe măsură 
aşteptărilor ne tulbură şi ne abandonează în faţa unui acut sentiment de nesiguranţă. Prin 
acest tandem, vom considera că alegerea cea mai bună, înţelepciunea momentului ne 
îndeamnă să rupem o înţelegere sau să o transferăm într-o altă zonă, în care fie durerea 
este mai slabă, fie nesiguranţa se situează la cote minime. Pe acest fundal, nu putem orbi 
de înţelegere, nici de jalonarea unor demersuri asupra cărora am meditat îndelung ieri sau 
în zilele anterioare, ci ne putem apropia mai curând de adâncimea trăirilor care stau la 
baza alegerilor. Cei care sunt serios aplecaţi asupra muncii sunt cei care vor putea observa 
că orice ajustare a gândului, a sentimentului, că orice efort de a rafina structura 
sufletească, o anume energie va fi încununat de succes. Totuşi, succesul acestei zile este 
unul de factură spirituală. Valorile materiale ale acestei zile, intră într-un proces de 
analiză, trec prin comisii de verificare, sunt supuse unei expertize sau, în cazuri mai grave, 
zdruncinate de reclamaţii, plângeri sau sentinţe. Toate acestea au menirea de a ne arăta 
care este elementul esenţial cu care trebuie să lucrăm, care este câştigul minim de care 
avem nevoie, dar, mai ales, care este segmentul social asupra căruia acţionează cel mai 
bine mesajul pe care îl avem de transmis. Este vorba de Chiron şi în tot ceea ce face acest 
asteroid are un scop, un ideal sau o menire. Pentru a îndeplini un deziderat Luna din 
Berbec ne va motiva în a ne consuma totul, întreaga fiinţă, speranţele până la ultima 
picătură într-o contracţie de o clipă prin care să putem vedea în izvorul de evenimente ceea 
ce destinul ne-ar fi putut predispune. 

A spera într-o schimbare substanţială, a căuta să modelezi un evenimente în acord 
cu directivele clădite prin aspiraţii mai mult sau mai puţin realiste înseamnă aventura, 
poate chiar o aventură a cunoaşterii. 

Această aventură a cunoaşterii pentru cei care folosesc în mod conştient influxurile 
astrale sau informaţia poate însemna vindecare, armonizare sau depăşirea unui stadiu de 
creştere şi dezvoltare. Celor prinşi în materie aceste vibraţii astrale le rezervă acorduri noi, 
relaţii noi, iniţial supuse unui test, cel al încrederii, credinţei, seriozităţii, curajului sau 
rezistenţei la efort. 

Prin urmare, ziua de 17 mai este o zi misterioasă care prin caracterul său ascuns 
poate fi periculoasă. Durerea este elementul care ne trezeşte la realitate, care ne indică 
elementul cel mai fragil al personalităţii sau al corpului, punctul asupra căruia am putea să 
revenim mai des, prin voinţă proprie, nu doar prin condiţionare astrală. 

Acest punct nevralgic poate însemna azi cunoaştere. Fie că este aplicată relaţiilor de 
factură socială, fie că ea va căuta să se manifeste mai aproape de corp sau minte, 
informaţia pe care o conţine ne va apropia de sursa problemelor şi ne va ajuta să le 
rezolvăm. Dacă ceea ce vine spre noi azi face referire la bani, lipsa obiectelor adecvate, 
absenţa unui aliment sau a stării de vitalitate necesară atunci conştiinţa în această 
perioadă se îndreaptă spre valorile materiale şi orice îndreptare spre spirit aduce o 
bruscare a menirii, a destinului, a evoluţiei în sine. A ne menţine pe linia de mijloc, în 
echilibru înseamnă a acorda acum importanţa cuvenită relaţiilor sociale sau nevoilor fizice 
pentru ca mai târziu, când acestea se vor rezolva sau se vor apropia de rezolvare să ne 
îndreptăm din nou spre spirit. Această conştientizare poate fi neplăcută pentru cei care se 
implică asiduu într-o practică spirituală, pentru că poate constitui dovada că nu fac ceea ce 
trebuie. Este important să-şi tempereze această dezamăgire şi să privească în direcţia 
corectă. O karmă neobişnuită cere acum să fie rezolvată în mod brut, poate chiar vulgar, 
prin privaţiuni sau chiar suferinţă, prin marginalizare şi umilinţă pentru a face loc unor 
experienţe cu adevărat valoroase. Aceasta se întâmplă atunci când conştiinţa este puternic 
ataşată de valorile materiale şi aproape că nu-şi mai dă seama că, de exemplu, scopul unei 
rugăciuni sau a unei incantaţii nu este acela de a dovedi apartenenţa, ci de a substitui 
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curentul cosmic, acela care ne împinge spre înainte şi care, uneori, nu se mai dovedeşte util 
nevoilor puternice pe care le avem. 

Privind totul ca pe o lecţie pe care va trebui să o integrăm, descoperim că lumina 
înţelegerii este cea care ne va recomanda azi să fim ponderaţi în declaraţii şi modeşti în 
aspiraţii. 

 
Vineri, 18 mai 

Vineri 18- 5-2012  0:39    Luna(Ari) Sex [Gem] Venus 
Vineri 18- 5-2012  0:44    Luna(Ari) Opp [Lib] Saturn 
Vineri 18- 5-2012 10:25 Mercury (Tau) Con (Tau) Lilith 
Vineri 18- 5-2012 13:03    Luna(Ari) --> Taurus 
Vineri 18- 5-2012 19:17    Luna(Tau) Sex (Pis) Neptune 

 
Pe ultimul segment al zodiei Berbec, Luna se va grăbi să-şi rezolve, în modul ei de a 

fi impulsiv şi direct, multe din cele pe care nu a reuşit să le rezolve ieri pentru că s-a simţit 
mult prea lovită sau izolată. Azi mulţi se vor simţi îndreptăţiţi să-şi dovedească valoare, să-
şi exprime sentimentele, amestecând aceste două direcţii până când aproape că nu vor mai 
şti corect ce este bine şi ce este rău din toate acestea. Confluenţa dintre bine şi rău, pe 
sectorul lecţiilor de viaţă, a discursului, a exprimării la scena deschisă sau a identificării 
materialului corect, a structurii acestuia prin raportarea la ceea ce pare a fi viabil acum, se 
cere sau că este pe val, ne duce, din nou, într-o zonă a muncii, a determinării, a curajului 
de a ridica privirea din pământ pentru a spune adevărul, pentru a rosti un cuvânt interzis, 
pentru a face o apreciere sau a cere un drept ce în ultima vreme a fost interzis. 

Relaţia dintre Berbec, prin intermediul Lunii, de pe ultimul sector al acestei zodii, şi 
a Tarului, prin suportul pe care îl oferă conjuncţiei Mercur-Lilith, ne aduce azi îndemnul 
de a minţi pentru un scop nobil sau de a selecta informaţia în avantajul propriu. Că e prea 
devreme sau că e prea târziu, argumentul folosit pentru a ne scuza este acelaşi, iar 
finalitatea menită să ne confere un statut practic, o nouă imagine, un element stabil pe care 
să-l folosim pentru a ne ridica nivelul de trai sau pentru a ne oferi o uşoară stare de 
confort. 

Asta înseamnă că 18 mai ne poate oferi senzaţia că ne îmbătăm cu minciuni, cu 
adevăruri parţiale, că realitatea, aşa cum ni se înfăţişează azi, nu este decât o plăsmuire a 
minţii, alimentată de nevoia de a vedea totul în avantaj propriu. 

În a doua parte a zilei, când Luna va trece în Taur şi când sentimentele vor fi puţin 
mai practice şi mai aproape de sensul plăcut şi stabil spre care aspirăm ne vom simţi 
invadaţi de o forţă specială, cea care ne va spune că siguranţa ne este oferită de forma şi 
gust, de culoare şi atingere. Asta înseamnă că indiferent dacă suntem încurajaţi sau 
dezamăgiţi vom dori să petrecem, să ne simţim bine, să călătorim cu mintea spre un tărâm 
imaginar, pe care să-l îndrăgim cu toate că ştim cât de ireal este. 

 Această dinamică reprezintă şi un îndemn la a gusta din puterea şi forţa cu care 
oamenii se pun în slujba creaţiei. Că fac bine sau rău, a fi inspiraţi este pentru ei azi 
supremă desfătare, bucuria cea mai mare şi ceea ce le iese pe gură este fabulos. Unii vor fi 
chiar inspiraţi, chiar deosebit de inspiraţi şi prin această nouă calitate devin puternici şi îşi 
uită locul. Cu Luna în Taur (exaltare) şi în sextil cu Neptun (domiciliu) neputând să devină 
planetă mediatoare opoziţie Marte-Neptun, inspiraţia, chiar dacă este la cotele cele mai 
bine, poate deveni un instrument de tortură. Că aceasta este îndreptată spre ceilalţi, prin 
aprecieri, critici, recomandări sau sugestii, ori că este îndreptată spre propria persoană, 
calitatea sa nu ne protejează de conţinutul informaţiilor pe care nu prea vom reuşi să le 
integrăm. 

Prin urmare, 18 mai este o zi a confuziilor de termeni, a definiţiilor pe care le 
elaborăm incomplet, a curajului de a căuta acolo unde nu trebuie şi a deviaţiilor pe care să 
le parcurgem azi că pe alegeri corecte şi săvârşite în cunoştinţă de cauză. 
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Azi credem că putem judeca orice şi, culmea, orice informaţie care ne cuprinde pare 
să-şi găsească locul într-un concept, într-o întâmplare, într-un slogan, chiar dacă 
finalitatea nu era aceea. Dacă, pe de o parte, Luna în Berbec arde acţiunea, ne poate motiva 
să săvârşim totul în mare viteză, dar într-un mod defazat, adică să ne grăbim acolo unde 
este timp şi să lenevim când secundele se scurg împotriva noastră, iar când va trece în Taur 
să avem impresia că totul este clar şi limpede, că viaţa se desfăşoară după reguli precise, că 
este timp din belşug şi pentru a împlini totul nu trebuie decât să ne decidem. 

A ne decide face din această zi un element de divertisment pentru ceea ce va urma, 
chiar dacă vom privi totul azi cu maximă seriozitate. Conjuncţia lui Mercur cu Lilith ne 
poate aduce acum momentul adevărului, clipa în care să spunem ceea ce am gândit cu ceva 
timp în urmă şi nu am reuşit sau ceea ce nu am ştiut despre o situaţie pe care am parcurs-
o. Mesajul face referire la un blocaj, o defecţiune sau o iluzie. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne impune azi să spunem adevărul. 
A spune adevărul înseamnă, nu a căuta jonglerii semantice pentru a substitui înţelegerea 
imediată a minciunii cu fascinaţia misterului, ci a lăsa simplitatea mesajului să treacă prin 
toate structurile fiinţei pentru a impregna iluzia cu ceva din conţinutul său. 

 
Sâmbătă, 19 mai 

Sambata 19- 5-2012  7:45    Luna(Tau) Tri [Cap] Pluto 
Sambata 19- 5-2012  8:19    Luna(Tau) Sex (Pis) Chiron 
Sambata 19- 5-2012  9:32    Luna(Tau) Tri (Vir) Mars 

 
Chiar de dimineaţă, prin împlinirea trigoanelor cu Pluton şi respectiv Marte, Luna 

reconstruieşte o configuraţie numită Zmeu, care, aşa cum se ştie, permite exprimarea unui 
talent printr-o disfuncţie, o opoziţie, un obstacol sau o condiţionare. Faptul că în acelaşi 
interval ea împlineşte şi un sextil cu Chiron nu face decât să confirme că întreaga zi va sta 
acum semnul acestei configuraţii. 

Piramida de pământ pe care Luna cu Marte şi Pluton o realizează va depăşi azi 
cadrul impus de nevoia de stabilitate, cel pe care preocupările anterioare legate de 
gestionarea banului, economia, achiziţia de bunuri sau cel privitor la investiţii sau 
aplicarea unui plan de lucru stabilit în detaliu nu doar în ceea ce privesc etapele, dar şi în 
raport cu refolosirea a ceea ce se produce din aceasta. Oricât de bine sunt aşezate lucrurile, 
faptul că Luna se apropie de gruparea planetelor de pe a doua jumătate a zodiei tur (Lilith, 
Mercur, Jupiter, Soarele), înainte de a ne pune la muncă, ne aduce griji faţă de toate 
acestea, temeri legate de puterea de a le pune în practică sau de a le menţine în sfera 
personală, cel puţin aşa cum au fost până acum. 

Aceeaşi tendinţă de a minţi, de a alimenta un proiect fals, de a schimba, doar de 
dragul schimbării, de a ne construi o nouă dimensiune socială, de a ne face remarcaţi, 
iubiţi, apreciaţi prin modificare, prin schimbare, nu prin transformare ne va impune un 
balans ce va fi văzut mai mult în interior. Zodia Taur, cea care găzduieşte o mare parte 
dintre aceste trăsături nu predispune la balans, nu este un semn schimbător. Atunci când 
acest lucru se întâmplă pe spaţiul ei prin concursul altor influenţe astrale materialul asupra 
căruia se lucrează se erodează rapid şi survine frustrarea, indispoziţia, indiferenţa sau, 
pentru a ascunde toate acestea, lipsa de respect faţă de valori. Pentru a menţine apare o 
înclinaţie spre a vinde şi cumpăra nu la nivelul valorii pe care toate acestea le indica, ci 
prin subevaluare. 

Când doreşti să-ţi menţii un deziderat, un ţel prin această tendinţă de a descinde în 
acţiuni personale puternice, dar impregnate de riscul subevaluării, opoziţia Marte-Chiron 
devine un instrument care poate crea traume. Impulsul de a schimba fără a avea puterea 
necesară, de a modela un caracter deşi acest lucru nu are nicio finalitate, de a încerca o 
revigorare într-un sector nou, într-un domeniu nou, într-o nouă zona a vieţii poate oferi 
acestui efort, acestei drame un nou suflet. Astfel, oamenii au un ţel şi îşi pot găsi noi 
resurse pentru că au pentru ce luptă, ştiu unde doresc să ajungă. 
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Aceasta componentă delicată a zilei, va impregna întregul spectru al acţiunilor: de la 
activităţile casnice, relaţiile superficiale cu societatea, până la deciziile care se iau la nivel 
de stat, de naţiune. 

Prin urmare, în 19 mai experienţele sunt lansate într-o nouă armonie, în acorduri 
noi, pentru noi scopuri ceea ce ne poate aduce o uşoară revigorare a vieţii personale şi ne 
poate încuraja cu speranţe care în prima parte a zilei ne vor părea reale. Azi multe dintre 
lucruri se vor arăta răsturnate, schimbate, răscolite de teamă sau incertitudine, de o eroare 
de gândire nu pentru că ne-ar lipsi informaţiile, ci pentru că deţinându-le realizăm că 
ecoul, efectul utilizării lor nu mai este cel de la începutul săptămânii. Iluzia schimbării îi 
poate păcăli pe unii că a sosit timpul să-şi schimbe garderoba, modul de adresare, cercul de 
prieteni, să lucreze într-un alt domeniu, într-un alt registru. 

Acest suflu nou se va manifesta mai puternic în aspectul său înşelător în a doua 
parte a zilei, când Luna se va apropia de Lilith şi când va reedita o parte dintre 
complicaţiile săptămânii anterioare când s-au produs evenimente astrale cu protagonistele 
pe care mâine, 20 mai şi luni, 21 mai le vom întâlni. Asta înseamnă, printre altele, 
coborârea standardului de trai, de lucru, renunţarea la anumite pretenţii pentru a 
soluţiona o problemă. Pentru unii, problema se rezumă doar la confortul familiei, doar la a 
trăi în armonie cu doi, trei oameni din jur şi nimic mai mult. Sunt oameni ale căror decizii 
au ecou asupra diverselor sectoare sociale şi acestora le este azi pus pe umeri decizii care 
nu sunt conforme cu anumite experienţe de viaţă pe care aceştia le au, cu anumite scheme 
care sau dovedit până acum viabile, utile, perfecte. Aceştia pot lăsa impresia de ezitare, de 
neştiinţă, de teamă şi acţiunile lor să fie interpretate greşit. Dacă aceştia trec acum printr-o 
perioadă de evaluare, prin examene, avertismentul acestei zile este cu atât mai important 
pentru că s-ar putea ca întreaga activitate socioprofesională a anului 2012 să depindă de un 
singur răspuns pe care să-l ofere azi. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne dovedi azi responsabili. A privi 
viaţa în mod onorabil, a trăi prin respectul faţă de semeni şi a dovedi răbdare. E important 
să ne amintim azi de celebrul proverb: „Nu tot ce zboară se mănâncă!” 

 
Duminică, 20 mai 

Duminica 20- 5-2012  0:07    Luna(Tau) Con (Tau) Lilith 
Duminica 20- 5-2012  7:36    Luna(Tau) Con (Tau) Mercury 
Duminica 20- 5-2012 15:34    Luna(Tau) Con (Tau) Jupiter 
Duminica 20- 5-2012 18:15     Sun (Tau) --> Gemini 

 
Pe gradul anaretic din Taur, Soarele aduce ca principal element negativ o 

diminuarea a necesităţii de a depune efort, de mişcare, de depăşire a unor obstacole, de a 
analiza sau de a acţiona în vreun fel. De partea cealaltă, Luna şi ea pe ultimul sector al 
zodiei Taur, prin conjuncţiile pe care le împlineşte azi cu Lilith, Mercur şi respectiv Jupiter, 
ne oferă tot atâtea argumente în favoarea lipsei de acţiune sau a lipsei de determinare. Dar 
nu este doar finalul zodiei Taur, ci şi finalul unul ciclu lunar, ceea ce aduce un plus de 
determinare evenimentelor şi o încredere că acele elemente care se apropie de final nu vor 
mai putea fi reeditate. Faptul că aspectele negative par să se încheie aici, par să se apropie 
de încheierea misiunea pe care au avut-o ne conferă încredere şi determinare. Ceea ce este 
dificil şi suntem obligaţi să inserăm vine din ipostazele în care oamenii nu pot separa 
binele de răul, nu pot separa evenimentele constructive, de cele lipsite de sens, nu le pot 
delimita pe cele obiective, de cele născute din dorite egoiste. Amestecându-le pe cele rele 
cu cele bune şi dându-şi acceptul pentru a finaliza ceea ce a instigat sau a provocat 
suferinţa nu procedează corect. Unii vor cere azi garanţia susţinerii sau a aprecierilor, vor 
pretinde pentru aceasta titluri ştiinţifice pe care să le folosească la vremuri de cumpănă. 
Oricât de lucizi am fi, azi nu vom putea şti precis cum vor arăta acele vremuri de cumpănă. 
Tocmai de aceea orice legătură construită acum, pe aceste predispoziţii, orice element de 
siguranţă achiziţionat acum în viitor ar putea să se dovedească extrem de inutil. 
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Este însă clar că tentaţia acestei zile va fi reală, puternică şi va încerca, mai ales în 
prima parte a zilei, să ne acapareze în totalitate. Fie că ne gândim cum să păcălim un 
interlocutor, cum să ne folosim de un anume farmec, avantaj material, sau ascendent dat 
de funcţie, fie că mintea a fost exersată să producă efecte rapid prin atenţie şi focalizare, 
desfăşurarea evenimentelor îşi va divulga programul în timpul nopţii, când Luna şi Lilith 
trec prin conjuncţie. Va fi mai puţin important dacă somnul se va dovedi agitat, dacă visele 
vor trece bariera normalului sau a prevestirii trecând spre bizar, ci va conta determinarea 
pe care mulţi o vor dezvolta fără să fie conştienţi. De dimineaţă acestea vor lua înfăţişarea 
deciziilor sau a speranţelor căutând să înlăture ponderaţia, rezerva, calmul şi să pună 
credit pe evenimente încărcate de un risc major. 

Trecând în Gemeni, Soarele va rupe înţelegerea pe care o va avea cu trecutul, îi va 
pune pe oameni să-şi încale promisiunile, să se dezică fără să ofere explicaţii suplimentare 
de ceea ce nu au putut rezolva, de ceea ce a constituit un proiect eşuat sau unul care nu s-a 
încheiat conform aşteptărilor. Se va acoperi acest deficit prin adoptarea unui alt limbaj, 
prin schimbarea mesajului, prin devierea de la sensul adevărat, prin îmbrăţişarea unui 
compromis, acela care nu va face decât să ne întoarcă la situaţia de acum. Nu va dura mult 
până când ne vom întoarce la situaţia lunii mai, maximum jumătate de an, adică un tranzit 
de maximum jumătate de zodiac parcurs de Soare, adică exact timpul necesar pe care îl va 
parcurge Capul Dragonului din poziţia pe care o are acum, la începutul Săgetătorului, până 
pe finalul Scorpionului, în toamnă. 

Avertizarea ne spune că Lilith va sugruma orice şansă şi că a se menţine pe linia de 
plutire reprezintă pentru un individ succesul maxim pe care îl poate obţine. Această Luna 
neagă ne-a compromis vizibilitatea, ne-a întunecat privirea, ne-a pus o pată pe ochi şi pe 
minte în aşa fel încât să credem că este suficient să aruncăm undita în apă pentru a prinde 
un peşte. Schimbări acum se produc, dar cei care iau parte la ele nu simt beneficiul şi nici 
bucuria care se vede din exterior. Tocmai de aceea lansăm invitaţia la a nu ne lăsa păcăliţi 
de unghiul din care privim. Acum, când Soarele îşi schimbă semnul, putem înţelege mult 
mai bine, mult mai clar şi mult mai limpede că schimbările în viaţa personală, în familie 
sau în societate produc un val negativ, o distorsiune în timp care ne va întoarce chiar în 
toamna, nu mai târziu, acolo unde eram acum, în luna mai. 

Pot scăpa de acest val, de acest curent care distorsionează aceia care îşi dedică o 
parte din timpul lor pentru ceilalţi, aceia care se golesc de beneficiul propriu pentru a se 
bucura atunci când acest beneficiu se lipeşte de corpurile de lumină ale celorlalţi. Deci, 
judecând după cum sunt angrenate mecanismele vieţii personale şi cum sunt modelate 
acestea în zonă publică, deducem că puţini vor fi aceia care nu se vor încadra în această 
previziune. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii este o zi ciudată. Pe de o parte vom avea 
impresia că ştim şi înţelegem totul, că ne putem adapta oricăror situaţii, că ne putem 
integra în orice mediu şi că e mai puţin important efortul de vreme ce condiţia şi statutul se 
pot schimba, iar pe de altă ne vom apleca în mod serios asupra problemelor personale care 
au perspectiva cea mai îndelungată, fără ca acum să înţelegem că ne atribuim o sarcină 
incredibil de grea. 

Acest tandem între vibraţiile din prima parte şi cele din a doua parte a zilei vor lăsa 
o amprentă asupra structurii personale erodând încrederea în sine, dar nu acum, ci în 
săptămânile următoare sau cel mai târziu spre finalul lunii octombrie când Axa Dragonului 
va trece prin sectorul care este activ acum. 

În felul acesta, vor exista oameni care îşi vor simţi propriile existenţe încărcate de 
rost, de înţeles, de menire, stabilindu-şi ţinte pe care, din nefericire, nu vor reuşi să le 
atingă. Pentru că ne ocupăm de ceva vreme de impactul pe care-l are Luna neagră asupra 
acestui context ştim că nu este vorba despre iresponsabilitate, ci mai curând de o rătăcire, 
o pierdere a echilibrului psihoemoţional în faţa unei lacomii ce nu poate fi ţinută sub 
control. Despre asta va fi vorba azi, despre lăcomia îmbrăcată în hainele nevoii de relaxare, 
distracţie, destindere, din necesitatea de a schimba tratamentul, modul de adresare, adică 
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de a câştiga un loc privilegiat fără să ne gândim deloc dacă este oportună o astfel de 
mutare. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a medita asupra ideii 
de măsură. Aşa cum bine ştim că deşi trăim în natură şi suntem înconjuraţi de o 
multitudine de lucruri pe care alte fiinţe le consumă, noi nu, la fel să ne gândim că nu tot 
ceea ce ne trece prin minte trebuie în mod imperativ obţinut, nu tot ceea ce ne îmbie cu 
bucurii sau plăceri neobişnuite ne este necesar. 

 
 

Săptămâna 21  - 27 mai 2012 

 
 

Săptămâna 21-27 mai este o săptămână interesantă. Chiar de luni, conjuncţia dintre 
Soare şi Luna situată în punctul de opoziţie cu Junon şi în fereastra conjuncţiei cu Coada 
Dragonului ne introduce într-o nouă dimensiune a vieţii, într-un nou canal de informaţii şi 
ne pune într-o nouă relaţie cu semenii. Chiar de luni înţelegem că întreaga săptămână 
anterioară a fost plină de semne, plină de mesaje care nu vizează reconcilierea, aşa cum ar 
părea, ci o nouă etapă a vieţii un nou mod de a socializa care se poate încheia cu un rezultat 
surprinzător. 

Practic fiecare zi este aducătoarea unui mesaj important, fiecare reprezentând o 
treaptă pe care urcăm pentru a ne apropia mai mult de limita maximă a puterii personale 
ce survine duminică la conjuncţia dintre Soare şi Mercur. Nu este o săptămână care ne face 
să ne gândim la schimbări spectaculoase, ci doar ne îmbină trecutul imediat, poate chiar şi 
cel îndepărtat, cu ceea ce pare să ne rezerve viitorul. Fiind o zonă de trecere dintre două 
perioade, tensiunea zonei de graniţă este inerentă şi pot apărea refuzul categoric, negaţii, 
agresiuni manifestată în faţa unui moment de indecizie în raport cu celălalt. Cercetarea, 
cunoaşterea, apelul la deviza personală, rememorarea unor întâmplări la fel de delicate sau 
penibile pe care le-am depăşit, încrederea în providenţă. 

Faptul că Mercur în această săptămână îşi schimbă semnul nu reprezintă pentru noi 
o realizare prea mare, nici măcar un salt calitativ pentru că rapiditatea cu care se 
deplasează si în Gemeni va face în aşa fel încât nimic din ceea ce doreşte să construiască, 
deşi acum are intenţii eminamente benefice, să nu se poată solda cu un rezultat bun. 

Faptul că acum Soarele se află în careu cu Neptun şi trece şi prin Coada Dragonului 
ni se va înfăţişa ca o perioadă de regret, de cedarea în faţa unei tensiuni, de ridicare a 
elementului inferior deasupra mulţimii pentru a impune acesteia un etalon imperfect ca pe 
unul eminamente benefic. 

Toate aceste ciudăţenii se vor derula cu mare rapiditate, ca şi cum am trăi două vieţi 
în loc de una îndreptându-se spre ziua de duminică, gazda conjuncţiei dintre Soarele şi 
Mercur. 

Per ansamblu, săptămâna este dispusă să ne ofere evenimente care să ne corecteze 
comportamentul, atitudinea, să ne elibereze de o tensiune că şi cum scopul celui mai slab şi 
incompetent dintre noi este să fie în frunte pentru că oricum, în virtutea inerţiei, nu el 
conduce mulţimea, ci mulţimea îl împinge pe un traseu pe care îl ştie foarte bine. Falsa 
putere a liderului aduce acestei săptămâni multe complicaţii şi poate de aceea cea mai 
adecvată recomandare este aceea de a ne sustrage puterii de influenţă până la conjuncţia 
Soare-Mercur de duminică pentru a vedea care sunt direcţiile reale. 
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Luni, 21 mai 
Luni 21- 5-2012  2:05    Luna(Tau) --> Gemini 
Luni 21- 5-2012  2:46     Sun (Gem) Con (Gem) Luna(New Moon) 
Luni 21- 5-2012  2:59    Luna(Gem) Opp [Sag] Juno 
Luni 21- 5-2012  4:53     Sun (Gem) Opp [Sag] Juno 
Luni 21- 5-2012  8:21    Luna(Gem) Squ (Pis) Neptune 
Luni 21- 5-2012 13:13    Luna(Gem) Opp [Sag] Node 
Luni 21- 5-2012 17:12    Luna(Gem) Sex (Ari) Uranus 
Luni 21- 5-2012 21:24    Luna(Gem) Squ (Pis) Chiron 

 
Chiar de la începutul acestei săptămâni, prin conjuncţia dintre luminarii, multe din 

proiectele pe care le-am crezut de mare intensitate, cu o finalitate bună, chiar 
spectaculoase, tind să intre într-un con de umbră, tind să se fragmenteze şi să-şi arate 
adevărata înfăţişare. Azi luminariile împlinesc o conjuncţie înainte de ivirea zorilor, iar 
Soarele în primele două ore din acest nou ciclu trece prin opoziţia cu Junon, punând la 
grea încercare orice tip de relaţie. Luna, abia intrată în Gemeni, schimbă direcţia 
evenimentelor, de pe acţiune pe cuvânt, ajutând în înţelegerea evenimentelor, dar nu şi în 
soluţionarea lor. În această primă zi de Gemeni, Luna atinge opoziţia cu Junon, careurile 
cu Neptun şi Chiron, conjuncţia cu Coada Dragonului şi sextilul cu Uranus. 

Nu putem să ne gândim deloc la aceste evenimente ca la unele sigure, puternice şi 
nici la faptul că separarea pe care o experimentăm acum ar putea avea un succes 
important, dar e important să ştim că prin aceste unghiuri cei care nu au uzat de vibraţiile 
benefice ale fuziunii de forţe care a existat între Soare şi Jupiter, datorită alterării calităţii 
şi a diminuării caracterului benefic al faptelor (Jupiter este încă alterat de Lilith), pot acum 
să aibă parte de puţin noroc. 

Luna nouă de acum ne aduce o confruntare cu adevărul, cu informaţiile pe care le 
bănuiam, le intuiam sau care circulau într-un plan ascuns şi care acum au posibilitatea să 
iasă la lumină. Aceste informaţii, deşi sunt îndreptate în special spre zona profesională, 
spre ceea ce înseamnă practicarea unei meserii şi obţinerea unei remuneraţii, ea loveşte în 
nevoia de stabilitate materială, în acea dimensiune a vieţii care ne face să ne gândim la 
viitor ca la unul menit să ne ofere un trai liniştit, fără griji terifiante, dar şi fără aspiraţii 
complicate. În această săptămână şi implicit azi, informaţia are, ca şi în săptămâna 
anterioară, un caracter duplicitar, tendenţios, lipsit de structura solidă a adevărului. 
Mesajul pe care îl conţine va face deci referire la o stare de fapt a lucrurilor care este privită 
dintr-un unghi negativ sau cel mult subiectiv. Cei care pot privi o problemă din mai multe 
puncte de vedere, din mai multe perspective au acum capacitatea să se adapteze 
complicaţiilor şi să poate găsi relativ repede traseul pe care să se îndrepte în următoarele 
aproximativ 30 de zile. Cei care vor cădea pradă informaţiilor incomplete, motivând 
caracterul lor decisiv, vor avea de parcurs o ipostază de deposedare, de renunţare la o 
calitate, un privilegiu, un obiect şi repunerea în discuţie a unei trăsături pe care cu câteva 
săptămâni în urmă era privită ca o realitate de netăgăduit: schimbarea. 

Dacă din conjuncţia luminariilor înţelegem că un caracter decisiv al unei acţiuni 
acum poate avea consecinţe negative, faptul că acestea se opun azi lui Junon ne va 
complica şi relaţiile de familie, readucând în centrul atenţiei lipsurile cu care doi sau mai 
mulţi oameni au pornit pe un drum. Azi ori acestea sunt uşor remarcate de oameni care nu 
urmăresc acest lucru, ori cineva din anturaj, bazându-se pe o interpretare eronată a 
conjuncturii pe care o parcurgem cu toţii răscoleşte în ceilalţi ceea ce în timp îl va 
compromite şi pe el. Aceasta construcţie relativ simplă, susţinută de unghiurile negative la 
care participă luminariile, devine brusc sancţiune, pedeapsă, greşeală lamentabilă sau 
eroare în ceea ce priveşte o decizie tocmai pentru că această relaţie se suprapune peste Axa 
Dragonului. Orice gând, intenţie, faptă, orice element al comportamentului oricât de 
simplu şi lipsit de importanţă ar fi azi va fi privit disproporţionat, ca printr-o lupă, ca 
printr-o lunetă în aşa fel încât el este adus din trecut sau din viitor în prezent, chiar dacă 
nu este adecvat să se producă aşa ceva acum. 
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Prin urmare, prima zi săptămânii este o zi a faptelor mari, a deciziilor nepotrivite 
cărora li se spune pe faţă o mască reprezentând chipul unei personalităţi marcante. Dacă 
ne gândim că toate acestea ar putea însemna o deviaţie atunci ne va fi uşo să renunţăm al 
calităţile false care ne sunt atribuite azi sau la acuzaţiile nefondate. Jocul dintre bine şi rău, 
tocmai pentru că este susţinut de tandemul luminariilor care îşi împlinesc azi conjuncţia în 
preajma Axei Dragonului ne zdruncină convingerile şi ne lasă impresia că oricât de multe 
s-ar fi schimbat nimic nu pare să fie altfel şi că modificările pe care le-am parcurs nu au 
fost decât simple diversiuni. Pentru cei care trăiesc o viaţă simplă, fără prea multe 
complicaţii, pentru care o deplasare cu metroul, autobuzul sau o plimbare de seară 
reprezintă unica interacţiune cu societatea, cu mediul, cu anturajul, contextul astral al 
acestei zile va lucra la capitolul încredere, sondare, apreciere, reflecţie, evaluare. Pentru că 
evenimente din trecut şi viitor să adună acum în prezent, chiar şi aceste persoane liniştite 
care nu trăiesc viaţa cu intensitate, se simt cuprinse de un sentiment de nesiguranţă în care 
statutul pe care îl au sau cel pe care şi-l văd clar proiectat în viitor cer evenimentului de 
acum o depăşire a limitelor, o extindere a spaţiului pentru a-l face mai încăpător. Asta ar 
putea însemna schimbarea mijlocului de transport, al traseului pe unde își fac plimbarea 
sau, în timp ce-şi îndeplinesc liniştiţi tabieturile, să fie necesară implicarea şi în alte 
evenimente care să îi suprasolicite foarte mult. 

Primele soluţii apar chiar de mâine, când Mercur şi Jupiter se întâlnesc, dar ele nu 
vor putea să reaşeze lucrurile cum erau, ci doar să le prezinte dintr-o altă perspectivă. Este 
important de reţinut că de fiecare dată când Luna trece prin Coada Dragonului suntem în 
postura de a ne autovătăma, de ne face rău singuri, cu gândul, cu fapta sau pur şi simplu 
prin refuzul unei acţiuni, prin refuzul de a accepta că rezultatele unui eveniment nu sunt 
cele pe care le-am aşteptat. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi cumpătaţi. Dacă vom reuşi să 
privim întâmplările acestei zile cu ponderaţie, vom reuşi să acceptăm mult mai uşor un 
rezultat realist care, în trecut, nu a fost privit aşa. 

 
Marţi, 22 mai 

Marti 22- 5-2012  0:17    Luna(Gem) Squ (Vir) Mars 
Marti 22- 5-2012  8:57 Mercury (Tau) Con (Tau) Jupiter 

 
Cu puţin timp înainte ca Mercur să părăsească zodia Taur se împlineşte conjuncţia 

cu Jupiter şi ne îndeamnă să ne punem în aplicare ideile. În primul rând azi vom căuta să 
identificăm principalele probleme sau contradicţii care au dominat spectrul zilei 
anterioare. Azi se va pune problema unui suflu nou, a unei noi deschideri, a unei 
desprinderi de gândirea viciată de teamă pe care ziua anterioară au marcat-o luminariile 
sub influenţa Cozii Dragonului. Puţină îngrijorare mai poate fi văzută şi azi pentru că Luna 
şi Marte se întâlnesc în plină noapte în careu, însă nu se va pune problema că ele să ne 
domine întregul spectru al preocupărilor. Asta înseamnă că prindem putere, suntem 
încurajaţi de persoane din jur, suntem prinşi într-un joc al bucuriilor şi speranţelor pe care 
însă nu vom putea nicicum să le menţinem până la finalul săptămânii. Lilith însă mai 
vizează mesajul Marelui Benefic, asta înseamnă că toate aceste bucurii sunt pe punctul să 
scape de sub control şi să lezeze, nu prin conţinutul lor, ci prin direcţia pe care o lansează, 
prin intensitatea sau lipsa de maturitate mobilizate acum. 

Îndemnul principal al acestei zile se va sprijini deci pe nevoia de a produce o 
schimbare, de a modifica puţin cadrul în care se desfăşoară individul şi de a reuşi prin 
efectele acţiunilor să se combată o parte din nemulţumirile sau chiar relele din ultima 
perioadă. Pentru că Mercur merge prea repede prin Taur, orice încercare de a construi un 
element nou, de a pune baza unei noi colaborări este amestecată printre intenţiile 
săptămânii anterioare. Acum, sub pretextul că se ia contact cu o dovadă, cu un rezultat, cu 
o evaluare finalitatea pe care o presupune genul acesta de acţiune ne va ridica mingea la 
fileu pentru fapte ce se vor consuma în luna iunie. Isteţimea de acum, curajul de a căuta în 
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locuri ascunse, de a duce la lumina idei, de a veni cu un tonus nou acolo unde nu mai exista 
nicio speranţă face din această zi una reuşită, chiar dacă bucuriile nu sunt la înălţimea 
aşteptărilor. Relaţiile cu cei apropiaţi se zdruncină azi datorită unui scop comun, al unui 
proiect care vizează ieşirea dintr-un spaţiu îngust, reinvestire, recalculare. Este însă 
oportun să nu ne facem prea mari speranţe. Nu este timpul necesar pentru a obţine 
rezultate spectaculoase. 

Prin urmare, 22 mai este o zi de complementaritate. Gândul va găsi în jur elementul 
care să-l ajute să se implementeze, iar acţiunea va primi din partea celor implicaţi o 
explicaţie pertinentă. Cu toate acestea, vom avea impresia că multe sunt la limită, atât ca 
timp cât şi ca resurse, că numai un noroc ascuns va face să se soluţioneze, că ajungem la 
destinaţie în timp util sau să finalizeze în vreun fel. Acest noroc este imposibil de controlat, 
mai ales în cazul celor care doresc să-l reediteze, mai ales în cazul celor care nu se pot 
abţine să forţeze mâna destinului. Singurul noroc al acestei zile se va întâmpla o singură 
dată şi nu este obligatoriu să fie spectaculos. Este important să fie văzut acest lucru pentru 
a nu abuza de şansă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti de cuvintele lui George 
Eliot “Prima condiţie a bunătăţii sufletului omenesc este să aibă ceva de iubit; a doua, să 
aibă ceva de respectat.” 

 
Miercuri, 23 mai 

Miercuri 23- 5-2012  0:23    Luna(Gem) Con [Gem] Venus 
Miercuri 23- 5-2012  1:50    Luna(Gem) Tri [Lib] Saturn 
Miercuri 23- 5-2012  2:14    Juno [Sag] --> Scorpio 
Miercuri 23- 5-2012 14:30    Luna(Gem) --> Cancer 
Miercuri 23- 5-2012 20:42    Luna(Can) Tri (Pis) Neptune 
Miercuri 23- 5-2012 23:54     Sun (Gem) Squ (Pis) Neptune 

 
În mersul retrograd, Junon azi intră în Scorpion, adică trece de la primul grad al 

Săgetătorului pe gradul anaretic din Scorpion punând la grea încercare acele relaţii care nu 
au trecut încă testul timpului şi care aduc un plus de agresivitate acolo unde până acum a 
fost puţină linişte. Dar greutatea acestei zile nu vine numai din lezarea acestui asteroid, ci 
şi din împlinirea careului dintre Soare şi Neptun care se tot formează de câteva zile 
încoace. Pe aceste vibraţii Luna trece din Gemeni în Rac aducând zilei un caracter 
duplicitar, prin faptul că susţine instabilitatea şi incompatibilitatea relaţională (e în 
Gemeni când Junon trece în Scorpion) şi apoi încearcă să tempereze punând pe seama 
sensibilităţii sau a dramatismului ceea ce în mod firesc ar trebui să fie soluţionat din 
comunicare, vorbire sau acţiune directă. 

Pe ultimul segment al zodiei Gemeni, Luna se participa la formarea a două aspecte 
benefice: conjuncţia cu Venus şi trigonul cu Saturn. Unind vibraţia a doua planete 
retrograde care, la rândul lor, sunt în trigon, sentimentul de neapartenenţă, al separării de 
o greutate, al rupturii de ceva care se dovedeşte a fi greşit, eronat, imoral, duce la întărirea 
sentimentul că deciziile la scenă deschisă, cele categorice sunt cele care aduc succes şi 
iniţiativă. Întoarcerea spre trecut pentru a descoperi care sunt elementele cele mai grele 
devine un element care ne ajuta azi să ne alegem direcţia, sensul, mobilitatea, să ne 
ajustăm comportamentul şi să ne reglăm doza de orgoliu. Înţelepţii nu uita niciodată să ne 
amintească faptul că greutăţile vieţii au ca principal efect diminuarea dozei de orgoliu, 
renunţarea la pretenţii şi suprimarea aerului de superioritate. Trecând în Scorpion, când 
Lună încă se află în Gemeni, Junon duce la gestionare deficitară a informaţiilor. Totul 
devine grav mai ales când nu înţelegem şi ne pune în postura de a judeca greşit oamenii, de 
a încadra greşit faptele lor şi de a decide în necunoştinţă de cauză doar pentru a ne elibera 
de o tensiune. 

Îndemnul acestei zile vine însă cu un element nou de care nu am mai avut parte în 
această formă anul acesta: din prea multă greutate se trece de partea cealaltă a baricadei să 
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considerăm că problemele de vreme ce nu le simţim nu există. Această desensibilizare 
aduce însă un efect de gol în minte şi în suflet şi o tendinţă de a considera că greutăţile sunt 
amplificate de conştientizare sau de persoanele care ne ajută să înţelegem şi să le 
încadrăm. 

Pe acest fond, careul dintre Soare şi Neptun aduce în primul rând un ecou negativ 
venit din anturaj perceput ca un refuz, ca o instigare la îndoială şi suspiciune, la a nega sau 
a construi un ideal pe care să nu reuşim să-l atingem vreodată pe motiv că avem dreptul să 
ne impunem orice ideal dorim, fără să oferim celorlalţi vreo explicaţie. Libertatea prost 
înţeleasă, pe fondul unei substanţiale orientări spre negaţie sau egoism ne poate motiva azi 
să ne bucurăm, să ne oferim momente de destindere sau încântare, chiar dacă asta 
înseamnă că alţii să sufere din cauza alegerilor pe care le facem. 

Prin urmare, ziua de 23 mai este ziua lui crede şi nu cerceta, însă înţeles într-un 
mod limitat, într-un total dezacord cu perceptele superioare ale gândirii, cu emoţiile 
pozitive sau cu corectitudinea. Azi sunt încălcate promisiuni fără nici cel mai mic regret, fie 
pentru că satisfacţie răzbunării prin refuz este mai mare, fie pentru că perspectiva unui 
succes în viitor ne întunecă judecata. Oricum am reacţiona la bază stă o atitudine egoistă, 
un viciu, o limitare a sentimentului sau gândului în aşa fel încât, chiar dacă negăm, rănirea 
celuilalt, ne produce un ecou de satisfacţie. 

Dacă în timpul nopţii Luna, Venus şi Saturn se întâlnesc unghiuri frumoase, reuşind 
în somn sau prin ceea ce vom face ca acţiune nocturnă să ne împăcăm cu trecutul, cu 
oamenii pe care i-am lăsat acolo, în plină zi evenimentele sunt cu mult mai dificile decât 
ceea ce am crezut de dimineaţă. Unii vor avea impresia că li se induc decizii, că le sunt 
şoptite îndemnuri, că sunt încurajaţi să facă tot felul de fapte pe care în alte situaţii nu le-ar 
fi făcut. Toate acestea sunt epuizante pentru că nu se încadrează în nicio schemă personală, 
dar asupra cărora ne simţim obligaţi să ne apropiem cu toată fiinţa noastră. Această 
înălţare prin suferinţă ne arată locul pe care îl ocupă în această lume. Cei care lucrează cu 
energia, care sunt angrenaţi într-un proces de elevare lăuntrică ştiu că suferinţa este haina 
prezentului, nu imaginea trecutului şi nici a viitorului. A fi în prezent când te bucuri sau 
suferi înseamnă a defila pe un podium, a fi în centrul atenţiei tale, a fi o şoaptă în adierea 
unui vânt, o emoţie despre care toţi ceilalţi vorbesc cu gura larg deschisă sau pe ascuns, o 
ţintă spre care unii nu îndrăznesc să viseze o viaţă întreagă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne refuza dreptul la a trăi viaţa, 
în absenţa lecţiilor lui “bine” şi “rău”, tocmai pentru a ne oferi privilegiul de a ne îmbogăţi 
experienţa acestora. Privind de sus “binele” şi “răul” sunt jucării în mâinile unui copil care 
refuză să-şi vadă vârsta reală în oglindă şi prefera să se joace până la adolescenţă de-a baba 
oarba. Jocurile vieţii ne vin prin respiraţie, iar gândurile reprezintă pentru suflet aerul prin 
care duhul care suntem respiră. 

 
Joi, 24 mai 

Joi 24- 5-2012  5:30    Luna(Can) Squ (Ari) Uranus 
Joi 24- 5-2012  8:34    Luna(Can) Opp [Cap] Pluto 
Joi 24- 5-2012  9:30    Luna(Can) Tri (Pis) Chiron 
Joi 24- 5-2012 10:48 Mercury (Tau) Opp [Sco] Juno 
Joi 24- 5-2012 13:59    Luna(Can) Sex (Vir) Mars 
Joi 24- 5-2012 14:11 Mercury (Tau) --> Gemini 

 
Pe ultimul segment al zodiei taur, Mercur se va grăbi azi să finalizeze ceea ce mai are 

de încheiat şi să se declare învingător. Şi în Gemeni va sta tot atât de puţin, aşa că 
disperare că dacă nu se finalizează azi ceea ce s-a început de două săptămâni nu se va mai 
putea finaliza în condiţii optim este lipsită de temei. În Gemeni Mercur va sta până pe 7 
iunie, la fel de puţin că în Taur şi se va păstra aceeaşi precipitare, aceeaşi lipsă de 
stabilitate, aceeaşi nevoie de a încheia orice demers, indiferent cum. 
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Până să treacă Mercur în Gemeni (domiciliu), acesta are de împlinit o opoziţiei cu 
Junon, iar în fundal Luna împlineşte patru aspecte: careu cu Uranus, opoziţie cu Pluton, 
trigon cu Chiron şi sextil cu Marte. Toate acestea aduc pierdere prin slăbiciune, prin 
încercarea de a încadra o emoţie poziţie într-un cadru nepotrivit, de a explica o emoţie 
pozitivă, de a demonstra ceva în faţa unui auditoriu care nu este capabil să înţeleagă tot 
ceea ce li se prezintă. Se poate vorbi aici despre înşelătorie, dar nu din partea celui care 
oferă informaţia, ci din partea celor care o primesc şi asta anticipând uşurinţa cu care este 
manipulat individul pozitiv care doreşte să-şi depăşească limitele pentru a ajuta. Mintea 
omului, cum se spune în popor, cea de pe urmă, adică cea din finalul tranzitului lui Mercur 
în Taur, este acum vitregită. Pe de o parte, nici cel care o prezintă nu înţelege că oportun 
acum este să se oprească şi să adopte tăcerea sau nonacţiune, iar pe de altă parte, nici cei 
care primesc nu sunt capabili să facă un minim de efort să pună deoparte ceea ce nu înţeleg 
pentru timpuri când capacitatea lor de înţelegere s-ar putea cizela puţin. Cu Luna în 
domiciliu şi Mercur într-un semn practic, dar parcurs prea rapid, emoţiile azi scapă de sub 
control şi se aruncă de-a valma pe stradă. Cine va putea le va prinde pe cele pozitive, cine 
nu, se va alege cu cea ce poate, cu ceea ce este capabil să observe. 

În plan al concretului, Luna din Rac aduce tulburări în circulaţia informaţiilor, 
blocarea impulsului nervos sau expunerea individului la un eveniment, poate chiar 
accident. A parcurge o opoziţie Mercur-Junon înseamnă a fi împotriva tuturor sau a primi 
din partea anturajului remarci negative pe situaţii concrete. Că ele fac referire la valorile 
materiale sau elemente desprinse dintr-o conversaţie sau că vizează idei, principii ori 
deziderate, toate acestea au asupra individului un impact negativ pentru că răspunsul său, 
cel care ar fi trebuie să fie asimilat de anturaj, este întâmpinat cu opoziţie, reticenţă. 

Trecerea lui Mercur în Gemeni este un element benefic, deşi nu va fi pozitiv în 
deplinătatea sa. Ştim că în Gemeni, Mercur ocupa poziţia cea mai avantajată, având parte 
de o mare mobilitate incitând la diversitate, pluralism. Strălucirea lui Mercur din Gemeni 
va fi însă umbrită de faptul că deplasarea sa prin domiciliu va fi foarte rapidă. Se pun 
condiţii, oamenii nu le respecta, se stabilesc termen, nu sunt luate în considerare şi se 
încearcă, prin metode mai puţin corecte, neortodoxe, ascunse deplasarea interesului de pe 
zonă publică spre un sector particular ce ar putea produce efecte benefice pentru un grup 
restrâns de indivizi în viitorul apropiat. Cu alte cuvinte “unele animale sunt mai egale 
decât altele”. 

Prin urmare, ziua de 24 mai se va prezenta ca o furtună, ca un individ care declara 
război tuturor şi nu se ascunde deloc să se expună în public, să strige nemulţumirea şi să 
invoce scuze în favoarea acţiunilor sale. Judecând după faptul că o planetă individuală este 
vedetă în această zi nu este  exclus ca un individ, că persoană, ca mesager, nu ca funcţie, să 
reprezintă un element esenţial în spectacolul social. 

Prima parte a zilei va fi, deci, animată de dorinţe intense, complicate, de frământări 
care nu sunt afişate deschis, dar care se pot ascunde în spatele altora pe care le va scoate la 
înaintare. Este greu de controlat această pornire de a ascunde esenţialul, dar acesta va fi 
îndemnul de acum şi nu din laşitate, ci dintr-o anume intuiţie în faţa a ceea ce luna iunie 
ne va aduce. Se poate vorbi azi despre tipar, despre scheme, însă doar ca ideea pentru că 
ele nu vor putea fi puse în aplicare pentru ca şi în domiciliul său Mercur se grăbeşte foarte 
tare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a medita azi asupra ideea de 
schimbare. Mobilitatea nu trebuie să indice neapărat schimbare, şi împlinire, acumulare 
rapidă de pe mai multe planuri, însă cei care nu dispun de o structură flexibilă vor primi 
vibraţiile acestei zile cu o mare greutate. 
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Vineri, 25 mai 
Vineri 25- 5-2012  1:36    Luna(Can) Sex (Tau) Lilith 
Vineri 25- 5-2012 12:44    Luna(Can) Squ [Lib] Saturn 
Vineri 25- 5-2012 17:33    Luna(Can) Sex (Tau) Jupiter 
Vineri 25- 5-2012 23:56    Luna(Can) Tri [Sco] Juno 

 
Luna împlineşte azi patru aspecte (sextil cu Lilith, careu cu Saturn, sextil cu Jupiter, 

trigon cu Junon) răspândite pe tot parcursul zilei ceea ce aduce intervalului un element 
dinamic, de voinţă, de tenacitate, de a demara proiecte ample, imposibil de finalizat, dar cu 
elanul şi îndrăzneală celui care doreşte să mute munţii din loc. Există o scurtă întâmpla 
veselă care poate exemplifica această construcţie astrală: un grupa de chinezi, muncitori 
destoinici într-un şantier, li se comunică de către şeful lor - ”Tovarăşi, mâine vom muta 
acest munte de aici în partea cealaltă!”. “Şi de la amiază încolo ce facem?” a venit o 
întrebare din partea unuia dintre muncitori. 

Cu acest gen de atitudine ne vom confrunta azi şi pe un asemenea determinism vom 
avansa ipoteze care mai de care mai îndrăzneţe. Implicarea ulterioară în derularea etapelor 
va lăsa de dorit, însă azi suntem motivaţi să ne implicăm în tot ceea ce vine spre noi. 

Fiind vorba despre Lună şi despre o înclinaţie spontană spre melancolie, spre 
cultivarea sentimentelor, indiferent de calitatea lor, multe dintre cele pe care le vom face 
azi vor fi atinse de eroare. Chiar dacă unii vor greşi, ambiţia de a se ridica la nivelul 
aşteptărilor îi va face să ignore orice avertisment care ar veni verbal sau nonverbal din 
anturaj. Evenimentele pe care Luna le va selecta ţin de relaţiile cu societatea, de 
documente, procese, de hotărâri care se iau în raport cu ceea ce poate aduce oamenilor 
câştigul cel mai important sau pierderi majore. Tocmai pentru că este vorba de Luna din 
domiciliu câştigurile şi deprinderile au un scop sufletesc. Dacă acumulările materiale 
înseamnă şi un mod de a motiva entitatea să se deschidă către alte categorii sociale atunci 
careul Luna-Saturn din mijlocul zilei aduce o pierdere pe care o parcurge un apropiat ce va 
fi privită de cel privilegiat ca un avertisment din partea destinului. Luând aminte la 
învăţămintele din capitolul “Aşa nu!” oamenii se vor motiva să fie azi mai eficienţi şi vor fi 
dispuşi să muncească mai mult, să cugete mai mult, să aprecieze mai mult efortul celor din 
jur, însă doar ca lecţie de viaţă. 

Prin urmare, 25 mai este o zi de apropiere de înţelesul faptelor, de ceea ce poate fi 
periculos în anturaj sau de ceea ce poate compromite o carieră sau efortul depus într-un 
demers. În cele mai multe din cazuri mintea se îndreaptă spre a obţine ceva concret, spre a 
rezolva un demers sau a pune bazele unei colaborări. Azi doar se discută, doar se stabilesc 
condiţiile sau doar se obţine documentaţia.  

Pentru a ridica stacheta, pentru a impune rezultate mai bune acolo unde se lucrează 
se va căuta o scuză. Aceasta este legată de un disconfort relaţional, de o dispunere 
deficitară în raport cu un subiect sau un obiect spre care tind doi sau mai mult oameni. 
Această relaţie ce s-a consumat în trecut poate veni acum cu o motivaţie, cu o schemă, cu o 
construcţie, cu o direcţie de care oamenii să uzeze azi. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne face o analiză serioasă asupra a 
ceea ce dorim să întreprindem şi să nu cădem prada trecutului. Ceea ce s-a consumat a 
avut un motiv şi a readuce în prezent ceea ce cândva s-a întâmplat înseamnă a funcţiona cu 
un deficit de imagine, de putere sau chiar de înţelegere. 
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Sâmbătă, 26 mai 

Sambata 26- 5-2012  0:36 Mercury (Gem) Squ (Pis) Neptune 
Sambata 26- 5-2012  1:11    Luna(Can) --> Leo 
Sambata 26- 5-2012  5:07     Sun (Gem) Opp [Sag] Node 
Sambata 26- 5-2012  8:31    Luna(Leo) Sex (Gem) Mercury 
Sambata 26- 5-2012 11:09    Luna(Leo) Tri [Sag] Node 
Sambata 26- 5-2012 11:40     Sun (Gem) Sex (Leo) Moon 
Sambata 26- 5-2012 15:43    Luna(Leo) Tri (Ari) Uranus 
Sambata 26- 5-2012 23:22 Mercury (Gem) Opp [Sag] Node 

 
La fel ca şi în ziua anterioară, azi parcurgem o etapă a confirmărilor. Mercur şi 

Neptun se întâlnesc într-un careu la începutul zilei pentru că la finalul ei Mercur să treacă 
prin Coada Dragonului. Între acestea, Luna trece din Rac în Leu, iar Soarele împlineşte o 
conjuncţie cu Coada Dragonului. Privind contextul acestei zile prin vibraţiile pe care 
planetele le lansează acestei săptămâni, înţelegem că totul va părea un joc al iluziei, al 
bunăvoinţei, al deschiderii, al teatrului, al teatralizării bazându-se pe drama umană şi pe 
exprimarea complicată a sentimentelor. 

Se poate vorbi azi despre o dinamică a valorilor personale, egoiste, despre ceea ce ne 
doare cel mai tare, despre orgoliul strivit, călcat în picioare, despre acele elemente de 
comportament care nu au fost corecte şi pe care societatea acum le sancţionează. Este 
adevărat că metodele folosite azi nu sunt cele mai bune. O greşeală nu este sancţionată 
prin raportarea ei la o valoarea superioară, ci este sancţionată cu o greşeală şi mai mare. 
Adică putem lua contact astăzi cu abuzurile, cu greşelile de abordare în aşa fel încât 
greşelile de concepţie, de gândire şi comportament, mai ales acelea care nu sunt vizibile 
printr-o mişcare sau o manifestare într-un anumit sens, vor părea complet nevinovate. 
Chiar dacă anterior acestea ne-au speriat cu perspectiva lor faptul că astăzi va exista ceva 
mai mare, mai rău, mai complicat, decât ce a fost de la începutul săptămânii şi până acum 
ne va face pe noi să credem că întotdeauna pentru orice pește va exista un peşte mai mare. 
Dacă gândirea, raţionamentul, mobilitatea ideilor vor trece azi prin momente extrem de 
dificile, în special prin careul lui Mercur cu Neptun şi apoi prin conjuncţia lui Mercur cu 
Coada Dragonului, sentimentele, cele care au fost vitregite de la începutul săptămânii şi 
până acum, vor comporta o uşoară modificare de registru. Adică, oricât de rău va fi astăzi, 
oricât de dificile vor fi evenimentele acestei zile, palmaresul faptelor, discuţiile, aprecierile, 
chiar manifestările în sine vor fi exemplare. 

Lăsăm în urmă un careu între Luna şi Saturn (împlinit ieri) şi avem de parcurs 
astăzi un sextil dintre Lună şi Mercur, un trigon dintre Luna şi Capul Dragonului, un sextil 
între luminarii şi un trigon dintre Luna şi Uranus. Toate acestea între două aspecte foarte 
dificile pe care le împlineşte Mercur (careu cu Neptun și conjuncţie cu NS) asta sună a 
experienţă de viaţă, a morală ca în fabulă “Corbul şi vulpea” a lui La Fontaine când corbul 
numai poate de orgoliu, iar vulpea dă pe dinafară de prefăcătorie sau cum s-ar spune în 
popor “s-a întâlnit tusea cu junghiul”. 

Ceea ce facem azi, indiferent că este rău sau bine, că ne încântă sentimentele sau ne 
umileşte devine un element important faţă de destin, asta nu la modul general, nu prin 
implicarea acelui destin care se extinde de-a lungul unei existenţe, ci acel segment al 
destinului care se manifestă acum în această perioadă, adică în anul 2012. Acest destin 
vizează comunicare pe orizontală şi pe verticală, înţelegerea practică a contextului pe care-l 
parcurgem acum şi identificarea celor mai bune şi corecte mijloace prin care fiinţa este 
pusă în valoarea. Asta înseamnă compromis, dar şi o uşoară disimulare. 

Atunci când Soarele trece prin conjuncţia cu Coada Dragonului pentru că acest 
eveniment se produce pe semn de aer nu avem parte de evenimente prea negative. Zodia 
Gemeni aduce o volatilizare a problemelor, o teatralizarea a durerii, o preschimbare a 
acestora în aşa fel încât tot ceea ce este complicat şi dureros să fie prezentat într-un mod 
artistic, dramatic să sune asemenea unui vers sau asemenea unei operete. Ceea ce reuşeşte 
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ziua de sâmbătă să aducă prin aceste conjuncturi reprezintă de fapt o sinteză a întregii 
săptămâni. Pe de o parte, Soarele prin opoziţia cu Capul Dragonului şi, prin apropierea pe 
care o comportă faţă de Mercur, ne aduce din nou în centrul atenţiei careul, încă activ 
dintre Soare şi Neptun, iar de partea cealaltă, tocmai pentru că sunt implicate luminariile, 
ne aduce un preambul la evenimentul zilei de mâine, conjuncţia Soare-Mercur în cazimi. 
Astăzi Soarele și Mercur se află la o toleranţă mai mare de jumătate de grad, adică Mercur 
va fi “ars de Soare”, asta înseamnă că orice mobilitate mentală, orice idee, gând, iniţiativă, 
orice plan, orice demers are nevoie de o confirmare, de o validare, de o aprobare din partea 
unei autorităţi sau, într-un cadru restrâns, are nevoie de o validare din partea personalităţi 
sau a capului familiei. Acest element poate soluţiona multe probleme atunci când se va 
pune probleme vieţii de familie. Când se va pune problema deciziilor într-un cadru extins 
viaţa trece prin ipostaze complicate. Asta înseamnă alegerea unui drum dificil, 
compromiţător, poate chiar un drum pe apă (Neptun în Peşti) sau poate folosi un traseu 
informatic, un mail, un mesaj transmis prin site-urile de socializare sau prin aplicaţii de 
chat (Mercur în Gemeni). Toate acestea ajutând la o mai bună înţelegere a anturajului prin 
mobilizare. Este lesne de înţeles că se va pune problema flexibilităţii, a mobilităţii pe care 
trebuie să le folosească un individ atunci când trebuie să folosească o informaţiei un 
instrument, un bun. 

Pentru că suntem în aplicaţia conjuncţiei dintre Soare şi Mercur, dar nu suntem în 
intervalul cel mai favorabil, ci doar în acel segment în care Mercur este “ars de Soare", 
toate aceste îndemnuri centrate pe personalitate, pe de o parte provocate de trecerea Lunii 
în Leu, iar pe de alta provocate de Soarele din Gemeni, au ca scop bulversarea individului, 
încadrarea lui într-o schemă greşită, fără a i se spune acest lucru. Cei care lucrează cu 
energia, care sunt angrenaţi într-un proces de elevare spirituală ştiu ce înseamnă să fii 
îndrumat greşit, fără să ţi se spună, ştiu ce înseamnă să fii învăluit de minciună, de 
fariseism, de greşeală şi să nu ai nici măcar un instrument la dispoziţie de care să te 
foloseşti pentru a te proteja. 

Prin urmare, ziua de 26 mai este una de încercarile socio-comportamentale însă nu 
este o zi atât de grea pe cât ne îndeamnă aspectele care se împlinesc azi la grad perfect. 
Combinaţia dintre acestea ne sugerează faptul că se realizează o selecţie a evenimentelor 
trecute. Se caută un răspuns prin conjuncturile pe care le-am avut în trecut, prin 
personalitatea pe care am dezvoltat-o şi, aşa cum ni s-a întâmplat şi ieri şi alaltăieri şi 
evident de-a lungul întregi săptămâni, nu reuşim să extragem nimic concret. Deşi 
observăm că mesajul planetelor astăzi este altul, decât cel pe care l-am experimentat de 
luni până joi inclusiv, când Mercur se afla în Taur, evenimentele nu par să fie diferite. 
Oamenii se tem astăzi de ceea ce ar putea gândi la adresa semenului, la ceea ce i s-ar putea 
imputa semenului, la ceea ce ar putea construi împotriva unui apropiat însă nu se gândesc 
deloc sau aproape deloc la ceea ce ar putea face împotriva propriei persoane.  

Luna în Leu face trimitere azi la propria persoană, la valorile şi la ceea ce 
construieşte individul însă celelalte aspecte pe care le realizează planetele, respectiv 
Mercur, Neptun, Soarele şi Axa Dragonului, ne îndeamnă să ne îndreptăm atenţia spre 
zonă publică. Adică să considerăm că pentru ceea ce se întâmplă nu suntem noi vinovaţi, ci 
anturajul, structurile sociale, administraţia publică, justiţia, poliţia, politica, învăţământul 
sau un grup de indivizi care par să fie implicaţi azi în demersuri obscure. 

Nu este o zi în care să luăm decizii importante deşi tot ceea ce ni se întâmplă ne 
îndeamnă în această direcţie. Trebuie să fim maturi, lucizi şi să primim aceste evenimente 
cu maturitate. Doar pentru faptul că Soarele trece prin Coada Dragonului (întâlnirea cu 
pedeapsa adică întâlnirea cu evenimentele nerezolvate din trecut) nu înseamnă că suntem 
şi vinovaţi de ceva anume. Un anume eveniment care s-a consumat în trecut a depins de 
multe variabile nu doar de propriul factor de decizie. Eroarea celorlalţi, celelalte elemente 
care au participat la elaborarea deciziei sunt la fel de vinovate, iar acestea astăzi nu vin în 
prezent. Cine se va lăsa impresionat de faptul că acuzaţiile sunt reale şi le va însuşi şi în 
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felul acesta îşi va semna decăderea chiar dacă ea nu se bazează pe nimic real din ceea ce s-
ar putea manifesta în prezent. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea ce a ne impune să nu 
luăm în serios absolut nimic din ceea ce ni se întâmplă azi. Oricât de real şi decisiv pare, 
evenimentele acestei zile sunt înşelătoare. 

 
Duminică, 27 mai 

Duminica 27- 5-2012 11:13    Luna(Leo) Squ (Tau) Lilith 
Duminica 27- 5-2012 14:19     Sun (Gem) Con (Gem) Mercury 
Duminica 27- 5-2012 16:56    Luna(Leo) Sex [Gem] Venus 
Duminica 27- 5-2012 21:06    Luna(Leo) Sex [Lib] Saturn 

 
Ultima zi a săptămânii este o zi duplicitară. Nu datorită faptului că fiecare individ s-

ar putea confrunta cu o mare varietate de oportunităţi sau direcţii şi să fie dispus să aleagă 
între două dintre acestea contrarii, ci pentru că ea se manifestă într-un mod mult mai 
amplu şi mai complex. Această duplicitate vizează mai mult relaţiile socio-
comportamentale şi mai puţin persoanele. Asta înseamnă că individul va alege una dintre 
cele două tabele (ori va fi pozitiv, ori va fi negativ) şi îşi va folosi întregul spectru al faptelor 
sale în direcţia pe care a ales-o. Pentru că astăzi se împlineşte o conjuncţie între Soare şi 
Mercur, una destul de importantă, însă în separaţia careului dintre Lună şi Lilith, multe 
din evenimentele acestei zile, după ce se vor consuma vor fi încadrate în categoria “N-am 
ştiut că se va întâmpla aşa!”. 

Conjuncţia dintre Soare şi Mercur aduce azi un eveniment important al anului 2012. 
Întâlnirea celor două planete pe zodia Gemeni nu este deloc un lucru simplu în primul 
rând pentru că Mercur în Gemeni este domiciliu şi, anul acesta, se deplasează foarte 
repede prin aceste semn, iar Soarele acum, din punct de vedere karmic se află într-o zodie 
care îi primeşte cu braţele deschise pe cei care decad din zodia Leu. Fuziune dintre cele 
două elemente (valorosul şi decadentul), face din această zi una a extremelor. Nu este de 
mirare că este o zi atât de importantă pentru anul 2012 pentru că 2012 este un an al 
extremelor. 

Această conjuncţie dintre Soare şi Mercur în Gemeni, renumită în astrologie pentru 
că favorizează inteligenţa, este însă un elemente care poate fi folosit atât pozitiv cât şi 
negativ, constructiv, dar şi distructiv. Ceea ce azi animă sau incită capacitatea de a folosi 
conexiuni, de a utiliza cunoştinţele într-un mod eficient rămâne pentru oameni o 
necunoscută. La fel se va întâmpla şi cu această conjuncţie de astăzi multe din 
evenimentele pe care le resimţim în această zi vor deveni o necunoscută. 

La 11:13 Luna şi Lilith se întâlnesc într-un careu ceea ce înseamnă că startul acestei 
zile, calitatea inteligenţei pe care suntem tentaţi să o utilizăm este una negativă, bazată pe 
nemulţumiri, traume, frustrări, pe teamă de sărăcie, ignorare şi de asemenea toate acestea 
vor reuşi, în loc să ducă spre o creştere personală, să ne îndrepte spre ignoranţă. Aspectul 
inteligenţei va lua, în a doua parte a zilei, înfăţişarea unui eveniment concret. Prin 
împlinirea celor două sextile Luna-Venus şi Luna-Saturn se construieşte pe cer un triunghi 
minor cu Luna planeta focar. Asta înseamnă că inteligenţa va căpăta o dimensiune 
practică, totuşi nu trebuie să ne pripim pentru că vedem pe cer o asemenea configuraţie, 
Venus şi Saturn sunt planete retrograde şi oricât de bine intenţionată ar putea să fie Lună 
în calitate de Planeta-focar mesajul său egoist, egocentric, se bazează pe faptul că Venus 
din Gemeni ne convinge că nu există o viaţă liniştită prin implicarea emoţiilor, iar Saturn 
retrograd din Balanţă ne convinge că nu există o viaţă liniştită pe baza convenientelor şi 
înţelegerilor armonioase. Asta înseamnă că viaţa pe care o considerăm ideal, acea parte a 
vieţii asupra căreia noi ne îndreptăm astăzi cu toată puterea şi toate speranţele este una 
iluzorie. Este adevărat iluzorie s-a dovedit încă de la începutul zilei, când au apărut primele 
raze al acestor speranţe, însă în a doua parte a zilei toate acestea îşi vor construi un contur. 
În felul acesta, ziua de 27 mai chiar dacă va conţine o conjunctei dintre Soare şi Mercur 
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calitatea ei, într-o mare proporţie, se poate îndrepta spre un compromis, o eroare de 
gândire, o alegere egoistă care poate însemna separarea de întreg şi descinderea într-o 
serie de acţiuni care pot să vizeze consumul personal, epuizare şi nu consumul din zonă 
publică. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne aduce evenimente prin care să ne oferim o 
formă de plată, una gratuită sau una care să îndatoreze la rândul ei pe altcineva Asta 
înseamnă realizarea unui serviciu, unul chiar dificil de realizat, implicarea în acţiuni care 
nu au nicio finalitate pe viitor, dar astăzi ni se par cele mai bune soluţii. Cu toate că astăzi 
Soarele şi Mercur se întâlnesc într-o conjuncţie foarte strânsă (cazimi), iar Mercur se află 
încă în conjunctei cu Coada Dragonului, deci şi Soarele se află în aceeaşi fereastră, 
evenimentele acestei zile nu vin pentru a ne bucura, ci vin pentru a compensa ceva, pentru 
a oferi o formă de plată, de recompensă, pentru a aduce lumină într-o situaţie neclară 
pentru a ne încuraja să ne desprindem de un anturaj care, după careul Lună-Lilith de la 
începutul zilei, se dovedeşte a fi compromiţător. 

Cei care lucrează cu energia sau sunt angrenaţi într-un proces de elevare spirituală 
vor considera că această zi este una de morală, vor înţelege multe în cele ce li s-au 
întâmplat de-a lungul săptămânii, fără să aibă un răspuns concret. Vor înţelege pentru ei, 
pentru familiile lor, pentru anturaj, pentru grup, pentru cercul de prieteni. Prin ceea ce 
înţeleg, vor considera că este mult mai important să-ţi iubeşti prietenii, decât să-ţi respecţi 
duşmanii, pentru că oricum ceea ce facem azi nu contează. Un înţelept va considera că este 
important să-ţi iubeşti prietenii şi este la fel de important să-şi respecţi duşmanii, însă azi 
înţelepţii nu vor ieşi la lumină. Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea 
de a respecta părerea celuilalt, de a reuşi să ne racordăm la mesajul celuilalt pentru a 
înţelege ce avem în comun cu aceştia. Elementul care reprezintă legătura dintre cele două 
persoane reprezintă, de fapt, indiciul pe care îl primim din partea destinului referitor la 
nivelul pe care-l avem în această perioadă. Indiferent că unii consideră că sunt cu adevărat 
nedreptăţiţi de soartă ca se situează sub limita supravieţuirii, că îndură prea mult, că 
suferă prea mult sau că sunt privilegiaţi de soarta şi că au şansa şi noroc pentru că nu 
suferă fizic cu toţi suntem supuşi aceloraşi îndemnuri de a construi ceva valoros cu toată 
fiinţa, cu toată forţa şi determinarea de care suntem în stare. Întregul context al acestei 
perioade ne îndeamnă spre înţelepciune, că suntem conştienţi că suferim sau nu trebuie, 
nu la modul imperativ, ci privit ca o invitaţie, să acordăm evenimentului social o 
importanţă pe măsură intensităţii lui. O durere dacă nu este azi majoră, nu are în spatele ei 
un eveniment major care să o provoace, o bucurie dacă nu este majoră nu are un context 
astral important care să o susţină. Tocmai de aceea este important să căutăm în această zi 
ceea ce este amplu, magnific, puternic şi copleşitor. 

 
 

Săptămâna 28 mai - 3 iunie 2012 

 
Săptămâna 28 mai - 3 iunie 2012 este o săptămână de graniţă. Încheiem un interval 

important, cel al lunii mai, şi intrăm mai stângaci, mai agresiv, unii mai relaxaţi, în 
vibraţiile lunii iunie. Luna nu are în această săptămână un tranzit neobişnuit, ea 
parcurgând de la ultimele grade din Leu până la primele grade din Săgetător, reuşind să 
împlinească aspecte importante cu planetele din Gemeni, dar şi să se constituie ca un 
fundal important pentru aspectele pe care Mercur şi Soarele le vor împlini în această 
săptămână. 

Fiind o săptămână de graniţă putem să considerăm că primele zile ţin încă de 
vibraţiile lunii mai, cele care ne îndeamnă spre dezvoltare personală, iar ultimele ţin de 
dinamica socială important a lunii iunie, cea care ne va aduce schimbări importante în 
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viaţa personală. Ceea ce vom înţelege în această săptămână ţine mai mult de viaţă 
personală cu toate că vom fi invitaţi să acţionăm pe zonă publică cu determinare, implicare 
şi pe alocuri vom fi nemulţumiţi de presiunea pe care societatea, anturajul o exercita 
asupra individului. Pentru că se face trecerea de la o perioadă la alta şi nu oricum, de la 
una de învăţătură la una de exercitare a unui talent sau a unei meserii, înţelegem că de fapt 
realizările lunii iunie ale acestui an se bazează foarte mult pe deciziile pe care le-am luat în 
luna mai. Marile realizări ale lunii iunie nu vin şi nu se consumă din nimic. Ele se bazează 
foarte mult pe ceea ce am gândit şi ales în luna anterioară şi finalitatea lor va depinde mult 
de calitatea acestor decizii. 

Chiar dacă unora li se va părea că doar presupun, că se aşteaptă ei cumva că ordinea 
lucrurilor să fie într-o anumită direcţie, dar nu se ştie concret, atunci când concluziile pe 
care le emit se bazează pe schimbări de situaţie, de registru comportate în luna mai, dar şi 
deopotrivă pe realizări mici, atunci ideile pe care le emit despre evenimentele ce urmează 
să se întâmplă în luna iunie sunt perfecte adevărate şi nu se vor dovedi a fi speculate, ci 
anticipate. Această săptămână reprezintă cheia multor desprinderi, înţelegeri şi poate 
deveni şi spaţiul în care să se consume foarte multe regăsiri lacrimogene. Prietenii care nu 
s-au văzut de mult timp aleg să se întâlnească acum, oameni care nu s-au înţeles doresc să 
se împace, să cadă la o înţelegere, doresc să uite ce a fost în trecut şi să îngroape securea 
războiului. Că sunt sau nu sinceri în sentimente rămâne de văzut. Cei mai mulţi dintre ei 
nu vor fi, dar important este rezultatul practic. Începem şi terminăm săptămâna cu 
atingerea pe care ne-o conferă tranzitul Lunii prin Fecioară şi respectiv Scorpion, adică 
prin zodii practice. În această săptămână vom fi practici chiar şi atunci când îi lăsăm pe 
ceilalţi să creadă că visăm. Visul are o componentă practică, fie prin alegerea sa, fie prin 
elementele din care se compun sau prin etape pe care le presupune desfăşurarea sa. Cei 
superficiali care văd în vis un element desprins de realitate, aproape de iluzie, mai ales în 
această săptămână, se vor înşela. 

Din fericire nu va fi o săptămână atât de grea aşa cum ne-am obişnuit de la 
începutul anului încoace, chiar dacă nu putem să identificăm o zi anume în care binele să 
fie mai abundent. Per ansamblu evenimentele acestei săptămâni sunt orientate către 
aspectul benefic şi reuşesc să ne încurajeze spre a face fapte bune. Unele din datorie, altele 
din obligaţie, dar şi de a declanşa o serie de acţiuni cu caracter benefic de care nu vom fi 
conştienţi în totalitate, pe care cel mult le putem intui şi care vor atinge caracterul lor 
decisiv în ultima din săptămânii. În ziua de duminică decidem dacă mergem sau nu alături 
de cel pe care le-am ales, de planul pe care-l preferăm, de dezideratul pe care suntem 
tentaţi să-l folosim acum de idealul în care suntem obligaţi acum să credem. Avertismentul 
acestei săptămâni este acela de a lua totul în serios, tot ce ţine de relaţia cu societatea, 
anturajul, grupul, dar în ansamblu, să privim totul în ansamblul său nu prin evenimente 
mici, nu prin detalii. Lucrurile mari sunt cele care contează în această săptămână, detaliile 
ne fac să ne risipim o şansă de care am putea beneficia acum. 

 
Luni, 28 mai 

Luni 28- 5-2012  2:35 Mercury (Gem) Sex (Ari) Uranus 
Luni 28- 5-2012  2:54    Luna(Leo) Squ (Tau) Jupiter 
Luni 28- 5-2012  6:59    Luna(Leo) Squ [Sco] Juno 
Luni 28- 5-2012  9:05    Luna(Leo) --> Virgo 
Luni 28- 5-2012 14:45    Luna(Vir) Opp (Pis) Neptune 
Luni 28- 5-2012 18:17    Luna(Vir) Squ [Sag] Node 
Luni 28- 5-2012 19:03     Sun (Gem) Sex (Ari) Uranus 
Luni 28- 5-2012 23:15     Sun (Gem) Squ (Vir) Luna(Half Moon) 
Luni 28- 5-2012 23:58 Mercury (Gem) Squ (Pis) Chiron 

 
Începem săptămâna cu un sextil Mercur-Uranus adică prin activarea unui canal 

special cel care ne permite accesul la Eul superior prin cunoaştere şi, de asemenea, cu 
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parcurgerea Lunii a ultimului sector al zodiei Leu. Aici are de împlinit patru careuri (cu 
Jupiter, Junon, Axa Dragonului şi Soarele) pentru că de dimineaţă, la 9:05 Lună să treacă 
în Fecioară. În a doua parte a zilei pe lângă opoziţia cu Neptun şi implicit careul la Axa 
Dragonului pe care le realizează Luna, Soarele are de împlinit două aspecte (sextil cu 
Uranus, careu cu Lună) şi ultimul aspect al acestei zile fiind careul dintre Mercur şi Chiron. 

Întreaga zi devine astfel un element de stabilitate. Chiar dacă Luna îşi schimbă 
astăzi semnul şi ar însemna împărţirea intervalului în două zone de vibraţie, faptul că 
Mercur şi Soarele, care ieri au împlinit o conjuncţie, îşi împart astăzi sextilul cu Uranus, 
Mercur dimineaţă şi Soarele seara, face din această zi un element de sinteză, un instrument 
de folosire a inteligenţei, un element prin care ne vom pune în evidenţă inventivitatea, 
spiritul progresist, capacitatea de concentrare, dar şi tendinţa de a lua totul în glumă. 
Aceasta înseamnă dezvoltarea personalităţii, a inteligenţei, înţelegerea conjuncturilor într-
o lumină nouă şi inerţie socială eficientă. 

Noaptea de duminică spre luni, prin faptul că va conţine trei aspecte dintre care 
unul este benefic şi celelalte două pe care le realizează Luna sunt negative, vine cu un 
mesaj dureros, complicat. Pe de o parte suntem inspiraţi să ne folosim energia prin forţa 
gândului, prin intenţie, prin manipularea energiei, iar pe de altă suntem puşi în situaţia de 
a constata că multe din cele pe care ni le dorim nu pot fi realizate. 

Această inhibiţie, tendinţa de a cere, de a vedea că poţi, că se poate şi de a constata 
că există un context care limitează împlinirea dorinţei, devine în a doua parte a zilei 
strategie, acţiune, forţă, motivaţie. Asta înseamnă că multe din cele pe care le gândim în 
timpul nopţii în a doua parte a zilei vor fi reformulate, implementate, expuse în zonă 
publică în aşa fel încât înfăţişarea lor să fie diferită de ceea ce simte şi trăieşte individul 
care acţionează. Pe principiul “pe dinafară vopsit gardul şi înăuntru leopardul” durerile 
cele mai mari creează astăzi elemente magnifice prin care realizările, voinţa să fie puse pe 
primul lor şi toate acestea să confere evenimentelor o mare amploare. Una trăim şi alta 
facem şi din afară toate acestea vor părea că o simbioză interesantă dintre durere şi 
realizare. Există o idee înţeleaptă care ne spune că suferinţa a stat la baza maturităţii şi 
abia spre finalul zilei vom înţelege foarte clar acest lucru. 

Atât din sextilul lui Mercur cu Uranus, cât şi din sextilul Soarelui cu Uranus se 
desprinde nevoia de independenţă, de curaj de exprimare dincolo de limitele impuse de 
comunicare, forţă fizică, nivel de cunoştinţe, în aşa fel încât ideea de adâncire într-un 
proiect poate lua astăzi înfăţişarea unei devieri. Această deviere poate fi pusă pe seama 
careului dintre Lună şi Axa Dragonului adică să aibă la bază o motivaţie pur emoţională. 
Oamenii sunt constrânşi şi neputând să-şi depăşească această constrângere ajung să judece 
conjunctura socială, evenimentele pe care ar fi trebuit să le aprecieze până acum sau chiar 
valorificarea inteligenţă a unei oportunităţi pe seama unei obstrucţiuni care vine din partea 
anturajului, a societăţii. Este multă confuzie în această înţelegere însă unii vor reuşi să 
găsească soluţii ingenioase şi să-şi valorifice abilităţile şi cunoştinţele. Aceştia sunt cei 
obişnuiţi să-şi folosească voinţa şi ambiţia. Astăzi cei care-şi folosesc voinţă şi ambiţia sunt 
victorioşi însă numai până seara. Seara, când Mercur şi Chiron sunt în careu chiar şi 
aceştia vor avea îndoieli şi nemulţumiri faţă de ceea ce au săvârşit peste zi. 

Prin urmare, ziua de 28 mai este o zi interesantă pentru cei care uzează de forţă, 
care au factorul de decizie în mâini, care doresc să se folosească de un decident, de un 
bagaj de cunoştinţe, de un mijloc de exprimare pentru a atinge un ţel. Prima parte a zilei se 
va dovedi astfel complicată, neplăcută pentru ni se va cere să ne comportăm diferit faţă de 
cum am făcut-o până acum sau să utilizăm informaţii într-un context în care îl respingem 
sau îl dispreţuim. Că suntem rugaţi să mergem la bancă, la magazinul din colţ sau simplul 
fapt că începem o zi de lucru înseamnă pentru unii un chin, o corvoadă, o suferinţă. 
Aceştia, în a doua parte a zilei, vor realiza că lucrurile nu sunt chiar atât de complicate şi 
dificile şi este suficientă puţină mobilizare pentru a depăşi acest impas. Aşa cum lesne se 
înţelege impasul ni se înfăţişează sub forma unui blocaj afectiv, emoţional, sub forma unei 
obturări, a unei blocări în ceea ce priveşte exprimarea sentimentelor sau înţelegerea lor. 
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Atunci când privim toate acestea din perspectivă spirituală putem să ne aşteptăm la 
evenimente care se manifestă brusc, în mod exploziv, dinamic şi care se finalizează într-un 
mod neaşteptat. Dacă privim toate acestea dintr-o perspectivă spirituală totul capătă 
înţeles, până şi nemulţumirea şi durerea ni se înfăţişează astăzi ca mesageri ai 
evenimentelor înscrise în detaliu în karma individului. Am greşit cândva şi acum trebuie să 
plătim. Am făcut o faptă bună în trecut şi acum primi roadele, toate după conţinutul şi 
motivaţia precisă pe care acesta le conţine. Asta înseamnă că ziua de 28 mai, pentru cei 
care doresc să facă o combinaţie între viaţa socială şi cea spirituală, va fi o zi de adâncire a 
gândirii înspre înţelepciune, în a înţelege care este esenţa lucrurilor, care este calitatea 
umană cu care se lucrează, cum sunt oamenii care ne ies în cale şi ce trebuie să facem cu ei. 
Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că dincolo de 
cuvinte există o intenţie, dincolo de intenţie există o atitudine şi prin combinaţia acestora 
astăzi oamenii reuşesc să construiască ceva frumos, special şi interesant sau să distrugă. 

 
Marţi, 29 mai 

Marti 29- 5-2012  1:16    Luna(Vir) Tri [Cap] Pluto 
Marti 29- 5-2012  2:24    Luna(Vir) Opp (Pis) Chiron 
Marti 29- 5-2012  2:52    Luna(Vir) Squ (Gem) Mercury 
Marti 29- 5-2012  9:29    Luna(Vir) Con (Vir) Mars 
Marti 29- 5-2012 17:37    Luna(Vir) Tri (Tau) Lilith 
Marti 29- 5-2012 20:43    Luna(Vir) Squ [Gem] Venus 

 
Ziua de 29 mai este diferită de ziua anterioară. Astăzi Lună are de împlinit şase 

aspecte, două trigoane (unul cu Pluton, celălalt cu Lilith) o opoziţie cu Chiron, două careuri 
cu Mercur şi Venus şi o conjuncţie cu Marte. Toate acestea reprezintă un corolar, o 
încununare a nevoii de a ieşi în evidenţă nu prin talent, abilitate, ci prin muncă, efort, prin 
rezultate concrete prezentate chiar împotriva propriei persoane, împotriva sănătăţii 
personale, rangului sau demnităţii personale. Ni se va părea cel puţin ciudată această 
direcţie, însă ea se susţine pe combinaţia stranie care se realizează pe vibraţiile acestei zile 
provocate de unghiurile împlinire de Lună şi reminiscenţele unghiurilor împlinite ieri, în 
special cele pe care le realizează Mercur, Soare şi Uranus, adică o combinaţie între Fecioară 
şi trei planete încărcate de mobilitate şi dinamism din Gemeni. Este lesne de înţeles că 
indiferent că ne este sau nu teamă că avem sau nu în faţa noastră un obstacol puternic, de 
netrecut suntem obligaţi să ne manifestăm ca şi cum el nu există. Asta înseamnă că în sfera 
profesională, oboseala provocată de dinamismul zilei de ieri, real prin efort, sau construit 
prin teama, nu va conta şi vom avea acum de soluţionat pe lângă sarcinile obişnuite şi 
unele suplimentare, vom avea de interacţionat cu oameni care s-au lăsat în ziua de ieri 
marcaţi de teama de a nu reuşi să finalizeze un proiect personal, o sarcină profesională, dar 
şi antrenaţi de ambiţii personale pe ideea “dacă acea persoană poate, eu de ce n-aş putea”. 
Această ambiţie poate stârni ilaritate, dar pentru că avem Luna în Fecioară, oricât de mult 
s-ar râde pe seama superficialităţii sau a lipsei de cunoştinţe aceasta nu poate constitui un 
impediment, un obstacol, ci doar atunci când nu se realizează în mod individual, ci prin 
coeziune de grup. 

În felul acesta, înţelegem că obstacolul principal al acestei zile o reprezintă vocea 
poporului, a grupului, părerea de grup, decizia luată în cadrul unui consiliu, în urma unei 
deliberări sau în urma prezentări publice, în urma unor consultaţii şi care au ca principal 
efect retrogradarea unui individ sau acuzarea lui de intenţii mai puţin corecte. 

Dacă în timpul nopţii încercarea de a linişti mintea va genera in mod misterior un 
eşec în timpul zilei, provocări venite în anturaj, ce devin aievea prin conjuncţia Luna-Marte 
şi deopotrivă trigonul Luna-Lilith, reuşesc să ne ducă într-o zona unde să credem că 
succesul este pentru individ, nu pentru grupul său. Astăzi nu trebuie să ne lăsăm păcăliţi că 
o apreciere este îndreptată către cel care săvârşeşte fapta pentru că, în realitate, ea este 
îndreptată împotriva grupul pe care acesta îl reprezintă. 
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Prin urmare, a doua zi a săptămânii reprezintă o zi de provocare personală. Astăzi 
ni se cere efort suplimentar, sarcini suplimentare, apelul la cunoştinţe pe care le-am 
acumulat anterior, toate ghidate din umbră de motivaţii asupra cărora nu putem interveni 
absolut deloc. Pentru că patru aspecte ale lunii se construiesc între două aspecte ridicate cu 
două planete retrograde, respectiv trigonul Luna-Pluton şi careul Luna-Venus, orice 
posibilitate de a influenţa decizia cuiva, de a modifica părerea cuiva oricât de necesară 
pare, oricât de urgentă ar fi nu se va putea solda cu succes. Se porneşte de la o motivaţie 
construită în ziua sau în săptămâna anterioară şi se va ajunge în postura în care cel care 
munceşte, individul, susţine un ideal sau cel care urmăreşte îndeplinirea tuturor etapelor 
unui proiect nu va reuşi să primească laurii pentru sine, ci le va primi pentru grupul pe 
care îl reprezintă. Unii s-ar putea să fie nemulţumiţi de această ipostază, s-ar putea să fie 
atât de revoltaţi încât să renunţe la grup, încât în independenţă, în separare, vor lua cu ei 
realizările care le-au comportat astăzi. Dacă faptele acestei zile nu sunt animate de ambiţii 
construite ieri sau în săptămâna anterioară pe ideea “trebuie să finalizeze astăzi, pentru că 
astăzi este termenul” atunci ziua poate fi anostă, lipsită de evenimente majore. Tocmai de 
aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a ne stabili, încă de dimineaţă, 
obiectivele principale, ceea ce trebuie să facem, unde dorim să ajungem şi care sunt 
instrumentele pe care să le folosim. În absenţa acesteia, ziua se poate complica pornind de 
la evenimente simple lipsite de importanţă. 

 
Miercuri, 30 mai 

Miercuri 30- 5-2012  8:50    Luna(Vir) Tri (Tau) Jupiter 
Miercuri 30- 5-2012 10:57    Luna(Vir) Sex [Sco] Juno 
Miercuri 30- 5-2012 13:45    Luna(Vir) --> Libra 
Miercuri 30- 5-2012 20:04     Sun (Gem) Squ (Pis) Chiron 
Miercuri 30- 5-2012 22:13    Luna(Lib) Sex [Sag] Node 

 
Departe de a fi una liniştită, ziua de 30 mai ne aduce o vibraţie dublă. În primul 

rând Luna, astăzi, la ora 13:45, îşi schimbă semnul, trece în Balanţă, cu câteva ore înainte 
ca Soarele şi Chiron să împlinească un careu. Înainte de a-şi încheia tranzitul prin 
Fecioară, Luna împlineşte un trigon cu Jupiter şi un sextil cu Junon, iar, spre seară, se va 
afla în sextil cu Capul Dragonului. 

Această separare a zilei pe două vibraţii aduce şi o notă specială, aceea de 
înţelepciune. În prima parte a zilei acumulăm informaţii ne documentăm, înţelegem cum 
stau lucrurile care este planul principal de lucru, spre ce ne îndreptăm, ce este de făcut, 
cum putem finaliza sau cum putem repara ceea ce nu s-a putut realiza sau s-a stricat ieri, 
iar în a doua parte a zilei reuşim să înţelegem că evenimentele zilei de ieri şi cele care s-au 
consumat în prima parte a zilei au avut o mare însemnătate karmică, una aplicată 
destinului personal, educaţiei spirituale, a moralei, a sănătăţii psiho-afective. 

Această zi devine una de creaţie. Ceea ce vom acumula în prima parte a zilei vom 
dărui, vom pune la dispoziţia celorlalţi în a doua parte a zilei. Pentru cei mai mulţi dintre 
noi acest proces de acumulare şi dăruire este unul magic. Cei mai mulţi dintre noi 
consideră că scopul principal în viaţă este acela de a acumula, pentru a consuma mai târziu 
în regim propriu. În realitate, noi, fiinţele, suntem noduri energetice, staţii, gări, prin care 
circulă informaţia cu scopul de a-şi modifica statutul, vibraţia, poate chiar destinaţia. În 
felul acesta, astăzi noi avem rolul de coordonatori, rectificatori, avem însemnătatea pe care 
o au fiinţele când decid traseul pe care vor merge anumite informaţii sau procese. 

Dacă în prima parte a zilei decizia este luată foarte în serios şi cei mai mulţi vor 
considera că spiritul practic reprezintă etalonul la care să ne raportăm, în a doua parte, a 
zilei când Luna trece în Balanţă, relaţiile interumane vor constitui un indicator de 
netăgăduit. Ceea ce înseamnă în prima jumătate a zilei “Eu fac pentru că eu fac, eu ştiu” 
devine în a doua parte a zilei “eu fac pentru că aşa e bine pentru ceilalţi”. Toate acestea li se 
vor părea multora înscrise în mecanismul cauză-efect. O greşeală săvârşită dimineaţa, 
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devine în a doua parte a zilei o explozie necontrolată, devine lezare personală sau chiar 
elementul care anunţa o dizarmonie sau o boală. Cei care se îmbolnăvesc astăzi au de 
parcurs mai multe etapa până la vindecare decât cei care s-au îmbolnăvit ieri sau în 
săptămâna anterioara, spre exemplu. Astăzi Soarele şi Chiron îşi împlinesc un careu la 
grad perfect spre seară şi aduc oamenilor în oglinda vieţii, în oglinda faptelor pe care le 
săvârşesc pentru a le judeca şi a le privi pe acestea prin prisma unor concepte de viaţă 
tradiţionale. Doar evenimentele sunt noi, doar ceea ce ni se întâmplă nou, etalonul este 
acelaşi. Cei care au refuzat să vadă acest lucru, în prima parte a zilei şi nu au ajustat 
comportamentul sau direcţia evenimentelor conform tradiţiei, a ordinii lucrurilor de fapt, a 
regulilor stabilite deja de alţii au parte în a doua parte a zilei de eşecuri. Aceste eşecuri nu 
înseamnă căderea în infern şi nici autodistrugerea, ci înseamnă o sancţiune, un 
avertisment serios aplicat vieţii profesionale şi deopotrivă sănătăţii fizice. Partea 
interesantă abia de aici porneşte. Sănătatea fizică lezată astăzi va fi puternic susţinută în 
dizarmonia ei de un gând de teamă: teamă de a nu ne depărta de scopul pe care ni l-am 
propus, de a nu construi ceva împotriva destinului propriu sau pur şi simplu teamă de 
eşec. Teama de eşec este astăzi un element omniprezent şi cam tot ceea ce facem se susţine 
pe această dizarmonie. 

Prin urmare, ziua de 30 mai ar trebui să fie o zi de înţelepciune dacă luăm în calcul 
ordinea lipsită de agresivitate a conjuncturilor astrale. În afară careului dintre Soare şi 
Chiron care nu este un aspect negativ, ci unul de mustrare, de avertizare, aspectele pe care 
Luna le împlineşte astăzi sunt pozitive, atât de pozitive încât ne ajuta să selectăm 
informaţiile într-un mod cât se poate de pozitiv, să le cuprindem în totalitate, să le 
înţelegem şi să le integrăm în destinul propriu. Problema survine atunci când încercăm să 
amestecăm ceea ce ne vine din trecut cu ceea ce dorim să împlinim într-un timp foarte 
scurt. Această combinaţie între două elemente incompatibile va face din această zi una 
complicată. Trecutul trebuie să rămână acolo unde este iar viitorul trebuie să înceapă de 
mâine. Puţini vor fi cei care vor reuşi să se sustragă acestui impuls negativ de a amesteca 
trecutul şi viitorul cu prezentul de astăzi. Cei care vor reuşi vor fi oamenii cei mai căutaţi 
astăzi. Vor fi adevăratele puncte de echilibru, sursele de inspiraţie şi persoanele care emit 
cele mai plauzibile judecăţi. Aceştia sunt vindecătorii zilei, terapeuţii, care vin să aline 
suferinţa cuiva cu un gest, cu un cuvânt cu o părere, cu o apreciere. Tocmai de aceea 
recomandarea pentru această zi este aceea de a medita astăzi la stabilitate. A fi stabil, în 
primul rând, nu înseamnă fi rigid, ci înseamnă a fi în echilibru, iar a fi în echilibru 
înseamnă a te confrunta cu cele două extreme şi a reuşi să găseşti elementul care le leagă 
pe acestea. Deci, astăzi, cel care este stabil este un adevărat vindecător. 

 
Joi, 31 mai 

Joi 31- 5-2012  2:56    Luna(Lib) Opp (Ari) Uranus 
Joi 31- 5-2012  3:19 Mercury (Gem) Squ (Vir) Mars 
Joi 31- 5-2012  4:54    Luna(Lib) Squ [Cap] Pluto 
Joi 31- 5-2012  6:48     Sun (Gem) Tri (Lib) Moon 
Joi 31- 5-2012 15:43    Luna(Lib) Tri (Gem) Mercury 
Joi 31- 5-2012 21:30    Luna(Lib) Tri [Gem] Venus 

 
Ultima zi a lunii mai aduce împlinirea careului dintre Mercur şi Marte care se 

risipeşte foarte repede având în vedere mersul rapid al lui Mercur prin Gemeni O împlinire 
a trigonului Soare-Luna şi, pe lângă acestea, Luna în tranzitul ei prin Balanţă împlineşte 
patru aspecte: o opoziţie cu Uranus, un careu cu Pluton şi două trigoane cu Mercur şi 
respectiv Venus. 

Toate acestea ne duc cu gândul la exercitarea factorului de decizie, la curajul de a 
exprima, poate nu în termenii cei mai adecvaţi, sentimentele, gândurile, de a pune în 
practică ideile, de a cere ajutor susţinere din partea unei unei structuri sociale, 
administrative. Careul lui Mercur cu Marte înseamnă şi dezvoltarea unei atitudini 
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reticente, ceartă, opoziţie, atitudine refractară, înseamnă şi o tendinţă de a cerşi atenţie de 
a înlătura dintr-o succesiune firească etape esenţiale sau persoane care ne stăteau în cale. 
Această atitudine refractară în cazul unora, recalcitrantă în cazul altora, este susţinută de 
contextul astral prin împlinirea unei configuraţii numită “aripi de pasăre” între planetele 
din Gemeni, Marte, Luna, din Balanţă şi Pluton din Capricorn. Se aduce astfel un nou 
element configuraţie astrale desfăşurată de-a lungul lunii mai, se aduce o nouă 
componentă în favoarea ideii că această luna pe care o încheiem reprezintă o etapa 
importantă în privinţa dezvoltării personale, a descinderilor de factură spirituală, a 
înţelegerilor aplicate vieţii. Aceste încercări majore care ne-au cuprins de-a lungul acestei 
luni au astăzi un alt înţeles, unul mental, intelectual, unul, raţional unul care se va susţine 
prin informaţie, argument şi mai puţin prin conexiune sau înţelegere personală. Asta nu 
înseamnă că ceea ce vine spre noi astăzi nu va fi uşor de înţeles, ci înseamnă că oricărei 
întâmplări, oricărui eveniment i se va oferi astăzi o explicaţie. Condiţionările care ne ajută 
astăzi să apreciem mai mult informaţiile, ideea, proba, dovada, sunt cele care vizează 
neapartenenţa. Prin relaţiile de careu care se realizează între două zodii cardinale, pe de o 
parte (Balanţă şi Capricorn prin Lună şi Pluton) şi de partea cealaltă zodiile Fecioară şi 
Gemeni, prin aspectele pe care Marte le trimite către Soarele, Mercur şi Venus, întregul 
spectru al preocupărilor noastre vine să susţină această greutate a relaţiilor, această 
dificultate de a ne face înţeleşi de a construi un schimb, de a pune bazele unei colaborări. 
Nu doar aceste opoziţii sunt importante astăzi pentru definirea aspectului intelectual, ci şi 
opoziţia pe care o face Luna cu Uranus, opoziţie care se împlineşte chiar de dimineaţă şi 
care ne amplifică sentimentul de nesiguranţă. Relaţiile pe care le dezvoltăm cu oamenii, 
obiectele sau cu sfera ideilor, trec astăzi printr-un proces de modificare, lezare. 

Cu careul Marte-Mercur această lezare se produce prin greşeală proprie. Această 
relaţie care se realizează între planetele individuale şi cele colective, în special Pluton şi 
Uranus, care sunt deja în careu de ceva vreme, duce astăzi la revoltă. O revoltă 
argumentată, exprimată prin cuvinte acide, o formă de dizarmonie pe care oamenii nu 
reuşesc să o controleze. Pornind pe această negaţie aceasta vizează neputinţa de a exprima 
sentimentele pentru că acest tip de relaţie, careul dintre Uranus şi Pluton, s-a desfăşurat 
de-a lungul acestui an şi de cele mai multe ori aşa cum am văzut din desfăşurarea 
fenomenului social oamenii nu au fost capabili să-şi controleze sentimentele, ci au reuşit să 
explodeze să se implice să decidă folosindu-se de un ton agresiv, de revoltă, de 
nemulţumire, de agresivitate. În jurul acestei tendinţe, pe alocuri chiar antisocială 
evenimentele acestei zile vor reuşi să-i creeze omului impresia că poate învăţa elemente 
importante ale destinului propriu, ale vieţii sale sociale, ale locului de muncă, doar prin 
conflict prin suferinţă. 

Prin urmare, ultima zi a lunii mai ne aduce evenimente situate dincolo de liniştea şi 
calmul pe care îl aşteptăm pentru această săptămână. Descoperim astfel că întreaga Luna a 
fost o Lună care a scos în evidenţă slăbiciunile, bolile, disperarea sau chiar tendinţa de a 
izola o persoană un individ sau o serie de activităţi sociale. Prin evenimentele acestei luni şi 
în special prin ceea ce se întâmplă astăzi oamenii sunt tentaţi să strice, să jignească, să 
folosească neadecvat cuvântul, să schimbe ordinea lucrurilor fără a se gândi la calitatea 
schimbării, doar de dragul de a schimba, de a interveni, doar pentru a dovedi că au putere, 
forţa ca sunt şi ei importanţi acolo unde acţionează. În felul acesta, sunt mobilizate 
rezultatele muncii, fondurile, se va pune problema modificării de locaţie, a unei schimbări 
în social, în administrativ cu rolul de a regla o situaţie complicate sau de a repara o 
nedreptate. În realitate, nu aceasta este intenţia principală a acestei zile, ci aceea de a ieşi 
în evidenţă. Având Marte în Fecioară şi Mercur în Gemeni tot ceea ce facem astăzi trebuie 
să ofere un feedback. Nu vom putea continua în demersul pe care îl vom săvârşi decât dacă 
primim un ecou, dacă suntem apreciaţi, dacă suntem înţeleşi, eventual ajutaţi în 
demersurile pe care le săvârşim. Există un iz de revoltă în conjuncturile acestei zile şi el va 
fi vizibil atât în sfera privată, cât şi în cea socială, dar să sperăm că în a doua parte a zilei 
trigonul Luna-Mercur va separa indivizii recalcitranţi de cei liniştiţi, indivizii care nu au 
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şansa de a înţelege un context social sau personal, de cei care fac diferenţa între un impuls 
de moment şi conjunctura socială asupra căreia trebuie să intervină prin mobilizări 
majore. 

Astfel, recomandarea pentru această zi este aceea de a regândi orice intervenţie, 
orice atitudine negativă, de a medita asupra ideii de schimbare, de modificare, asupra ideii 
de impuls pentru a nu cădea pradă acestui îndemn negativ de a distruge doar de dragul de 
a distruge, de a schimba doar pentru că nu mai suportăm clădirea, culoarea, strada, 
copacul sau orice alt obiect pe care îl avem la un moment dat în faţă. 

 
 
Vineri, 1 iunie 

Vineri  1- 6-2012  4:30    Luna (Lib) Con [Lib] Saturn 
Vineri  1- 6-2012 15:30    Luna (Lib) --> Scorpio 
Vineri  1- 6-2012 20:36    Luna (Sco) Tri (Pis) Neptune 
Vineri  1- 6-2012 23:30 Mercury (Gem) Con [Gem] Venus 

 
Luna iunie a anului 2012 este una la fel de încărcată de evenimente astrale cum s-a-

ntâmplat şi în anii din urmă. Este cunoscut de altfel din analiza generală aplicată anului 
2012 că luna iunie se înscrie în rândul marilor momente de istorie prin descinderile pe care 
le face din direcţiile pe care le lansează şi prin schimbările pe care doreşte să le 
implementeze cu mare eficienţă. Fie că avem parte de o dihotomie aparentă, cea lansată de 
vibraţia planetei Pluton sau de un tranzit halucinând, prin unghiurile pe care le realizează, 
cum este cel al lui Uranus, sau misterele greu de pătruns ale lui Saturn, întreaga lună iunie 
ne transforma în actori ai vieţii sociale, pe toţi, chiar şi pe cei care îşi doresc să-şi trăiască 
viaţa departe de ceea ce se întâmplă pe viaţa publică. Prima zi a lunii ne aduce o conjuncţie 
între Mercur şi Venus, când Luna îşi începe tranzitul său prin Scorpion şi când împlineşte, 
dimineaţa, înainte de ivirea zorilor, o conjuncţie cu Saturn şi, spre seară, un trigon cu 
Neptun. Toate acestea lasă impresia unui gol, a unei direcţii greşite pe care dorim să 
mergem şi din această cauză vom fi tentaţi să punem faptele şi intenţiile pe care le avem pe 
o dorinţă de răzbunare, pe dorinţa de a schimba ordinea lucrurilor după propriul plac. 
Indiferent că în prima parte a zilei reuşim să reparăm o parte din greşelile pe care le-am 
săvârşit anterior, fără să ne implicăm în acţiuni concrete, ci doar cu mintea, să 
inventariem, să conştientizăm sau că în a doua parte a zilei vom interveni cu o scuză 
sentimentală, chiar patetică, pentru a ne justifica agresivitatea sau ranchiună sau 
indiferenţa, egoismul, toate acestea au la baza sentimente negative. Luna în Scorpion 
dezlănţuie aceste sentimente negative şi le pune să lucreze în slujba binelui. A lucra în 
slujba binelui cu un sentiment negativ înseamnă pentru unii un resort. Mulţi se vor simţi 
astăzi îndreptăţiţi să demonstreze că ştiu, că pot, că sunt şi ei înzestraţi şi că pot să rupă 
gura târgului prin urmă pe care doresc să o lase în societate. Este mai mult decât evident că 
această motivaţie poate duce la obţinerea unor rezultate pozitive, însă ea rămâne o stare 
negativă. Această stare negativă, atunci când este menţinută, întreţinută mult timp 
generează obiceiuri proaste. Adică se pierde din vedere că încrâncenarea, încăpăţânarea 
sau chiar egoismul au constituit la un moment dat instrumente utile pentru a obţine o 
funcţie, pentru a absolvi o şcoală sau pentru a finaliza un proiect. Se uită că proiectul s-a 
încheiat, se uită că acea etapă s-a încheiat de mult şi aceştia se lasă în voia sentimentului 
negativ ca şi cum în continuare  ar face parte din viaţa lor. Așa că astăzi, fără să ne dăm 
seama, vom dezlănţui acele obiceiuri negative despre care am uitat că în trecut ar fi trebuit 
să fie conjunctural. Am uitat că o atitudine negativă, ironia, poate chiar spiritul caustic 
trebuia lăsat acolo împreună cu relaţia care s-a terminat şi asta înseamnă eroare de 
judecată. Conjuncţia Mercur-Venus retrograd în zodia Gemeni despre asta ne vorbeşte 
astăzi, despre eroarea de judecată. Bazele, rădăcinile acestei erori de judecată se află într-o 
situaţie negativă pe care ar fi trebuit în trecut să o folosim doar conjunctural. Ne-am 



Fii în profunzime!     A NUL 2012 – ANALIZA ASUPRA TRANZITELOR  
 

© Gheorghi ţă Coşer, 2012 276

însuşit-o, am asimilat-o, ne-am asumat-o şi acum ne întrebăm de ce efectul faptelor, de ce 
ecoul social a ceea ce construim este unul negativ sau periculos. 

Câştigaţi vor fi astăzi cei care sunt angrenaţi pe o cale spirituală. Aceştia vor vedea 
în conjuncţia Mercur-Venus posibilitatea de a gândi armonios, de a gândi frumos, de a 
susţine prin cuvânt, de a reuşi să aducă din trecut, ceea ce este mai frumos din experienţa 
unui om pentru a lăsa în urma impresii bune, un ajutor, recunoştinţă. 

Prin urmare, ziua de 1 iunie va fi, nu o zi a copilului, nici una a copilăriei, ci o zi a 
amintirilor din acele vremuri. Va fi o zi când ne vom aminti cum ne-am răsfăţat, cum ne-
am permis să greşim prin toate aceste comportamente imature, cum ne-am permis să 
rănim, mizând pe faptul că cel rănit va ierta la nesfârşit. Nu ajungem în punctul în care 
ziua de 1 iunie să se transpună în faţa noastră ca în romanul lui Mark Twain “Prinţ şi 
cerşetor”, ci ajungem doar să conştientizăm o serie de fapte pe care le-am săvârşit, anumite 
întâmplări asupra cărora ne-a fost teamă să revenim şi, cine ştie, această conjunctură, să 
ne poată oferi privilegiul de a ne întâlni cu cei pe care i-am lezat în trecut pentru a repara 
simplu şi rapid, aşa cum ne indică uniunea Mercur-Venus, greşelile anterioare. 

A privi propria vină cu atitudinea matură a celui care înţelege mai ales în timpul 
desfăşurării evenimentelor dureroase, reprezintă un semn de înţelepciune. Mercur şi 
Venus, astăzi nu ne îndeamnă spre înţelepciune, ci doar ne ajută să selectăm anumite 
evenimente care supuse unor alte vibraţii astrale, cele care vin din partea lui Saturn să ne 
ofere pe căi posterioare soluţii miraculoase. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a încerca să privim copilăria cu 
maturitate. Copilăria însemnând nu doar acele evenimente care s-au desfăşurat într-o 
anumite perioadă a vieţii, ci şi tendinţa de a risipi, de a lua totul în uşor, de a privi fără 
răspundere o situaţie care se poate sfârşi tragic. A inventaria conjuncturile şi situaţiile de 
acest fel pe care atunci le-am privit ca fiind o dovadă de curaj înseamnă astăzi a face 
dreptate, a face dreptate în faţa propriului destin şi a dezlănţui acea energie, acea 
informaţie care rămâne neschimbată de-a lungul vieţii, acel mister pe care s-ar putea să-l 
întâlnim la finalul lunii iunie după ce Saturn va reveni din mersul retrograd. Acum putem 
doar să ne apropiem tangent de înţelepciune. 

 
Sâmbătă, 2 iunie 

Sambata  2- 6-2012  4:31 Jupiter (Tau) Opp [Sco] Juno 
Sambata  2- 6-2012  5:54    Luna (Sco) Sex [Cap] Pluto 
Sambata  2- 6-2012  7:09    Luna (Sco) Tri (Pis) Chiron 
Sambata  2- 6-2012 16:14    Luna (Sco) Sex (Vir) Mars 
Sambata  2- 6-2012 21:40    Luna (Sco) Opp (Tau) Lilith 

 
A doua zi de Scorpion (Lună în Scorpion) ne aduce patru aspecte pe care le 

împlineşte Luna (două sextile cu Pluton şi respectiv, Marte, un trigon cu Chiron şi o 
opoziţie cu Lilith). Pe acest fond, astăzi avem parte de împlinirea opoziţiei dintre Jupiter şi 
Junon, un aspect periculos pentru echilibrul relaţiilor, periculos pentru tot ceea ce 
înseamnă schimb de valori, obiecte, aprecierea unei munci sau valorificarea unui produs. 
Dacă la nivelul vieţii comune cele patru aspecte pe care le împlineşte Luna ne pot sugera că 
există în viaţa de familie o complicaţie, o îndoială, un stres, o tensiune, una diferită faţă de 
ceea ce am parcurs în viaţa anterioară, intervenţia opoziţiei Jupiter-Junon, adică 
constrângerea individului de a lucra în sectorul pe care nu-l apreciază, reprezintă o altă 
faţă a expresiei „relaxarea prin muncă”. Această relaxare prin muncă reprezintă de fapt un 
refugiu. Oamenii se refugiază în stereotipuri pentru că refuză să se întâlnească cu 
adevărate sentimente, refuză să-i privească pe ceilalţi în ochi, refuză adevărul. Munca nu 
este greşită nici atunci când este susţinută de o dizarmonie, dar trebuie să fim conştienţi că 
astăzi înclinaţia spre muncă, nevoia de a soluţiona ceva sau chiar de a gândi că nu există 
câştig fără muncă reprezintă o eschivare, o ascundere a datoriei pe care considerăm că o 
avem faţă de un apropiat sau faţă de societate. 
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Evident un iniţiat ar spune că este greşit să consideri că ai o datorie faţă de univers 
de vreme ce întreg universul depune efort ca tu să devii liber. Pentru că este greşit să 
consideri că ai o datorie faţă de ceilalţi de vreme ce săvârşirea unor fapte reprezintă o 
constrângere de natură karmică şi nici într-un caz ceea ce considerăm noi astăzi, omul de 
rând se va simţi liniştit şi împăcat cu viaţa lui dacă va şti că se achită de o datorie. Stă în 
firea noastră să considerăm că datoria este un element esenţial vieţii care asigură o reglare 
între două extreme, părţi şi mijlocul prin care cele două elemente fac schimb de informaţii. 

În general, iniţiaţii nu au fost de acord cu această idee, nu doar cei care şi-au lansat 
mesajul în ultima vreme şi care ţin de direcţiile holistice ale lumii, ci şi înţelepţii din 
vechime. Ei au considerat că datoria este un sentiment negativ care în loc să-l ajute pe 
individ să se elibereze de constrângerile acestei lumi, îl înlănţuie şi mai mult 
intensificându-şi suferinţa. Astăzi simţim că avem o datorie morală faţă de noi înşine, faţă 
de ceea ce ne-am propus, faţă de aşa numitele reguli, morale, aşa numitul fel de a fi, aşa-
zisele tabieturi, dar şi datori faţă de partener, un coleg de serviciu, prieteni, faţă de o 
persoană pe care am lezat-o şi cu care am construit o relaţie negativă pentru că s-a apărat 
şi conflictul s-a extins apoi într-un alt plan. 

Pentru că Luna este în Scorpion şi intervine astăzi spre finalul opoziţiei Jupiter-
Junon de pe aşa Taur-Scorpion este greu de crezut că acest sentiment al datoriei această 
plată pe care dorim să o săvârşim astăzi va fi primită cu braţele deschise. Tocmai pentru că 
ea vine pe fondul unei atitudini negative, a unei înţelegeri greşite aplicate relaţiilor sau 
contextului social pe care-l traversăm, datoria ne duce spre zonele cele mai neplăcute ale 
vieţii particulare. Simţim că avem o datorie faţă de omul cu care acum, în această perioadă, 
nu suntem deloc în regulă. Simţim că avem o datorie faţă de noi înşine într-un sector unde 
am lucrat sau pe care l-am neglijat foarte mult. Toate acestea au prin opoziţia Jupiter-
Junon explicaţii practice, justificări menite să susţină o atitudine uşor-refractară sau 
necuviincioasă faţă de bunuri, obiecte, câştiguri, mai ales ale acelora care nu ne aparţin.  

Prin urmare, azi mecanismul psihic al acestei conjuncturi este unul deosebit de 
complex. Pentru că oamenii reuşesc să disimuleze atât de mult acum încât unii dintre ei 
chiar vor reuşi să-şi transforme duşmanii în prieteni, reuşind să-i tenteze cu ceva din ceea 
ce au ei de oferit. Prietenia sau înţelegerea, ori armonia care se construiesc pe aceste 
atitudini sau modificări sociale de relaţii sunt negative şi ele vor comporta o evoluţie foarte 
rapidă şi un sfârşit la fel de rapid, poate chiar consumat la finalul acestei luni. Revenirea 
lui Saturn la mersul direct la finalul acestei luni dintr-o zodie a echilibrului (Balanţa), zodie 
situată în sfera acţiunilor obscure care ne vin din Scorpion (Balanţa este casa a XII-a a 
Scorpionului) toate acestea tind să se manifeste în autonomie, tind să genereze conjuncturi 
pe care nu reuşim să le controlăm. Dacă această situaţie este prezentată unui căutător al 
Adevărului el se va bucura pentru că, prin asta, va avea ocazia să descopere evenimente pe 
care nu a reuşit să le soluţioneze prin meditaţie sau prin pacifism. Conflictul are darul şi în 
acelaşi timp conferă binefacerea de a scurta timpul şi de a favoriza creşterea şi renaşterea 
dincolo de suferinţă. Înţeleptul se bucură pentru că vede dincolo de conflictul său suferinţa 
care înseamnă manifestarea acestor conjuncturi şi ştie că dincolo de acestea găseşte 
sămânţa unei renaşteri. Renaşterea este un element specific zodiei Scorpion pe care îl 
regăsim de fiecare dată când Luna trece pe aici, însă el va cere un preţ. Putem să invocăm 
aici, fără a ne depărta de la subiect, că ziua de 2 iunie poate fi o zi a morţii spirituale şi a 
renaşterii prin ritual, iar cei care au trecut printr-un ritual al iniţierii şi pe care l-au 
respectat cu preţul conştiinţei şi al sănătăţii mental ştiu cât de important este să primeşti 
de la cineva fără a-ţi lase impresia că face acest gest din datorie. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti astăzi de sentimentul 
datoriei. Nu trebuie să-l ascundem, să-l minimizăm şi nici să-l preschimbăm în ceva. 
Sentimentul datoriei trebuie să se stingă în faţa adevărului. Adevărul, prin cunoaştere, este 
cel care ne face liberi. Datoria este unul din nenumăratele elemente ale vieţii care ne 
înlănţuie. 
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Duminică, 3 iunie 
Duminica  3- 6-2012 11:33    Luna (Sco) Con [Sco] Juno 
Duminica  3- 6-2012 12:29    Luna (Sco) Opp (Tau) Jupiter 
Duminica  3- 6-2012 15:32    Luna (Sco) --> Sagittarius 
Duminica  3- 6-2012 20:32    Luna (Sag) Squ (Pis) Neptune 
Duminica  3- 6-2012 23:08    Luna (Sag) Con [Sag] Node 

 
Ultima zi a săptămânii este o zi de viaţă. Astăzi Luna părăseşte semnul căderi sale 

(Scorpionul) la ora 15:32 şi intră în Săgetător, împlinind până spre seară un careu cu 
Neptun şi o conjuncţie cu Capul Dragonului. Asta înseamnă începutul unui nou ciclu 
draconitic, iniţierea unei noi perioade de căutări şi înţelegeri de dispute interioare sau 
identificarea acelor elemente care aduc armonia în viaţa socială. Chiar dacă în general 
aceste elemente ar putea să stârnească ilaritate unui individ foarte ancorat în realitatea 
vieţii cotidiene astăzi exista armonie cu anturajul, există, în cel mai nefericit dintre cazuri, 
dorinţa de a nu interacţiona cu ceilalţi, asta înseamnă că vor exista şi oportunităţile 
necesare pentru că doi oameni să se înţeleagă mai bine decât s-a întâmplat anterior. 

Conjuncţia Lunii cu Junon înseamnă practic şi opoziţia cu Jupiter, chiar dacă acest 
aspect urmează să se împlinească la aproximativ o oră distanţă de primul, asta înseamnă 
încărcarea axei Taur-Scorpion accentuarea nevoii de a trăi în comunitate, de a cumula 
valori sau obiecte pentru a ne oferi certitudinea sau senzaţia că suntem siguri pe poziţia pe 
care o avem, suntem apreciaţi sau putem să ne ducem traiul obişnuit pe mai departe. 

Până la amiază toate acestea vor fi săvârşite în orb, pur şi simplu vom justifica faptul 
că ne-am săturat de stări proaste, de tensiune, chiar de teamă, ne-am săturat de acel puţin 
şi ne dăm seama că astăzi toate acestea nu ne mai ajung. Ne dorim mai mult, vrem să 
schimbăm, să aducem un element nou vieţii şi acest element nou va avea asupra propriei 
persoane un efect binefăcător. Acolo unde elementul nou va fi indicat de o persoană 
relaţiile par să se complice, ca şi cum ne împrietenim cu cineva şi pentru a se menţine un 
anume echilibru, chiar unul suspect este nevoie să rupem prietenia cu altcineva. Acest 
lucru nu se întâmplă în mod obisnuit şi nici nu este susţinut de armonia universului. El 
ţine de limitarea pe care o conferă sentimentul datoriei, o limitare greu de explicat, o 
limitare periculoasă, care, iată, astăzi ne acaparează acea zonă a confortului. 

Toate aceste elemente care ţin de condiţionarea pe care o exercită asupra noastră 
obiectele, sentimentele inferioare sau acele lucruri pe care nu le înţelegem complet, devin a 
doua zi bucurii sau explicaţii, justificări, înţelegeri complet diferite faţă de ceea ce s-a 
întâmplat în prima parte a zilei. Luna în careu cu Neptun nu poate acţiona azi în 
individualitate, ea nu poate lansa mesaje individuale în mod negativ, nu poate predispune 
la pesimism, indiferenţă, ironie, ci dacă le lansează pe acestea atunci ele sunt apanajul 
altor conjuncturi şi deci au la baza alte explicaţii. Spun acest lucru deoarece fiind în careu 
cu Neptun, Luna este de fapt în conjuncţie cu Capul Dragonului, totul are un rost, un sens, 
o menire şi acestea se manifesta acum, în perioada în care Axa Dragonului trece prin 
domiciliu, adică de a ne purifica, de a ne întări din punct de vedere moral, de a fi mai buni, 
de a fi verticali, puternici. 

În ciuda aparenţelor puterea acestei zile vine din lecţii de viaţă, din apelul la 
cunoașterea celorlalţi, din schimbul de experienţă, din împărtăşirea unor înţelegeri, fie ele 
şi incomplete din schimbul de energiei, din schimb de sentimente. O uşoară nemulţumire 
s-ar putea să apară, predispusă de careul Lună-Neptun, doar pentru că multe din 
evenimente sau stări sufleteşti se succed cu o mare viteză. Cei care nu sunt obişnuiţi să 
lucreze la acest nivel au tendinţa de a bate în retragere, se tem sau resping. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii poate fi considerată o zi de revigorare. Nu este 
însă o zi de relaxare, ci este o zi în care suntem îndemnaţi să ne folosim puterea, 
înţelegerea, relaţiile la un alt nivel, într-un alt ritm şi poate chiar cu alte persoane şi alte 
instrumente. O parte din evenimentele zilei de ieri, tocmai pentru că Luna se află jumătate 
de zi în Scorpion, ne domină şi de aceea în prima parte a zilei vom fi uşor reticenţi la 
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schimbare, deşi în mod paradoxal ne-o vom dori cu insistenţă. În a doua parte a zilei, 
schimbarea pe care am fost obligaţi să o facem, ieşirea din ritm pe care am făcut-o 
împotriva propriei voinţe va deveni prilej de bucurie şi chiar elementul care ne va duce 
spre realizări importante. 

Ceea ce vine spre noi astăzi nu are o greutate atât de mare decât din punct de vedere 
spiritual. Astăzi Luna şi Capul Dragonului se întâlnesc şi cei sensibili din nou îşi pot citi în 
vibraţiile aurice scopul pe care şi l-au propus în această viaţă şi de ce nu chiar să anticipeze 
o parte din complicaţiile care vor veni spre ei în această lună. Până la următoarea 
conjuncţie dintre Lună şi Capul Dragonului, Saturn va comporta o importantă schimbare 
de orientare, adică va reveni din mersul retrograd şi ne va ajuta să atingem misterul şi 
poate chiar să ne identificăm cu el. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi mai puţin reticenţi la schimbare, 
de a fi atenţi la sensul pe care această schimbare îl ia pentru că este ziua conjuncţiei Lunii 
cu Capul Dragonului, dar până la împlinirea acesteia suntem pe final de ciclu. Asta 
înseamnă că o parte din tendinţele respective sunt reminiscenţe ale unor comportamente 
greşite. Este indicat să fim astăzi detaşaţi de ceea ce am dorit să reparăm prin negativitate 
şi să fim deschişi la noutate chiar dacă pe alocuri nu vom dori să modificăm nimic, nu vom 
dori să îmbrăţişăm superficialitatea. Ceea ce ni se pare superficial astăzi poate fi, începând 
de mâine o nouă speranţă. 

 
 

Săptămâna 4 - 10 iunie 2012 

 
 

Săptămâna 4-10 iunie este o săptămână complicată de propriile decizii, de propriile 
alegeri, de propria instabilitate şi de ceea ce am construit  în luna mai cu mintea sau 
concret prin acţiuni de promovare a propriei persoane sau de adjudecare a unor drepturi. 

În această săptămâna avem parte de două ingresuri: intrarea lui Neptun în mers 
retrograd, marţi, şi trecerea lui Mercur în Rac, joi. Pe fondul acestora, Mercur, pentru că în 
continuare până pe 26 iunie, când va trece în Leu, se va deplasa foarte repede, împlineşte 
în această săptămână două trigoane, unul cu Saturn, de pe finalul Balanţei şi altul cu 
Neptun, de pe începutul zodiei Peşti, devenind distribuitor de lumină, promotorul multor 
complicaţii sociale sau mijlocul prin care vom căuta în aceste zile să ne găsim un loc în 
societate şi să ne facem remarcaţi. Acest triunghi regal atipic ne reduce posibilitatea de a 
gândi lucid şi ne blochează mentalul pe dorinţa de a câştiga, adjudeca un titlu, însuşi un 
drept, capta atenţia sau îmbogăţi. Succesul şi binefacerea acestei deschideri reprezintă, la 
fel ca şi agresivitatea şi careului Venus-Marte şi al celui dintre Soare şi Marte, elemente de 
factură karmică pe care le-am activat sau atras cu mintea printr-un joc al ideilor periculos 
ce l-am făcut în luna mai. 

Luna plină de la începutul săptămânii ne va păcăli foarte tare la începutul acestei 
săptămâni. Vom crede că lucrurile s-au rezolvat, s-au aşezat într-o albie a lor şi mulţi, pe 
această convingere, vor cădea în păcatul de a se bucura de tristeţea sau necazurile altora. 
Întreaga săptămână drumurile sunt supuse riscurilor, complicaţiile fiind cauzate de 
întârzieri, pierderi de obiecte, întâlniri neaşteptate. 

Trecerea lui Mercur de la Gemeni la Rac va fi percepută la mijlocul săptămânii ca o 
cădere în gol. Se va trece de la mobilitate mentală la drame, tensiuni afective, defulări şi 
toate vor fi integrate în cadrul evenimentelor acestei săptămâni fără să ştim cu precizie că 
problemele de aici ne vin. Cei care şi-au exersat sinceritatea, care pot privi în faţă adevărul 
şi pot convieţui cu el vor avea parte în această săptămână de ipostaze cu totul 
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surprinzătoare. Minciuna îi va învălui şi pe ei şi vor gusta din satisfacţiile neadevărului 
pentru a înţelege mai bine la ce renunţă atunci când îl sfidează. 

Aşadar, multe din evenimentele acestei săptămâni sunt înscrise într-un şir de 
evenimente, multe sunt programate şi etape finale se consum acum. Tocmai de aceea este 
important să privim cu maximă responsabilitate evenimentele minore ale acestei 
săptămâni pentru că ele ascund decizii personale, chiar şi atunci când totul pare să fie 
dictat de o forţă ascuns sau purtată de o mână nevăzută. 

 
 
Luni, 4 iunie 

Luni  4- 6-2012  4:08    Luna (Sag) Tri (Ari) Uranus 
Luni  4- 6-2012  5:37 Mercury (Gem) Tri [Lib] Saturn 
Luni  4- 6-2012  7:00    Luna (Sag) Squ (Pis) Chiron 
Luni  4- 6-2012 14:11     Sun (Gem) Opp (Sag) Luna (Full Luna) 
Luni  4- 6-2012 17:21    Luna (Sag) Squ (Vir) Mars 
Luni  4- 6-2012 18:01    Luna (Sag) Opp [Gem] Venus 

 
Începem săptămâna cu un aspect pozitiv (trigonul dintre Mercur şi Saturn) cu Luna 

plină, dar şi cu patru aspecte pe care Luna din Săgetător, le realizează cu Uranus (trigon), 
Chiron (careu), Marte (careu) şi Venus (opoziţie). Dacă Luna în Săgetător aduce o 
înclinaţie spre performanţă, nevoia de a încadra, efortul, orientarea, înclinaţia pe un făgaş 
pozitiv menit să faciliteze atingerea unor rezultate remarcabile, faptul că se împlineşte 
trigonul dintre Mercur şi Saturn când Luna se află într-un semn de stimulare ne ajută 
foarte mult să ne punem în valoare spiritul practic, profunzimea, înclinaţia spre a folosi 
mintea şi capacităţile intelectuale pentru a deveni mai metodici, mai prudenţi, mai erudiţi, 
mai respectuoşi. Acest moment de progres, de ridicare, de elevare, de eficientizare 
primeşte din partea luminariilor un elan puternic. Soarele şi Luna astăzi se întâlnesc într-o 
opoziţie pe axa Gemeni-Săgetător, o axă a cunoaşterii, şi va oferi evenimentelor acestei zile 
o forţă specială. Această forţă specială va fi vizibilă indiferent de tipul de activitate pe care 
îl vom săvârşi, că ne vom programa astăzi să mergem la o plimbare, să mergem în piaţă, să 
ne vizităm un prieten sau pur şi simplu să realizăm o călătorie virtuală pe internet sau o 
călătorie mentală, toate acestea se soldează în mijlocul zilei cu un eveniment neaşteptat. 
Acest eveniment ţine de înţelegere, cunoaştere, de profunzime, tine de folosirea acestora 
într-un domeniu practic chiar ţine de relaţia cu o persoană în vârstă sau cu ceea ce este 
trainic, durabil sau cu ceea ce a trecut deja testul timpului. 

Există şi o componentă mai puţin plăcută şi aceea va fi vizibilă în relaţiile personale. 
Imediat după Luna plină, Luna şi Marte se întâlnesc într-un careu, asta înseamnă că şi 
Soarele se află încă în continuare în fereastra careului cu Marte. Este lesne de înţeles că 
aceste combinaţii, acest careu în T pe semne mutabile, generează conflicte de natură 
ideologică, tulburări în optica personală şi chiar decizii care vizează destinul personal sau o 
anume dezicere de scheme, planuri, hotărâi pe care le-am luat anterior. În mod paradoxal, 
această dezicere este motivată de faptul că anterior ne-am grăbit, nu am luat în calcul toate 
variabilele şi acum ne simţim îndreptăţiţi să modificăm, să reparăm această greşeală. Şi 
acum procedăm la fel, şi acum suntem la fel de grăbiţi ca atunci, cu atât mai mult cu cât 
următorul aspect de după acest careu între Lună şi Marte este chiar  opoziţia dintre Luna şi 
Venus. În felul acesta, sectorul vieţii private este uşor zdruncinat de motivaţii şi tentaţii, de 
a ne comporta într-un anumit fel în societate, de a suporta anumite persoane, de a lucra cu 
anumiţi oameni sau de a socializa cu fiinţe pe care nu le agreăm. 

Socializarea este un cuvânt pretenţios astăzi pentru că încă de dimineaţă Luna şi 
Chiron împlinesc un careu, asta înseamnă că vom avea probleme cu alegerile, nu doar cu 
deciziile. Vom avea probleme cu ceea ce se decide pentru noi, cu ceea ce ne este lansat ca 
provocare sau oferit ca sarcină profesională. Deci este complicat să invoci schimbul de idei 
sau de sentimente, adică pierderea timpului într-un mod plăcut şi uneori constructiv. 
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Prin urmare, prima zi săptămânii vine cu multe evenimente, poate chiar cu o serie 
de evenimente din cadrul aceluiaşi  ciclu, care gravitează în jurul dorinţei de putere. Că 
această putere înseamnă informaţie, decizie sau că înseamnă, la modul concret, 
exprimarea la scenă deschisă pe un ton ridicat sau în forţă, fără a ne gândi deloc la 
consecinţe nu mai contează. Semnul progresului, aşa cum ni se va înfăţişa el astăzi, are 
inclus o componentă complexă. Combinaţia dintre simplu şi complicat, astăzi poate lua 
proporţii majore. Dacă în timpul nopţii aproape de ivirea zorilor Luna şi Uranus ne oferă 
posibilitatea de a intra în contact cu un suflu nou, să ne trezim odihniţi şi cu chef de 
activitate fizică sau intelectuală, de-a lungul zilei vom avea parte de multe distorsiuni, 
unele ne vin din sfera concepţiilor, a gândirii, a experienţelor de viaţă, altele sunt 
manifestate în mod concret: ni se interzice să ne deplasăm într-o anumită locaţie, să ne 
apropiem de o anumită persoană, poate chiar o persoană ne interzice lucrul acesta sau noi 
singuri ne interzicem prin prejudecăţile pe care le avem. Este mai mult decât sigur că astăzi 
prejudecăţile vor fi amestecate cu exemple de bune practici şi ne cam vor întuneca mintea. 
Pentru că nu vom da importanţă calităţii, ci a cantităţii sau a puterii, a exprimării în forţă, 
recomandarea pentru această zi este aceea de a face apel la bunul simţ. Bunul simţ nu 
numai că însumează exemplele de bune practici, dar conferă o anume ponderaţie faptelor, 
adică ceea ce ne trebuie mai mult astăzi. 

 
Marţi, 5 iunie 

Marti  5- 6-2012  0:04 Neptune [Pis] S/R 
Marti  5- 6-2012  3:27   Venus [Gem] Squ (Vir) Mars 
Marti  5- 6-2012  4:23    Luna (Sag) Sex [Lib] Saturn 
Marti  5- 6-2012  8:07    Luna (Sag) Opp (Gem) Mercury 
Marti  5- 6-2012 15:30    Luna (Sag) --> Capricorn 
Marti  5- 6-2012 20:37    Luna (Cap) Sex [Pis] Neptune 

 
Astăzi Neptun intră în mers retrograd până pe 11 noiembrie. Pe lângă acest aspect 

astăzi venus şi Marte se întâlnesc într-un careu, iar Luna pe ultimul segment al zodiei 
săgetător atingem momentul de maximum în două aspecte: sextilul cu Saturn şi opoziţie cu 
Mercur. Spre seară, de această dată din Capricorn, Luna are de împlinit un sextil cu 
Neptun. Întregul tablou al acestei zile este deci guvernat de Neptun: începem ziua cu un 
eveniment marcant în tranzitul acestei planete (intrarea planetei Neptun în mers retrograd 
şi sextilul Luna-Neptun). Asta înseamnă că ziua de 5 iunie va fi marcată de sentimentul că 
participăm la evenimente majore. Este vorba despre un sentiment supraevaluat, pentru că 
facem referire la o apropiere de iluzie. În această zi imaginaţia joacă un rol important însă 
într-un mod negativ. Careul dintre Venus şi Marte în mod firesc aduce asemenea altor 
aspecte care s-au consumat în ziua de ieri, tensiuni în cuplu, nemulţumire manifestată 
într-un zonă intimă, neputinţa de a înţelege oamenii, faptele lor, incapacitatea de a duce la 
bun sfârşit un demers, adică un fel de pierde vară asupra cărora oamenii nu vor medita, ci 
se vor lăsa în voia instinctelor. 

Acest careu dintre Venus şi Marte poate duce la ceartă, o ceartă cu sine, cu un 
apropiat, pornind de la un cuvânt spus într-un context neadecvat. Astăzi suntem sensibili 
la ton, la mesaj şi foarte greu putem ignora cea ce considerăm că este nepotrivit. 

Retrogradarea lui Neptun de anul acesta este un aspect încărcat de tensiune şi 
nemulţumire. Dacă privim momentul acestui ingress observăm plasarea ascendentului 
momentului în Vărsător şi transferarea întregii răspunderi pe umerii unui Uranus din 
Berbec prea impulsiv, prea agresiv în dorinţa sa de a reformula contextul social sau de a 
revoluţiona lumea. Asta înseamnă că tot ceea ce capătă înfăţişarea sentimentului astăzi 
este de fapt încărcat de resentiment. Nu doar astăzi se manifestă această tendinţă, ci 
aproximativ jumătate de an până pe 11 noiembrie când Neptun îşi va reveni din mersul 
retrograd. Fiind o planetă colectivă îndemnul său se adresează maselor, marilor grupări de 
oameni, rasei umane în ansamblu. Judecând după faptul că există în societatea o puternică 
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determinare în a schimba, modifica, nu doar ceva personal, ci şi modul cum ne adresăm 
societăţii de a ne schimba într-un mod puternic şi agresiv locul pe care-l avem în această 
societate transferul puterii pe umerii lui Uranus înseamnă pentru următoarele luni o grea 
încercare pentru indivizii imaturi. Uranus în Berbec ca guvernator al acestei teme (intrarea 
lui Neptun în mers retrograd) se află pe axa interceptată Berbec-Balanţă. Asta înseamnă 
amplificarea crizelor, a relaţiilor personale, neputinţa de a înţelege omul şi tendinţa de a 
construi conjuncturi, situaţii iluzorii, de a spera în lucruri care nu pot fi realizate, de a pune 
pe seama speranţei sau a imaginaţiei întregul bagaj personal. Fuga de realitate va fi 
motivată azi într-un mod foarte complicat în aşa fel încât rezonanţa îşi va schimba direcţia 
din a apropia oameni care au idealuri reale în a apropia oameni care visează la fel de greşit 
sau de degradant. Într-un context atât de dinamic care se adresează grupurilor, careul 
dintre Venus şi Marte aduce astăzi o diversitate neplăcută, un incident minor în viaţa 
personală care schimbă starea, îi face pe oameni incomozi unii faţă de ceilalţi şi cei mai 
sensibili, cei care pun foarte mult pe cuvânt, intonaţie, mesaj şi care aşteaptă foarte mult 
de la ceilalţi, mai mult decât oferă au parte astăzi de drame. Trecerea Lunii în Capricorn 
schimbă registrul orientându-l spre calm, linişte, detaşare. Nu ne detaşăm de ceea ce este 
dificil în viaţă, ci ne detaşăm, în a doua parte a zilei, de ceea ce ne-am complicat singuri în 
prima parte a zilei. Adică astăzi ne căutăm de treabă, ne construim singuri probleme şi în a 
doua parte a zilei le rezolvăm ajungând în punctul în care eram dimineaţa, fără să câştigăm 
nimic şi, în general, fără să pierdem. 

Prin urmare, ziua de 5 iunie ne introducem într-o dimensiune personală pe care cei 
mai mulţi dintre noi, în general, căutăm să o evităm. Asta înseamnă o înclinaţie spre 
disconfort, spre conflicte personale lipsite de relevanţă, stres, tendinţa de a refuza 
apropierea faţă de o persoană, faţă de un individ, tendinţa de a ne refuza un confort.  

Această tendinţă se manifestă pentru că astăzi ne confruntăm cu situaţii şi probleme 
pe care nu am reuşit niciodată să le rezolvăm, nu pentru că nu avem puterea necesară, ci 
pentru că în contextul în care acestea se manifestă lansăm prea multe pretenţii. Suntem 
prea pretenţioşi sau avem foarte multe aşteptări, adică pretindem să primim mai mult 
decât dăm. 

Evenimentul principal al acestei zile reprezintă intrarea lui Neptun în mers 
retrograd, iar asta înseamnă o înclinaţii spr eiluzii, spre fantezii, spre a ne implica în 
evenimente care nu au suport real. Începând de azi şi până pe 11 noiembrie oamenii vor 
încerca, atunci când vine vorba de originalitate şi independenţă să-şi construiască în minte 
un traseu care se va dovedi a fi departe de ceea ce se va întâmpla în realitate. Este greu de 
construit un ideal cu Uranus pe o axă interceptată, este greu de menţinut echilibrul, de a 
drămui viaţa cu responsabilitate şi respect, este foarte greu să păstrăm ordinea lucrurilor 
pe o asemenea conjunctură. Pentru a scăpa de pericolul distrugerii sau autodistrugerii 
oamenii se vor arunca asupra himerelor şi vor considera că nesimţind durerea sunt 
victorioşi. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a porni în acest 
traseu de aproximativ jumătate de an cu dreptul, adică de a da dovadă de maturitate şi 
înţelegere chiar din prima zi, refuzând conflictul şi tensiunea, refuzând iluzia, aplicând, aşa 
cum am fost îndemnaţi de multe ori în acest an, o negaţie negaţiei. Să refuzăm refuzarea 
durerii, adică să acceptăm să privind realitatea în faţă, indiferent cât de dură este şi să fim 
mulţumiţi pentru percepţiile pe care le avem pentru a înţelege că de fapt aceasta este baza 
de care ne folosim în aventura cunoaşterii. A înţelege că acesta este punctul de pornire 
reprezintă prima scânteie a cunoaşterii, primul pas pe drumul evoluţiei. Astăzi, şi nu doar 
astăzi, ci în următoarele aproximativ şase luni, ne vom aminti de proverbul “fiecare pasăre 
pe limba ei piere”. 
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Miercuri, 6 iunie 
Miercuri  6- 6-2012  4:08     Sun (Gem) Con [Gem] Venus 
Miercuri  6- 6-2012  4:30    Luna (Cap) Squ (Ari) Uranus 
Miercuri  6- 6-2012  5:54    Luna (Cap) Con [Cap] Pluto 
Miercuri  6- 6-2012  7:22    Luna (Cap) Sex (Pis) Chiron 
Miercuri  6- 6-2012 19:32    Luna (Cap) Tri (Vir) Mars 
Miercuri  6- 6-2012 23:05    Luna (Cap) Tri (Tau) Lilith 

 
Conjuncţia Soarelui cu Venus, astăzi, ar trebui să ne aducă evenimentele cele mai 

frumoase şi plăcute, o apropiere de gesturile rafinate, o socializare plăcută, însă faptul că 
Venus este retrograd ne duce în acea zonă socială unde să ne confruntăm cu evenimentele 
frumoase şi armoniase, dar pe care să nu le vedem aşa, ci cărora să le vedem aspectul 
dificil, stresant, sinistru şi să ne declarăm total nemulţumiţi de ceea ce vine spre noi astăzi. 
Conjuncţia Soarelui cu Venus în situaţia în care Luna tranzitează cea de a doua zi de 
Capricorn şi împlineşte, în general, aspecte pozitive, ne aduce azi multe evenimente 
fericite, multe prilejuri de bucurie, multe ipostaze care au menirea de a ne încărca pozitiv 
însă analizatorul schema de gândire pe care alegem să o folosim astăzi, înclinaţia, 
orientarea, vor fi răsturnate. 

Asta înseamnă că evenimentele acestei zile nu sunt difcile aşa cum le percepem, dar 
vor dezlănţui multe din trăsăturile negative, în aşa fel încât un bine, o bucurie să o 
transformăm într-un conflict de proporţii. Singurul aspect negativ prin definiţie al zilei îl 
reprezintă careul dintre Lună şi Uranus şi este suficient de puternic şi de incisiv încât să 
răstoarne întregul sens pozitiv al direcţiei. În primul rând, Venus este retrograd şi ne 
diminuează abilitatea de a vedea frumosul în orice, ne îndeamnă spre risipă şi 
desconsiderare, spre refuz, şi în al doilea rând, pentru că Uranus în tranzitul retrograd al 
lui Neptun prin Peşti capătă o dimensiune socială importantă. Astăzi, toate evenimentele 
ce ţin de frumos, echilibru armonie, relaţii interumane vor fi văzute prin aspectul lor 
fatalist. Indiferent că ele se adresează relaţiilor de prietenie sau relaţiilor socioprofesionale 
astăzi gândim că finalitatea lor va fi una negativă. Vedem astăzi într-un gest frumos un 
interes, o intenţie ascunsă ca într-un proiect în care suntem invitaţi să anticipăm intenţia 
mai puţin corectă a unui individ sau grup de a se folosi de bunele intenţii ale celorlalţi. Asta 
înseamnă că indiferent cum vom privi situaţiile sau conjunctura se pare că o situaţie 
negativă, fie ea cât de mică, reuşeşte astăzi să răstoarne întregul. 

Asta nu înseamnă că va fi o zi rea, o zi proastă. Nu! Înseamnă că va fi o zi în care 
vom parcurge anumite pierderi, anumite conflicte sau, mai exact, incidente, care nu sunt 
ample şi care nu vor distruge nimic din sfera realizărilor personale, dar care vor colora 
tendinţele acestei zile în aşa fel încât bucuria să nu fie întreagă. Cei mai mulţi vor parcurge 
o reeditare a unor conjuncturi care s-au manifestat în luna mai, vor avea parte de o 
tensiune, de o nemulţumire, de o rememorare negativă, ca şi cum cineva le selectează 
evenimentele şi îi obligă să trăiască din 20 de întâmplări care le ies în cale astăzi una 
singură pe care au retrăit-o, poate chiar de mai multe ori, şi care de fiecare dată s-a soldat 
cu aceeaşi finalitate. Astăzi sunt pe punctul de a reedita acest eveniment de a se reîntâlni 
cu o persoană, de a deschide din nou discuta, de a încerca din nou să rezolve o problemă, 
să atingă punctul final într-un demers şi rezultatul să fie acelaşi. Pentru că retrogradarea 
lui Venus îi îndeamnă pe oameni să facă gesturi care să-i ducă spre drame emoţionale 
percepţia evenimentelor de astăzi va fi încărcată de această componentă. În loc să vedem 
partea plină a paharului, ne plângem că murim de sete pentru că s-ar putea să nu ne 
potolim setea cu conţinutul pe care-l avem în pahar. 

Prin urmare, ziua de 6 iunie, deşi chiar de dimineaţă vin cu o tensiune aparte, pare 
să ne confere un anumit tonus, o vitalitate, o abilitate, o înclinaţie în a percepe viaţa cu 
bucurie şi destindere chiar dacă cei mai mulţi vor da dovadă de lăcomie sau se vor arăta 
atotcunoscători în ale vieţii. Vrem să rezolvăm totul dintr-odată, vrem să le facem după 
cum ştim că se rezolvă lucrurile, dăm dovadă de inflexibilitate şi toate acestea în crescendo, 
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până spre seară, ne vor lăsa impresia că toate lucrurile care s-au întâmplat astăzi s-au 
sfârşit prost. 

Ziua de 6 iunie vine pe fondul acestor drame cu un factor de decizie. Aceste 
evenimente care se tot repetă au integrate o componentă interesantă. Ea este legată de 
înţelepciune, de o încercare pe care universul ne-o lansează pe care propriul nostru destin 
ne-o lansează pentru a ne întări, a ne căli voinţa, sextilul Luna-Chiron fiind direct 
răspunzător de toate acestea. 

Dacă toate celelalte evenimente sunt încărcate de o componentă subiectivă, acest 
sextil dintre Lună şi Chiron se detaşează de subiectivitate, de ceea ce se manifestă astăzi, 
oferindu-ne acea intuiţie de moment, acel îndemn, acea mână nevăzută care ne îndeamnă 
să mergem pe drumul cel bun sau să alegem un anume obiect din jur care ne va proteja în a 
doua parte a zilei sau în celelalte zile ale săptămânii. Recomandarea pentru această zi este 
aceea de a privi viaţa prin simplitatea gândirii, de a nu o complica prin raportare la ceea ce 
s-a-ntâmplat. Chiar dacă există o componentă care ne sugerează că anumite elemente se 
repetă şi deci finalitatea trebuie să fie aceeaşi este important să dăm dovadă astăzi de 
înţelepciune şi să privim totul prin timpul prezent nu prin încărcătura sau mesajul a ceea 
ce s-a-ntâmplat şi nici prin perspectiva a ceea ce considerăm, pe baza a ceea ce avem în jur, 
că se va întâmpla. 

 
Joi, 7 iunie 

Joi  7- 6-2012  5:28    Luna (Cap) Squ [Lib] Saturn 
Joi  7- 6-2012 11:38    Luna (Cap) Sex [Sco] Juno 
Joi  7- 6-2012 14:15 Mercury (Gem) --> Cancer 
Joi  7- 6-2012 15:37    Luna (Cap) Tri (Tau) Jupiter 
Joi  7- 6-2012 17:16    Luna (Cap) --> Aquarius 

 
Ziua de 7 iunie devine importantă printr-un eveniment major al acestei luni şi 

anume trecerea lui Mercur în Rac. Acest moment este încadrat de două aspecte pe care le 
împlineşte cu Junon (sextil) şi cu Jupiter (trigon) ceea ce conferă acestui tranzit, acestei 
ipostaze de graniţă, un caracter social, un caracter benefic, unul binefăcător de reparare a 
unui deficit, de reevaluare a unei activităţi cu un rezultat bun. Toate acestea se împlinesc 
pe ultimul segment al tranzitului Lunii prin exil (Capricorn). Ziua debutează cu un careu 
între Lună şi Saturn, chiar la ivirea zorilor, şi ne lansează avertismente cu privire la un 
pericol care ne urmăreşte astăzi. Acest pericol este mai mult sugerat şi poate apărea doar în 
situaţiile în care un individ este constrâns de contextul social sau personal să se aventureze 
la drum. Nu orice fel de drum şi nu unul care implică trecerea peste un obstacol, peste un 
pod, peste o apă sau chiar parcurgerea unui traseu aerian. Acest pericol ţine mai mult de 
sfera emoţiilor şi se manifestă sub forma unei discontinuităţi, sub forma unei erori de 
calcul în privinţa costului deplasării, a timpului, a duratei acesteia referitor la condiţiile de 
cazare sau chiar auspiciile sub care se va desfăşura etapa finală a aceea ce programăm 
astăzi. 

Acest semn al pericolului nu este la voia întâmplării şi nu apare în absenţa voinţei 
personale. Există un element personal care dictează această suită de evenimente, aceste 
încurcături, care permit acestor situaţii mai mult sau mai puţin penibile să se cuibărească 
şi în acest şir de evenimente să producă efecte negative. Ceea ce ne rămâne nouă din 
această zi reprezintă mai mult o impresie, un zgomot intens, unul de fond asemenea unei 
muzici plăcute sau a unui sunet agasant, cel care se desprinde din peisajul care se 
construieşte în jur şi care lasă impresia individului că nu poate fi modelat. În felul acesta, 
relaţiile interumane se construiesc fie pe dorinţa de a aprofunda o relaţie sau pe 
dezlănţuirea unei curiozităţi majore. Totul se construieşte într-un chip nou, într-o formă 
artistică, poate chiar estetică, graţioasă cu scopul de a ascunde un deficit. Acest deficit care 
ne va fi ca o umbră în următoarele 19 zile, cât va dura tranzitul lui Mercur în Rac, are 
înfăţişarea suspiciunii. Timp de 19 zile vom fi suspicioşi că ceva nu merge bine, relaţiile 
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sunt supuse riscului, că orice eveniment se poate sfârşi într-un mod neplăcut şi toate 
acestea ne ştirbesc din bucurie, din încântare sau ne amplifică şi mai mult teama ori 
regretul. 

Pe acest tranzit ne aducem aminte de rănile sufleteşti, de necesitatea utilizării 
memoriei sau a cuvintelor, dar mai ales înţelegem cat de important este să apreciem istoria 
personală, a familiei, istoria statului, adică rădăcinile. Rădăcina este un element important 
în acest tranzit şi spre ea ne vom îndrepta toată admiraţia care se naşte sau tot dispreţul 
care, deopotrivă, apare din experienţele de viaţă. 

Prin urmare, ziua de 7 iunie este o zi plăcută pentru că nu ne surprinde prin 
evenimente despre care să nu putem lansa păreri şi pe care să nu putem să le încadrăm în 
regulile deja stabilitate. Cu toate acestea, ceea ce recunoaştem din ceea ce ni se întâmplă 
astăzi, reprezintă elementul greu al existenţei, bagajul care ne trage în jos, care ne ţine 
captivi într-o stare sufletească inutilă şi care trebuie utilizată în raport cu celălalt. Faptul că 
Mercur îşi schimbă semnul (trece în Rac, zodie guvernată de Lună) când Luna se afla în 
exil, înseamnă că aceste informaţii care vin spre noi, aceste drame, aceste evenimente 
scufundate efectiv în gânduri sau trăiri au nevoie de un personaj, de un oponent, de 
celălalt, dar mai ales au nevoie de a fi utilizate eficient pentru a fi eficiente, pentru a susţine 
sau ajuta o persoană, un individ, un grup sau chiar societatea. 

La fel ca şi ultimele tranzite ale lui Mercur prin Gemeni şi respectiv Taur, şi în cel 
din Rac Mercur se grăbeşte. În 19 zile parcurge tot semnul şi se apropie de Leu, zodie în 
care va avea o perioadă de retrogradare (15 iulie -8 august). Asta înseamnă că acum 
parcurgem a treia etapa pentru a ne pregăti sufleteşte, de această dată material sau 
informaţional, cum s-a întâmplat anterior, pentru a face faţă evenimentelor care vor veni 
spre noi în vara acestui an. 

Prin ceea ce simţim sau chiar, unii dintre noi, anticipăm în această perioadă nu ne 
pregătim pentru vremuri periculoase, pentru un tranzit al verii complicat, negativ sau 
periculos, ci ne pregătim să facem faţă unor evenimente importante. Dacă un astrolog ar 
susţine “Acum ni se spune că la vară vom fi invitaţi să construim ceva important, să 
punem baza unui proiect” nu vom crede cu toate că timp de 19 zile vom avea nenumărate 
dovezi de acest fel pentru că ne vom situa la graniţa dintre natura informaţională pe care o 
lansează Mercur în Gemeni (domiciliu) şi cea volitivă pe care o lansează Mercur în Leu 
(cădere). Acum se află pe falie, pe sectorul care delimitează cele două zone, pozitivul şi 
negativul, şi acum vom fi inspiraţi, vom primi din abundenţă informaţii, stări, energie, 
putere, vitalitate pentru unii chiar stări spirituale adânci, pentru a ne pregăti şi prin 
această şcoală să facem faţă evenimentelor care vin spre noi în vara. Tocmai de aceea, 
recomandarea pentru această zi este aceea de a privi lucrurile simple din jur cu o maximă 
de seriozitate, toate conţin fărâme ale experienţelor noastre, nu doar pentru că le percepem 
într-un anumit fel, poate chiar diferit faţă de ceilalţi, ci poate pentru că sunt impregnante 
cu emanaţiile oamenilor cu care intră în contact şi deci fac parte integrantă din existenţa 
umană. A le anula existenţa înseamnă a ne desprinde de ele. Cei care au nevoie să se 
desprindă de propriul trecut vor considera aceasta o oportunitate minunată. Cei mai mulţi 
însă care nu privesc evoluţia spirituală ca pe o necesitate vor percepe orice separare de 
trecut cu o mare durere. 

 
Vineri, 8 iunie 

Vineri  8- 6-2012  1:06    Luna (Aqu) Sex [Sag] Node 
Vineri  8- 6-2012  5:29     Sun (Gem) Squ (Vir) Mars 
Vineri  8- 6-2012  7:08    Luna (Aqu) Sex (Ari) Uranus 
Vineri  8- 6-2012 17:48    Luna (Aqu) Tri [Gem] Venus 

 
Careul Soarelui cu Marte accentuează astăzi ceea ce este mai dificil şi mai greu din 

energia acestei săptămâni. Acest unghi duce spre conflict, spre reacţii iraţionale, spre a 
sfida sau a combate cu agresivitate ceva sau pe cineva fără a uza de un argument. Asta 
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înseamnă dezordine şi a lucra în dezordine înseamnă a răni pe cineva sau propria existenţă 
şi toate acestea generează evenimente haotice lipsite de raţiune de bun simţ şi marcate de 
tensiune. 

De asemenea, ne putem aştepta ca pe acest unghi anumite probleme legate de 
sănătate, în special cele neurologice sau cele legate de funcţia hepatică, de absorbţia 
substanţelor nutritive la nivelul intestinului subţire să nu funcţioneze corect. Sextilul Lunii 
cu Capul Dragonului şi implicit trigonul cu Coada acestuia ne demonstrează că orice rău se 
poate sfârşi bine sau orice element negativ are un sâmbure pozitiv. Această dualitate, aşa 
cum se manifestă ea astăzi este plăcută, tonică, însă ea merge foarte mult în direcţia unei 
deziceri. Astăzi vom fi tentaţi de grup să ne dezicem de idealurile comune, să punem 
negaţia în orice element, oricât de mărunt ar fi, şi să dovedim prin aceasta un 
comportament mai puţin corect. Până şi pacifismul tăcerea, respingerea, ezitarea, sunt 
interpretate astăzi ca mijloace, modalităţi de revoltă, ca instrumente de care uzează cel 
care doreşte să protesteze. Această notă de revoltă se încadrează bine în vibraţiile lui 2012 
şi ne sugerează pentru prima dată atât de clar că luna iunie este foarte importantă, cu o 
miză foarte mare pentru elementul personal. De aceea astăzi suntem în stare să facem şi să 
spunem lucruri grave, dar care au darul, menirea, să aducă la lumina acele elemente 
negative de care o persoană sau un grup trebuie să se debaraseze. Fie că aceasta înseamnă 
o retrospectivă, fie că asta înseamnă a critica o frustrarea sau o persoană care îi defulează 
nemulţumirile pe stradă, toate acestea au ca scop modificarea conştiinţei de grup. Unii nu 
percep acest lucru, nu sunt conştienţi că faptele lor modifică egregorul grupului, nu sunt 
conştienţi că impactul pe care-l au îi influenţează puternic şi ireversibil din jur, însă simt că 
se întâmplă ceva. Acel ceva astăzi nu poate fi definit pentru că el este trăit cu mare 
intensitate şi are inclusă ca trăsătură de bază revolta. Acest unghi dintre Soare şi Marte în 
viziunea unor astrologi reprezintă un semn de descindere militară. Este puţin probabil să 
se aplice această observaţie într-un cadru general. Mai curând acest careu dintre Soare şi 
Marte reprezintă o revoltă faţă de orice autoritate, nu neaparat prin mijloace militare. 
Numai ce este intuită, observată sau mimată, orice autoritate astăzi este sfidată, criticată, 
acuzată şi sunt mulţi care abia aşteaptă un prilej, cum este cel de azi, să-şi exprime 
nemulţumirea şi frustrările acumulate pe alte unghiuri sau poate cu care s-au născut, în 
aşa fel încât întregul ansamblu al zilei de 8 iunie să fie unul mai puţin bun, mai puţin 
corect. 

Prin urmare, ziua de 8 iunie poate deveni o zi de tristă amintire. Chiar dacă multe 
dintre cele care se întâmplă azi au o aparenţă plăcută, până şi retrospectiva pare să se 
desfăşoare în nişte parametri uşor de acceptat. Orice scânteie de revoltă, nemulţumire, 
reproş, opoziţie degenerează şi poate produce evenimente care să scape de sub control. 

Până şi cei pacifişti, calmi, liniştiţi, azi simt că îi împinge ceva spre ceartă, spre a 
reproşa, simt că starea sufletească le este schimbată sau, cum spun iniţiaţii, le scade 
vibraţia, şi nu pot să facă nimic. Se mulţumesc trecând de la o stare la alta, se mulţumesc 
făcând efort, alergând sau întâlnindu-se cu prietenii însă nu pot schimba nimic din această 
stare generală. Nu se întâmplă ca pe alte unghiuri care predispun o intoleranţă faţă de 
orice intervenţie exterioară. Astăzi prietenii, anturajul, tot ceea ce ne înconjoară, poate 
chiar idealurile personale sau orice provocări ale destinului au impact asupra destinului 
personal ne modelează într-un mod ireversibil, dar nu suntem în stare să vedem, ci doar să 
simţim şi foarte puţini vor fi cei care vor recunoaşte, fără să poată explica acest lucru. 

O ploaie de acuzaţii pare să se îndrepte spre punctul cel mai vulnerabil, al 
individului, grupului său societăţii şi tocmai de aceea recomandarea vine spre a ne canalia 
energia spre o activitate constructivă. Chiar dacă simţim astăzi că ne explodează capul, că 
picioarele se mişca singure sau că ne enervam din orice lucru, oricât de mărunt ar fi, cum 
nu s-a-ntâmplat în zilele anterioare să ne amintim că exista un unghi negativ între Soare şi 
Marte care lansează energii ce nu pot fi controlate fără transmutare şi sublimare. A 
transmuta şi a sublima o energie când Luna şi Venus sunt în trigon înseamnă a munci 
pentru un scop nobil. Totuşi, Venus este retrograd, asta înseamnă că scopul nobil poate fi 
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formulat subiectivi şi până la urmă se va dovedi a nu mai fi atât de nobil. Nu mai are 
importanţă, ci esenţial este pentru această zi să ne controlăm impulsurile şi să fim oameni 
corecţi, drepţi, echidistanţi şi să nu privim acolo unde se aşează urâtul şi nici să nu spunem 
lucruri pe care într-o stare firească obişnuită de conştiinţă le-am regreta. 

 
Sâmbătă, 9 iunie 

Sambata  9- 6-2012  1:34     Sun (Gem) Tri (Aqu) Luna 
Sambata  9- 6-2012  3:16    Luna (Aqu) Squ (Tau) Lilith 
Sambata  9- 6-2012  4:49 Mercury (Can) Tri [Pis] Neptune 
Sambata  9- 6-2012  9:34    Luna (Aqu) Tri [Lib] Saturn 
Sambata  9- 6-2012 15:32    Luna (Aqu) Squ [Sco] Juno 
Sambata  9- 6-2012 21:32    Luna (Aqu) Squ (Tau) Jupiter 
Sambata  9- 6-2012 22:21    Luna (Aqu) --> Pisces 

 
Ultimul sector al zodie Vărsător ne aduce o folosire neadecvată a libertăţii de 

exprimare. Azi Mercur şi Neptun sunt în trigon şi în mod obişnuit am considera că vom 
avea parte de o zi încărcată de inspiraţie şi susţinere. Pentru că Mercur este foarte grăbit în 
tranzitul său, iar Neptun se află în mers retrograd, binefacerea acestui aspect vine mai 
curând dintr-o folosire eficientă a rezultatelor din zilele anterioare. Se va pune deci 
probleme unei analize, a unei cercetări pe care unii o vor face pentru a se ridica deasupra 
grupului, pentru a-şi însuşi un drept pe care fără o intervenţie nu l-ar fi obţinut. 

 În afara trigonului cu Saturn, de asemenea retrograd, semn al dispreţului faţă de 
incertitudine, corupţie sau imoralitate, Luna împlineşte azi numai aspecte negative, adică 
trei careuri cu Lilith, Junon şi respectiv Jupiter. Acest careu în T, ce o are pe Lună drept 
planeta focar, ne pune în posturi delicate. Implicând semnele fixe în aspect, se va pune azi 
problema unei pierderi, a deficitului de înţelegere, al unei conjuncturi pe care unii să o 
folosească pentru a lăsa impresia de putere sau dominare. 

Visele, speranţele constituite pe baze incorecte ne duc într-un sector pe care l-am 
privit cu reticenţă sau chiar l-am respins. Pentru că misiunea fiecărui om în această lume 
este să-şi extindă câmpul conştiinţei şi, prin această elevare, să-şi anuleze condiţionările 
karmice, cel mai puternic imbold al acestei zile, când Mercur şi Neptun ne vor vorbi despre 
karmă şi despre condiţionările ei este acela de a ne petrece cât mai mult timp în compania 
persoanelor elevate spiritual sau în solitudine. 

Prin aceste două trigoane (Mercur-Neptun şi Lună-Soare) îndemnul spre a ne trăi 
bucuriile intense sau de a ne adânci în supărări apăsătoare, adică de a da curs unui 
extremism periculos este unul dificil de evitat în această zi. Pentru că Luna şi Lilith, prin 
careul lor, mediază fuziunea celor două trigoane, o indecizie, o minciună, o tentaţie, privite 
în mod singular sau toate deodată, au menirea de a se constitui ca declic în această 
construcţie socială. 

Acest element care poate crea sau distruge după direcţiile spre care ne îndreptăm ne 
pune azi într-o mare dificultate. Dacă ne vom îndoi de cele mai sincere sentimente, dacă ne 
vom frământa azi cu dileme asupra cărora nu am revenit de mult timp şi dacă rezultatul nu 
este cel pe care îl aşteptăm să nu ne mire. De asemenea, să nu ne mire dacă azi ne vom 
dovedi mai atenţi ca niciodată, mai categorici şi hotărâţi în deciziile noastre, reci, de 
gheaţă, aşa cum este Neptun, caustici, persuasivi aşa cum este Mercur în Rac pentru că 
aceste planete îşi dau mână azi pentru a ne învăţa că există şi această latură a vieţii şi nu 
este deloc de neglijat. Unii poate chiar au nevoie de un asemenea momente, poate chiar 
duc lipsă de această puţină condiţionare pentru a observa că viaţa este construită din 
elemente perisabile şi esenţialul este de asemenea ascuns printre aceste iluzii plăcute sau 
dureroase. 

A încerca să modificăm schema de acţiune, să aderăm la o structură doar pentru a 
ne atenua din durere, doar pentru a ne ne hrăni speranţa, doar pentru a ne mulţumi cu 
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inflexibilitatea, privită de unii ca stabilitate, doar pentru a câştiga respect prin mister, prin 
ocultare se va dovedi azi o greşeală. 

Prin urmare, 9 iunie este o zi de tranziţie. Chiar dacă unii vor avea impresia că se 
întorc înapoi cu mintea, cu sufletul sau chiar fizic, multe din cele pe care le facem azi au o 
finalitate îndoielnică. Azi ni se întâmplă ca în procedeul de reducere chirurgicală a 
stomacului pentru a diminua greutatea corporală. Acest mijloc de a mutila corpul doar 
pentru că nu se poate abţine de la poftă, doar pentru că ea este stăpână, reprezintă un 
exemplu clar că întregul ritm de viaţă se schimbă printr-un procedeu răsturnat, printr-o 
manevră care implică o acţiune invazivă. 

Componenta emoţională are pentru propria existenţă o influenţă puternică şi puţini 
vor fi cei care îşi vor abandona propriul stil, propriul Eu, propriul Ego pentru a se implica 
în acţiuni altruiste. Viaţa este un semn al creşterii personale şi o dovadă a propriei 
maturităţi. Ea, în sine, nu reprezintă decât că poate fi pentru o clipă dovada şi, evident, 
încununarea a ceea omul reprezintă. 

Să fii puternic, să îşi depăşeşti limitele reale, să-şi pui tot sufletul într-un demers şi 
apoi să te îndrepţi spre alte izvoare ca şi cum totul începe acum, ca şi cum nu ai făcut nimic 
esenţial până acum şi toată puterea personală se pune acum în acţiune, reprezintă semnul 
unei maturităţi reale, susţinută pe experienţă personală, pe cunoaşterea personală nu pe 
simţul venit din anturaj, care ar putea fi, la un moment dat, influenţat de elemente 
karmice, de un anume factor de ordin exterior. 

Când Fericitul Augustin a spus “există în noi ceva mai adânc decât noi înşine” s-a 
referit la această dimensiune misterioasă a vieţii care există într-un paralelism periculos, 
încărcată de sacrificiul pe care marii iniţiaţi sunt dispuşi să-l facă pentru orice muritor, 
dintr-o largheţe sufletească, dintr-un îndemn subtil de a iubi orice. Mercur în Rac în trigon 
cu Neptun în Peşti reprezintă, înainte de toate îndemnul de a iubi orice şi de a trăi această 
iubire cu implicarea şi dăruirea unei fiinţe superioare. Pentru că totul este relativ, noi, la 
rândul nostru, pentru un anumit segment al creaţii, reprezentăm superioritatea şi dacă 
reuşim să ne exprimăm după modelele superioare pe care noi, la rândul nostru, le avem, 
înseamnă că am atins curajul de a trăi viaţa într-un chip nou, pentru că viaţa este ceea ce 
trăieşti. Recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta în adâncimea sentimentelor 
rostul evenimentului, nu în eveniment calitatea sentimentelor pe care “se presupune” că 
trebuie să le avem. 

 
Duminică, 10 iunie 

Duminica 10- 6-2012  4:08    Luna (Pis) Con [Pis] Neptune 
Duminica 10- 6-2012  6:33    Luna (Pis) Squ [Sag] Node 
Duminica 10- 6-2012  8:11    Luna (Pis) Tri (Can) Mercury 
Duminica 10- 6-2012 14:33    Luna (Pis) Sex [Cap] Pluto 
Duminica 10- 6-2012 16:28    Luna (Pis) Con (Pis) Chiron 
Duminica 10- 6-2012 22:15    Luna (Pis) Squ [Gem] Venus 

 
Ultima zi a săptămânii se înscrie în suita de evenimente sociale pe care întreaga 

săptămâna le-a predispus. Azi Luna se află în prima ei zi întreagă de Peşti şi are de împlinit 
şase aspecte. Astfel, de la conjuncţia cu Neptun, împlinită la ora 4:08, la careul cu Venus, 
împlinit la 22:15, ea mai împlineşte un careul la Axa Dragonului, un trigon cu Mercur, un 
sextil cu Pluton şi o conjuncţie cu Chiron. Toate acestea ne îndeamnă spre reculegere şi 
autoanaliză, spre a căuta răspunsuri într-o zonă cunoscută, unde credem că avem cele mai 
multe şanse pentru a ne ridica gradul de înţelegere sau a ne spori uşurinţa cu care 
relaţionam. 

Dacă în zorii zile conjuncţia Lună-Neptun ne poate sugera că experienţele 
anterioare ne-ar putea fi de folos azi, cei care se trezesc înainte de răsăritul Soarelui şi se 
gândesc profund la greutăţile vieţii, la cele care ne inundă azi, la complexitatea deciziilor, 
se vor consuma degeaba. Azi evenimente par să urmeze un alt curs decât cel pe care l-am 
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stabilit, mergând mai mult pe decizii eronate, pe probleme care nu ţintesc autodizolvarea, 
ci înmulţirea lor, deci care nu trec în neant cu această zi, ci de abia încep. 

Unora, 10 iunie li se va părea o zi care continua trăsăturile zilei anterioare, însă ea 
împlineşte aşteptările lunii mai, împreună cu toate semnalele pe care le-am primit de luni 
şi până acum. Unii pasionaţi de astrologie se gândesc la faptul că doar câteva aspecte pe 
care Luna le împlineşte în fiecare lună nu pot predispune o serie de evenimente care vor 
acţiona în arc de timp, făcând legătura între trăsăturile lunii mai şi cele de acum. 
Îndrăznesc să-i contrazic pentru că acestor aspecte li se alătura aplicaţia opoziţiei lui 
Mercur cu Pluton, cea care ne încurajează să spunem lucruri grave, să gândim împotriva 
curentului aşa cum anterior, cu câteva săptămâni în urmă, lucram cu toate forţele pentru a 
ne construi un viitor. "A lucra", în mai, a însemnat devenire personală, iar acum suntem în 
postura de a ne gândi mai mult la consecinţele gândurilor noastre, la eleganţa şi puterea de 
cuprindere, la forţa compromisului care poate lua, prin Lună în Peşti, înfăţişări 
îngrozitoare. Lecţiile vieţii sunt însă mai complexe decât citim noi în cărţi. Tocmai de aceea 
ni se cere experienţă, lucru, aplicare, exerciţiu, tocmai de aceea evenimentele povestite de 
alţii, oricât de practice ar fi, se înscriu tot în categoria celor teoretice. Viaţa se scrie singură 
şi ea nu este practică decât pentru cel care o trăieşte. Dacă în luna mai am considerat că 
devenirea personală înseamnă "a teoretiza", acum ne vom trezi încurcaţi în definiţii care 
nu mai pot fi aplicate, constrânşi de teoreme cărora nu le mai găsim echivalentul în 
realitate şi jucăm la risc pe o scenă socială în care rezonanţa, cea pe care am tot invocat-o 
în ultima vreme, ne apropie de cei care trec prin aceleaşi situaţii. Aşa că, atunci când 
riscăm, avem în jur oameni care risca şi ei în acelaşi registru şi cu aceeaşi miză, iar când ne 
resemnăm, în jur ne apropiem de oameni care au parte de aceleaşi evenimente. Cei care 
doresc să-şi privească viaţa prin prima gândirii practice, care se trezesc în zori şi simt 
bucuria unui răsărit, adică emanaţiile tatvelor de dimineaţă, privesc lumina zilei cu o 
încântare mistică. Privirea lor nu străpunge decorul, ci îl mângâie cu blândeţe pentru că ea 
este susţinută de gândul cuvios că o nouă zi înseamnă o nouă şansă de a face ceva, de a 
adânci căutarea, de a descoperi de ce ne-am trezit fizic şi de ce mintea caută să se extindă 
prin imagine sau percepţie. 

Unora aceste lucruri li se vor părea abstracte, însă ele nu sunt aşa. Cel care a 
meditat la lumina subtilă, care a încercat măcar de câteva ori în viaţa sa vizualizarea cu 
lumina albă, s-a jucat cu imaginaţia, a căutat să simtă forţa subtilă a focului sau, mai mult, 
a încercat să găsească în tumo liniştea şi împăcarea cu propriul Eu va şti că a privi cu 
blândeţe şi a mângâia prin lumina ochilor decorul este o realitate şi, pentru un iniţiat, o 
formă de a se apropia de oameni, de obiecte, de anturaj. 

Acestora azi li se va evapora aura mistică şi vor fi privite printr-un materialism 
feroce. Prietenia va trebui dovedită, împărtăşită, iar generozitatea să se desprindă de 
cuvintele pentru care nu plătim nimic dacă le oferim. Riscul de a ne trezi în conflict este 
unul foarte mare şi puţini vor fi cei care vor realiza că, de fapt, acest conflict îl au cu ei 
înşişi, cu propriile reziduuri, cu propriile insuccese şi, deci, cu propriile frustrări. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii este o zi de generozitate, însă nu în sensul 
pozitiv, nu prin deschidere, apropiere sau expansiune, ci prin aplicarea perceptelor, a 
teoriilor, a tot ceea ce am învăţat. Se va pune azi problema voinţei, a înţelegerii dar dintr-o 
perspectivă complicată a vieţii. Ideile şi teoriile cu care ne-am delectat anterior, acum s-ar 
putea să nu mai valoreze două parale şi drumurile să se scurteze într-un mod neaşteptat. 
Surprizele apar în a doua parte a zilei când Luna şi Chiron se întâlnesc într-o conjuncţie, 
când apar noi valuri de alegeri, noi convingeri se ridică din umbră şi când rezervele cu care 
suntem obişnuiţi de zodia Peşti se ridică şi ne invadează. Spre finalul zilei, careul Luna-
Venus aduce nemulţumiri mulţumiţilor, crize de personalitate celor care au păşit într-un 
con al victoriei şi care acum se lăcomesc şi nu-şi mai cunosc limitele. 

Toate acestea ţin de lecţiile de viaţă, de căutarea unui mod prin care să ne purificăm 
firele destinului, să ne apropiem de acea stare de confort, de acea mulţumire pe care o 
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deţine persoana care abia trezită din somn simte că mângâie totul în jur cu privirea, nu 
împunge. 

Recomandarea pentru această zi de mare graţie existenţială este aceea de a urmări 
fenomenul social şi de a observa ce ne leagă de cei din jur, de societate, care sunt 
reziduurile de care trebuie să ne debarasăm pentru a fi mulţumiţi de noi înşine. Aşa cum se 
poate constata, cei care lucrează cu energia se vor simţi azi atraşi mai mult de meditaţia 
Vipassana. 

 
 

Săptămâna 11 - 17 iunie 2012 

 
 

Săptămâna 11-17 iunie ne aduce un mare eveniment al anului 2012 – intrarea lui 
Jupiter în Gemeni, dar şi împlinirea unor unghiuri care au loc în fiecare an şi care vor da 
perioadei înfăţişarea unui burete care este capabil să absoarbă multe informaţii pentru ca, 
în final, acestea să fie expulzate împreună cu impurităţile din interior şi să pregătească 
materialul permeabil pentru o nouă absorbţie. 

Dacă pentru mulţi pasionaţi de astrologie Jupiter în Taur devine prea ascuns, 
obscur, dur, pentru aceiaşi indivizi, Jupiter în Gemeni ia înfăţişarea unui salvator. Ceea ce 
nu au înţeles timp de un an de zile, dar în special de la începutul anului 2012 până în 
prezent, pentru că nu s-a divulgat nimic, acum devine minciună socială, demers populist şi 
în această săptămână păcăleala ascunsă cu mare grijă timp de jumătate de an iese la iveală. 
Acum oamenii vor crede că înţeleg mai bine, că acceptă mai uşor greşelile celorlalţi, că le 
pot rezolva, că sunt favorizaţi de soartă pentru că aşa după cum se prezintă lucrurile 
informaţiile vin spre ei, află uşor secrete ale celorlalţi, descoperă ceea ce era ascuns şi, în 
felul acesta, devin puternici. În realitate, totul este o altă păcăleală, o altă formă de 
minciună pentru că se trece brusc de la “nu s-a ştiut nimic despre” la “ştiu totul despre”. 

Pe acest fond al deschiderii oamenilor faţă de informaţii, multe dintre ele 
compromiţătoare, intrarea lui Chiron în mersul retrograd aduce acestei săptămâni sarcini 
suplimentare, efecte secundare ale unui tratament, revenirea la obiceiuri mai vechi, 
descoperirea unui individ sau deconspirarea intenţiilor unui grup de interese care 
contravin unui număr mare de oameni situație care poate deveni în timp un precedent în a 
modifica amplu şi categoric viaţa socială. 

Prin retrogradarea lui Chiron, trigonul Mercur-Chiron, cel Marte-Lilith şi apoi 
careul lui Venus cu Chiron au menirea de a tulbura conştiinţa şi de a constrânge voinţa 
individului pentru alegeri înşirate pe un fir subţire, ca mărgelele pe o ață. Evenimentele 
acestei săptămâni, diferite de ceea ce ni s-a întâmplat până acum sunt atât de strâns legate 
între ele, încât mulţi vor considera că de la o zi la alta totul se adaugă şi se continuă într-o 
înlănţuire misterioasă. Abia la finalul celor şapte zile vom înţelege că prima jumătate a 
săptămânii a fost încercată de simptome ale unor afecţiuni care nu au apărut încă, dar care 
ar putea să apară începând cu săptămâna viitoare. Fiind deopotrivă o săptămână de 
inspiraţie şi distrugere a inspiraţiei, de cunoaştere şi de negare a acesteia, avertismentul 
merge în direcţia controlului mental. Sfera ideilor superioare, stările mentale elevate nu au 
nimic de-a face cu încordarea psihică, nici cu retenţia abrazivă a ideilor (“am devenit 
monstrul care am crezut că sunt”), ci ea porneşte de la toleranţă şi se îndreaptă spre 
înţelegere şi iertare oricât de dificile și agresive sunt etapele intermediare. Iertarea, ca stare 
mentală, este un dar minunat al sufletului pe care cel mai uşor îl descoperim în încercare şi 
suferinţa. 
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Luni, 11 iunie 
Luni 11- 6-2012 10:15    Luna (Pis) Opp (Vir) Mars 
Luni 11- 6-2012 11:24    Luna (Pis) Sex (Tau) Lilith 
Luni 11- 6-2012 13:41     Sun (Gem) Squ (Pis) Luna (Half Luna) 
Luni 11- 6-2012 20:21 Jupiter (Tau) --> Gemini 
Luni 11- 6-2012 20:41 Mercury (Can) Squ (Ari) Uranus 
Luni 11- 6-2012 23:12    Luna (Pis) Tri [Sco] Juno 

 
Intrarea lui Jupiter în Gemeni ne introduce într-o nouă zonă, una puţin mai dificilă 

pentru că în acest semn Jupiter se află în exil. Pe lângă acest eveniment major, azi 
luminariile îşi împlinesc un careu, iar Mercur şi Uranus se întâlnesc de asemenea într-un 
careu. Luna, la acest început de săptămână, se află în ultima sa zi de Peşti şi împlineşte o 
opoziţie cu Marte, un sextil cu Lilith şi un trigon cu Junon. 

Jocul viitorului, forţa cu care se revine spre noi poziţii, cu care se caută noi 
informaţii, aduce acestei zile începutul unei perioade de un an în care fiecare va căuta să se 
impună, să-şi facă loc în mediul în care doreşte să se integreze şi toate acestea nu pentru a-
şi oferi sieși un confort, ci pentru a supravieţui. O parte dintre problemele încărcate de 
penibil cu care ne-am tot confruntat de la începutul anului încoace le lăsăm în urmă. Uităm 
de cuvinte agresive, uităm de goană după bani, după un câştig simplu, rapid şi substanţial 
şi ne vom preocupa mai mult de dorinţa de integrare, de căutarea unei surse de 
supravieţuire şi toate aceste prin noi mijloace, cuvinte noi, o nouă formă de abordare. Dacă 
în Taur, Jupiter i-a îndemnat pe oameni să facă orice pentru a se ridica deasupra condiţiei 
lor, să devină independenţi, să cucerească mai mult, să-şi pună deoparte bani albi pentru 
zile negre, acum, când Jupiter intră în exil, ideea de dreptate se va deforma, cuvântul va fi 
mult mai important decât fapta şi din această cauză sistemul valorilor va fi răsturnat. Ne 
întoarcem la metodele şi poate chiar problemele anilor 2000-2001 ca și cum, sub imperiul 
unor comenzi sau prin mijloace de exprimare descoperite în 2006-2007, trebuie să reuşim 
să ne schimbăm sensul spre care ne deplasăm sau chiar să reuşim să ne depăşim condiţia. 
Cei care au urmărit în mod direct să obţină aceasta, nu au privit ridicarea spre un nou nivel 
ca pe un efect secundar al desprinderii de vechi, privind noile direcţii care vin spre noi cu 
speranța unor noi dezvoltări socio-profesionale. Totuşi, învăţăm din istorie că tranzitul lui 
Jupiter prin exil poate aduce, aşa cum s-a-ntâmplat în 1989 disiparea unei structuri, 
compromiterea unui ideal dacă acesta era menţinut artificial. 

Jupiter în Gemeni aduce deci “momentul”, “declicul”, “ridicarea din umbra”, 
“preschimbarea”, ceea ce doar pare a fi o nouă structură mondială, o nouă abordare a 
relaţiilor administrative, o nouă desprindere de ceea ce acum considerăm un “rău necesar”. 
Pentru noi, românii, momentul 1989 este unul de tristă amintire, însă drama sa nu a stat în 
tranzitul lui Jupiter prin Gemeni, ci, prin această poziţie, s-a impus curajul aproape 
iresponsabil, de neoprit de a lucra pentru un nou tip de relaționare. S-a dovedit însă că 
schimbarea a fost doar de imagine şi că a urmat apoi o perioadă lungă în care noile 
structuri pe care ni le-am dorit au însemnat de fapt noi privaţiuni, noi complicaţii. Despre 
impactul lui Jupiter, ca trăsături majore am scris in analiza aplicată anului "2012 - un an al 
extremelor". 

Totuşi, ziua de 11 iunie nu vine să ne ofere o lecţie de istorie, ci doar ne aminteşte de 
ea, însă cei cu o memorie bună se pot ridica prin ceea ce deţin, prin curaj, capacitate de 
exprimare concomitent în mai multe medii, putere de sinteză pentru un scop comun, cel de 
grup, pentru a lua viaţa în uşor, pentru a face ca totul să nu mai fie atât de apăsător, 
tulburător sau revendicativ. Dincolo de valențele care ne complică existenţa, prin risipire 
sau evaluare sub preţul real, tranzitul lui Jupiter prin Gemeni încearcă radierea unor 
greşeli, rediscutarea unor condiţii contractuale, redimensionarea unor posibilităţi în aşa fel 
încât atacul iminent, cel care se va manifesta în lunile de vară (deci şi acum, în luna iunie) 
să ne aducă un câştig nesperat pe care să fim apoi îndemnați să-l integrăm în propria 
existenţă începând cu a doua parte a anului 2013. Acest moment de integrare ni se va 
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înfăţişa ca o primă soluţionare, ca un prim semn că lucrurile pot merge mai bine, că un 
mecanism se va ridica, ne va accepta şi ipostazele în care ni s-a zdruncinat conştiinţa vor fi 
lăsate în urmă şi poate chiar uitate. 

Pe acest fond, careul Mercur-Uranus ne aduce complicaţii prin transfer de valori şi 
informaţii. Teama de a nu greşi prin adresare sau prin însuşirea informaţiei, de a ne îndoi 
că drumul ales este cel corect, ca un compromis pe care trebuie să-l facem poate fi un 
element bun sau măcar constructiv sunt doar câteva dintre elementele care ne vor tulbura 
liniştea acestei zile. Poziţia lui Mercur în Rac în aceste zile este una delicată pentru că de 
aici el va împlini un careu în T în semne cardinale, cu Uranus planeta focar (mâine va 
împlini opoziţia cu Pluton). Prin aceasta, multe din evenimente sunt grăbite şi se poate 
greşi prin viteză sau intervenţie din exterior. Punctul reflex al acestui careu se va situa în 
prima decadă din Balanţă şi, în felul acesta, se va face apel la Saturn, la experienţele din 
trecut, la ceea ce s-a consumat greşit sau prin compromis în urmă cu 28-30 de ani. Tot 
spre trecut ne duce şi opoziţia Lunii cu Marte împlinită azi la grad perfect ca o ultimă 
reminiscenţă a tranzitului agresiv al lui Marte prin Fecioară. Peste o lună când se va repeta 
opoziţia celor doi, Marte va fi deja în Balanţă. Soluţiile acestor zile, prin impactul pe care îl 
au aceste două elemente sunt forţate, incomplete, artificiale sau încărcate de ceea ce se 
înţelege prin “pagube colaterale”. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii este una dintre cele mai importante zi ale anului 
2012 pentru că aduce ingresul lui Jupiter în Gemeni, împlinirea careului dintre Mercur şi 
Uranus şi deci a careului în T format din cei doi împreună cu Pluton. Viaţa personală este 
puternic atinsă în acest început de săptămâna printr-o atracţie către social, către viaţa 
mondenă, către ceea ce se întâmplă în curtea vecinului fără niciun rezultat, fără să existe 
măcar o curiozitate adecvată, ci doar din nevoia de a părăsi o stare proastă, de a ieşi dintr-o 
tensiune psihică a ceea data de neputinţa de a ne rezolva propriile probleme. De fapt 
despre asta va fi vorba azi. Puţini vor fi cei care vor percepe schimbarea de vibraţie pentru 
că Jupiter va trece abia spre seară în exil, însă cei mai mulţi vor observa că pluteşte în aer o 
bucurie superficială, o nervozitate nedeclarată, nespusă şi o tendinţă de a invada 
intimitatea cuiva ne cuprinde. 

De azi, dar mai clar de miercuri, 13 iunie, vom percepe o limpezire a situaţiilor, 
modificarea unui câmp, desprinderea de ceea ce înseamnă datorie, munca istovitoare, 
teama de pierdere, de umilinţă şi dezvoltarea unei atitudini îndrăzneţe. 

Pentru că Luna se află încă în Peşti, cei sensibili vor reuşi să simtă succesiunea 
evenimentelor viitoare cu mare claritate. Pentru că încă mentalul este viciat de Jupiter 
anaretic, o mare parte din zi această claritate va fi folosită în slujba subiectivismului. În 
felul acesta, ne vom simţi motivaţi să ne desprindem de oameni, să abandonăm proiecte 
mai vechi, să rupem o legătură cu iresponsabilitatea celui care are în jur doar oamenii de 
care se foloseşte. 

Dacă spunem că 11 iunie este o zi de conduită, nu greşim, pentru că toate aceste 
impulsuri, ce ne vin din zona de graniţa lui Jupiter, ne îndreaptă spre gesturi reprobabile, 
spre o comportare mai puţin corectă, dar perfect justificată de intensitatea la care ajunge 
azi tensiunea. Dacă vorbind cel împovărat scapă de stres să nu se abţină, dacă muncind 
reuşeşte să-şi sublimeze impulsurile inferioare, să nu se oprească din munca până spre 
seară, iar dacă a repeta la fiecare oră, timp de un minut, “Îi iert pe toţi cei din jur şi mă iert 
pentru ceea ce fac, simt şi gândesc” atunci să se lase consumat de această minunată faptă. 
Toate acestea devin recomandări adresate acestei zile pentru a ne ajuta să ne limpezim 
gândurile şi să putem lucra pentru autoperfecţionare, nu pentru adâncirea în greşeală. 
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Marţi, 12 iunie 
Marti 12- 6-2012  4:04 Mercury (Can) Opp [Cap] Pluto 
Marti 12- 6-2012  7:20    Luna (Pis) --> Aries 
Marti 12- 6-2012  7:33    Luna (Ari) Sex (Gem) Jupiter 
Marti 12- 6-2012  8:13  Chiron [Pis] S/R 
Marti 12- 6-2012 15:50    Luna (Ari) Tri [Sag] Node 
Marti 12- 6-2012 18:07 Mercury (Can) Tri [Pis] Chiron 
Marti 12- 6-2012 23:27    Luna (Ari) Con (Ari) Uranus 

 
12 iunie este o zi severă. Mercur şi Pluton se întâlnesc într-o opoziţie şi devenim 

categorici, indisciplinaţi, revoltaţi pe ordinea lucrurilor, aşa cum o simţim că se conturează 
acum. Adresarea corectă, intonaţia, refuzul de a spune ceea ce este corect sau adevărul 
precum şi apelarea la mijloace şi tehnici de manipulare pentru a depăşi limita indiscreţiei 
ne obligă să ne impunem şi prin acestea să coordonăm activitatea celor din jur. 

Opoziţia lui Mercur cu Pluton, ca prim element care poate impune etaloane 
negative, ca element definitoriu în a folosi în mod neadecvat cuvântul aduce ipostazei 
statice a lui Chiron momentul unei înţelegeri aplicată propriei persoane, a identificării unei 
probleme ce ţine de conţinutul unui mesaj, de calitatea unei adunări, de direcţia spre care 
se îndreaptă cursul evenimentelor şi de implementare a acestora într-un context dificil, 
schimbător, cum este cel al anului 2012. 

Faptul că pe împlinirea opoziţiei Mercur-Pluton Luna se află în Peşti, iar pe 
următoarele evenimente (intrarea lui Chiron în mers retrograd şi trigonul acestuia cu 
Mercur) Luna se află în Berbec ne aduce o tulburare a intenţiei de a acţiona. Asta înseamnă 
că una gândim şi alta facem, într-un fel ni se vor înfăţişa în fața ochilor sau în minte 
evenimentele zile şi în alt mod se vor derula. Această complicaţie determinată de vibraţiile 
Lunii din fundal au ca scop inversarea unor priorităţi, devierea de la schemele gândite 
iniţial pentru a îmbunătăţi demersul, pentru a adăuga noi elemente şi, în felul acesta, 
rezultatul să fie mult mai bun şi mai stabil. Această instabilitate, acest balans, această 
implicare în activităţi desfăşurate pe mai multe fronturi înseamnă desprinderea de trecut 
într-un mod care ne face să credem că amintirile dor şi repararea lor ne poate tulbura 
prezentul fără să avem într-un fel sorţi de izbândă. 

Calitatea dinamicii sociale va fi, deci pervertita de această tendinţa de a ne întoarce 
din drum, de a acorda importanţă veniturilor, relaţiilor prăfuite, insipide, incomplete, 
bolnăvicioase şi de a dezvolta faţă de obiect sau oameni o afectivitate lipsită de fertilitate, 
de eficiență sau finalitate. Da, pe aceste conjuncturi ne vedem în situaţia de a fi persoane 
iubitoare, puternice, protectoare, încurajaţi fiind de adâncimea unei relaţii, de calitatea 
informaţiilor pe care le utilizăm şi de modul cum putem genera legături ample, peste timp, 
peste drumuri imposibile, peste sfere ale ideilor cu care nu avem prea multe în comun. 
Asta poate însemna depăşirea unor limite, însă nu la modul standard, ci la modul 
cunoscut. Limitele pe care le doborâm azi ţin de observaţie sau înţelegere, nu limite 
concrete a ceea ce putem să facem acum şi nu am putut anterior pe motiv că în trecut s-a 
situat în afara înţelegerii sau observaţiei, nu în afara puterii de a acţiona. Cei care amestecă 
azi a putea cu a înţelegere vor greşi. 

Prin urmare, 12 iunie este o zi apăsătoare. Suntem învitaţi azi să ne deschidem 
sufletul faţă de ceea ce ne răneşte mai mult, să ne aplecăm asupra situaţiilor care se 
dovedesc a fi complicate, apăsătoare care ne duc și mai mult spre regret şi subiectivitate, 
spre a înmulţi confuzia şi neînţelegerile. Dacă vom avea însă impresia că aceste elemente 
ale zilei vor fi noi, ne vom înşela. Este adevărat că multe nu le cunoşteam, însă nu doar 
pentru că în trecut nu a existat interes, nu pentru că ni s-a interzis într-un fel. O 
comunicare stranie între oameni sau între aceştia şi obiectele din jur lasă impresia că 12 
iunie este o zi apăsătoare. Se poate deduce astfel ca mulţi, prin faptul că asteroidul Chiron 
intră azi în mers retrograd, au impresia că pierd legătura cu realitatea, că mesajele care vin 
din anturaj îi îndeamnă spre a se implica într-un demers sau a trăi un anume moment îi 



Fii în profunzime!     A NUL 2012 – ANALIZA ASUPRA TRANZITELOR  
 

© Gheorghi ţă Coşer, 2012 294

abandonează în faţa unor situaţii pe care, mai mult sau mai puţin conştienţi, în trecut au 
evitat să le abordeze. 

Asta ne poate duce spre comportamente confuze, spre răscolirea unui subconştient 
în care am ascuns stres, panică, o prea mare responsabilizare, o menţinere artificială a 
simţului datoriei sau, în cazuri mai grave, am menţinut în desfăşurare o atitudine negativă. 

Fapta acestei zile este marcată de nevoia de a explica, dovedi, demonstra, de a 
prezenta o ideea sau de a e implica într-un demers pentru a întreţine o imagine falsă. 
Tocmai pentru că este falsă şi pentru că vine dintr-un trecut complicat de înţelegeri 
incomplete, deficitare, recomandarea pentru această zi este aceea de a ne refuza drama, 
grijă şi de a privi în viitor fără greutatea care ne trage spre situaţi complicate. Îmbrăţişarea 
noutăţii implică, ce-i drept, un risc, însă ea are un beneficiu imens aceea de a ne aduce în 
faţa unei posibile împliniri care înseamnă, în definitiv, evoluţie. 

 
Miercuri, 13 iunie 

Miercuri 13- 6-2012  0:28    Luna (Ari) Squ [Cap] Pluto 
Miercuri 13- 6-2012  4:04    Luna (Ari) Squ (Can) Mercury 
Miercuri 13- 6-2012  4:12    Mars (Vir) Tri (Tau) Lilith 
Miercuri 13- 6-2012  6:08    Luna (Ari) Sex [Gem] Venus 
Miercuri 13- 6-2012 15:12     Sun (Gem) Tri [Lib] Saturn 

 
Cele două trigoane ale acestei zile sunt dificile pentru că vor face ca nimic din ceea 

ce pare real să nu mai fie așa, că punem totul la îndoială şi că ne lăsăm răscoliţi de teamă, 
de incertitudine, de o suspiciune care corodează fiinţa până în cele mai mici detalii. 
Această situație pare să ne schimbe încă din timpul nopţii pentru că Luna cu Pluton şi 
Mercur ridică două careuri și starea sufletească, selecţia ideilor, amintirile, adică toate 
aceste elemente care au marcat ziua de ieri vin acum şi iau o nouă înfăţişare. Mesajul 
sintetic al acestora este “nu sunt în stare” şi chiar dacă ea va suna drept o neîncredere ea 
este mai curând produsul unei evaluări. Mulţi constată că rezultatele nu sunt aşa cum au 
aşteptat, iar certitudinile vieţii nu sunt atât de uşor de obţinut. Poate că acest mesaj este 
puţin cam dur, puţin cam periculos pentru cei care caută rezultate imediate, care doresc să 
demonstreze forţa şi impetuozitatea, însă el nu este decât rezultatul nevoii de a soluţiona 
problemele care au venit spre noi ieri. Răscolind în acel trecut pe care zile, luni sau poate 
chiar ani de zile am dorit să-l ascundem ne pune azi la muncă şi nu oricum, ci la muncă în 
folosul propriei evoluţii. 

Azi evoluţia se va desfăşura pe două tronsoane: 
1. cel al tentaţiilor, al iluziilor, al speranţelor în câştiguri imediate, al refuzului de a 

ridica nivelul acţiunilor, al emoţiilor şi în acelaşi timp acceptarea unei imagini false de 
persoana învingătoare cu toate că persoana în cauză ştie bine că aceasta este o mare 
minciună; 

2. cel al puţinului sigur şi solid obţinut prin munca şi efort susţinut. 
Dacă în primul caz rezultatele, tocmai pentru că se punem problema raportării lor la 

evoluţia, adică la atingerea unui nivel superior, sunt uşor de desfiinţat, de descompus, de 
demontat, în al doilea caz soliditatea elementelor pe care le obţinem azi vor avea o 
perspectivă greu de modificat. 

Aceste două direcţii vor merge însă împreună. Acolo unde ceva tinde să devină solid 
din nimic, din neant sau dintr-o ceaţă deasă o persoană, un grup, un demers sau o 
rezultantă desprinsă dintr-o acţiune mai veche vin şi ne alimenteze tendinţa de “mai mult”, 
“mai tare”, “mai intens”, “mai sigur”. Lăcomia, care în general ne pune la încercare 
seriozitatea şi etica, ne va solicita azi într-o manieră dificil de acceptat şi integrat. 

În mod firesc, cele două tendinţă nu pot merge mult timp împreună. Va trebui să 
rămânem cu una şi asta va genera o luptă internă, o contracţie, un stres, un efort care 
poate duce la deviaţie în gândire sau la decizii categorice pe care apoi să le menţinem cu un 
alt efort, cu un alt consum. 
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Dacă suntem sinceri, observăm că ambele direcţii ne duc la pierderea unui timp 
important, acela rezervat iubirii, sentimentelor frumoase, comunicării sentimentelor, 
împărtăşirii lor sau a petrecerii timpului într-un mod plăcut cu lucruri simple, uşor de 
recunoscut sau cu care ne-am mai delectat în trecut. Pierdem, deci, contactul, comuniunea 
şi regretul că oamenii se descurcă şi fără iubire pare să ne cauzeze multe leziuni astăzi pe 
care vom încerca cu insistență, aşa cum am făcut şi în trecut, să le acoperim repede pentru 
ca fisurile să nu se extindă. 

Nu este deloc uşor să-ţi expui sentimentele unui asemenea context. Nu este deloc 
simplu să cauţi să comprimi timpul, să scurtezi desfăşurarea unei demers, indiferent că pui 
sau nu pasiune în ceea ce faci, că motivul este să te ridici dintr-o negură şi să obţii o 
modificare calitativă contextului pe care îl parcurgi, tocmai de aceea ar trebui să traversăm 
evenimentele acestei zile cu multă atenţiei şi condescendență faţă de propriile realizări. 
Ceea ce acum se dovedeşte a fi inutil, în trecut era bun, corect, cerut de context şi eficient. 
Faptul că acum acestea nu se mai pot integra în şablonul pe care îl trăim nu înseamnă ca 
dintr-odată devin erori, greşeli, negaţii, pericole. Cu toate acestea ceea ce trăim azi, oricât 
de iluzoriu va fi şi deci frumos, plăcut ori măcar orientat în direcţie aceasta sau stabil poată 
amprenta unei negaţii personale cu care ne luptăm. 

Trigonul dintre Marte şi Lilith despre asta ne vorbeşte azi, despre lupta cu sine, 
despre tensiunea pe care ne-o provocăm singuri încercând să integrăm în context elemente 
necorespunzătoare sau să aplicăm criterii de selecţie, o apreciere asupra unor evenimente 
care au funcţionat în alte perioade. 

Prin urmare, ziua de 13 iunie este o zi de tulburare a voinţei proprii şi de descindere 
într-o serie de acţiuni care pun relaţiile de acum în mare dificultate. Dacă ieri, prin 
unghiurile împlinite, relaţiile dintre oameni au fost centrate pe “ce o fi bun din ceea ce am 
trăi?”, acum acel “bun” cere reeditarea unui context străin, cere efort susţinut, cere o 
armonie care nu se poate integra acum. 

Deşi în mare parte tensiunea acestei zile nu pare să fie diferită de ceea ce ni s-a 
întâmplat anterior, nu pare să iasă din schema socială a ultimelor luni, dincolo de aparenţe 
mecanismul astral are o greutate foarte mare. Dacă facem un efort de luciditate, dacă vom 
căuta să ne apropiem de adevăr, vom vedea că trăim o tensiune inventată, poate chiar un 
coşmar pe care îl menţinem artificial în sfera relaţiilor personale doar pentru că mintea nu 
ne ajuta să vedem mai departe. 

Tocmai de aceea pot să spun că nu mă încântă deloc ultimul trigon pe care îl 
împlinesc Soarele şi Saturn, ultimul cu Saturn în Balanţă din acest ciclu, pentru că întregul 
context astral în care acest unghi se împlineşte orientează vibraţia sa spre a lucra cu 
elemente care nu sunt deloc stabile şi care pe următorul tranzit, cel care va începe din 
finalul acestui an cu intrarea lui Saturn în Scorpion, s-ar putea să se schimbe radical. 
Saturn, prin trigonul sau cu Soarele, ne spune azi că de vreme ce anumite elemente se 
dovedesc stabile ele pot fi folosite ca elemente de bază în demersuri sau aprecieri. Eroarea 
nu va sta în această apreciere, ci în faptul că termenul de “stabilitate” vine dintr-un sistem 
de referinţă străin acestei perioade. În loc de stabilitate ar fi potrivit să invocăm curajul, 
abnegaţia, tot ceea ce implică riscul exploratorului care în loc să reinventeze o cetate antică 
descoperă, după îndelungi peripeţii şi riscuri, Machu Picchu. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta în iubire echilibrul acestei 
zile. Stâlpii relaţiilor, chiar dacă uneori sunt mai aspri, scorojiţi sau subţiri, dacă nu susţin 
un edificiu în care prietenia, iubirea sau dragostea să aibă propriile sale apartamente 
locaţia devin un spaţiu pustiu, întunecat, sumbru, oricât de durabil s-ar dovedi. 
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Joi, 14 iunie 
Joi 14- 6-2012  4:54    Luna (Ari) Opp [Lib] Saturn 
Joi 14- 6-2012  6:08     Sun (Gem) Sex (Ari) Luna 
Joi 14- 6-2012 19:21    Luna (Ari) --> Taurus 

 
Pe ultimul segment al zodiei Berbec, Lună are de împlinit o opoziţie cu Saturn şi un 

sextil cu Soarele, iar seara, la ora 19:21 să treacă în exaltare (Taur). Toată această 
construcţie se ridică în faţa noastră ca o desprindere de un rău necesar. Evident că nu se va 
pune acum problema desprinderii privită ca acţiune, că etapă finală într-un demers, ci doar 
ca informaţie, ca posibilă variantă, ca diagnostic pe care un medic îl pune în mare viteză, 
dar îl explica pe larg, prin multe trimiteri sau printr-o mare dantelărie semantică. 

Luna şi Saturn, prin opoziţia lor, atentează azi la stabilitate, la gândirea structurată, 
la strategia clară, puternică convingându-ne că totul în jur devine fragil, dur, blocat în 
desfăşurare şi supus abandonului. Acest unghi aduce o slăbire a vitalităţii fizice, dar şi a 
entuziasmului aducând îndoiala mai aproape şi afectând, în felul acesta acele relaţii slăbite. 
Pe acest fond sextilul luminariilor ni se va înfăţişa ca o lecţie de bună practică pe care cei 
mai mulţi ar trebui să ne-o însuşim. 

Există însă o direcţie stranie a contextului astral de acum şi el este dat de 
dificultatea de a-l înţelege binele aşa cum e, de a-l răstălmăci, de a-i oferi acestuia un statut 
corect, elegant şi de a-l ridica dincolo de conflictele personale pe care le-am privit în trecut 
ca principalele elemente moralizatoare ale existenţei. Tensiunea, reproşul, o atitudine 
negativă afişată nonviolent, prin opoziţie pasivă, pot trece azi drept elemente care nu mai 
pot fi eficiente, dar şi mijloace asupra cărora să ne aplecăm cu o mai bună înţelegere. 

Pe acest fond celebritatea devine un mijloc de a ne compromite pentru că 
înţelegerea acestor lecţii de viaţă acum nu se face prin implicare în plan social, ci prin 
solitudine, departe de spectacolul mondenităţii. 

Spre seară, când Luna va trece în exaltare toate aceste alegeri făcute de-a lungul zilei 
pe muchie de cuţit, care ne îndeamnă să luptăm pentru tot ceea ce avem, devin acum 
amintiri plăcute. Sufletul se linişteşte, iar tensiunea se transformă în motivaţie de muncă. 
Însă oricât ne-am strădui să grăbim desfăşurarea evenimentelor, să le justificăm iertarea 
nu este specifică acestei zile şi un cunoscut care s-a simţit lezat de mesajul său, demersul 
venit din anturaj va reacţiona cu putere şi spre seară cu detaşare în a repara impresia care 
planează asupra lui. Toate acestea fac din 14 iunie o zi grea şi dificilă, cu evenimente puţine 
ca număr, dar apăsătoare şi încărcate de un important factor de risc. 

Prin urmare, 14 iunie ne îndeamnă să ne trăim viaţa cu bune şi rele, cu puritatea 
sufletească sau cu promiscuitate într-o zonă unde nu se cade să le amestecăm, nu este 
adecvat nici limbajul colorat şi nici vestimentaţia intens diversificată. Azi gesturile şi 
atitudinile evidente sunt interpretate greşit. De fapt, despre gesturi este vorba azi, iar 
oamenii se vor mira, vor fi revoltaţi sau vor admira faptele celorlalţi şi se vor arăta 
indignaţi de ceea ce sunt puşi să facă, să demonstreze, să ridice sau să coboare, să 
construiască sau să distrugă. 

Patima atrage prea mult atenţia azi pentru că ea ne pune în postura de a ne reduce 
intensitatea sentimentului şi smulge binele şi răul din locul unde proliferau pentru a fi 
plasate în altă parte. Luna în Berbec, în aceste poziţii delicate, va aduce de-a lungul acestei 
zile o tulburare a conştiinţei, a acestei linişti sufleteşti care are nevoie de discreţie, care se 
tulbura când este lovită sau expusă. 

Lezarea încrederii în sine va fi un element puternic al acestei zile şi pentru că ne va 
convinge că aproape tot din ceea ce spunem sau facem nu-i va convinge pe celorlalţi, se 
recomandă să ne impunem o anume ordine în gânduri, un anume calm, o formă de linişte 
sufletească. Dacă este posibil, adică dacă ne va permite contextul, să facem apel la situaţii 
similare din trecut şi să observăm că de vreme ce au existat şi alte etape după aceea, dacă 
lucrurile au putut să meargă mai departe şi după aceea este clar că ideea de obstacol, aşa 
cum se prezintă azi, nu poate fi reală. 
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Vineri, 15 iunie 

Vineri 15- 6-2012  1:42    Luna (Tau) Sex [Pis] Neptune 
Vineri 15- 6-2012 12:52    Luna (Tau) Tri [Cap] Pluto 
Vineri 15- 6-2012 15:11    Luna (Tau) Sex [Pis] Chiron 

 
Luna în Taur ne va îndemna azi spre buna convieţuire şi înţelegere spre a dezvolta 

un bun simţ în simplitate şi linişte. Azi Luna are de împlinit trei aspecte, doua sextile cu 
Neptun şi respectiv Chiron şi un trigon cu Pluton îndemnându-ne spre a ne simit bine în 
rutină, în desprinderea de gălăgie şi în a face efort pentru a restabili ordinea lucrurilor, 
echilibrul în relaţiile personale sau pentru a stopa o parte din demersurile sociale în care 
ne-am implicat activ în zilele anterioare. 

Cele două sextil sunt împlinite cu două planete retrograde, asta înseamnă multe din 
explicaţiile şi raţionamentele pe care le vom emite sunt supuse riscului de a greşi, de a 
gândi împotriva fiinţei, doar pentru că i se punea acesteia o etichetă, doar pentru că voinţa 
este azi folosită într-o direcţie misterioasă. 

Pentru că mintea va fi prinsă azi cu declaraţii de pace, cu gesturi care să ne ridice 
din negura, care să clarifice în privinţa tipurilor de relaţii pe care le dezvoltăm, trigonul 
Luna-Pluton activează legătura stranie, karmică dintre zodiile Taur şi Capricorn. Gândind 
şi căutând să ne liniştim personal sau social, în sfera activităţilor evidenţa ne va duce spre 
o dimensiune spirituală a vieţii care ne va sătura sufletul în exemple de bună practică sau 
în direcţii stranii. Impulsul născut pe trigonul Luna-Pluton este unul certat cu lumea 
aceasta şi tocmai de aceea va fi straniu, încărcat de semnificaţii, dar imposibil de explicat 
cu mijloacele mercantile ale acestei lumi. Frumseţea fizică va fi aşadar apreciată altfel, 
gândurile se vor exprima prin fraze construite altfel, dar asta numai în relaţiile intime, în 
relaţia cu sine, în raportul cu un profesor, cu un maestru, cu o fiinţă care poate lăsa în 
urma sa un exemplu de putere, puritate sau rafinament. 

Raporturile astrale dintre planete, aşa cum se prezintă ele azi, nu ne îndeamnă să 
folosim bunătatea, înţelepciunea sau rafinamentul după cum ştim că se întâmplă de regulă, 
prin constrângeri, oportunităţi, modelări de ordin exterior, ci printr-o folosire exclusivă a 
materialului personal. De aceea cei care lucrează cu energia, care şi-au folosit conştienţi 
intuiţia şi care se simt confortabil folosind instrumente abstracte vor observa că azi există 
îndemnul, dar lipseşte etalonul. Pluton ne duce spre profunzimile sufletului, spre a 
descoperi relaţiilor o altă componentă care poate deveni definitorie pentru bunul mers al 
lucrurilor. Unora aceasta li se va părea suferinţă, constrângere, întoarcere la o serie de 
acţiuni pe care am crezut că le-am lăsat definitiv în trecut. Aceasta oricât de evidentă va fi, 
ea nu reprezintă decât un chip, o mască pentru că el are menirea de a îmbrăca ideea, 
gestul, de a da forţă unei fapte, dar de a nu se constitui ca elementul în sine. 

Prin urmare, ziua de 15 iunie este o zi de constrângere personală. Azi putem 
descoperi că motorul vieţii personale nu este alegerea, voinţa, sau forţa, ci altceva, o altă 
forţă care stă ascunsă în adâncimile fiinţei şi pe care nu o folosim pentru că nu-i ştim 
limba, nu i-am găsit încă un loc în preocupările de acum. Toate acestea se pot lovi de 
prejudecăţi puternice, de regrete adânci, de o forţă a negaţiei şi a distrugerii de care brusc 
să ne temem. Este important să ne gândim la faptul că nimic din ceea ce ni se arată acum 
nu vine din exterior şi ceea ce pare distrugător, rece, pervers sau agresiv face parte din 
propria structură şi nu vine din afară, chiar dacă aşa va părea. 

Cele două sextile ne vor îndemna azi să spunem ceea ce nu credem cu convingere, 
ceva care ar putea face parte doar dintr-o stare, dintr-o fază sau dintr-un fragment al 
comportamentului uman. Cei care cred cu convingere că viaţa înseamnă mai mult decât o 
suită de forţe contrare vor descoperi azi lucruri misterioase, puteri ascunse, un element de 
conduită sau de atitudine de care cel mult au citit undeva. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne acorda dreptul de a gusta din 
licoarea zeilor (amrita). Unii vor trebui să mute munţii de obiecte pentru a găsi vasul mic 



Fii în profunzime!     A NUL 2012 – ANALIZA ASUPRA TRANZITELOR  
 

© Gheorghi ţă Coşer, 2012 298

aducător de fericire, dar cel puţin azi efortul nu ar trebui să conteze. 
 
Sâmbăta, 16 iunie 

Sambata 16- 6-2012  2:59    Luna (Tau) Sex (Can) Mercury 
Sambata 16- 6-2012 12:39    Luna (Tau) Con (Tau) Lilith 
Sambata 16- 6-2012 15:08    Luna (Tau) Tri (Vir) Mars 
Sambata 16- 6-2012 22:12    Luna (Tau) Opp [Sco] Juno 

 
Cele patru aspecte pe care le împlineşte Luna azi (sextil cu Mercur, conjuncţie cu 

Lilith, trigon cu Marte, opoziţie cu Junon) se constituie ca un preambul la careul lui Venus 
cu Chiron ce se împlineşte mâine. 

Pe ultimul sector al zodiei Taur, Luna îi va îndemna azi pe oameni să se purifice, să-
şi cureţe structura fizică, mentală sau emoţională de impurităţi sau măcar să înţeleagă 
necesitatea unei eliberări de tensiuni şi probleme mai vechi. Aceasta înseamnă în primul 
rând conştientizarea unei probleme, înţelegerea într-un mod mult mai amplu, mult mai 
lucid a contextului social, a dinamicii fenomenului social şi identificarea a acestor 
complicaţii care menţin structura afectiva într-o tensiune inutilă. 

Dimineaţa zilei se poate desfăşura într-un calm straniu, într-o linişte suspectă 
lăsând impresia, mai ales celor intuitivi, ca de-a lungul acestei zile urmează să aibă loc 
evenimente importante, urmează să se întâmplă ceva, dar nu ştim ce. Acestei percepţii i se 
adaugă şi o acută nevoie de mişcare, de a acţiona într-o anume direcţie, poate chiar una 
nouă, pentru a obţine un beneficiu într-un caz social, într-un demers. Conjuncţia Lunii cu 
Lilith din mijlocul zilei schimbă registrul şi ne duce o selecţie negativă a evenimentelor, un 
contact dur cu oamenii cu obiectele, o înţelegere răsturnată a situaţiei şi o întărire a 
convingerii că a reuşi înseamnă a acţiona în forţă. A acţiona în forţă pe conjuncţia Lună-
Lilith, în situaţia în care Lilith se află de ceva vreme în opoziţie cu Junon înseamnă a lucra 
împotriva memoriei, a sentimentului, în a acţiona în direcţia cea mai greşită sau în a întări 
manifestarea negativă la care am participat în ultima vreme. Ideea de pedeapsă, de a 
continua în greşeală, de perseverenţă într-un sector care trebuie corectat, de a participa la 
manifestări care vor păta imaginea personală atinge întreaga structură psihoemoţională a 
persoanei şi o tentează cu acţiuni de o calitate îndoielnică. Este adevărat că prin Lilith 
multe ni se par clare şi mai uşor de făcut prin tulburare, negaţie sau compromis, dar este 
important să nu uităm că azi, acum, acestea reprezintă o selecţie a destinului propriu, 
greşeli personale, erori de gândire, fapte negative pe care va trebui să le purificăm, să le 
curăţăm, să le transformăm, nu să le înmulţimi, aşa cum am făcut anterior. Această 
invitaţie la purificare înseamnă o întâlnire cu propriile fapte, cu calitatea acestora, cu 
demnitatea lor, cu intransigenţa atât de plăcută oamenilor slabi, cu teama de a refuza, 
panica pe care o simt unii în faţă oricăror pierderi, fie ele şi de mică anvergură, refuzul 
categoric în faţa oricărei modificări în sfera activităţilor personale dintr-o teamă de 
cunoaştere, de transformare, de elevare, motivată cu superficialitate drept “teama de 
necunoscut”. Da, Lilith, elementul declanşator al acestora, azi, poate însemna şi teama de 
necunoscut, însă acesta este apanajul celor elevaţi, care îşi antrenează saltul spre 
necunoscut, care lucrează cu necunoscutul prin practica lor spirituală, nu este cazul celor 
care se ascund de necunoscut şi trăiesc într-un confort ridicol şi plin de promiscuitate. 
Întâlnirea cu ceea ce am făcut, ce am exersat, cu ceea ce ne este familiar reprezintă în 
această zi o direcţie importantă. Noutatea va fi un element dedicat zilei următoare, tocmai 
de aceea cei care cred că apropierea de noutate îi salvează se vor înşela. 

Prin urmare, ziua de 16 iunie reprezintă o formă de purificare a corpului, spiritului, 
a structurii emoţionale, un mod de a ne cunoaşte mai bine care ne sunt sentimentele pe 
care le avem faţă de oameni, care ne sunt intenţiile, cum ne prezentăm în faţa celorlalţi. Azi 
ne vom prezenta, ca în zonele de la ţara unde modernitatea nu a ajuns atât de uşor, în 
straie de sărbătoare, adică într-o imagine mai frumoasă, mai puternică mai aproape de 
comunitate. Unii vor considera că această dinamică îi motivează în a-şi dovedi forţa 



2012 – ANALIZA ASUPRA TRANZITELOR                     Fii în profunzime!  

 © Gheorghi ţă Coşer, 2012 299 

brutală, agresivitatea, indiferenţa faţă de curaj, rafinament, putere, gânduri curate şi se vor 
arăta într-o deplinătate a negativităţii lor, ca şi cum o mână nevăzută îi încurajează să 
greşească de-a lungul întregii zile de mai multe ori. Asta înseamnă a lua contact cu 
realitatea tulburătoare, a ne întâlni cu ceea ce am lăsat în trecut şi am considerat că sunt 
elemente nesemnificative. A purifica o structură înseamnă a atinge, a da la o parte, a 
elimina, a şterge o faptă personală care pătează obrazul sau influenţează o decizie. 

Pe acest fond evenimentele, chiar dacă în dimineaţa zilei vor părea simple elemente 
de decor, fără să ne poată influenţa în vreun fel planurile stabilitatea de ieri, starea de 
confort, cu cât ne apropiem de mijlocul zilei lucrurile se complica şi nu de la sine, ci prin 
interacţiune, pentru că relaţionarea reprezintă declicul care aruncă asupra noastră întregul 
val de evenimente. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a consuma energia pentru a înţelege 
şi apoi a ierta uşurinţa cu care ne scăldăm în ceea ce ne poate compromite sau distruge. A 
fi puternic înseamnă în primul rând a putea să fii echidistant. 

 
Duminică, 17 iunie 

Duminica 17- 6-2012  0:22   Venus [Gem] Squ [Pis] Chiron 
Duminica 17- 6-2012  8:23    Luna (Tau) --> Gemini 
Duminica 17- 6-2012 10:58    Luna (Gem) Con (Gem) Jupiter 
Duminica 17- 6-2012 14:41    Luna (Gem) Squ [Pis] Neptune 
Duminica 17- 6-2012 16:36    Luna (Gem) Opp [Sag] Node 

 
Careul pe care Venus şi Chiron îl împlinesc azi ne duce într-o zonă a simţurilor 

tulburătoare. Venus în Gemeni poate face într-un timp foarte scurt o colecţie de simţuri, 
un inventar sever asupra a aceea ce poate gândi sau simţi cineva şi în virtutea acestora cam 
care vor fi reacţiile sale. Nu poate însă să şi le atribuie, nu le poate trăi în mod original, nu 
le poate integra în propria existenţă decât atunci când există un auditoriu. 

Problema auditoriului cu Venus şi Lună în Gemeni şi prin impactul celor trei 
aspecte pe care le împlineşte la tranzitul prin acest semn (conjuncţia cu Jupiter, careul cu 
Neptun, conjuncţia cu Coada Dragonului) depinde mult azi de nevoia de cercetare, de 
etalon, de profesorul cel mai bun, de exemplul care poate reprezenta acum un reper 
important. 

Când Venus şi Chiron sunt în careu înţelepciunea emoţiilor se situează la cotele 
minime, iar experienţele de viaţă, cele care ar putea sugera calitate sau forţă, sunt obligate 
să suplinească o valoare. În felul acesta, acest unghi ne convinge azi că dacă am suferit, 
atunci a fost cu rost, că dacă am fost privaţi de libertatea de a gândi, simţi sau chiar de 
libertatea fizică, atunci avem dreptul să judecăm pe oricine sau orice. Această 
înţelepciunea precară tulbură întreaga fiinţă şi îi face chiar şi pe cei mai virulenţi şi mai 
agresivi dintre oameni să se simtă cuprinşi de o puternică îndoială vis-à-vis de ceea ce ar 
putea face cu adevărat. Pentru că în această ecuaţie Chiron este un înţelept cu multe 
experienţe la activ, consumul spre care ne îndreptă Venus este unul care ne duce spre 
refuzul ajutorului, spre drame şi mai mari, spre a ne mulţumi cu un nivel inferior, spre a ne 
căuta bucuria şi mulţumirea într-un sector care, până mai ieri, ne oferea numai 
nemulţumire, stres sau durere. Aceasta pare să ne fie azi înţelepciunea şi unii, pentru a-şi 
proteja orgoliul, recurg la declaraţii sofisticate sau invocă scheme complicate de 
supravieţuire, se ramifică prea mult, prea dur şi prea tare pierzând timpul şi o mare 
cantitate de energie cu activităţi sau gânduri care nu au acum nicio relevanţă. 

Pentru că Luna şi Jupiter se întâlnesc în prima conjuncţie dintre aceştia de anul 
acesta cu Jupiter în Gemeni, acum vom simţi un suflu nou, o deschidere faţă de elemente 
noi sau o tendinţa de a vedea totul într-o altă lumină. În felul acesta, suntem încurajaţi să 
ne amintim de ceea ce nu am împlinit, de ceea ce nu am putut construi, de eşecurile 
anterioare care s-au datorat neatenţiei sau superficialităţii. Conjuncţia Lună-Jupiter şi 
careul Lună-Neptun pune Luna în postura de distribuitor de lumină şi înţelegem că multe 
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dintre demersurile care primesc acum vântul nostalgiei care ne cere atenţie merită fără a 
ne ajuta să schimbăm ceva, fie şi numai în calitatea amintirii, ne duc spre ideea că 
amintirea când este însoţită de emoţie întotdeauna are un final moralizator. 

Fie cât de mic, acest final moralizator poartă amprenta unei penitenţe, a situaţiilor 
fără soluţie, a conjuncturilor pe care nu putem decât să ni le amintim şi cei mai sensibili să 
le retrăiască. 

Evenimentele sociale ale acestei zile ţin de o anume generozitatea a torţionarului, de 
dezvoltarea unei atenţii speciale pe care o primim din partea celor care nu doresc prin 
interes să susţină o persoană sau o idee, ci doar să caute alte elemente de discreditare, alte 
sectoare pe care să le îmbrace în sensuri negative şi prin aceasta să afecteze imaginea unui 
individ. 

Pentru că Luna şi Coada Dragonului se împlinesc într-o conjuncţie în finalul zilei 
putem să ne aşteptăm de la această zi la multe surprize negative. În primul rând surprize 
vorbite, apoi se va trece, după ora 11,00, adică după conjuncţia Lună-Jupiter, la fapte. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne aduce într-o mare combinaţie de stări şi 
fapte ideea că viaţa nu va conteni niciodată să ne surprindă. Azi ea ne va surprinde prin 
caracterul repetat al unor evenimente, prin combinaţiile stranii de intenţie şi resentiment, 
prin uşurinţa cu care patinăm pe pista memoriei şi cu care ba ne bucurăm, ba ne întristăm. 
Unii vor spune că e vremea de vină, alţii că vremurile au un rol esenţial în tot acest carusel 
adevărul motiv îl reprezintă caracterul predictiv al acţiunilor. Careul pe care Venus şi 
Chiron îl împlinesc azi se alătura careului pe care îl împlinesc Luna şi Neptun, dar şi a celui 
pe care Jupiter şi Neptun îl împlinesc. Acesta poate deveni unul din polii negativi ai anului, 
acel bob de muștar despre care învăţătura esoterică ne spune că reprezintă măsură propriei 
credinţei. 

Ziua de 17 iunie reprezintă o pagină neagră în cartea vieţii personale, pe de o parte 
pentru că ne aducem aminte doar ceea ce ne poate răni, iar pe de altă orice am încerca să 
construim este sortit eşecului. Având în spate un trecut care doare sau nemulţumesc şi în 
faţă un viitor nesigur, întregul spectru al vieţii personale tinde să se orienteze către izolare 
sau revoltă. Azi oamenii spun “Nu” cu mare uşurinţă şi se simt îndreptăţiţi să facă asta 
pentru că până şi cele mai frumoase lucruri care le aveau până cum în viaţă sunt învăluite 
în ceaţă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne rezerva o parte importantă a 
acestei zile activităţilor interactive, exprimării sentimentului nu pentru a emite, ci pentru a 
primi, nu pentru a dărui stări, pentru a oferi informaţii sau a susţine prin atitudine sau 
chiar prin energia propriei pe cineva, ci de a-i oferi celuilalt privilegiul de a se ridica şi de a 
zbura în faţa unui auditoriu care acceptă mult mai uşor greşelile decât altădată. Cei care 
pot să fie atât de înţelepţi încât să procedeze aşa azi vor reuşi să se pregătească pentru 
conjuncturile săptămânii viitoare înţelegând că întreaga săptămână este un preambul la 
ceea ce va să vină. 
 
 

Săptămâna 18 - 24 iunie 2012 

 
 

Săptămâna 18-24 iunie 2012 este marcată de un mare eveniment, chiar spre final 
(careul Uranus-Pluton), dar şi de altele, de mai mică amploare în comparaţie cu acesta: 
sextilele Mercur-Lilith (marţi), Venus-Uranus, Mercur-Marte (joi) şi Marte-Junon (vineri), 
trigoanele Mercur-Junon (joi), Soare-Neptun (duminică), dar şi careul dur Mercur-Saturn 
de miercuri. Luna nouă de luni ne aduce convingerea că lucrurile se schimbă, ca oamenii îţi 
pot croi propriul drum, dar, cu cât ne adâncim mai mult în această săptămână, cu atât mai 
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mult descoperim că noutatea nu reprezintă altceva decât o nouă reîntâlnire cu trecutul. 
Unora li se va părea agasantă această regăsire, această tendinţă spre pierderea identităţii şi 
vor încerca, printr-o descindere de forţă să cuprindă prin acţiuni ce se întind de-a lungul 
întregii săptămâni, să nege imaginea pe care societatea le-o atribuie sau pe care şi-au 
construit-o. Cu cât vor încerca mai mult să nege, cu atât vor confirma mai mult. De aceea 
deducem că lucrul cel mai greu pe care ar trebui să-l facem în această săptămână este să nu 
ne implicăm, să fim detaşaţi, cuminţi şi nepărtinitori. Este adevărat ca unora le este greu în 
general să facă acest lucru, dar de această dată nici excepţiile cele care, de regulă, ar trebui 
să confirme regula, nu se pot detaşa, nu-şi poate construi propriul traseu, ci se vor simţi 
îndreptăţite să-şi spună punctul de vedere, să acuze o nedreptate, să combată un element 
mincinos. 

Dacă ziua de luni poate fi liniştită, la fel de liniştită cum este ziua de sâmbătă, 
celelalte sunt marcate de unghiuri puternice, unele dintre ele chiar înşelătoare, aşa cum se 
întâmplă miercuri. Trecerea Soarelui din Gemeni în Rac (solstiţiul de vară) este de fapt o 
atingere a răcorii, o atingere a gheţarului pe care va trebui să-l lăsăm scufundat, să nu fim 
tentaţi să-l scoatem la lumina pentru că nu topirea lui reprezintă pericolul, ci apa pe care o 
va lăsa în urmă. Lăsând alegoria, înţelegem că marele probleme pe care dorim să le 
rezolvăm acum au tendinţa de a ne consuma mai mult timp decât trebuie. Sub pretextul că 
ne simţim liberi, că avem puterea şi disponibilitatea de a elibera o mare cantitate de 
energie de fapt ne risipim în ambiţii fără rost. Ceea ce este real vine împreună cu efortul de 
a supravieţui, de a menţine barca luminii şi de a nu străluci după cum pare că străluceşte 
un felinar de la ţărm, ci după propriul simţ, după propriile valori ale sufletului. 

Pentru că săptămâna aceasta marea problemă o constituie Eul sau valorile sale, 
avertismentul ne îndeamnă să ne pregătim pentru întâlnirea cu vibraţiile zilei de duminică 
să nu adaugăm suferinţelor săptămânii, care în schema lor de acţiune, au un rost, o 
devenire, un scop, şi pe cele construite din mânie, agresivitate sau ignoranţă. 

 
 
Luni, 18 iunie 

Luni 18- 6-2012  1:09    Luna (Gem) Sex (Ari) Uranus 
Luni 18- 6-2012  3:12    Luna (Gem) Con [Gem] Venus 
uni 18- 6-2012  4:05    Luna (Gem) Squ [Pis] Chiron 

 
Începutul de săptămână este liniştit, în tonul vibraţiilor pe care le-a tot răspândiţi 

săptămâna anterioară, însă prin perspectiva unei noi speranţe, cea impusă de un ţel, o 
modificare de înţelegere, de abordare şi poate chiar prin implicarea unui alt segment 
social. 

Luna şi Uranus se întâlnesc într-un sextil la o oră de la miezul nopţii apoi, până la 
ivirea zorilor, mai are de împlinit o conjuncţie cu Venus şi un careu cu Chiron. Aceste 
unghiuri aduc intensitatea lor maximă pe segmentul nopţii şi vor da putere 
subconştientului, intuiţiei, acţiunilor desfăşurate în absenţa raţiunii, a lucidităţii sau chiar 
a spiritului practic. 

Atracţia către materie este azi combătută prin impulsuri contrare. Râsul este un 
element care deranjează, o forţă care subminează autoritatea individului şi mijlocul prin 
care unora li se oferă răspunsuri false. Chiron retrograd incită apropierea de materialitate, 
însă într-un mod complicat şi fals, prin alte mijloace de exprimare, prin alte forme de 
manifestare, prin alte fapte. Venus i se alătură şi motivează aceste tipuri de acţiuni prin 
nemulţumire, indecenţă, frustrare sau chiar sfidare. Această fuziune între Venus şi Chiron 
se construieşte pe ideea de dinamică socială. Azi se spune ceea ce se intuieşte, dar nu se 
ştie precis dacă se va împlini, se foloseşte mesajul, sugestia, presupunerea pentru a lansa 
mesaje care nu se pot ridica la nivelul aşteptărilor și aceasta doar pentru că întreaga zi se 
află semnul unui gol strategic, iar cei care doresc rezultate imediate vor ieși acum din conul 
de umbra pentru a se face remarcaţi. Hm, în visul lor haotic nu vor reuși decât să se facă 
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remarcaţi prin acţiuni triste şi prin prefăcătorie, prin agresiune şi defularea unor frustrări 
pe care anturajul nu le cunoştea la această intensitate. 

Judecând după faptul că este vorba de Uranus, și că puterea cuvântului, prin acest 
astru, devine corozivă, golul care apare ca urmare a împlinirii aspectelor până la ivirea 
zorilor îl îndeamnă pe omul comun să rişte, să se implice în acţiuni neobişnuite fără să le 
cunoască riscul, fără să le ştie finalitatea sau amploarea. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne aduce o formă de manifestare a mâniei într-
un registru comportamental aberant. Azi oamenii se prefac, se ignora, se învrăjbesc unii 
împotriva celorlalţi pentru a se dovedi puternici şi a nu mai dori să se susţină unii pe alţii 
pentru înţelegere, compasiune, educaţie, moralitate, adică pentru acele valori care întăresc 
puterea spiritului şi îl ridică deasupra materiei. Mulţi dintre cei care doresc să dea vieţii un 
sens major, să se ridice deasupra celorlalţi prin moralitate, prin personificarea unor reguli 
morale speciale se uit în jur şi constată haosul şi degringolada acestei lumi. Nu este o 
noutate, în ultimele săptămâni au constatat acest lucru, dar azi toate ideile şi observaţiile 
din ultimele săptămâni vor avea un sens nou. Golul de aspecte care se consumă în plină zi 
ne va oferi un indiciu, o direcţie spre care vor merge haosul prin oameni legaţi la ochi și 
prin deciziile lor eronate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne pregăti sufleteşte pentru opoziţia 
complicată care va veni spre noi în această zi. Puterea sufletească azi nu prea va reuşi să 
răzbată. 

 
Marţi, 19 iunie 

Marti 19- 6-2012  6:11    Luna (Gem) Squ (Vir) Mars 
Marti 19- 6-2012  6:15    Luna (Gem) Tri [Lib] Saturn 
Marti 19- 6-2012  7:41 Mercury (Can) Sex (Tau) Lilith 
Marti 19- 6-2012 18:01     Sun (Gem) Con (Gem) Luna (New Luna) 
Marti 19- 6-2012 20:33    Luna (Gem) --> Cancer 

 
O Lună nouă în trigon cu Neptun este de bun augur, chiar dacă luminariile nu au 

trecut încă pe semn de apa să împartă cu Neptun acelaşi element. Realizând câte un trigon 
cu Saturn din Balanţă şi Neptun din Peşti, luminariile din final de Gemeni pun pe 
comunicare, pe schimburi de maniere, relaţii personale, tentativa unei asocieri pentru a 
ascunde o intenţie, un demers, dar şi pentru a promova anumite reguli, demersuri asupra 
cărora am revenit de multe ori cu mintea. 

Pe acest fond al Lunii noi, Mercur şi Lilith se întâlnesc într-un sextil aducând 
exprimare mieroasă, făţărnicie, o tendinţă de a căuta în locuri ascunse, de a explora în zone 
interzise, de a descoperi sau a face publică o informaţie care în timp va coroda, va uza o 
asociere. 

Ideea de a căuta şi de a descoperi ceea ce compromite, de a explora ceea ce s-a 
ascuns sau de a ridica la lumină un element ţinut secret, un as din mânecă reprezintă 
îndemnul acestei zile. Mulţi dintre cei cu care interacţionăm vor spune ceea ce au dorit să 
ascundă, ceea ce au ştiu de mult timp, iar acum se exprimă în ideea că pe o asemenea 
conjunctura ar fi oportună. 

Pe aceste direcţii Luna, pe ultimul segment al zodiei Gemeni ne aminteşte de 
spiritul de comerciant ce ne vine din acest semn şi care, prin careul cu Marte şi trigonul cu 
Saturn, ne spune că totul se vinde, totul se cumpără, până şi sentimentele. În felul acesta, 
19 iunie devine o zi în care conduita pare modificată, oamenii vorbesc altfel, se agresează 
unii pe alţii, îşi abandonează calitatea pozitivă a proiectelor şi se implică în activităţi cu 
caracter îndoielnic. 

Un aspect particular al sextilului dintre Mercur şi Lilith vine să ne sugereze ideea de 
compromis, de curgere, de separare a elementelor bune de cele rele, pentru a le 
compromite pe cele bune, pentru le supune procesului de îndoială, pentru a le lovi cu 
suspiciune. Dacă se caută valorificarea muncii, aprecierea sentimentelor, continuarea unui 
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demers sau recunoaşterea unor rezultate ziua de 19 iunie este una slabă la acest capitol. 
Pentru că este Lună nouă, aceste trăsături se vor răspândi spre întregul ciclu lunar, ceea ce 
nu poate fi de bun augur. Dar, pe ideea “este mai bun un om avertizat, decât unul 
necunoscător” multe dintre complicaţii se pot stinge, se pot disipa numai observându-le, 
numai înţelegând sensul spre care se îndreaptă. 

Înţelegerea se va ridica azi că o necesitate a vieţii, ca un element esenţial bunei 
desfăşurări a vieţii, ca un factor de decizie şi un material de care trebuie să ne folosim 
pentru a ne ridica. Această înţelegere se va raspândi de-a lungul întregului ciclu lunar, 
modulându-se, cu bune cu rele, în funcţie de tranzitul lui Mercur. 

Spre seară, când Luna va trece în Rac (domiciliu) suita de evenimente pare să 
devină mai evidentă în aspectul ei ocult, manevrele de culisa sunt mult mai clare, iar 
arealul de selecţie se restrânge treptat. Această trecere a Lunii în domiciliu este un fel de 
factor declanşator. Până în dimineaţa zilei de vineri multe din evenimente vor fi marcate 
de dorinţa de răzbunare care, de această dată, nu are la bază un motiv violent, ci un proces 
intens de rememorare şi de selecţie negativă a evenimentelor. 

Prin urmare, 19 iunie este o zi care ne poate induce multe confuzii. Nu doar gândim 
diferit faţă de zilele trecute, nu doar ne consumăm nervii pentru fapte trecute care nu mai 
pot fi modificate, ci vom fi şi tentaţi să ne îndreptăm atenţia spre demersuri care nu au o 
finalitate bună. Ansamblul major al lunii iunie ne duce spre a conştientiza demersurile 
ultimelor două luni pentru a înţelege mecanismul cauză-efect. Calitatea intenţiilor, a 
gândurilor, volumul sentimentelor sau încrâncenarea pe care am folosit-o pentru a 
produce efecte în plan social vin azi asupra noastră printr-o înfăţişare neplăcută, rece, 
distanţă, poate chiar agresivă. 

Datorită sextilului dintre Mercur şi Lilith, multe dintre elementele acestei zile sunt 
supuse minciunii, erorii, greşelilor de transfer, de expediţie, confuzilor semantice care pot 
genera efecte ample ce se vor desfăşura de-a lungul întregului ciclu lunar. Expresia lui 
Murphy “Zâmbeşte mâine va fi mai rău” se referea azi deopotrivă la conjuncturile pătate de 
vibraţiile Lunii negre şi la înţelepciunea celui care trebuie să-şi trăiască momentul de 
succes, de împlinire, de viaţă, de bucurie şi demnitate. Înţelepţii obişnuiau să ne spună că 
viaţa trăită în confortul regulilor, a rigidităţii, ucide bucuria ezoterică, adică acea emoţie 
mistică, acea trăire profundă care există chiar dacă în permanenţă este înconjurată de  
“poate fi mai rău”. 

Recomandarea pentru această zi este un îndemn la acceptare, la a nu judeca pe 
măsura impulsului, ci a cântări după măsură a ceea ce va veni spre noi, după greutatea şi 
înţelepciunea timpurilor noi. A înţelege acest lucru înseamnă a face un pas în afara 
conformatului personal ceea ce nu poate fi decât o dovadă de înţelepciune. 

 
Miercuri, 20 iunie 

Miercuri 20- 6-2012  2:39    Luna (Can) Tri [Pis] Neptune 
Miercuri 20- 6-2012 12:56    Luna (Can) Squ (Ari) Uranus 
Miercuri 20- 6-2012 13:15    Luna (Can) Opp [Cap] Pluto 
Miercuri 20- 6-2012 15:39    Luna (Can) Tri [Pis] Chiron 
Miercuri 20- 6-2012 19:05 Mercury (Can) Squ [Lib] Saturn 

 
Pe gradul anaretic al zodiei Gemeni, Soarele lansează un mesaj complicat de 

tensiunea dintre verbal şi nonverbal. A spune sau a nu spune, a face sau a nu face un gest 
va ridica azi mari semne de întrebare. 

Azi Luna va împlini patru aspecte (trigon cu Neptun, careu cu Uranus, opoziţie cu 
Pluton şi trigon cu Chiron) adică va construi un careu în T cardinal cu Uranus şi Pluton 
despre care ştim că vor fi în fereastra careului până în 2016. Azi vin spre noi experienţe de 
viaţă inedite, care au statut moralizator, care ne fac să ne amintim unde am greşit, faţă de 
cine şi prin ce mijloace. 
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Careul în T cu Uranus focar ne zdruncină azi relaţiile. Dacă Soarele pe gradul 
anaretic ne reaminteşte cuvinte, multe dintre ele lipsite de sens, care vin şi ne cuprind fără 
o regulă precisă, careul va aduce acestora un scop, o formă, o direcţie. Veştile nu sunt nici 
de această dată bune pentru că acestor unghiuri li se alătura careul dintre Mercur şi Saturn 
canalizat pe un serviciu dizarmonic, spre a sluji un ideal greşit, prost sau agresiv, spre a 
demonta un mit, a afecta imaginea cuiva sau a deposeda o persoană de un privilegiu. 

În aspectul personal, acest careu aduce pierderi de memorie, selecţia informaţiilor 
într-un mod aberant, cercetări făcute în condiţii vitrege, fără lumină, fără suficiente 
informaţii, fără susţinere sau fără a spune cuiva acest lucru. 

Dacă pentru cei care lucrează cu energia unghiurile sunt binefăcătoare, pentru că se 
mulează pe ideea de a renunţa la beneficiile iluzorii ale acestei lumi, în cadrul dimensiunii 
sociale toate acestea au un un iz antisocial, o formă de revoltă împotriva regulilor, a ceea ce 
s-a dovedit util în jur ca demers sau procedură. Uitarea, selecţia informaţiilor într-un 
întuneric fizic sau spiritual trebuie să producă lumină, să încarce fiinţa de putere, ceea a 
cunoaşterii. În absenţa acestor efecte rezultatele sunt supuse unui puternic risc, iar fiinţa 
decade prin propriile metode, se face de râs în public, îşi neagă din plin calităţile pe care le 
are şi asupra cărora a lucrat în ultimele luni şi ajunge să dispreţuiască, poate chiar să 
urască ceea ce nu înţelege. Valul de tensiune care poate veni din parte careului Mercur-
Saturn poate fi un element care să ne ducă spre înţelegere, spre acceptare în condiţii 
vitrege a unor condiţii de trăi, de muncă sau de convieţuire ce pot întări voinţa, purifica 
întreaga structură, linişti mintea şi pregăti fiinţa pentru vremurile care vor să vină. 

Prin urmare, ziua de 20 iunie este o zi în care ne sunt trasate indicaţii, ni se oferă 
sarcini suplimentare, ni se oferă posibilitatea de a compensa o greşeală făcută anterior 
printr-o muncă susţinută, printr-un preţ pe care să-l plătim şi prin aceste situaţii să ne 
ridicăm deasupra unor condiţionări care, până acum, nu aveau soluţie sau nu o indicau în 
mod clar. 

Azi uităm, ne pierdem cu firea, suntem cicălitori, maliţioşi, duri şi preferăm 
abundenţa de cuvinte decât adâncimea sentimentelor sau sinceritatea. Suita evenimentelor 
ne blochează azi voinţa şi dacă alegem să ne mobilizăm, constrânşi de caracterul periculos 
al finalităţii sau pur şi simplu că nu ne place să fim doborâţi, lecţia acestei zile se va dovedi 
eminamente benefică. Este greu şi în acelaşi timp complicat să gestionezi acest influxuri ca 
om obişnuit, dar cel care lucrează cu energia ştie că bucuriile superficiale sunt aducătoare 
de suferinţă şi atunci el le va evita azi pe cele care îl duc spre activităţi mondene. Regula, 
închistarea, rigiditatea, raţiunea sunt cele care dau semne că ar favoriza tulburându-i pe 
cei timizi care simt de zece ori până să acţioneze într-o direcţie. 

În rest, ziua aduce finalitatea unor demersuri legate de comunicare şi comerţ, de 
transfer de informaţie, însă esenţialul a ceea ce vine spre noi acum este greşit perceput sau 
chiar eronat. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti de retragere. Avem şansa 
azi să transformăm întunericul, concentrarea în înţelegere şi lumină. 

 
Joi, 21 iunie 

Joi 21- 6-2012  2:08     Sun (Gem) --> Cancer (Summer Solstice) 
Joi 21- 6-2012  3:55   Venus [Gem] Sex (Ari) Uranus 
Joi 21- 6-2012 13:14 Mercury (Can) Sex (Vir) Mars 
Joi 21- 6-2012 13:14    Luna (Can) Sex (Tau) Lilith 
Joi 21- 6-2012 16:57    Luna (Can) Squ [Lib] Saturn 
Joi 21- 6-2012 19:17    Luna (Can) Sex (Vir) Mars 
Joi 21- 6-2012 19:41 Mercury (Can) Tri [Sco] Juno 
Joi 21- 6-2012 19:47    Luna (Can) Tri [Sco] Juno 
Joi 21- 6-2012 19:47    Luna (Can) Con (Can) Mercury 

 
Trecerea Soarelui în Rac concomitent cu împlinirea unor aspecte pozitive între 

planete importante ne pune în postura de a ne reveni pe plan profesional, în sfera relaţiilor 
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personale, ca tonus, optimism, dorinţă de viaţă sau de împlinire. Întregul aspectelor 
împlinite azi se va situa în postura de a ne aduce împliniri asupra cărora am lucrat 
anterior, într-un mod diferit de ziua de ieri ca şi cum între ieri şi azi ar fi trecut luni de zile. 
Acest paradox este susţinut de plasarea ascendentului momentului de ingres al Soarelui în 
Rac pe zodia Berbec, element privit ca o întoarcere la problemele de natură administrativă, 
organizatorică pe care le tot parcurgem din 11 noiembrie 2011 de când Marte a intrat în 
Fecioară. 

Problemele mai vechi azi sunt privite într-o lumină nouă, cu o altă determinare şi 
prin acest suflu nou suntem în postura de a ne ridica deasupra unor situaţii dificile, 
penibile aşa cum se întâmplă atunci când parcurgem situaţii delicate ale destinului. 
Ezoteriștii ştiu că aglomerarea unor situaţii de acest gen constituie mai mult decât o 
situaţie delicată. Ei consideră că în acetes turbulenţe reprezintă un proces de accelerare a 
karmei negative, de desprindere a fiinţei de contextul iluzoriu al acestei lumi şi se cere, 
astfel, mai multă determinare, mai multă persuasiune, o atenţie mult mai intensă asupra 
acestor probleme de destin care îmbrăca acum haina conjuncturii. Azi conjunctura este 
diferită de cauza ei, atât de diferită încât se pot situa în domenii diferite, în sectoare diferite 
sau pot veni prin persoane diferite. 

Pe acest fond al angrenării karmice, intrarea Soarelui în Rac ni se va părea chiar 
nostalgică. A atinge trecutul prin acest moment de început constituie şi declaraţii gen 
“momentul meu” în situaţii în care i se cere individului să se desprindă de conţinutul 
evenimentului trecut, de motivaţiile care vin de acolo, de conjuncturi care au înfăţişări 
duplicitare, fariseice, de evenimente care au în conţinutul lor componenta iluziei, a 
păcălelii. A declara o conjunctură drept “momentul meu” ne indică primele semne ale 
nevoii de independenţă. Asta indică faptul că suntem într-o furtună şi spiritul cere izolare. 
Motivaţiile care apar pot fi privite de ceilalţi participanţi la fenomenul social drept simple 
tulburări de gândire, deviaţii, ciudăţenii, mofturi. În realitate, ele sunt generate de nevoia 
de a ne desprinde de o karmă grea pe care acum o vom suporta şi în formă ei concentrată. 

Dacă pentru un pasionat de ezoterism acestea sunt cunoscute, omul comun va privi 
cu reticenţă aceste descinderi considerând mai importante explicaţiile, parte evidenta, 
iluzia, aparenţa, decât cauza în sine. În felul acesta, ziua de 21 iunie îi va îndemna să treacă 
de la o stare la alta, să se arunce în furtuna evenimentelor sociale pentru că acel element 
numit "momentul meu" este perceput la o altă dimensiune, ca stare, ca moment de pauză, 
de respiro, de revigorare a ceea ce îi va motiva să spere într-o revenire, într-o redresare. 
Redresarea se va limita însă numai la nivelul acestei zile şi orice desprindere de spaţiul lui 
21 iunie se traduce prin rătăcire, iluzionare, lipsa de simţ practic. Racul, ca semn cardinal 
de apă, are această componentă şi ea va fi vizibilă acum, în prima zi de tranzit al Soarelui 
prin acest semn. 

Celelalte aspecte (sextilele Venus-Uranus, Mercur-Marte şi trigonul Mercur-Junon) 
vin pe acest fond cu dorinţa de victorie, cu nevoia de libertate de expresie, de gândire, de a 
ne găsi un loc special, de a ne face loc acolo unde trăim, lucrăm, de a descoperi un alt mod 
de convieţuire sau de a considera că viitorul este mult mai optimist şi dispus să ne 
protejeze. Cei care depăşesc, în acest context, cadrul lui “momentul meu” ajung să creadă 
în aceşti vapori mentali, să se ridice cu prima pală de vând și să creadă cu tărie că a venit 
timpul să zboare. Nu, nu avenit timpul să zboare, ci a venit timpul să se ocupe de ceea ce 
destinul le aduce acum aproape, ca gând, stare sufletească, evenimente sociale şi să caute 
prin orice mijloc nu să strivească plăpânda floare a acestei zile, ci să se preocupe de nevoile 
ei de acum, pentru a proba unul din dezideratele pentru care ne-am ales o existenţă fizică 
acum, în acest timpuri: protejarea vieţii. 

Prin urmare, prima zi de Rac (Soarele in Rac) ne introduce într-o dimensiune 
complicată a vieţii care, în aspectul ei desfăşurat, cel care ţine aproximativ 30 de zile, va fi 
diferit de ceea ce ni se va întâmpla azi. Acum vom trăi în mod concentrat o suită de 
evenimente care au început să se manifeste din 11 noiembrie 2011 de când Marte a intrat în 
Fecioară. Azi, Marte, devine personajul principal acestei zile şi sextilul său cu Mercur va 
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face din lungul său tranzit prin Fecioară să se evidenţieze perioada trecerii Soarelui prin 
zodia Gemeni, adică ultimele 30 de zile ca fiind reprezentative pentru cunoaştere, 
înţelegere, acceptare sau depăşirea problemelor existenţiale. 

Măsura cu care lucrează Marte acum este una dureroasă, menită să constrângă, să 
strige de durere sau să provoace în jur durere pentru a şi-o proteja pe a sa, ceea ce nu poate 
fi decât complicat, haotic şi dureros. 

Ideea de karmă negativă va avea azi o înfăţişare ciudată, însă oamenii obişnuiţi care 
nu se preocupă de ezoterism şi consultă previziunile astrale doar pentru confortul personal 
vor considera că întregul spectru al tentaţiilor, aşa cum se prezintă el azi, au o componentă 
benefică, aceea de “revenire”, “revigorare”, “redresare”. Pentru că doar acestei zile îi este 
adresată această trăsătură, recomandarea vine spre a da dovadă de înţelepciune, de a nu 
încurca noţiunile, scopul cu efectul şi nici a da dovadă de superficialitate în ceea ce privesc 
evenimentele pe termen lung. Ne este permis, fără vreo consecinţă negativă, să aplicăm 
acestea doar în spaţiul acestei zile. Ceea ce depăşeşte cadrul lui 21 iunie se supune altor 
reguli şi de mâine nu va mai avea conţinutul şi nici finalitatea de acum. 

 
Vineri, 22 iunie 

Vineri 22- 6-2012  5:12    Mars (Vir) Sex [Sco] Juno 
Vineri 22- 6-2012  6:46    Luna (Can) --> Leo 
Vineri 22- 6-2012 11:18    Luna (Leo) Sex (Gem) Jupiter 
Vineri 22- 6-2012 13:59    Luna (Leo) Tri [Sag] Node 
Vineri 22- 6-2012 21:49    Luna (Leo) Sex [Gem] Venus 
Vineri 22- 6-2012 22:37    Luna (Leo) Tri (Ari) Uranus 

 
Problema comportamentului va fi azi una evidentă. Sextilul dintre Marte cu Junon 

se referă la automatisme, la complexe de inferioritate, la frustrări, chiar la deviaţii de 
comportament, chiar la dinamici comportamentale de care până acum am fost mândri, cu 
care ne-am lăudat sau pe care le-am folosit cu o maximă eficienţă. Relaţiile dintre oameni 
sunt acum supuse unui balans trist pentru că se va pune mult accentul pe informaţie, mai 
mult decât pe sentiment, pe verbal, mai mult decât pe nonverbal. 

Pentru că se doreşte ascunderea esenţialului, prezentarea problemelor sub forma 
unor detalii uşor de explicat sau de transferat, centrul de interes va fi redus, minimalizat, 
centrat pe nevoi complicate pe care nu vom reuşi să le satisfacem. Trecerea Lunii în Leu, 
chiar de dimineaţă, reduce şansele de a ne ocupa de realitatea situaţiei, înclinând balanţa 
spre subiectivism, spre a trăi confortabil într-un cerc restrâns, cel al binelui personal. A nu 
vedea departe, ci a simţi departe într-o zi în care nu se poate privi lucid emoţia înseamnă 
confuzie şi refuzarea echilibrului. 

Pe acest fond, sextilul Marte-Junon vine spre noi cu un ajutor pe care nu-l putem 
valorifica şi nici nu ne poate constrânge să ne îndreptăm spre aprecierea lui. Din dorinţa de 
a face bine ajungem să ne menţinem în această eroare aşa cum, de altfel, s-a mai întâmplat 
şi în trecut. Retrogradarea lui Junon aduce însă şi o reacţie reticentă faţă de orice repetare 
evidentă a trecutului. Însă cu cât încercăm să evităm ceea ce vedem că vine spre noi ca 
efect neplăcut, cu atât ne apropiem mai tare de schema comportamentală de atunci, cu atât 
mai mult avem certitudinea că de această dată istoria se repetă, nu istoricii. 

Cele patru aspecte pe care Luna le împlineşte cu Jupiter şi Venus (sextil) Capul 
Dragonului şi Uranus (trigon) ne îndeamnă să credem că întreaga zi va fi plăcută şi dispusă 
spre generozitate şi încântare. Retrogradarea lui Junon şi a lui Venus, cercetarea afectivă, 
răscolirea sentimentelor cu o minte iute, rece, caustică, impune relaţiilor etaloane 
disproporţionate, încadrează evenimentele de acum în scheme greşite pe care nu vom reuşi 
să le ajustăm pe parcurs. Reuşita unora este pusă azi pe imaginaţie, pe intuiţie, pe 
creativitate, pe sustragerea realităţii dure în care trăiesc, însă fără un control drastic sau o 
detaşare amplă finalitatea este un element care la simpla atingere va durea sau dezamăgi 
aşa cum s-a întâmplat în trecut. 
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Cei care lucrează cu energia sau care aleg azi să-şi desfăşoare viaţa într-un cadru 
intim se simt oarecum separaţi de problemele sociale, eliberaţi de o tensiune care a planat 
asupra lor de-a lungul întregii săptămâni. Se simt încurajaţi să-şi cultive preocupări elevate 
şi să guste din bucurii care să le facă, cel puţin azi, viaţa mai frumoasă şi împlinită. 

Prin urmare, 22 iunie este o zi care ne invită să ne aplecăm asupra elementelor 
esenţiale ale vieţii. Pentru că totul pare să fie clar, dar în realitate este confuz şi greu de 
controlat, faptele au darul de a ne modela, de a ne şlefui sistemul de valori sau măcar să ne 
ofere un semnal de alarmă, o lecţie importantă de care să ne folosim în timp pentru a ne 
ridica. 

Dacă ne referim la cunoaştere, la elevarea spirituală pe care unii o abordează în 
paralel cu dimensiunea socială a vieţii, atunci ziua de 22 iunie va construi un balans între 
cauză şi efect pe o direcţie delicată a vieţii. Dacă în suflet totul este senin sau construit cu 
bune intenţii, tumultul social pare să acapareze întregul spectru al percepţiilor încât omul 
spiritual să treacă într-un plan secund, iar nevoia socială să lase impresia de realitate 
omniprezentă. Nu se va pune problema să-şi piardă capul, să-şi încalce regulile, ci doar să 
nu le folosească în mod optim, să uite de lumină sau de înţelegere aşa cum le folosea în 
trecut. 

A uita esenţialul, cu Luna în Leu, înseamnă a greşi prin mândrie şi vanitate, 
înseamnă a face dovada lipsei de discernământ, chiar şi în cazul celor care până acum au 
fost capabili să dovedească asta. Acest tip de comportament este riscant, pentru că foarte 
uşor se pot scăpa situaţiile de sub control, foarte uşor se poate lansa o idee sau un concept 
pe care apoi întreaga fiinţă să-l slujească, prin mândrie, orgoliu şi vanitate, şi, în felul 
acesta, să ducă la compromiterea fiinţei, consum suplimentar. 

Evenimentele acestei zile sunt ample şi diverse, însă recomandarea ne îndeamnă să 
fim senini în acţiune, să ne amintim că acţiunea este superioară nonacţiunii, dar să nu 
abuzăm de aceasta. Din punct de vedere spiritual, a nu munci înseamnă a dedica timpul 
meditaţiei, dar asta înseamnă diminuarea acţiunii şi reorientarea sa, nu anularea a ceea ce 
ar trebui să se mişte. Fericitul Augustin obişnuia să spună “Există în noi ceva mai adânc 
decât noi înşine”, aşa cum ar fi indicat să ne amintim azi. 

 
Sâmbătă, 23 iunie 

Sambata 23- 6-2012 22:22    Luna (Leo) Squ (Tau) Lilith 
 
În a doua zi de Leu (Lună în Leu) Luna are de împlinit un careu cu Lilith, ca aspect 

singular al zilei. În limita toleranţei, aspecte majore, cele care se vor împlini mâine (trigon 
Soare-Neptun, careu Uranus-Pluton) sunt într-o mare descindere şi azi pregătindu-ne 
pentru ceea ce ne va învălui mâine. Pentru că acestea sunt aspecte care nu acţionează doar 
în ziua în care împlinesc, ci pe un sector de timp mult mai mare şi mai amplu, dinamica 
socială este declanșată cu cel puţin o săptămână înainte şi va fi activa şi o săptămână după 
împlinirea aspectului la grad perfect. 

Sub razele celor două aspecte ce se vor împlini mâine, careul Luna-Lilith aduce 
regrete, tensiune între intenţie şi faptă, alegeri delicate şi tendinţa de a influenţa decizia 
celor din jur prin proiecţie sau spirit critic. Ceea ce vine spre noi azi este un îndemn spre 
real, spre colorarea vieţii personale cu nevoi practice care ajung să ne dezamăgească sau să 
nu se implineasc aşa cum se cuvine. Cei care sunt din fire practici vor considera eşecul de 
acum, discontinuitatea sau nesincronizarea de acum un semn că trebuie să meargă mai 
departe, că sunt elegant invitaţi să muncească mai mult, să fie mai serioşi, mai atenţi, mai 
cultivaţi, mai pozitivi. Îndemnul este corect, însă el vine azi pentru a compensa de fapt un 
deficit al mediului. Unii vor reuşi să facă faţă acestei suprasolicitaţi, vor da curs acestui 
îndemn, se vor ridica deasupra mediei şi vor învinge. Cei mai mulţi îşi vor hrăni mintea cu 
îndoială şi neputinţă şi se vor alinia mediului negativist care cere să i se împlinească, să i se 
facă, să fie salvat, ridicat, protejat. 
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Este inutil să căutăm vina cuiva în această conjunctură, pentru că nu face referire 
azi decât la deosebirile majore dintre diferitele intensităţi ale puterii într-un context social 
intransigent, rece, suprasolicitant. Numitorul comun al acestor este, sau ar trebui să fie, 
eleganţa. Prin eleganţă se va masca lipsa de înţelegere, putere sau determinare, dar se va și 
evidenţia trăsături importante de caracter. Eleganţa va fi azi un paravan, în special cea 
legată de tactul în exprimare, diplomaţie, linguşeala, prefăcătorie sau gesturile evidente, 
galante, ori acea generozitate care bucură pe moment apoi îndatorează foarte mult. 

Prin urmare, 23 iunie este o zi de disimulare. Mulţi se vor simţi bine azi, vor reuşi 
să se ridice deasupra celorlalţi printr-o acţiune în forţă, printr-un gest amplu care se poate 
răsfrânge, ca impresie, asupra întregului destin personal, asupra întregului segment social 
asupra căruia acţionează pentru a implementa un rezultat. 

Din nefericire oricât de multe rezultate bune am avea prin acţiuni ample, cele care 
au nevoie de o zi pentru a se finali, sau cele care se consuma spre seară vor avea un final 
negativ, se vor termina într-un mod neplăcut sau pur şi simplu nu se vor mai finaliza. Dacă 
ieri am fost tentaţi să acţionăm într-o direcţie greşită, să cultivăm un element nou care de 
fapt era vechi, dar îmbrăcat altfel, azi multe dintre acestea vor ieşi la lumină, vor fi 
deconspirate şi prin aceasta vor crea multe probleme în comunicare şi, evident, un 
disconfort. Cei care sunt plini de tensiuni, care nu acceptă să li se păteze haină sau care nu 
pot considera că aceasta este o simplă bulina care diversifică vor parcurge o zi de criză. 

Azi vom vedea cât de mare este puterea de a sublima tensiuni aşa cum ne învaţă 
Arghezi “Din bube, mucegaiuri şi noroi/Iscat-am frumuseţi şi preţuri noi.”, recomandarea 
pentru această zi ne îndemnă spre a medita la aceste minunate versuri argheziene. 

 
Duminică, 24 iunie 

Duminica 24- 6-2012  1:26    Luna (Leo) Sex [Lib] Saturn 
Duminica 24- 6-2012  3:35    Luna (Leo) Squ [Sco] Juno 
Duminica 24- 6-2012  6:53     Sun (Can) Tri [Pis] Neptune 
Duminica 24- 6-2012 12:08  Uranus (Ari) Squ [Cap] Pluto 
Duminica 24- 6-2012 14:42    Luna (Leo) --> Virgo 
Duminica 24- 6-2012 19:59    Luna (Vir) Squ (Gem) Jupiter 
Duminica 24- 6-2012 20:14    Luna (Vir) Opp [Pis] Neptune 
Duminica 24- 6-2012 21:17     Sun (Can) Sex (Vir) Luna 
Duminica 24- 6-2012 21:23    Luna (Vir) Squ [Sag] Node 

 
Ultima zi a săptămâni este un element de mare clasă ce aduce anului 2012 o faimă 

teribilă. Careul Uranus-Pluton se ridică din rândul aspectelor acestui an ca un element 
unic, puternic şi încărcat de o mare forţă socială. Pe acest unghi popoarele îşi schimbă 
optica se întorc la dorinţele pe care aveau în perioada premergătoare Revoluţiei franceze şi 
se adâncesc în concepte care depăşesc limitele accesibilităţii în ceea ce privesc relaţiile 
dintre oameni sau dintre naţiuni. 

Dacă atunci orice schimbare însemna un pas înainte, acum Uranus nu îl ajută pe 
Pluton cu un trigon ca în trecut, iar severitatea cu care se cere acest lucru constrânge 
mentalul să lucreze cu idealuri iluzorii. Se spera în mai bine, se lucrează pentru asta, însă 
există un factor novator, un element nou care se interpune şi pe care contextul finalului de 
secol al XVIII-lea nu l-a conţinut. Trigonul de pământ între Neptun, Uranus şi Pluton 
prefigura o schimbare de proporţii ce urma să vină dintr-o zonă a tradiţionalului, a 
convenţionalului prin formarea unei alte tradiţii. 

Ceea ce se prefigurează acum indică de asemenea o nouă formă de ridicare a 
maselor, o nouă revoltă, o nouă modă de a construi scene istorice pe care marile epoci să le 
ia drept etalon. Ceea ce se va construi în perioada 2012-2016, când Uranus şi Pluton sunt 
în careu, constituie un rău necesar, spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat acum mai bine 
de două secole în care revoltă a luat înfăţişarea emancipării. Acum revolta înseamnă o 
buclă a devenirii sociale, o aliniere a vibraţiilor întregii mase din dorinţa de a uniformiza 
ceea ce nu se poate uniformiza. Dacă ne amintim că nu cu mult timp în urmă, ci doar cu 
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câteva decenii, regimul comunist a dorit acelaşi lucru ne încearcă un fior gândindu-ne care 
va fi preţul pe care trebuie să-l plătim pentru uniformizare. 

Revenind la vibraţia acestei zile, pentru că analiza generală a anului 2012 (“2012 – 
un an al extremelor”) are incluse informaţii referitoare la contextul social şi istoric al 
acestui aspect, nu putem să nu observăm dualitatea tranzitului Lunii prin trecerea sa de la 
Leu la Fecioara foarte aproape de focarul împlinirii careului dintre Uranus şi Pluton. În 
Leu ea îi va instiga pe oameni să considere în tot acest complicat vârtej social există un 
beneficiu, că poate căldura soarelui care usucă frunzele firave distruge cu rolul de a lăsa în 
urmă loc altor frunze. Este adevărat că prin distrugere se creează, iar haosul face loc ordinii 
în diverse forme de organizare, după bunul plac al unui factor de decizie, dar nimeni nu 
garantează că dincolo de ardere este ceva, în afară de locul gol care va fi umplut de o nouă 
structură, dar nu se ştie când şi nici pentru cine. În felul acesta, înţelegem cât de amplă şi 
complicată este speranţa într-o nebuloasă. 

În acest context, ideea de paradis pierdut, de revendicare teritorială, culturală, 
ideologică pare să aducă azi vârful unui element pe care oamenii îl folosesc ori de câte ori 
au prilejul: “dreptul meu”. Sub titlul de “drept” ei invocă reguli pe care le transformă în legi 
şi îşi judecă întregul comportament după acestea refuzând să ridice calitatea schimbului 
care există între fiinţe pentru a nu-şi leza superficialitatea şi lipsa de cuprindere a unor 
semenea invenţii. A inventa o regulă şi a o impune ca o lege sta în firea umană, însă azi 
chiar şi cei care nu sunt îndreptăţiţi să facă asta doresc să guste din puterea pe care le-o da 
regula, mecanismul, schema. 

Azi se vinde şi se cumpără nu dintr-o plăcere de a face negoţ, ci din orgoliul de a 
participa la un plan măreţ. “Aşa se face!”, “Așa este tradiţia!”, “Aşa sunt eu şi nu mă pot 
schimba!”, “Aşa văd eu!” sunt doar câteva dintre direcţiile pe care le vom îmbrăţişa azi sau 
în unele cazuri, pornind de la acestea se poate merge chiar mai departe “Ha, ha, ha, 
ciucurnicie, aşa îmi place să spun pasiunii de a culege tot ceea ce curge, că dacă nu curge 
pică, ha ha ha”. În felul acesta, descoperim că de la regulă la absurd nu este decât un pas şi 
nimeni din exterior nu poate să intervină în a declanşa sau a stopa acest lucru. Este 
dureros să constaţi pentru ceva timp că mintea s-a şubrezit, că a cam ruginit clopotul şi să 
uitatul pe gaura cheii nu mai este o preocupare care să stârnească ropote de aplauze 
printre prieteni, pe motivul curajului de a face ceva ce nimeni altcineva nu ar putea. Acum 
ieşirea din ritm se dovedeşte a fi ridicolă, penibilă sau indiciul că mintea nu mai 
funcţionează cum trebuie. 

Pentru că multora ne este accesibil esoterismul, înţelegem că a abandona funcţiile 
minţii, a sfida regulile ei şi a biciui mintea atunci când se ia foarte tare în serios reprezintă 
o etapă importantă pe care va trebui să o abordăm azi cu maximă seriozitate. Cei care pot 
râde de ei înşişi, care descoperă că bucuriile şi necazurile sunt ipostaze ale minţii care îşi 
construieşte reguli, scheme sociale, etaloane pentru a se ţine de ele şi a-şi inventa propriul 
univers. Noi nu trăim pentru minte, ci mintea este un instrument al fiinţei care suntem. 
Ceea ce zdruncină acest concept face parte din categoria reziduu, iar careul Uranus-Pluton 
activ până în 2016 ne îndeamnă să ne ardem aceste reziduuri care nu duc decât la o singură 
finalitate: frica de sine. Privind aşa, ne dăm seama cât de absurd ne trăim viaţa. Construim 
sau aderăm la concepţii pentru a da un rost vieţii şi pe drum uităm de viaţă şi ne subjugăm 
acestor reguli, păcălindu-ne că nimic nu este mai important decât asta. Când viaţa în sine 
distruge sau topește înfăţişarea fiinţei de aici înseamnă că a venit timpul să facă loc altor 
energii, poate tot ale individului, dar reînnoite, pregătite pentru o nouă etapă. 

Prin urmare, 24 iunie ne îndeamnă la superioritate, la dinamică socială, la 
destindere, dar şi la a înţelege ceea ce este real şi ce nu din ceea ce trăim. Nu este un 
element singular al acestei zile, nici a lunii iunie şi nici a anului 2012. Perioada careului 
Uranus-Pluton ne duce spre reformulare, spre reinventarea fiinţei, spre a râde de sine, a 
glumi pe seama sa despre cât de în serios şi-a luat rolul, despre cât de subtil şi-a dezvoltat 
orgoliul şi până unde poate merge cu explicaţiile atunci când iluzia pare să se dea de gol. 
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Dacă la nivel social ziua în sine reprezintă doar o etapă din întregul val de 
reformulare a tradiţionalului, ca o revenire la trecut, la nevoi ample ale unui grup, popor 
sau poate chiar nevoi globale, în sfera privată, idei legate de sentimentul certitudinii, de 
mecanismele de autoapărare stârnesc o mare veselie în rândul celor pregătiţi să evolueze. 
Azi aceştia vor percepe saltul, desprinderea, ridicarea din negura pe care şi-au inventat-o 
pentru a-şi ascunde ruşinea, adică frunzele pe care le-au folosit Adam şi Eva când au 
conştientizat că sunt goi. Unora această dezvelire li se va înfăţişa ca o cădere. Aceştia dacă 
nu se preocupă prea mult de orgoliu vor înţelege că nivelul “sus” de la care coboară a fost 
artificial şi căderea este un beneficiu al Luminii de a se înveli cu realitatea, de a se întoarce 
la ceea ce este cu adevărat, nu de a rămâne la un nivel fals. 

Dacă starea sufletească va fi una marcată de conflictul dintre a face şi a nu fi 
recunoscut, evenimentele sociale se cern şi se aşează ca şi cum o mână nevăzută intervine 
pentru a aduce la lumină ceva important. Acest “ceva” va face legătura dintre frământările 
sufletului şi o suită de evenimente sociale care se aşează aşa pentru adevăratul bine al 
individului, nu pentru confort. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a medita azi asupra schimbării. 
Meneandru spunea: ”Nici un animal nu se schimba atât de des că omul: când se avântă 
spre înălţimi, când se prăbuşeşte în adâncimi”. Am putea descoperi azi dacă schimbarea, 
evoluţia sau decăderea, nu sunt decât feţe ale aceleiaşi monede: schimbare. Transformarea, 
cea pe care încearcă acum contextul astral să o prefigureze înseamnă ceva mai mult. 

 
 

Săptămâna 25 iunie - 1 iulie 2012 

 
 

Săptămâna 25 iunie – 1 iulie este una destul de dificilă la capitolul evenimente 
astrale. În acest interval se împlinesc aspecte de o mare însemnătate pentru anul 2012, 
dintre care careul lui Jupiter cu Neptun şi conjuncţia lui Jupiter cu Coada Dragonului 
(miercuri) sunt ipostaze astrale care nu se împlinesc anual. 

Acestora li se alătură, intrarea lui Mercur în Leu (marţi), revenirea lui Venus la 
mersul direct (miercuri), opoziţia Soarelui cu Pluton şi careul cu Uranus (joi), trigonul lui 
Mercur cu Capul Dragonului, fără a reuşi să medieze tendinţa Nodurilor, şi sextilul cu 
Jupiter (vineri). Finalul săptămânii aduce împlinirea unui trigon dintre Soare şi Chiron, ca 
un corolar asupra multiplelor experienţe pe care am putea să le asimilăm în această 
săptămână. 

25 iunie – 1 iulie este o săptămână dinamică şi dispusă să ne ofere experienţe de 
viaţă. Pentru unii acestea se pot materializa prin relaţii sociale importante, prin ruperea 
unor legături esenţiale, prin descinderi în mare forţă pe zona publică sau printr-un 
deznodământ asupra căruia să revenim periodic de-a lungul celei de a doua părţi a anului 
2012. Acum suntem pe punctul de a face o mare impresie anturajului şi, la rândul său, 
anturajul îşi poate pune într-un mod major amprenta asupra individului. Dacă prin careul 
Jupiter-Neptun ia naştere un concept prin distrugerea altuia, renaştem din propria cenuşă, 
ne ridicăm ca grup, naţiune după ce s-a încercat anularea unui drept sau pătarea imaginii 
pe plan internaţional, trecerea lui Jupiter prin Coadă Dragonului poate aduce 
preschimbarea acestei leziuni publice în foraj la mare adâncime, în descoperirea unui 
imens zăcământ, evident cu titlul figurativ, adică identificarea unor imense resurse sociale 
pe care ca grup sau ca lideri am putea să le folosim cu succes. 

Fiecare zi aduce o lecţie importantă şi ideea de învăţătură, înţelepciune, cunoaştere 
va căpătă, după cum vom vedea pe analiza aplicată fiecărei zile, o lecţie practică, o 
deschidere către ceea ce este cu adevărat esenţial. În final, vom descoperi că deţinem 
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puteri de care nu am ştiut, că privirea celor din jur are o altă calitate şi că este posibil ca 
impresii pe care le avem faţă de ce din jur să fie complet eronate, să ni le schimbăm, să le 
corectăm, să le îmbunătăţim. 

Urmărind analiza acestei săptămâni mi-am amintit de ceea ce cu multă graţie 
spunea Valentina Gârlea: 

“Ce este mai dulce decât dulcele?” a întrebat. 
“Ultima picătură de amar” a răspuns tot ea. 
Această săptămână nu este ultima picătură de amar, ci doar holograma sa, doar 

imaginea fidelă a ceea ce ne-ar încânta cel mai mult sufletul sau ne-ar împlini din punct de 
vedere profesional sau social. Ne trebuie doar curaj şi disponibilitatea în a ne îndrepta 
întregul spectru al percepţiei în această direcţie pentru că viaţa este ceea ce trăieşti. 

 
 
 
Luni, 25 iunie 

Luni 25- 6-2012  4:31    Luna (Vir) Squ [Gem] Venus 
Luni 25- 6-2012  5:53    Luna (Vir) Tri [Cap] Pluto 
Luni 25- 6-2012  8:13    Luna (Vir) Opp [Pis] Chiron 
Luni 25- 6-2012 10:54 Jupiter (Gem) Squ [Pis] Neptune 
Luni 25- 6-2012 11:00  Saturn (Lib) S/D 

 
La început de săptămâna Luna parcurge un sector important al zodiei Fecioară, 

împlinind trei aspecte: un careu cu Venus, un trigon cu Pluton şi o opoziţie cu Chiron. Ca 
aspect amplu, major, Jupiter şi Neptun îşi împlinesc astăzi un careu cu doar 4 minute ca 
Saturn să revină la mersul direct. Contextul astral al acestei zile ne face trimitere la ideea 
de separare, de schismă, de împărţire, de segmentare, atât în ceea ce priveşte viaţa 
personală, cât şi în ceea ce privesc relaţiile sociale. Dacă până la ivirea zorilor Luna şi 
Venus se întâlnesc într-un careu, cu Venus retrograd, ceea ce înseamnă nemulţumire 
nespusă, în plină zi trigonul dintre Luna şi Pluton ca apoi împlinirea opoziţiei dintre Luna 
şi Chiron să ne spună despre ziua de 25 iunie altceva decât ceea ce am intuit sau am gândit 
sau am simţit în timpul nopţii. Ceea ce simţim şi facem pentru viaţa personală în această zi 
este diferite faţă de ceea ce ne cere societatea. Dacă de o parte Luna din Fecioara cu 
planetele din Gemeni, Capricorn şi Peşti împlinesc astăzi aspecte variate, Jupiter din 
Gemeni în careu cu Neptun din Peşti ne invită să înţelegem situaţii imposibil de rezolvat. 
Acest aspect este foarte important pentru evoluţia umanităţi în ansamblu, ajutându-ne să 
cercetăm lucrurile care nu pot fi rezolvate fără a influenţa în vreo direcţie mersul acestora, 
doar pentru cunoaşterea şi înţelegerea personală. Dacă în ceea ce privesc relaţiile pe care 
Luna le împlinesc cu Venus, Pluton şi Chiron rezultatele pot fi imediate, adică să fim 
mulţumiţi de cineva sau ceva, în ceea ce privesc unghiurile pe care planetele le împlinesc 
după ora 10,00 (un careu dintre Jupiter şi Neptun, dar şi revenirea lui Saturn la mersul 
direct) lucrurile stau un pic altfel. Astfel, după ora 10,00 se va pune problema să 
demonstrăm sau să facem dovada priceperii într-un domeniu. Dacă raportăm toată această 
tendinţă la revenirea lui Saturn la mersul direct ne gândim că toată această demonstraţie 
are ca scop repararea unei greşeli trecute, repararea unei imagini, restabilirea unor relaţii 
tensionate sau atingerea punctului de echilibru într-o relaţie. Cei care sunt superficiali sau 
ignornaţi vor considera că aceasta este direcţia principală a zilei însă cei mai mulţi vor 
considera că nu este oportun aşa cum ne învaţă proverbul “să dăm vrabia din mână pe 
cioară de pe gard”. Asta înseamnă că răscolirea trecutului, invitaţiile, îndemnurile 
tendenţioase care apar în prima parte a zilei, trebuie să fie lăsate în segmentul în care se 
manifeste să nu fie scoase din această zonă, să nu li se atribuie o explicaţie diferită faţă de 
ceea ce reprezintă ele pentru a ne proteja în a face faţă aspectelor care se împlinesc de-a 
lungul acestei săptămâni. Unghiul dintre Jupiter şi Neptun nu atinge faza sa maximă 
astăzi, el se formează de cel puţin două săptămâni încoace şi va mai fi activ în următoarele 
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două săptămâni, asta înseamnă că ziua atinge un punct de maximum în ceea ce privesc 
relaţiile de natură administrativă, raporturile pe care le avem cu instituţiile statului, 
înţelegerea mecanismului social, nu atât la modul administrativ, cât la modul empatic. 

Pentru că este vorba de careu această relaţie afectivă, această însuşire a 
informaţiilor despre anturaj într-un mod empatic, are repercusiuni grave asupra mediului 
social, pentru că indică drept etalon acele comportamente care nu sunt corecte. Dacă 
Jupiter în Gemeni este în exil, iar Neptun în Peşti este în domiciliu, aceste aspect, cu 
Neptun retrograd aduce răsturnare a situaţiilor în aşa fel încât acum, la începutul 
tranzitului lui Jupiter pe Gemeni, oamenii se vor grăbi, se vor pripi, adică li se va urca la 
cap funcţia, demnitatea, responsabilitatea, rolul pe care-l au de împlinit în societatea şi, în 
virtutea acestora, vor fi tentaţi să facă greşeli majore. La rândul său Saturn static la 
momentul împlinirii careului dintre Jupiter şi Neptun, ne aduce din Balanţă îndemnul de a 
menţine echilibrul în relaţiile de vecinătate, atât în ceea ce priveşte raportul socio-
porfesional cât şi în ceea ce privesc relaţiile dintre state. 

Neptun şi Jupiter atunci când se întâlnesc în careu nu vorbesc numai despre 
asocieri de factură personală, ci şi de relaţii între grupuri, de conjuncturi în care asociaţii, 
ONG-uri sau chiar naţiuni refuza să-şi ofere ajutorul una alteia pe motiv că nu s-au 
îndeplinit anumite condiţii, nu s-a atins înţelepciunea sau una dintre cele două părţi nu şi-
a îndeplinit obligaţiile. Pentru că planetele acţionează asupra noastră într-un mod obiectiv 
este de la sine înţeles că această impunere, şi anume îndeplinirea unei anumite condiţii, se 
atribuie nu doar executantului, ci şi celui care lansează aceste pretenţii. În felul acesta, 
Saturn direct reprezintă o lecţie importanta atâta pentru cei care au greşit, cât şi pentru cei 
care sunt chemaţi de destin să sancţioneze, să verifice, să evalueze munca celor care au 
greşit. Această relaţie karmică dintre cel care săvârşeşte o eroare şi cel care este invitat să 
corecteze ne duce pe noi într-o zonă dificilă, pe de o parte suntem tentaţi să judecăm 
grupul, societatea după valorile personale pe care le avem, iar pe de altă parte suntem 
obligaţi sau forţaţi de contextul astral al acestei zile să ne lărgim orizontul de acţiune, forţa 
personală şi să ne supunem unui ordin venit din exterior. Persoana “x” trebuie să treacă, 
persoană “y” trebuie să aplice şi sub impulsul acestui ordin, sub forţa imperativă a acestei 
recomandări mulţi dintre cei care apar acum în postura de evaluatori vor claca, se vor 
retrage sau vor descoperi că rolul lor în această lume este altul decât cel pe care îl 
descoperă acum. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne aduce un unghi important al acestui an 
(careul dintre Jupiter şi Neptun) cel pe care l-am analizat deja în materialul “2012-un an al 
extremelor” şi care ne aduce astăzi un îndemn spre a privi societatea şi oamenii care o 
formează dintr-un alt orizont. Dacă suntem invitaţi să fim justiţiari sau dacă ne atribuim 
rolul de executanţi, tot ceea ce se construieşte acum va face parte dintr-un mecanism foarte 
amplu care nu îl va diferenţia pe cel ce va trăi în eroare de cel care va judeca. Dacă noi 
considerăm că judecând suntem privilegiaţi greşim. Dacă vom considera că suntem 
judecaţi şi, prin aceasta, devenim privilegiaţi într-un destin închinat evoluţiei spirituale, de 
asemenea greşim. Calea de mijloc astăzi devine prin Saturn static în Balanţă un mod de a 
privi şi de a nu acţiona în niciun mod. Ceea ce se întâmplă astăzi semănă mult cu ceea ce 
practicanţii tehnicilor vipassana ne sugerează: a privi şi a constata că se întâmplă ceva în 
jur sau în interior fără a acţiona în niciun fel. Prin acest îndemn abstract evenimentele 
acestei zile capăta o dimensiune socială majoră. Înţelegem astfel că ceea ce se consumă 
acum sau ceea ce începe astăzi nu se rezumă la spaţiul zilei de 25 iunie, ci ne va duce cu 
evenimentele până spre finalul anului 2012 pentru că acest careu dintre Jupiter şi Neptun 
se adresează maselor, grupurilor mari de oameni, naţiunii sau rasei umane în ansamblu. 
Există însă o bătălie între acest careu şi Saturn static, tocmai de aceea mesajul acestei zile 
se duce foarte departe în timp. Nu trebuie să fim naivi şi să considerăm că dacă vor trece 
cele două săptămâni, când careul dintre Jupiter şi Neptun este activ, dinamic, impunător, 
înseamnă că am scăpat. Nu, pentru că Saturn static va impune tendinţei de reformulare 
fără cap, fără coadă, fără mesaj, fără conţinut, doar sub impulsul instinctului o frâna. 
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Asta înseamnă ca orice îndemn de răzbunare, de modificare, de transformare a 
aceea ce se află acum în desfăşurare va întâmpina din partea anturajului său, din partea 
unui personal vizat o opoziţie considerabilă. Prin aceste combinaţii este important să ştim 
că ceea ce se consuma astăzi sau începe astăzi nu ar fi simplu de finalizat şi mulţumirea în 
niciun caz nu se va construi aşa cum ne-am închipuit. Tocmai de aceea recomandarea 
acestei zile este aceea de a ne aminti că pasul important pe care îl poate face un om este 
acela de a da dovadă de obiectivitate. Obiectivitatea înseamnă înainte de toate de a fi pe 
calea de mijloc, adică de a acţiona atunci când în jur nu se întâmplă nimic sau de a prefera 
nonacţiune atunci când acţiunea se află într-o frământare continuă. Acest echilibru pentru 
viaţa socială ne vine din spirit. Buddha, cel care a adus calea de mijloc la desăvârşire, a 
înţeles acest lucru şi ni l-a explicat şi personificat prin exemplul său. 

 
Marţi, 26 iunie 

Marti 26- 6-2012  5:04    Luna (Vir) Tri (Tau) Lilith 
Marti 26- 6-2012  5:23 Mercury (Can) --> Leo 
Marti 26- 6-2012  9:08    Luna (Vir) Sex [Sco] Juno 
Marti 26- 6-2012 13:52    Luna (Vir) Con (Vir) Mars 
Marti 26- 6-2012 20:14    Luna (Vir) --> Libra 
Marti 26- 6-2012 21:39    Luna (Lib) Sex (Leo) Mercury 

 
Trecerea lui Mercur în Leu, chiar la răsăritul Soarelui, aduce o importantă 

modificare astrală a acestei săptămâni. Mercur are un tranzit în Leu anul acesta de mai 
bine de două luni de zile ceea ce înseamnă foarte mult, oferind posibilitate de a explora 
trăsăturile sale în detaliu. În Leu, Mercur este în cădere, asta înseamnă că dezvoltă 
trăsături negative legate de egoism, vanitate, egocentrism, individualism. Se uită de 
oameni, de societate, de interese, de moralitate şi toate acestea sunt lăsate în urmă pentru 
a împlini dorinţe egoiste, dorinţe care în mare parte nu au nimic de-a face cu realitatea, dar 
care nu reprezintă încă mobilul unor energii inferioare. Pe ideea „Lasă, am să-i arăt eu de 
ce sunt în stare” în tot acest timp cât Mercur va trece prin Leu, adică pe 1 septembrie, 
oamenii îşi vor spune lucruri pe care apoi le vor regreta foarte mult. Aici faptele nu sunt 
mai prejos, tocmai de aceea întregul spectrul al sentimentelor şi al acţiunilor va fi unul 
negativ. În tot acest tranzit Mercur are o perioadă de retrogradare în intervalul 15 iulie - 8 
august când nu va părăsi zodia Leu, ceea ce decalează tranzitul şi aşa lung prin aceasta 
zodie. Ceea ce este important de remarcat şi care este indicat de tema momentului de 
ingres al lui Mercur în Leu, vine din plasarea Lunii negre în casa a XI-a, a prietenilor, o 
poziţie foarte proastă pentru Mercur, pentru că poziţionarea sa în casă a II-a şi construirea 
unor unghiuri generoase, cu Luna şi Marte în sextil şi cu Junon în trigon, sugerează faptul 
că în demersurile de factură materială, în demersurile în care sunt implicate idealurile 
familiei, ale naţiunii este nevoie de o protecţie care să vină dintr-un for superior. Această 
protecţie, însă, nu există. Această protecţie, prin faptul că a XI-a casă, pe această temă de 
ingres, este guvernată de Marte, pe care îl găsim în casa IV împreună cu Luna (într-o 
poziţie importantă pentru Mercur), ne face pe noi să credem că în acest interval de 
aproximativ două luni cerem ajutor de acolo de unde nu-l vom primi. Speranţele sunt 
îndreptate înspre zonele cele mai vulnerabile, iar oamenii vor fi în aceste două luni de zile 
foarte dezamăgiţi. Dezamăgirea nu alege, ea va atinge pe învinşi şi învingătorii deopotrivă. 
Acum la început de tranzit al lui Mercur prin Leu cu toţii vom fi loviţi de entuziasm, de 
încântare, de putere, de forţă, iar unii vor fi chiar orbiţi de această forţă, pe care şi-o vor 
direcţiona în special spre relaţiile de factură administrativă, spre a genera relaţii care să le 
ascundă teama, nesiguranţa, incertitudinea sau boala. Pe aceste conjuncturi oamenii vor fi 
tentaţi să-şi ascundă cu atât mai mult elementele vulnerabile, cu cât se vor simţi mai 
agresaţi de societate. În acest context, Luna îşi finalizează tranzitul ei prin Fecioară, 
împlinind un trigon cu Lilith, un sextil cu Junon şi o conjuncţie cu Marte şi, alături de 
Mercur, împlineşte un triunghi minor cu Luna – Planeta focar. Toate acestea ne vorbesc 
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azi de planuri, iniţiative, despre demonstraţii afişate pe spaţiul public din care nimeni nu 
va înţelege nimic. Se pune prea mult patos, prea mult individualism în nişte demersuri 
care nu au relevanţă sau care nu sunt de viitor. 

Prin urmare, ziua de 26 iunie deschide un capitol important în dimensiunea 
individuală a existenţei prin intrarea lui Mercur în Leu unde va sta până pe 1 septembrie 
2012, timp în care va avea şi o perioadă de retrogradarea între 15 iulie şi 8 august. Asta 
înseamnă suficient de mult timp încât să ne conştientizăm fiecare doză de egoism, fiecare 
frecvenţă a mâniei pe care vom fi tentaţi să le folosim în relaţiile sociale. Oamenii, 
începând de azi, se vor teme pentru poziţia lor socială, pentru statutul profesional, pentru 
statutul personal, vor fi mai puţin încrezători în relaţiile de prietenie şi mai puţin atenţia la 
aceea ce se întâmplă cu ceilalţi. Din punctul de vedere al comunicării şi al relaţiilor de 
prietenie intrăm pentru aproximativ 2 luni de zile într-o perioadă de orbire. Vom fi orbi la 
realitatea din jur datorită egoismului a invidiei. Mercur în Leu poate însemna talent folosit 
în slujba celorlalţi însă doar după o serie întreagă de încercări de natură existenţială, pe 
care individul va trebui să le parcurge, generozitatea şi altruismul se câştigă cu multă 
greutate şi multă suferinţă prin poziţia lui Mercur în Leu. Cei care cred că vor primi 
anumite avantaje doar pentru că există se vor înşela amarnic. Mercur în Leu este aducător 
de eşecuri, de ghinioane, creează impresii proaste, eronate despre persoane, creează 
sentimente negative chiar şi atunci când persoana se dovedeşte a fi cu bune intenţii. 
Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a cultiva sentimentul 
prieteniei de a dezvolta atitudini nonviolente, chiar dacă anturajul răspunde negativ. În 
afara situaţiilor în care individul atrage asupra sa o energie negativă din considerente 
iniţiatice ca urmare a evoluţiei sale spirituale sau prin procedee ezoterice pe care le 
utilizează conştient, Mercur în Leu trebuie să ne amintească de proverbul: “Cine seamănă 
vânt culege furtună!” 

 
Miercuri, 27 iunie 

Miercuri 27- 6-2012  2:09    Luna (Lib) Tri (Gem) Jupiter 
Miercuri 27- 6-2012  2:26    Luna (Lib) Sex [Sag] Node 
Miercuri 27- 6-2012  6:30     Sun (Can) Squ (Lib) Luna (Half Luna) 
Miercuri 27- 6-2012  9:15    Luna (Lib) Tri (Gem) Venus 
Miercuri 27- 6-2012 10:41    Luna (Lib) Squ [Cap] Pluto 
Miercuri 27- 6-2012 10:53    Luna (Lib) Opp (Ari) Uranus 
Miercuri 27- 6-2012 16:24 Jupiter (Gem) Opp [Sag] Node 
Miercuri 27- 6-2012 18:06   Venus (Gem) S/D 

 
Un alt aspect important al anului 2012 se împlineşte astăzi – conjuncţia lui Jupiter 

cu Coada Dragonului alături de care luminariile se întâlnesc într-un careu, iar Venus revine 
din mersul retrograd. Pe acest fundal, Luna intrată de ieri în Balanţă împlineşte 5 aspecte 
(trigon cu Jupiter, sextil cu Capul Dragonului, trigon cu Venus, când încă se afla în mers 
retrograd, careul cu Pluton, opoziţie cu Uranus). Conjuncţia lui Jupiter cu Coada 
Dragonului vine să ne ofere lecţii de viaţă. Coada Dragonului, în cazul nostru acea axa 
mediană, cea care face trimitere la destinul terestru, poziţionat în Gemeni ne îndemnă să 
folosim informaţia, înţelepciunea, cu eficienţă, să folosim gândul bun, deschiderea 
spirituală şi bună înţelegere cu oamenii pentru a construi un viitor corect, eficient şi 
luminos. Împlinirea careului dintre Soare şi Lună (Primul Pătrar) înseamnă de fapt 
împlinirea unei cruci cosmice cardinale la care alături de luminarii participă Pluton şi 
Uranus. Asta înseamnă că elementul personal, dimensiunea personală a vieţii este dintr-
odată expusă în public, invitată să participe la evenimente ample, majore, devine subiect 
de discuţie în marile conflagraţii, dar şi carne de tun pentru confruntările viitorului. 
Această cruce cosmică ne vorbeşte astăzi despre salvarea omului, însă doar se aminteşte 
acest lucru, pentru că de la cuvânt la faptă, de la intenţie până la acţiune, drumul este atât 
de lung încât foarte mulţi se vor pierde înainte de a se ajunge la finalitate. Astfel, în 
intenţia lor de a construi ceva magnific oamenii vor constata că participă la un proces de 
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segregare. Sunt selectate elementele cele mai puternice, cele mai agresive, cele care dau 
semne că pot atinge finalitatea, iar aici ne referim nu doar la situaţii, conjuncturi, 
evenimente, ci chiar la persoane. Are loc, începând de astăzi un proces de selecţie, o 
descindere pe zona publică în a identifica acele elemente care promit o eficienţă majoră în 
acest context tulbur. Conjuncţia lui Jupiter cu Coada Dragonului ne duce spre trecutul 
personal, spre ipostaze anterioare în care am folosit cuvântul în mod necuviincios. Cei mai 
mulţi, care sunt azi invitaţi să demonstreze cunoaşterea, priceperea sau eficienţa, au luat 
parte la evenimente similare în trecut când au eşuat. Acum, sub impulsul lui Mercur în 
Leu, cu minţile pierdute, cu o aprigă dorinţa de putere, foarte mulţi vor considera că a sosit 
momentul să se facă remarcaţi, să intre în istorie, să facă gesturi ample, majore, nu 
contează calitatea lor, important este să se vorbească despre ei. Este un moment foarte 
delicat în istoria personală a unui individ sau în istoria unei naţiuni când liderii (în cazul 
acţiunilor) sau în ambiţiile personale (în cazul individului) trec înaintea interesului 
benefic. Dacă judecăm şi după faptul că atunci când aceste unghiuri se împlinesc Venus 
este încă retrograd este uşor de înţeles că toate aceste gesturi care se vor a fi remarcabile, 
fie construite şi argumentate prin resentiment. Nu putem lăsa în urmă, ceea ce ne-a 
deranjat, ceea ce ne-a supărat, ne amintim doar ipostazele pe care considerăm că este 
urgent să le reparăm, ipostaze care conţin o anume doză de umilinţă. Umilinţei din trecut i 
se plăteşte acum cu aceeaşi monedă. În aspectul pozitiv putem identifica dezvoltarea unei 
voinţe puternice şi descoperirea unor elemente de temperament care până acum au stat 
ascunse. Că ele se vor face remarcate printr-o altfel de exprimare, printr-o îndrăzneală, 
printr-un noroc greu de explicat prin suita conjuncturilor din prezent nu mai are 
importanţă. Esenţial este că descoperim astăzi şi chiar în zilele următoare nestemate pe 
care le deţineam şi care au darul de a ne schimba în bine existenţa personală. Între aceste 
două găsim o a treia variantă şi anume există posibilitatea ca într-un demers negativ, acela 
de a clarifica o neînţelegere, pentru că simţim ca întreaga conjunctură este de partea 
noastră, descoperim că vinovatul nu este atât de vinovat şi că există elemente pe care nu le-
am luat în calcul atunci când am acuzat, dar mai ales există oameni în jur care pe aceeaşi 
probleme au suferit mai mult. Această descoperire poate zdruncina atât de mult structura 
afectivă încât să lase o adâncă urmă de regret în întreaga dimensiune a existenţei 
personale. Unii vor regreta întreg demersul pe care le-au făcut în luna iunie 2012, alţii în 
tot demersul pe care l-au făcut de la începutul anului până acum, iar alţii vor regrete încă 
de pe acum ceea ce vor fi obligaţi să facă în a doua parte a anului. Se poate vorbi despre 
regret şi la o dimensiune mult mai mare, la nivelul statelor, la nivelul relaţiilor dintre state 
pentru ca această conjuncţie Jupiter-Coada Dragonului pune în dificultate relaţia de 
subordonare dintre un stat puternic şi unul mai puţin puternic din punctul de vedere al 
informaţiilor şi al finanţelor. O altă trăsătură a acestei zile mai puţin plăcută şi mai puţin 
corectă este aceea care vizează descoperirea informaţiilor ascunse. Dacă la nivelul vieţii 
personale acestea sunt binefăcătoare, când ne referim la un context social, la naţiune sau la 
rasa umană în ansamblu, putem să facem trimitere, fără să greşim, la structuri oculte, la 
organizaţii secrete, la servicii care folosesc informaţii şi pe baza cărora să poată folosi 
puterea fără a se gândi dacă finalul este bun sau nu. Informaţia înseamnă putere, iar 
această conjunctură dovedeşte lucrul acesta. 

Prin urmare, ziua de 27 iunie este o zi în care cerem confirmări, dovezi, 
pretindem destinului să ne rezolve probleme pe care nu am putut să le rezolvăm anterior 
atunci când ne-am mai întâlnit cu ele. În felul acesta, oamenii se gândesc acum la a 
răspunde incorect, la a provoca, la a se răzbuna într-un mod mai mult sau mai puţin 
evident ceea ce este ascuns va ieşi la lumină, ceea ce inspiră teamă va deveni agresiune şi 
tot acest proces despre care până acum am citit în cărţile de psihologie sau ezoterism sau 
am observat în spaţiul vieţii personale, devine un eveniment social de o mare anvergură. 
Fiind un aspect care nu acţionează numai în spaţiul acestei zile, ci se extinde pe distanţă a 
10-15 zile, conjuncţia dintre Jupiter şi Coada Dragonului lasă acestei perioade o amprentă 
neplăcută. Ceea ce este neplăcut nu este obligatoriu să fie şi negativ. Neplăcerea vine din 
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faptul că sfera acţiunilor este marcată de resentiment. Ceea ce nu am depăşit în trecut 
acum cere urgentare. Asta înseamnă că ne vom confrunta cu o parte din problemele pe 
care nu am fost în stare să le soluţionăm, cu teama, cu nesiguranţa sau cu ambiţia şi 
dorinţa de putere pe care le-am hrănit atât de puternic anterior. 

Trecutul la care facem trimitere acum, pe această conjunctură astrală, nu trebuie să 
fie foarte îndepărtat. Ea face trimitere la ceea ce s-a întâmplat în luna iunie de la începutul 
anului până acum şi sunt rare situaţiile când trimiterea se face până acum 10 ani în urmă. 
Viaţa personală este puternic zdruncinate de acest demers astral pentru că nu va fi 
suficient să alegem sfera de acţiune dacă să rămânem în cea personală sau să ne ocupăm 
de cea socială, ci ele se vor împleti în aşa fel încât mulţi vor confrunta dormitorul cu biroul 
sau sufrageria cu Piaţa centrală. Acest gen de confuzii pe care le tot parcurgem în această 
perioada vor face din ziua de 27 iunie, dar şi din finalul acestei luni unul remarcabil, unul 
care va face istorie, care va fi impregnat de evenimente asupra cărora mulţi se vor întoarce 
şi de ce nu evenimente care vor fi consemnate în manualele de istorie. Tocmai de aceea 
recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti de a ne gândi ce fel de istorie 
dorim să construim, pentru că în funcţie de calitatea rădăcinilor vom fi apreciaţi pentru 
flori frumoase sau pentru spini. 

 
Joi, 28 iunie 

Joi 28- 6-2012 11:21    Luna (Lib) Con (Lib) Saturn 
Joi 28- 6-2012 23:32    Luna (Lib) --> Scorpio 

 
Ziua de 28 iunie ne aduce aminte de versul lui Topârceanu “După-atâta frig şi 

ceaţă/Iar s-arată soarele. /De-acum nu ne mai îngheaţă/Nasul şi picioarele!”. Asta 
înseamnă că aceste minunate şi candide versuri nu fac acum trimitere la îngheţul fizic, ci la 
cel de natură astrală. Astăzi Luna şi Saturn trec printr-o conjuncţie lansat o invitaţie spre 
siguranţă relaţiilor, spre împăcare ajutându-ne să înţelegem cât de important este să 
convieţuim în armonie cu ceea ce este în jur. Această conjuncţie dintre Luna şi Saturn 
astăzi face trimitere la informaţii de natură relaţională, de natură comportamentală, 
informaţii despre tipul de comportamente, despre psihologia relaţiilor, despre cum se 
consuma oamenii atunci când s-au săturat de singurătate și când doresc cu orice preţ să 
evite solitudinea. 

Nu este o zi în care să dezvoltăm această ideea de singurătăţii, dar de foarte multe 
ori pe parcursul ei ne vom aminti de jocul de-a singurătatea, jocul de-a solitudinea, de cum 
construim şi cum rupem relaţii, de cum construim şi cum au evoluat relaţiile pe care le 
avem de-a lungul vieţii. Din toate acestea se poate desprinde o concluzie înţeleaptă pe care 
fiecare să şi-o formuleze în modul propriu. Ideea generală pe care o obţine astrologul din 
consultarea unghiurilor este aceea că dragostea nu are frontiere. Dacă nu vom fi azi 
obsedaţi de singurătate, vom fi obsedaţi de graniţe, de limite, de ceea ce ne 
obstrucţionează, de ceea ce ne îngrădeşte pentru că avem senzaţia că suntem invitaţi să 
participăm la lucruri ample majore şi nu dispunem de spaţiul necesar. Conjuncţia dintre 
Luna şi Saturn ne lansează astăzi ideea de obstacol, nu pentru a ne bloca, nu pentru a frâna 
evoluţia, ci pentru a ne aminti că nu există viaţă fără suferinţă, nu exista bucurie fără 
tristeţe şi mai ales pentru cel care înţelege toate lucrurile acestea nu există victorie fără 
efort susţinut, fără înfrângeri mici suportate dea lungul acestui demers. Referindu-se la 
diversitatea relaţiilor, la trăsăturile de caracter pe care le foloseşte atunci când 
interacţionează, un înţelept obişnuieşte să spună că ultimul stop de amar este picătură cea 
mai dulce. Trecând în Scorpion, cu jumătate de ora înainte de miezul nopţii, Luna va fi 
tentată să uite şi să lase în urma nostalgia acestor trăsături ample care dau vieţii un strop 
de înţelepciune. Va uita cum este să-ţi calci orgoliul, cum este să depăşeşti o limită de 
înţelegere, de simţire sau chiar de acţiune concretă şi va considera că le ştie pe toate, că 
atât cât a învăţat şi a înţeles îi este suficient. Această stare de suficienţă, se va dovedi în 
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spaţiul zilei de mâine un obstacol, nu aşa cum ne-a apărut nouă azi, ci modelat sub o altă 
formă. 

Prin urmare, ziua de 28 iunie este o zi care ne invită la înţelepciune. 
Înţelepciunea poate lua azi înfăţişări majore. Pentru un om care dispune de multe 
cunoştinţe, înţelepciunea ar putea lua înfăţişarea unei impresionante clădiri asemenea 
celor gândite şi construite de Gaudi. Pentru un om simplu sau o vietate care trăieşte în 
solitudine, înţelepciunea înseamnă a-şi pune tot ceea ce ştie simte şi cunoaşte într-o ordine 
precisă pentru a le avea în permanenţă accesibile. Există şi o a treia formă de înţelepciune, 
aceea de a înţelege că emoţia şi gândul trebuiesc lăsate aici în această lume dacă ele sunt 
create de instrumentele de aici pentru a extinde câmpul conştiinţei într-o zonă a 
necunoscutului. Această formă de înţelepciune este cea mai preţioasă dintre toate şi duce 
fiinţa spre evoluţie. Unii nu vor aprecia evoluţia în forma aceasta pentru că nu leagă 
această existenţă fizică de celelalte existenţe subtile, dar asta nu înseamnă că greşesc. Ceea 
ce este important astăzi vine din faptă. Recomandarea pe care ne-o lansează conjunctura 
astrală a acestei zile ne aminteşte de faptul că nimic nu este esenţial din ceea ce facem aici, 
ci doar este important că facem aşa cum ne învaţă Gandhi. 

 
Vineri, 29 iunie 

Vineri 29- 6-2012  4:32    Luna (Sco) Tri [Pis] Neptune 
Vineri 29- 6-2012  5:12    Luna (Sco) Squ (Leo) Mercury 
Vineri 29- 6-2012  6:20 Mercury (Leo) Tri [Sag] Node 
Vineri 29- 6-2012 12:59     Sun (Can) Tri (Sco) Luna 
Vineri 29- 6-2012 13:19    Luna (Sco) Sex [Cap] Pluto 
Vineri 29- 6-2012 15:33    Luna (Sco) Tri [Pis] Chiron 
Vineri 29- 6-2012 18:01     Sun (Can) Opp [Cap] Pluto 
Vineri 29- 6-2012 18:37 Mercury (Leo) Sex (Gem) Jupiter 
Vineri 29- 6-2012 23:09     Sun (Can) Squ (Ari) Uranus 

 
Ziua de 29 iunie privită în contextul macro al anului 2012 ne aduce evenimente 

majore în relaţiile profesionale, în relaţiile sociale, prin împlinirea unor conjuncturi cu 
totul speciale. Azi Soarele şi Pluton se întâlnesc într-o opoziţie şi cu Uranus într-un careu, 
asta înseamnă împlinirea careului în T pe semne cardinale între cei trei protagonişti. Pe 
lângă acestea astăzi Mercur se va situa în trigon cu Capul Dragonului, însă nu va putea 
media tendinţa Nodurilor, şi de asemenea în sextil cu Jupiter. Luna în prima sa zi de 
Scorpion are de împlinit patru aspecte: un trigon cu Neptun, un careu cu Mercur, un sextil 
cu Pluton şi un trigon cu Chiron. 

Acest tablou astral ne aduce spre a înţelege sau asimila ideea de segmentare sau 
înjumătăţire. Astăzi nu se împlinesc doar nişte unghiuri din planete, ci se împlinesc pe cer 
trei configuraţii importante. Prima este piramida de apă dintre Soare, Luna şi conjuncţia 
dintre Neptun şi Chiron, a două o reprezintă un zmeu construit prin alăturarea lui Pluton 
la piramida de apă, iar a treia o reprezintă careu în T pe semne cardinale realizat între 
Soare, Pluton şi Uranus. 

O altă configuraţie însă de mai mică anvergură în ceea ce privesc manifestările pe 
spaţiul public sau determinarea anumitor evenimente o reprezintă o Nicovala construită 
între Soare, Neptun, Uranus şi Venus, de asemenea la care participă şi Chiron şi Jupiter 
situate în unul din colţurile acestei construcţii. Toate acestea ne zdruncină foarte tare 
conştiinţa şi ne lansează invitaţia de a avea, de a folosit de a simţi, de a înţelege sau de 
integră puţinul într-un context major în aşa fel încât golurile din viaţa personală sau 
neajunsurile unei vieţi sociale dificile să fie acoperite, să fie ascunse, să-şi schimbe statutul 
de gol, în statutul de privilegiu. Înţelegem, în felul acesta, cât de complicat este totul, ce 
paradox există acum în desfăşurare, prin impactul vibraţiei astrale, dar şi cât de multă 
energie vom investi în această construcţie socială. 

Nu se poate şti care este adevăratul motiv pentru care aceste conjuncturi s-au 
concentrat pe spaţiu acestei zile, însă se poate şti că unul din elementele comune ale 
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acestor unghiuri este nevoia de speranţă. Dacă prin Soare, în opoziţie cu Pluton, nevoia de 
speranţă se îndreaptă către aspectele cele mai dificile, cel mai dureroase, către elementele 
morbide, sinistre ale vieţii, prin Piramida de apă pe care Soarele cu Luna şi Chiron o 
construiesc această speranţă devine un element fără de care viitorul nu poate exista. 
Valorile timpului şi ale efortului de a ne ridica dincolo de limitele cunoscutului îi face pe 
oameni astăzi să devină stâlpi în calea unor obstacole, nu obstacolul în sine şi nu îşi 
atribuie acest rol pentru că doresc în mod direct să doboare acest obstacol. Această 
manifestare stranie a contextului astral seamănă a dualitate aparentă, a dihotomiei 
aparentă, cea pe care o invocăm în analiza anului 2012, dar în special a lunii iunie. Această 
dihotomie aparentă ne spune că timpul cu valorile sale impun respect, dar în acelaşi timp 
toate acestea trebuiesc lăsate în urma oricât de multă valorare spirituală, existenţială, 
pentru a reuşi să construi un viitor realist, unul mult mai sigur şi unul care venind din 
necunoscut să împlinească un aspect al destinului personal pe care până acum nu l-am 
putut anticipa. 

Această situaţie este ca îndemnul lui Iisus care spune “Goleşte de tine şi eu te voi 
umple” este la fel de lipsit de sens pentru o minte materialistă şi evident la fel de absurd 
într-un context în care ni se cere respect şi renunţare, aprofundarea valorilor şi 
valorificarea învăţămintelor acumulate pe baza experienţelor materialiste de viaţă. 

Pe aceste unghiuri descinderea sociale ne îndreaptă spre decizii foarte greu de 
acceptat, adică să privim în ochi duşmanul cel mai mare şi să spunem “Acesta este de-al 
nostru!”, să ne amintim durerile cele mai intense şi să ne amintim că a fost bine că am 
simţit durerea pentru că aşa am simţit că trăim, a fost bine că s-a-ntâmplat aşa că în felul 
acesta avem experienţe. Toate acestea sunt stranii pentru o minte obişnuită cu lucruri 
simple, învăţată să privească şi să recunoască locaţii foarte cunoscute. Dar pentru cineva 
învăţat să rişte, să se consume până la ultima picătură fără să aibă certitudinea că învinge, 
adică cel care este înzestrat cu spirit temerar, cu dorinţa de a cuceri, cu nevoia de a intra 
într-o competiţie fără sa a şti să explice prin raţionamente de ordin materialist dialectic sau 
existenţial ce anume îl îndeamnă să facă aceste gesturi, iar cei de pe margine ar putea 
foarte uşor să spună “Poate admiraţia!” “Poate dorinţa de risc!”, “Poate nevoia de construi 
ceva magnific” sau poate un anume talent de a specula orice talent , orice slăbiciune a 
adversarului. 

Categoric în acest moment nu este vorba de niciunul dintre acestea, ci este vorba de 
mai mult,  de un contact grandios cu acea forţă a universului care  modelează tot ceea ce 
poate fi modelat, dar şi ceea ce nu mai poate fi modelat. Evident, există riscul ca elementul 
ce nu mai poate fi modelat să treacă prin etapa haosului, să guste din neputinţă, din 
durere, din îndoială, din suspiciune, iar trecând de această etapă se reformulează şi 
redescoperă valori pe care în bravură, în aroganţă, în lipsa de cumpătare şi smerenie nu a 
fost în stare să le vadă. Acum universul poate să ne modeleze cu riscul de a ne pierde o 
parte din materialul la care ţinem acum foarte mult, adică să ne pierdem din avuţie, din 
acumulări, din faimă, din bani, poate chiar din prieteni sau familie. Sunt schimbări 
importante în viaţa personală, atât de importante, încât după ce le vom trece ne vom 
gândi: “Oare cum am trăit cu ele?”. 

Prin urmare, ziua de 29 iunie devine o zi magnifică pentru destinul personal şi 
pentru rolul pe care îl avem în imensa construcţie a conjuncturilor sociale. Fenomenul 
social devine acum un element care se răsfrânge asupra individului pentru a-l întări sau 
pentru a-i crea o nouă înfăţişare. Cu noul chip, cu nouă înfăţişarea, cu noile abilitai, cu 
noile deschideri oamenii descoperă ceea ce şi-au ascuns dintotdeauna sau ceea ce nu au 
cunoscut pentru că nu era timpul potrivit. O legătură stranie dintre creaţie, nevoia de a ne 
elibera de balast şi valorificarea timpului, face din această zi sau din perioada care include 
această zi (10 zile înainte şi 10 zile după) un element de referinţă pentru înţelepciunea de 
viaţă. Fiind vorba de conjuncturi atât de mari, atât de ample şi atât de puternice putem să 
parcurgem această zi ca şi cum am fi în centrul acestei furtuni. E linişte, e pace, dar faptul 
că există ceva grandios care include această linişte duce la faptul  că timpul cel care se 
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roteşte în mod nemilos ne poate duce spre periferie şi să ne măture în cale tot ceea ce poate 
să ne prisosească. Nu ştim ce anume ne prisoseşte, nu ştim ce vom pierde, ştim doar ca 
această zi ar putea fi cu totul şi cu totul ieşit din comun liniştită, dar liniştea acestei zile nu 
reprezintă decât calmul de dinaintea furtunii. Este vorba despre o furtună care cu 
certitudine va veni, o furtună care se manifestă în rafale mici, sub formă de avertismente şi 
astăzi, dar care nu ne spune nimic din ceea ce înseamnă distrugerea ei adevărată. 

Dacă ne referim al trigonul pe semne de apă atunci furtuna ne duce spre o zonă a 
dramelor sentimentale. Dacă adăugăm acestei configuraţii planeta Pluton şi opoziţia pe 
care o face cu Soarele, aceste unghiuri, aceste conjuncturi ne transformă drama în 
înţelepciune de viaţă. Devenim selectivi, înţelepţi, avem puterea să privim oamenii în faţă, 
să ne plângem, dar cu responsabilitate şi cu măsură. Dacă ne referim însă la ceea ce 
destinul ne-a transmis ca avertismente de la începutul lunii încoace atunci ziua de 29 iunie 
o vom considera o zi de rătăcire. Uităm ceea ce este important şi asta pentru că dorim să 
nu ne amintim acele stări sufleteşti acele evenimente care sunt legate de obiectele ce ne ies 
din cale. Stricăm cană de cafea pe care o foloseam la anumite întâlniri, poate chiar cu o 
fiinţă dragă. Absenţa acestei persoane sau evenimente negative care s-au construit în 
ultima perioadă ne tulbura atât de mult încât întreaga mânie ne-o îndreptăm împotriva 
obiectului. Dispar lucruri din preajmă, ne detaşam de anumite elemente de comportament 
şi ne purtăm ca şi cum suntem pe punctul de a lua o decizie categorică atât de categorică 
încât să ne surprindem pe noi înşine şi să nu dorim să schimbăm cu nimic ordine 
lucrurilor. Aşa cum se prezintă aceste unghiuri, tot ceea ce se prezintă astăzi prin 
unghiurile care împlinesc acum prevesteşte o modificare importantă în viaţa personală. Nu 
putem şti dacă este bine sau este rău. Planetele sunt obiective. Ele manipulează o energie şi 
calitatea ei este dată de un transformator personal, de conştiinţă personală, cea care ne 
spune într-un mod mai mult sau mai puţin convingător că suntem doar corpul, suntem 
doar mintea, suntem doar funcţie sau suntem doar statutul pe care îl avem aici. Momentul 
de tip dihotomie aparentă ne adună aceste două valori într-un punct în care în mod normal 
ele nu se întâlnesc, în mod normal ele nu se combină, nu se înţeleg nu se armonizează, dar 
se comportă ca şi cum ar face o înţelegere secretă. Este vorba şi despre secrete şi despre 
cum să gestionăm o informaţie pe care nu o înţelegem în totalitate, dar şi despre a ne 
dezveli de ceea ce ne-am construit pentru a putea încăpea într-o altă haină.  

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a deschide astăzi 
ochii larg, de a privi lumea din jur şi de a bucura că existăm. Nu ştim de ce, poate unii ştiu, 
însă cei mai mulţi nu ştiu, importantă este realitatea prezentului. Ceea ce va veni are 
propria informaţie şi ne va fi de foarte mult ajutor să fim pregătiţi să înţelegem, să 
surprindem şi să asimilăm această noutate. 

 
Sâmbătă, 30 iunie 

Sambata 30- 6-2012 11:42    Luna (Sco) Opp (Tau) Lilith 
Sambata 30- 6-2012 13:59    Luna (Sco) Con [Sco] Juno 
Sambata 30- 6-2012 22:45    Luna (Sco) Sex (Vir) Mars 

 
Ziua de 30 iunie ne aduce trei aspecte pe care Luna le împlineşte cu Lilith (opoziţie) 

cu Junon (conjuncţie) şi cu Marte (sextil). De la primă privire aceste unghiuri ne aduce 
planeta Marte în postura de planeta mediatoare opoziţie Luna-Lilith. Marte se afla astăzi 
pe gradul 28 din fecioară şi asta înseamnă un mare noroc pentru genul acesta de întâlnire. 
Dacă ipotetic vorbind, Marte s-ar fi situat pe ultimul grad al zodiei Fecioară, medierea sa ar 
fi fost cumplită. Acum însă este invitat să facă un nou efort şi doar la acest gen de trăsătura 
ne vom limita atunci când ne întoarcem chipul către Marte – zeul războiului. În felul 
acesta, descoperim astăzi că ne luptăm cu noi înşine, cu conjuncturile sociale, cu 
nemulţumirile, ne luptăm cu ceea ce ne-am promis că trebuie să facem astăzi, cu ceea ce 
ne-am construit ca entităţi, ca fiinţe, ca persoane înzestrate cu demnitatea şi funcţie, să 
ducem mai departe. Dacă se pune problema unor planuri care s-au construit de la 
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începutul anului, în mod sigur ele vizează relaţiile de familie, banii, a cheltui şi a câştiga 
pentru a ne ridica deasupra condiţiei omului comun, de a duce mai departe o promisiune 
pe care am făcut-o într-un moment de slăbiciune. Evident nu este vorba despre o 
conjunctură clasică, pentru ca Marte şi Luna neagră, practic, nu sunt în trigon, iar Luna ia 
astăzi înfăţişarea distribuitorului de lumină. Asta înseamnă că Marte se limitează la 
aspectul de efort suplimentar, iar eroul principial în această conjunctură îl are Luna. 

Ştim foarte bine ca Luna în Scorpion predispune la autosuficienţă, la a şti precis 
ordine lucrurilor, iar oamenii pe această poziţie se frământă intens până când înţeleg tot, 
până asimilează tot până când domină sectorul în care se situează. Ambiţiile şi aspiraţiile 
care ne vin din aceste poziţii sunt încărcate de spirit practic. Se urmăreşte obţinerea unui 
post, însuşirea unor cunoştinţe, obţinerea unui statut, a unei funcţii, depăşirea unei 
perioade din viaţă. Toate acestea sunt urmărite clar şi tot ceea ce vine spre noi ca demers 
social sau ca înţelegere este încadrat imediat în acest mecanism. Asta înseamnă că multe 
din cele ce vin spre noi astăzi poartă amprenta cunoscutului, a elementului revizuit, 
regăsit, a acelor întâmplări pe care le-am mai parcurs anterior, dar pe care n-am reuşit să 
le învingem, o repetare într-un alt context, pe o altă muzică, cu alt alai, cu mai mulţi 
oameni sau mai puţini, fără prieteni sau cu prieteni mulţi în jur, cu promisiuni serioase sau 
cu îndemnul de a munci mai mult şi mai asiduu. Toate acestea nu ies din schema 
elementelor cunoscute şi din această cauză ceea ce ne oferă ziua de 30 iunie se înscrie în 
seria întâmplărilor comune, obişnuite. 

Ceea ce este neobişnuit vine din opoziţia încă activă dintre Soare şi Pluton, care 
aduce în această zi ceva din întâmplările zilei anterioare. Se merge în continuare pe 
intuiţie, pe resentiment, pe reformulare, pe schimbarea ordinii lucrurilor, a suitei, a 
priorităţilor, modificarea programului sau schimbarea traseului pe care vrem să mergem 
pe o drumeţie. Pentru unii este plăcut, pentru alţii este neplăcută această schimbare, însă 
Nicovala pe care o aminteam ieri (formată din Soare, Chiron, Uranus şi Venus) se 
conturează din ce în ce mai bine şi ne pune în faţa unor deicizii importante, pe baza unor 
întâmplări pe care acum trebuie să le analizăm şi să le observăm altfel. 

Toate ne îndemnă să înţelegem că avem nevoie de certitudini, de elemente stabile, 
de prieteni mulţi în jur, de susţinere, de cineva cu care să vorbim, care să ne consoleze ori 
să ne ofere o viziune diferită de ceea ce cunoaştem sau deţinem. 

Prin urmare, ziua de 30 iunie este o zi dificilă la capitolul rememorare sau 
retrăirea unor situaţii. Este posibil ca din anumite conjuncturi să nu se mai poată scoate 
nimic şi cu toate acestea le retrăim, cu toate acestea suntem obligaţi să analizăm din nou 
datele problemei, să ne întâlnim cu aceleaşi persoane, să deschidem aceleaşi subiecte, 
chiar să repetăm aceleaşi concluzii pentru cineva care nu a înţeles sau care nu doreşte să 
accepte acest tip de finalitate. Dacă se pune problema unei susţineri sau a unui ajutor, 
acest ajutor reproduce o schemă din trecut şi scoate din calcul ideea de confruntare. Marte 
în gradul 28 acum face efort, nu se răzbuna, doreşte să-şi împlinească dorinţe mai vechi, 
nu caută să se răzbune pe cei care i-au greşit. În zilele următoare, după ce va păşi în 
Balanţă (exil) vom avea de parcurs anumite conjuncturi neplăcute, anumite conflicte care 
ne vor lăsa un gust amar. Cei care au puterea să anticipeze evenimentele, care sunt 
înzestraţi cu intuiţie, vor putea să anticipeze pericolul pe care îl presupune trecerea lui 
Marte în Balanţă. Acum însă se bucură că rezistă, se bucura că încă nu au picat, că au 
rezerve pe care să le consume, că au bani puşi la ciorapi, la saltea, că au admiratori pe care 
nu i-au cunoscut şi care acum aceştia îşi îndeplinesc rolul de protectori sau susţinători.  

Recomandarea pentru această zi este acea de a depune tot efortul de care suntem în 
stare să înţelegem că oamenii sunt elemente ale diversităţii pentru că aşa îşi doresc. Când 
vor dori să se integreze în elementul unic abia atunci vor descoperi că sunt mădulare ale 
aceluiaşi corp unic de lumină. Cei care lucrează cu energia înţeleg bine această dualitate, 
înţeleg această atingere a dualităţii timpului de a fi şi de a nu fi, de a exista şi de a anulă 
ceea ce crezi că există şi, în virtutea acestei înţelegeri şi deopotrivă a acestei observaţii, 
această categorie de oameni reuşesc să fac azi un salt important. La fel ca şi ziua de ieri, 
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golul furtunii încă se menţine. S-ar putea să nu vedem imediat rezultatele muncii de astăzi, 
dar în mod sigur ele vor exista. 

 
 
Duminică, 1 iulie 

Duminica  1- 7-2012  1:03    Luna(Sco) --> Sagittarius 
Duminica  1- 7-2012  3:23     Sun (Can) Tri [Pis] Chiron 
Duminica  1- 7-2012  5:53    Luna(Sag) Squ [Pis] Neptune 
Duminica  1- 7-2012  6:29    Luna(Sag) Con [Sag] Node 
Duminica  1- 7-2012  8:04    Luna(Sag) Opp (Gem) Jupiter 
Duminica  1- 7-2012 10:10    Luna(Sag) Tri (Leo) Mercury 
Duminica  1- 7-2012 13:41    Luna(Sag) Opp (Gem) Venus 
Duminica  1- 7-2012 14:52    Luna(Sag) Tri (Ari) Uranus 
Duminica  1- 7-2012 16:38    Luna(Sag) Squ [Pis] Chiron 

 
Trecerea Lunii în Săgetător şi împlinirea trigonului dintre Soare şi Chiron 

îndulceşte mult tenta agresivă sau de reformulare a vieţii personale ce ne vine din 
conjuncturi ample şi uşor agresive care s-au derulat de-a lungul acestei săptămâni. Pe 
lângă trigonul Soare-Chiron, ziua de 1 iulie ne aduce în faţa a nu mai puţin de şapte aspecte 
pe care Luna din Săgetător le împlineşte cu Neptun şi Chiron (careuri), cu Capul 
Dragonului (conjuncţie), cu Jupiter şi Venus (opoziţii) cu Mercur şi Uranus (trigoane). 

Importanţa acestei zile nu rezidă doar în trigonul dintre Soare şi Chiron, ci şi în 
începutului ciclului draconitic. Conjuncţia dintre Lună şi Capul Dragonului împlinită pe 
semnul Săgetătorului aduce la vedere aspiraţii şi îndemnuri pentru care s-au putea ca de-a 
lungul ciclului să nu dispunem de puterea necesară pentru a le realiza. Idealurile sunt 
foarte înalte, aspiraţiile de asemenea însă presiunea care vine din partea societăţii este una 
şi mai mare decât am anticipat. Se pare că nu suntem încă pregătiţi să facem un salt atât de 
mare cum suntem îndemnaţi acum însă în mod sigur putem să facem o inventariere a 
situaţiilor, a conjuncturilor, a evenimentelor marcante a existenţei, nu cele care s-au 
întâmplat cu ani în urmă, ci cele care s-au întâmplat anul acesta, pentru a extrage din ele o 
învăţătură esenţială în această a doua jumătate a anului. 

Un val de predispoziţii astrale, de asemenea necunoscute, ne invadează şi ne oferă 
un indiciu, un exemplu, o vorbă bună, o informaţie care poate veni nu doar în forma sa 
plăcută, ci şi în cea neplăcută. Asta înseamnă că am putea să parcurgem probleme de 
sănătate, conflicte cu cei din familie, o anume nemulţumire care să vină din zona socială, o 
anume nesincronizare care să vină dintr-un segment social care anterior ne-a oferit 
informaţii eronate. Acest aspect dual ne consumă atât de mult încât fie că este bucurie, fie 
că este tristeţe, informaţia pe care o conţine, ne îndeamnă să ne depărtăm de moralitate 
sau spiritualitate. Pentru foarte mulţi spiritualitatea este o preocupare distractivă sau ceva 
la care apelăm în momente cruciale ale vieţii, adică un fel de “ne daţi ori nu ne daţi”. 
Spiritualitatea, fie şi numai atunci când este legat de rostul şi scopul vieţii de aici din 
această lume, trebuie să aibă pentru existenţa fiecăruia o mare însemnătate. Însă lucrurile 
sunt legate unele de altele. Nu ştim pentru ce am venit aici în această lume şi ceva ne 
opreşte să aflăm adevăratul rost. Acel “ceva” ţine tot de nivelul nostru de înţelegere, de 
puterea noastră de a asimilare, de forţă cu care ne implicăm în evenimente sociale şi de 
disponibilitatea pe care o arătăm faţă de ceea ce este esenţial. Există tentaţie în această 
lume, există răutate, există şi bucurii, însă toate prezentate într-un aliaj complicat. Această 
ultimă zi a săptămânii, ne prezintă “aliajul” în forma sa elaborată, în forma sa finală şi 
suntem îndemnaţi că din el să ne construim ceva, un vas sau un instrument cu care să 
luptăm (o sabie, un pistol). 

Toate acestea au ca prim efect crearea unei confuzii: “Sunt sau nu bun pentru 
meseria pe care o practic”, “Sunt sau nu capabil să ating aceasta finalitate”. Cu toate 
acestea dorinţa există, ambiţia există, chiar dacă ea încearcă să trăiască alături de îndoială, 
suspiciune, alături de nivelul minim la care se situează vitalitatea, alături de clipele de 
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disperare sau de momentele în care să ne trăim întreaga existenţă prin ramă. Ceea ce se 
vede pe cerul acestei zile se numeşte Zmeu, cu Luna, Uranus, Jupiter în conjuncţie cu 
Venus şi Mercur. Aceste planete îşi unesc vibraţiile în unghiuri pe care le-au mai avut 
pentru a ne convinge că este important în viaţă ca omul să meargă pe vocaţie, să se 
preocupe de ceea ce este priceput pentru a înţelege oricât de multe ştie, totdeuna este loc 
de mai bine. A avea un talent şi a nu-l folosi înseamnă a trăi cu convingerea că talentul este 
elementul cel mai înalt al existenţei umane. Nu, dincolo de talent există vocaţie, iar dincolo 
de vocaţie există împlinirea destinului. 

Prin urmare, încheiem această săptămână într-un ton plăcut dacă suntem 
preocupaţi de dezvoltare personală sau neplăcut dacă dorim prin orice mijloc să ne 
marcăm existenţa prin acumulări sau defulări. 

Oamenii sunt înţelepţi fără să ştie, sunt puternici fără să cunoască acest lucru, sunt 
curaţi la suflet fără să aibă habar în ce constă această puritate şi toate aceste calităţi pe care 
o persoană le deţine sunt astăzi amestecate printre dureri şi nemulţumiri sunt ascunse în 
spatele unor aspecte evidente ale vieţii comune, asupra cărora, poate, cei mai mulţi dintre 
noi am emis judecăţi pripite. Să fii înţelept înseamnă că priveşti toate acestea cu 
obiectivitate. Ceea ce există trăieşte de la sine, ceea ce nu există se află în transcendenţă. 
Nu putem şti, cu instrumentele pe care le avem aici, dacă este mai important să trăieşti în 
manifestare sau în transcendenţă. Nu putem şti azi şi nu vom reuşi să ne decidem dacă a 
renunţa este mai plăcut şi mai util decât a însuşi. Însă, în mod sigur, întreaga existenţă în 
această zi de 1 iulie va fi marcată de pendularea între acceptare şi renunţare. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a gusta din 
înţelepciunea care acordă drept la existenţa şi transcendenţa fiecărei fiinţe, fiecărui lucru 
care a primit rolul de a fi sau de a se dizolva după cum i s-a spus în momentul creaţiei. 
Cunoaşterea, în lumina acestor informaţii, devine mijlocul prin care ceea ce este creat 
descoperă creatorul prin ceea ce reprezintă. De aceea înţelepţii au afirmat dintotdeauna că 
la atingerea Desăvârşirii au descoperit că niciodată Creatorul nu a fost separat de creaţie, 
iar azi gustăm puţin din această minunată cunoaştere. 
 
 
 

Săptămâna 2 - 8 iulie 2012 

 
 

Săptămâna 2-8 iulie nu se remarcă prin evenimente de o mare amploare astrală, dar 
care pot prin combinaţii neobişnuite pe care le fac să particularizeze un anume tip de 
informaţie și să impună o direcţie specială vieţii personale. 

Marţi, Marte intră în Balanţă lăsând în urma tranzitul lung de mai bine de jumătate 
de an prin Fecioară care ne-a amplificat întregul spectru al fricii de sărăcie, de singurătate, 
toate îndoielile pe care le avem faţă de oameni. În felul acesta, este firesc să ne îndreptăm 
atenţia spre elemente noi care ne atrag doar pentru că sunt noi, nu neapărat că se 
soluţionează cele vechi. Această imaturitate nu prea ne va face bine, nu ne va ridica în sfere 
înalte, ci ne va compromite acele sectoare ale personalităţii pentru care ne-am temut în 
mod real că se vor prăbuşi. 

Nu, în această săptămâna nu se va pune problema unei prăbuşiri, nici a unei 
distrugeri aşa cum ne poate sugera trecerea lui Marte în exil, ci de un nou probatoriu. Cei 
care deţin funcţii cu demnităţi publice se vor simţi motivaţi să comenteze, să declare, să 
împărtăşească impresii şi să considere că se ridică spre un punct care le va oferi stabilitatea 
pe care şi-o doresc. Cu alte cuvinte, de la începutul anului şi-au dorit să fie altfel, mai 
puternici, mai deschişi, mai prezenţi şi Marte în Fecioară nu le-a permit deloc acest lucru. 
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Acum când Marte a scăpat de obsesii, rigiditate, teamă, oamenii vor considera că ei sunt 
cei care au reuşit să învingă limitarea şi obstrucţiunea. În realitate, valul de forţă care vine 
spre noi în această săptămână ne loveşte la început, ne ridică spre o nouă dimensiune şi, 
prin evenimentele pe care le parcurgem până la finalul ei, descoperim că noile sarcini, 
noile idei, noile înfăţişări, noile chipuri seamănă izbitor de mult cu cele vechi sau nu sunt 
atât de uşor de abordat. 

Relaţiile dintre planete ne vor pune în această săptămână la încercare puterea de a 
crede în noi idealuri, de a o lua de la capăt sau de a ne descuraja de tot ceea ce nu am reuşit 
să ridicăm, să modificăm sau să soluţionăm. A privi noile deschideri prin suflul nou care ne 
vine de la Marte, pentru a se consuma în preajma Lunii pline, poate duce spre manifestări 
neobişnuite de agresivitate sau violenţă, însă într-un mod izolat. Pentru că ele ne inundă 
într-o perioadă de formare, ne pot crea deprinderi greşite, idei eronate, să privim oamenii 
şi ceea ce construiesc ei cu reticenţă sau indiferenţă. 

Din punctul de vedere al dimensiunii sociale, dinamica personală a acestei 
săptămâni ar putea să nu ne spună prea multe acum, însă potenţial, rădăcinile a ceea ce se 
va consumă de-a lungul întregii săptămâni se vor regăsi de-a lungul întregii veri. În felul 
acesta, Mercur şi Venus ne vor pune în faţa problemelor personale, a Eului, a creaţiilor 
personale şi cele mai multe din cazuri, poate chiar în toate, ceea ce ni se întâmplă 
reprezintă o oglindă a ceea ce suntem şi nu ştim. 

Tocmai de aceea, avertismentul acestei săptămîni este acela de a ne mobiliza în 
direcţia curajului. Marte în Balanţă nu ne ajută să ne însuşim aceste calităţi, dar îl poate 
simula din abundenţă. Să nu ne pierdem încrederea, curajul şi demnitatea atunci când ne 
vedem adevărul chip prin ceea ce am creat. 

 
 
 
Luni, 2 iulie 

Luni  2- 7-2012 14:08    Luna(Sag) Sex (Lib) Saturn 
 
Astăzi Lună şi Saturn împlinesc un sextil în mijlocul zilei pe fundal, iar Marte 

parcurge, până  în mijlocul zilei de mâine, ultimul grad al zodiei Fecioară, deci gradul 
anaretic. Sextilul dintre Lună şi Saturn ne vorbeşte astăzi despre construcţii, despre 
reconstrucţie, despre asumarea unor greşeli făcute în ultima săptămână, despre 
recunoaşterea unor erori de gândire sau adjudecarea unui eşec. 

Mulţi se aşteaptă ca recunoscând sau descoperindu-şi adevăratele intenţii, să fie 
iertaţi sau înţeleşi însă traversarea lui Marte pe gradul anaretic din Fecioară aduc sancţiuni 
şi hotărâri drastice, o anume nehotărâre care se poate revărsa asupra individului dintr-o 
zonă sociale sau dintr-una administrativă. Pentru că este vorba de gradul anaretic din 
Fecioară, toate acestea capătă infatuarea eşecului. 

Aspectul complicat al acestei zile survine chiar din această conştientizare, chiar din 
această înţelegere aplicată structurii chiar din asumarea responsabilităţii faptelor şi ideilor. 
Conjuncturile care apar astăzi sunt legate de organizare, de ceea ce conferă soliditatea 
construcţiei, poate chiar de o anume înţelepciune de viaţă, nu doar în ceea ce privesc 
avantajele materiale pe care le primim din această lume, cât şi în ceea ce priveşte educaţia 
morală pentru a dovedi în ce măsură individul a reuşit să înţeleagă faptul că durabilitatea 
unei relaţii sau stabilitatea psihoemoţională depinde mult de fidelitate, de bun simţ, de 
corectitudine, adică de o anume înţelepciune de viaţă. 

Toate acestea ar putea să ni se înfăţişeze astăzi ca un moment de final, ca un raport 
de analiză aplicat primei jumătăţi a anului. Tranzitul lui Marte prin Fecioară a fost foarte 
lung şi foarte dificil şi acum atingem etapa finală a acestei perioade. Se poate face astăzi 
trimitere la un context legal, la o anume politică, la educaţie, la sănătate într-un mod 
corect şi civilizat, ci prin stabilirea unor noi ţinte pe care să nu le putem atinge. 
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Prin urmare, prima zi a săptămânii este o zi în care oamenii îşi pun tot felul de 
întrebări. Se îndoiesc de bunele intenţii, de relaţiile pe care le au cu ceilalţi, de sinceritatea 
lor, de calitatea morală sau profesională a celor din jur, se îndoiesc de tot ceea ce văd, simţ 
sau gândesc şi asta pentru că înţeleg de această dată mai mult decât au înţeles până acum. 

Începutul săptămânii este dedicat sănătăţii, atât celei fizice cât şi celei mentale, asta 
înseamnă că a sosit momentul să punem ordine în gânduri, să ne ocupăm mai mult de 
alimentaţia sănătoasă sau să selectăm cercul de cunoscuţi, să depunem mai puţin efort şi 
să selectăm acele demersuri care ne aduc un câştig mai mare chiar daca nu obţinem prin 
posibila lor finalizare şi satisfacţie, Poate fi o zi a regretelor, a nemulţumirilor, o zi în care 
să calculăm şi de fiecare dată rezultatul să nu ne mulţumească. Pentru că 2 iulie este o zi în 
care suntem atenţi asupra consumului, recomandarea pentru această zi este de a fi 
selectivi. A fi selectivi dovedeşte nu doar un anume bagaj de cunoştinţe folosit ca 
instrument în demersuri sau element de referinţă, ci şi o anume înţelepciune de viaţă, 
adică un anume mod de a simit şi alege ceea ce este bun. 

 
 
Marţi, 3 iulie 

Marti  3- 7-2012  1:20    Luna(Sag) Squ (Vir) Mars 
Marti  3- 7-2012  1:50    Luna(Sag) --> Capricorn 
Marti  3- 7-2012  6:38    Luna(Cap) Sex [Pis] Neptune 
Marti  3- 7-2012 15:11    Luna(Cap) Con [Cap] Pluto 
Marti  3- 7-2012 15:31    Mars (Vir) --> Libra 
Marti  3- 7-2012 15:44    Luna(Cap) Squ (Ari) Uranus 
Marti  3- 7-2012 17:26    Luna(Cap) Sex [Pis] Chiron 
Marti  3- 7-2012 21:51     Sun (Can) Opp (Cap) Luna(Full Moon) 

 
Trecerea Lunii din Capricorn înseamnă şi trecerea de la jovialitate la seriozitate, nu 

într-un mod simplu şi lipsit de evenimente pentru că pe gradul anaretic din Săgetător, 
Luna împlineşte un careu cu Marte pe gradul anaretic din Fecioară ceea ce poate însemna 
un atentat la seriozitate, la înţelegere, la cunoaştere, o înclinare a balanţei spre lucruri mai 
puţin corecte, spre gânduri de răzbunare, spre acele fapte care nu fac cinste unui om oricât 
de bine sunt argumentate. Imediat cum a intrat în Capricorn împlineşte un sextil cu 
Neptun şi trece prin conjuncţia cu Pluton, astfel încât prima jumătate a zilei să ne ofere 
argumente. Fie că sunt pozitive, fie că sunt negative, aceste argumente evidenţiază nevoia 
de a răscoli, de a tulbura mediul în care trăim, de a pune ordine, de a acţiona în mod 
brutal, cu forţa pentru a lăsa o urmă pentru a evidenţia. 

Nu trebuie să uităm că gradul anaretic din Fecioară ne aduce nemulţumiri legate de 
sistem. Aici sistemul nu trebuie să reprezinte doar societatea cu structurile sale 
administrative, ci sistemul pe care noi l-am construit, regulile pe care le avem, obiceiurile, 
tabieturile, tot ceea ce ne defineşte ca fiinţe sociale. Ne revoltăm în prima jumătate a zilei 
faţă de aceste reguli faţă de tot ceea ce este pus lângă numele şi statutul pe care-l avem. 

Marte în Balanţă se adresează în primul rând relaţiilor sociale pe care le are 
individul, dar şi raporturile care există între structura fizică şi cea emoţionale, între minte 
şi corp, între sentiment şi voinţă. Partea emoţională, structura energetică a individului 
poate trece cu acest exil al planetei printr-o perioadă de perturbare. Asta înseamnă că ies la 
lumină invidia, răutatea, nu atât de mult prin fapte, cât prin cuvinte, oamenii vorbesc 
foarte uşor de ceea ce îi nemulţumeşte şi sub pretextul că s-au săturat de ceea ce-i 
nemulţumeşte spun adevărul, ceea ce-i enervează, tot ceea ce consideră că ar putea 
influenţa starea de fapt a lucrurilor. Asta înseamnă o atitudine agresivă, o înclinaţie spre 
luptă, spre a dezvolta spiritul combatant, nu doar de dragul confruntării, ci şi pentru a 
proteja sau a ascunde, a ajuta o calitate, o persoană sau un individ, ce traversează 
momente dificile ale vieţii. 

Balanţa, însă, slăbeşte forţa marţiană de caracterul său original, de dorinţa sa de a 
construi elemente noi şi aduce defensiva, ca stare permanentă. Atunci când se manifestă în 
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aspectul său negativ, Marte în Balanţă predispune la indecizie, indiferenţă faţă de 
problemele celorlalţi şi o grijă exagerată faţă de propriile probleme. Asta înseamnă o 
frustrare care cu cât este mai avansată cu atât destabilizează mai mult funcţiile psihice şi cu 
atât mai mult îl duce pe individ spre ridicol. 

Ceea ce este interesant din tema acestui ingres vine din relaţia pe care Marte o are 
cu luminariile (de careu la limita maximă a orbului) şi implicit relaţia de careu pe care 
Marte o construieşte cu Pluton. De partea cealaltă a lui Marte îl găsim pe Uranus care deja 
se află într-un careu în T cu luminarile şi Pluton. Aceasta înseamnă că debutul lui Marte în 
exil duce la construirea unei cruci cosmice cardinale care întăreşte mesajul săptămânii 
anterioare acela de reformulare a lumii, de preschimbare a bazei, de răscolire a trecutului 
şi a ceea ce s-a adus în prezent, de a tulbura toate tipurile de relaţii pentru a impregna 
anturajul cu un element nou doar la suprafaţă. Noutatea pe care o aduce această cruce 
cosmică este superficială şi nu reprezintă un element novator în sine, ci doar o 
preschimbare a ceea ce s-a mai întâmplat. Faptul că la aceste unghiuri participă luminariile 
aduce acestei zile explozii neaşteptate, neprogramate, izbucniri într-o zonă a 
tradiţionalului, o revoltă a oamenilor sau o manifestare neobişnuită, dacă ne referim la 
dimensiunea personală, a tot ceea ce circulă, a tot ceea ce este lichid, a informaţiei, în aşa 
fel încât tot ceea ce este atins sau elementul care se situează în faţa acestui şuvoi să fie 
distrus sau înlăturat. Unii vor percepe această conjunctură ca având un final dramatic 
pentru că trecerea lui Marte în exil înseamnă în primul rând confruntarea cu sine într-un 
mod neplăcut, neîncrederea va fi cea care se va ridica dintre toate trăsăturile predispuse de 
contextul astral de acum şi din această cauză relaţiile dintre oameni, finalitatea 
demersurilor poate trece printr-o mare încercare sau se pot termina brusc şi într-un mod 
neplăcut. 

Luna plină de la axa Capricorn-Rac cu Pluton în preajma acestei faze este deosebit 
de agresivă şi aduce o preschimbare a intenţiile şi o răscolire a tradiţionalului pentru 
anularea sa. Ies la lumină lucruri care au fost ascunse, devin evidente anumite demersuri 
care ar fi trebuit să se desfăşoare într-o zonă ascunsă sau se termină brusc acele demersuri 
pe care oamenii le lăsau la voia întâmplării. Tot ceea ce se consumă azi trebuie să fie 
calculat până în cele mai mici detalii şi aceasta este principala problemă – simţul 
detaliului, simţul concretului, acel element care face casă bună cu simţul practic lipseşte. 
Cei care dau dovadă de aşa ceva sunt cei care au urmărit să şi-l dezvolte prin eforturi 
susţinute pe care le-au desfăşurat până acum. 

Prin urmare, ziua de 3 iulie este o zi care ne răscoleşte cele mai sensibile, delicate 
şi vulnerabile aspecte ale personalităţii. Ziua este marcată de trecerea Lunii în Capricorn 
(exil) de trecerea lui Marte în Balanţă (exil) şi de împlinirea momentului de Lună plină. 
Aceste situaţii astrale devin situaţii sociale, aceste evenimente astrale generează 
evenimente sociale de o mare amploare şi care sunt dispuse să răscolească prin revoltă şi 
nemulţumire tot ceea ce părea sigur şi de neschimbat până acum. Ideile de absorbţie, 
fuziune, incizie sunt acum înţelese altfel, adică în mod diferit şi interpretate prin prisma a 
ceea ce are mai dificil şi mai complicat de soluţionat. Individul care este implicat în aceste 
demersuri se simte dintr-odată epuizat. Însă evenimentul nu va ţine cont de starea lui, 
anturajul nu va dori să ia în considerare această stare a sa şi îl va obliga să se comporte ca 
şi cum dispune de mari rezerve. Devitalizarea are deci consecinţe dramatice astăzi şi 
pentru că parcurgem şi momentul de Lună plină, renumit prin explozia de energie pe care 
o generează, mulţi vor încerca să-şi combată devitalizarea prin adjuvante, vor recurge la 
substanţe care simulează, la suplimente nutritive, vor considera ca somnul de la prânz îi va 
ajuta, că o discuţie cu o persoană dragă, cu o fiinţă pozitivă i-ar putea ajuta să-şi 
depăşească acest impas. Nimic din toate acestea nu ajută pentru că întregul spectru al 
activităţilor merge într-o direcţia greu de înţeles pentru o minte materialistă. Astăzi 
suntem invitaţi să dăruim şi ceea ce nu avem pentru că Pluton intervine în această 
conjunctură astrală cu nevoia de a răscoli şi de a aduce la lumină ceea ce am ignorat sau a 
refuzat anterior.  
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lăsa în voia unui flux de 
informaţii pe care până acum l-am ignorat. Trebuie să ne înţelegem din ceea ce ni se 
întâmplă astăzi că adevărata putere ne vine din subtil, adevărata putere şi forţă ne vin din 
adâncimile sufletului împreună cu ceea ce poate fi în acest stadiu întunecat. A aduce la 
lumina ceea ce este întunecat împreună cu adevărata faţă înseamnă transformare. 

 
Miercuri, 4 iulie 

Miercuri  4- 7-2012 14:30    Luna(Cap) Tri (Tau) Lilith 
Miercuri  4- 7-2012 15:25    Luna(Cap) Squ (Lib) Saturn 
Miercuri  4- 7-2012 15:31    Luna(Cap) Sex [Sco] Juno 
Miercuri  4- 7-2012 16:25 Mercury (Leo) Sex (Gem) Venus 
Miercuri  4- 7-2012 20:52 Mercury (Leo) Tri (Ari) Uranus 

 
Luna, în plin tranzit prin Capricorn, împlineşte azi trei aspecte: trigon cu Lilith, 

careu cu Saturn şi sextil cu Junon. În a doua parte a zilei Mercur împlineşte un sextil cu 
Venus şi un trigon cu Uranus oferind zilei o stare plăcută, în mare parte pozitivă, 
predispunând spre a dezvolta o atmosferă de plăcere, bucurie, destindere, jovialitate. 

4 iulie va fi împărţită în doua intervale. Prima jumătate a zilei va fi marcată de o 
disponibilitate a individului spre a săvârşi fapte care ţin de sfera personală. Astfel, ne vom 
dori să ne petrecem timpul în familie, ne va plăcea să ne amintim, să retrăim anumite 
aspecte ale trecutului, legate de relaţiile sociale, de ambiţii, realizate sau nerealizate, iar în 
a doua parte a zilei să reuşim să implementăm păreri impresii sau chiar fapte tot ceea ce 
am trăit în a doua parte a zilei. Cu toate acestea, aspectele care se împlinesc în a doua parte 
a zilei, în care Mercur este protagonistul principal, se răspândesc asupra întregii zile. 
Aceste unghiuri ne amintesc de plăceri personale, plăcerea de a interacţiona, de a vorbi pe 
diferite tonalităţi, de a vorbi tare, răspicat de a lansa un mesaj şi, în funcţie de calitatea 
persoanei respective, să încurajăm, să impulsionăm, să ajutăm, să promovăm sau să facem 
rău. 

Aceste unghiuri încurajează creaţia şi împărtăşirea sentimentelor care au fost ţinute 
ascunse. Totuşi, există un aspect care se va împlini la ora 15:25 (careul dintre Lună şi 
Saturn) care reprezintă buturuga mică dispusă, ca în celebrul proverb, să răstoarne carul 
mare. Acest unghi negativ aduce un plus de îndoială şi suspiciune în tot ceea ce gândim şi 
trăim azi. Judecând după faptul că Marte a intrat în Balanţă de ieri a lansat la un alt nivel, 
mult mai mare, aceste trăsături, ce se particularizează azi prin unghiul dintre Lună şi 
Saturn, înţelegem că elementele simple, de detaliu, anumite cuvinte, vorbe, mesaje, pot 
răsturna situaţii pe care am fost până acum foarte siguri. Tocmai de aceea multi vor 
parcurge ziua de 4 iulie cu nesiguranţa finalităţii, cu lipsa de certitudine în privinţa 
etapelor finale. Chiar dacă totul este perfect, la final lucrurile se pot schimba, se pot 
răsturna, în final anumite situaţii, conjuncturi, pot atinge aspecte, elemente atâta de 
sensibile ale personalităţii încât cineva să spună NU, să cadă curentul, să se întrerupă apă 
sau să survină alte elemente care să blocheze, să frâneze sau să oprească desfăşurarea unui 
proces şi, în felul acesta, să confere o altă finalitate, la alt timp sau cu o altă structură. Cu 
toate acestea, schimbarea care poate surveni în forma finală, nu reprezintă distrugere, ci 
doar o altă faţă a finalităţii. Pentru că trigonul dintre Mercur şi Uranus, în situaţia în care 
cei doi formează un cuplu, ne ajută să ne adaptăm rapid situaţiilor, să fim creativi, să fim 
puternici să fim înţelegători şi să dovedim, talent şi inventivitate acolo unde până acum nu 
se cerea aşa ceva. Pentru cei care sunt bolnavi sau care au o anume stare de disconfort fizic, 
finalul zilei aduce vindecare, soluţie, înţelegerea greşelii, a acelui comportament pe care l-
au perpetuat şi care a dus la boala, de ce nu chiar cunoaşterea la modul spiritual, prin care 
anumite erori, greşeli sau disfuncţii să dispară, să se topească şi fiinţă să treacă pe un nivel 
superior. 

Prin urmare, ziua de 4 iulie ne aduce o segmentare a dimensiunii sociale şi o 
impregnare a acestei cu elemente personale marcante. Dacă în prima parte a zilei dorim să 
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avem propriul moment, propriile stări, să împărtăşim doar ceea ce ne face plăcere, să face 
doar lucruri care nu ne solicită foarte tare sau care fac parte din categoria plăcerilor 
vinovate, a doua parte a zilei vine cu soluţii explicaţii, cu rezolvări chiar miraculoase. 

Acest paradox va face în aşa fel încât în prima parte a zilei oamenii să fie naivi, 
împotriva tuturor, nemulţumiţi, stresaţi, mereu în căutarea unui moment ideal pe care nu-l 
vor găsi niciodată, iar în a doua parte a zilei să înţeleagă că toate acestea care au venit spre 
ei acum nu sunt decât mofturi, pretenţii, fiţe la care pot renunţa foarte uşor. Ceea ce 
rămâne după ce renunţă, adică schimbarea în sine, are efecte terapeutice minunate, 
binefăcătoare asupra individului şi pe fiecare îl poate duce pe un nivel superior. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că pentru 
fiecare situaţie conjunctură, eveniment, există un timp aşa cum există un timp la un alt 
nivel şi pentru fiinţe. Noi trăim totul pentru că suntem încadraţi în timp şi asta nu 
înseamnă o predispoziţie dureroasă, ci reprezintă o invitaţie la a rezona cu o ordine 
superioară, cu o ordine care ne este superioară pentru a ne ajuta să trecem pe un alt nivel 
şi să ne extindem câmpul conştiinţei pentru a ne reaminti de fascinaţia şi strălucirea fiinţei 
primordiale. Suntem invitaţi să facem acest lucru pentru că ziua de 4 iulie este o zi a 
cunoaşterii personale. 

 
 
Joi, 5 iulie 

Joi  5- 7-2012  3:25    Luna(Cap) --> Aquarius 
Joi  5- 7-2012  4:48    Luna(Aqu) Tri (Lib) Mars 
Joi  5- 7-2012  5:35   Venus (Gem) Sex (Ari) Uranus 
Joi  5- 7-2012  8:41    Luna(Aqu) Sex [Sag] Node 
Joi  5- 7-2012 12:11    Luna(Aqu) Tri (Gem) Jupiter 
Joi  5- 7-2012 17:52    Luna(Aqu) Sex (Ari) Uranus 
Joi  5- 7-2012 18:07    Luna(Aqu) Tri (Gem) Venus 
Joi  5- 7-2012 19:00    Luna(Aqu) Opp (Leo) Mercury 

 
Trecerea Lunii în Vărsător aduce nu doar schimbarea vibraţiei astrale, ci şi 

împlinirea unei configuraţii numită Zmeu. Din această configuraţie, alături de Lună face 
parte Uranus, Venus în conjuncţie cu Jupiter şi Marte. Astăzi Venus şi Uranus îşi împlinesc 
sextilul lor pe care-l formează de câteva zile, iar Lună are de împlinit 6 aspecte importante. 

Toată această construcţie astrală ne vorbeşte azi despre interes. Interesul de a avea, 
de a comunica, de a construi ceva important pentru destinul personal, pentru viaţa 
personală, interesul de a descoperi o informaţie pe care apoi să o folosim pentru o mai 
bună stabilitate socială. Pe acest fond, sextilul dintre Venus şi Uranus aduce nevoie de 
independenţă, nevoia de a comunica liber ideea sau sentimentul, dar aduce şi o uşurinţă în 
a intra în contact cu mai multe categorii sociale în a le înţelege acestora informaţia, 
mesajul, atitudinea şi a reuşi să construim alături de ei lucruri importante. Demersurile 
acestei zile mai au o componentă, una de factură mentală ce se canalizează pe două 
direcţii: una dată de triunghiul minor dintre Mercur, Uranus şi conjuncţia dintre Venus şi 
Jupiter, ca focar, iar cealaltă dată de Aripile de pasăre construite cu conjuncţia Venus-
Jupiter, Uranus, Chiron şi Pluton. Aceste două dispuneri ne lasă impresia că putem decide 
asupra vieţii personale, că putem să intervenim asupra evenimentelor sociale, cu o idee 
salvatoare, că deţinem informaţiile necesare pentru a schimba direcţia lucrurilor, pentru a 
influenţa în bine sau mai puţin bine, oricum într-o direcţie subiectivă, deplasarea 
evenimentelor sociale. În realitate, totul este o imensă provocare, în primul rând ca 
informaţie, ca documentaţie şi apoi ca eficienţă. Pentru că avem zodia Gemeni implicată în 
aceste configuraţii printr-o conjuncţie pe care o găzduieşte (Venus-Jupiter) vom fi tentaţi 
să înclinăm balanţa spre acest semn şi să dăm teatralităţii, disimulării, superficialităţii o 
importanţă mult prea mare. Asta înseamnă că multe dintre evenimente vor fi luate în uşor, 
oamenii nu se vor mai apleca asupra informaţiilor pentru a le verifica, pentru a le ghida, 
canaliza, ci vor considera că îşi vor atinge etapa finală de la sine. Nu, nu se va atinge etapa 
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finală de la sine, mai ales în situaţia în care se cere interacţiune. Opoziţia pe care Lilith şi 
Junon încă o formează, pe de o parte, şi de cealaltă parte opoziţia dintre Soare şi Pluton 
aduce acestor şanse, acestor configuraţii benefice ghinioane, opoziţie, obstrucţiuni care vor 
fi înţelese greşit şi care vor tulbura pe cei care nu sunt pregătiţi să se confrunte cu 
probleme majore. 

Cu toate acestea, astăzi se râde, se glumeşte, oamenii sunt veseli, destinşi, joviali, 
chiar şi atunci  când se supără, când se enervează, radiază, transmit un mesaj de optimism 
şi nu-şi dau sema că toate acestea vin din superficialitate. Nu-şi dau seama, iar asta nu 
înseamnă că cei care sunt pesimişti, abătuţi şi nemulţumiţi sunt profunzi. Nu, dar nici nu 
înseamnă că acei care privesc partea negativă a lucrurilor pentru a se pregăti în faţa unor 
situaţii neprevăzute sunt dezavantajaţi de soartă. Toate acestea fac parte dintr-un carusel, 
dintr-o construcţie sociale complicată, care ne spune azi, cu toate că realitatea contrazice, 
că tot ce zboară se mănâncă. 

Prin urmare, ziua de 5 iulie ne aduce în postura de a gusta din libertate într-un 
mod amplu şi dinamic, neaşteptat de intens şi poate chiar neaşteptat de plăcut. 
Evenimentele care se derulează în această zi ţin în primul rând de informaţie, de 
cunoaştere, de selectarea informaţiei, de discernământ sau de absenţa unei înţelegeri 
practice. Foarte mulţi vor considera că deţinând informaţia sunt puternici şi prin această 
pot să se gândească deja la o victorie, greşesc, însă nu este prima dată când greşesc aşa, 
Luna din Vărsător arata că orice eroare care apare aşa indică o reflectare a unor 
evenimente din trecut, orice tulburare a conştiinţei sau criză aduce în centrul atenţiei 
probleme care au fost abordate la fel în trecut. 

Această libertate în primul rând are darul de a oferi exemple de viaţă, modele 
înţelepte referitoare la cum să folosim informaţia, despre cum să o îndreptăm şi nu va 
permite, decât în cazuri izolate, să cadă că de fapt toate acestea merg spre o lecţie 
importantă a destinului. Să selectăm relaţiile pentru a ne conserva energia. Chiar dacă cele 
mai multe dintre aspecte sunt pozitive şi 5 iulie ar trebui să fie o zi de succes dinamică, de 
năzuinţă, de bucurie, de destindere, există aspecte negative plasate în puncte cheie care fac 
trimitere la marile tensiune pe care le parcurgem în această perioadă, situaţie care ne 
spune că bucuria şi destinderea acestei zile este un caz izolat. Nu trebuie să visăm că 
întregul spectru al vieţii personale şi sociale s-a schimbat după anumite informaţii pe care 
le-am parcurs azi, ci trebuie să fim realişti şi dacă necazurile se duc cu noaptea şi bucuriile 
superficiale se pot duce cu noaptea. 

Tocmai de aceea recomandarea vine să ne reamintească faptul că acum este 
neapărat nevoie de spirit practic. 

 
Vineri, 6 iulie 

Vineri  6- 7-2012 18:12    Luna(Aqu) Squ (Tau) Lilith 
Vineri  6- 7-2012 18:36    Luna(Aqu) Squ [Sco] Juno 
Vineri  6- 7-2012 18:48    Luna(Aqu) Tri (Lib) Saturn 

 
6 iulie este o zi complicată de neadevăruri. În primul rând, careul dintre Lună şi 

Lilith, apoi, la aproximativ jumătate de oră distanţă, împlinirea careului dintre Lună şi 
Junon, aduc împlinirea unui careu în T pe semne fixe între cei trei protagonişti. La puţin 
timp de la construirea celor două aspecte, împlinite anterior Luna şi Saturn împlinesc un 
trigon ceea ce va încerca temperarea pornirilor, îndulcirea situaţiilor, liniştirea acelor 
intenţii care se nasc din umilinţe. 

Pentru că astăzi se va încerca ascunderea adevărului prin intervenţii publice sau 
prin demersuri derulate în spatele privirii ziua va fi marcată de lipsa de concentrare. Vom 
fi atât de nemulţumiţi şi revoltaţi pe micile neadevăruri care ne ies în cale pe mesajul unor 
conjuncturi pe care de această dată le înţeleg greşit, încât vom fi tentaţi să includem în 
acest insucces, în această nemulţumire pe toată lumea. 
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Pentru că Luna se află în Vărsător, tendinţa generală a zilei prin cele două aspecte 
negative şi prin intermediul aspectului pozitiv, relaţia cu înaintaşii, cu cei care au atins o 
vârstă venerabilă şi care ne pot împărtăşi prin impresiilor, devin prin trigonul Luna Saturn 
care de fapt înseamnă împlinirea unei configuraţii numită Aripi de pasăre alături de Junon 
şi Soare, deci arată o înţelepciune, o selecţie inteligentă a acestor conjuncturi şi situaţii 
asupra cărora să ne îndreptăm cu mintea. Este important de precizat faptul că intrăm în 
fereastra opoziţie dintre Marte şi Uranus, iar asta înseamnă că intuiţia şi dorinţa se vor 
situa pe poziţii diferite, că una vom intui şi alta vom dori, că evenimentele sunt marcate de 
o anume instabilitate, de o lipsă de răbdare, o neputinţă în a impune control sau  că ele se 
desfăşoară în modul cel mai neplăcut sau de nedorit posibil. Acest fond vom fi tentaţi să 
judecăm superficial, să criticăm, să acuzăm, să învinuim oameni care nu au vreo implicare 
în situaţiile pe care le aducem în discuţie sau să se aplicăm sancţiuni drastice cu titlul de 
noutate absolută. 

Această noutate absolută care parcurge acum intră într-o perioadă de crescendo 
devine astăzi viitor posibil. Vom privi evenimentele şi vom considera că finalitatea va fi aşa 
cum ne dorim să parcurgem o perioadă de conflict, o tensiune, un efort deşi acest efort, 
această tensiune ar reprezenta însăşi garanţia succesului. Nu ţin neapărat să dau veşti 
proaste, dar semnele care apar azi sunt înşelătoare. Finalitatea nu poate fi aşa cum se 
înfăţişează azi. 

Prin urmare, ziua de 6 iulie este o zi care ne învaţă cum să ne purtăm cu 
mincinoşii, ce atitudine să avem faţă de neadevăruri şi cum să privim adevărurile parţiale. 
Ceea ce începe să se contureze de acum ne duce spre nesiguranţă. Este adevărat orice 
proces mental are o explicaţie, orice teamă şi orice demers motivate de aceasta are astăzi o 
explicaţie logică. Logica de astăzi este marcată de subiectivism şi ne va fi greu să vedem 
acest lucru. Subiectivismul este elementul care transpare în toate demersurile, este eroarea 
care va face mecanismul să funcţioneze în mod neobişnuit. Mecanismul va funcţiona, 
demersurile nu se opresc, ci doar capătă o nouă direcţie. 

Limbajul este cel care ne va răni azi cel mai mult. Cuvintele sunt cele care lovesc în 
jur pentru că nu vom fi atenţi la ceea ce spunem, ci la ceea ce simţim şi la cum ne putem 
îndeplini anumite dorinţe. Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a 
ne decide să lăsăm doleanţele deoparte şi să ne petrecem ziua de 6 iulie fără nicio dorinţă. 
Ar fi, ce-i drept, un experiment interesant şi rezultatele acestuia demne de notat într-o 
agendă personală pentru a nu le uită niciodată. 

 
Sâmbătă, 7 iulie 

Sambata  7- 7-2012  7:28    Luna(Aqu) --> Pisces 
Sambata  7- 7-2012 12:39    Luna(Pis) Con [Pis] Neptune 
Sambata  7- 7-2012 12:52    Luna(Pis) Squ [Sag] Node 
Sambata  7- 7-2012 17:40    Luna(Pis) Squ (Gem) Jupiter 
Sambata  7- 7-2012 22:03    Luna(Pis) Sex [Cap] Pluto 

 
După întâlnirea cu aburii succesului, ai victoriei de ieri, trecerea Lunii în Peşti de 

azi, din timpul dimineţii, ne duce spre o conştientizare dureroasă a realităţii în care trăim. 
Întâi, Luna va avea de parcurs conjuncţia cu Neptun, apoi se va situa în careu cu Nodurile 
Lunii şi împlicit cu Jupiter, pentru că, spre seară, să împlinească sextilul cu Pluton. Toate 
aceste conjuncturi astrală amplifică apăsarea sufletească ne aduce în faţa unor adevăruri 
de mai mică amploare pentru societate, dar de o importanţă majoră pentru individ, pentru 
sine. 

Azi ne dăm seama că ziua de ieri ne-a obosit foarte mult, ne-a consumat energia 
pentru lucruri inutile, ne-am implicat în demersuri care nu au nicio finalitate şi această 
pierdere a energiei sau a timpului ne oferă azi o imensă deziluzie, o dezamăgire şi ne face 
să vedem lucrurile diferit faţă de ieri. Va fi o trecere a extrema cealaltă şi chiar nu este 
indicat să ne lăsăm duşi de val, să ne lăsăm cuprinşi de alte iluzii, gen iluzia faptului că 
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totul în această viaţă este supus suferinţei sau iluzia că întotdeauna din suferinţa se naşte 
victoria. O parte din conţinutul acestor idei ne-au curtat de-a lungul acestei săptămâni şi 
nu va fi o noutate, însă lăsând în urmă iluzia şi minciuna zilei de ieri aceste informaţii ni se 
prezintă într-o lumină nouă. Le vedem mult mai clar, mai lucid şi din această cauza avem 
impresia că ele sunt mai uşor de atins şi de împlinit. Suferinţa atunci când este programată 
are întotdeauna un preambul. Întotdeauna un eveniment major nefericit ne avertizează, 
întotdeauna destinul îşi anunţă venirea atunci când doreşte să ne facă o bucurie, atunci 
când doreşte să ne avertizeze asupra unor greşeli. De partea cealaltă, noi putem simula 
această manifestare a destinului personal creându-ne propriile probleme. Această nouă 
ipostaza nu ne mai avertizează. Totul va veni spre noi în mod neaşteptat, neprogramat, 
fără a-şi anunţa sosirea şi pe lângă conţinutul dramatic, dureros ne va surprinde şi prin 
noutate. 

Astăzi vin spre noi o parte din elementele destinului care au fost programate, însă 
ele sunt amestecate printre cele ce am creat noi. Judecând după cele patru aspecte pe care 
Luna le împlineşte, înţelegem că bucuria şi nemulţumirea sunt feţe ale aceleiaşi monede, 
însă construite din aliaje diferite. Cei care nu reuşesc să discearnă adevărul de minciună, 
cei care nu sunt marcaţi de tendinţă de a minţi pentru a câştiga, de a păcăli pentru a obţine 
avantaje, aşa cum s-a-ntâmplat ieri, vor avea o zi de 7 iulie încărcată de drame. Drama 
acestei zile ne oferă un indiciu referitor la linia de demarcaţia dintre ceea ce este 
predestinat şi ceea ce se întâmplă acum. Această linie se va manifesta în mijlocul zilei pe 
conjuncţia Lună-Neptun când vom considera că scăpăm de anumite griji, ne liniştim 
sufletul său ne îndreptăm atenţia de la nemulţumiri imaginându-ne ceva. Unii îşi 
imaginează că vor avea parte de un câştig important, alţii că vor fi înconjuraţi de prieteni, 
că vor călători, că vor citi mai mult, că vor avea bani mulţi, că vor fi separaţi de anumite 
persoane cu care acum au divergenţe. Toate acestea sunt imaginate şi declicul, trecerea de 
la realitate la imaginaţie reprezintă de fapt şi schimbarea direcţiei de la predestinare la 
creaţie personală. Toate acestea creează un aliaj interesant care-i face pe unii oameni să-şi 
impună propria finalitate evenimentelor. Să sperăm că oamenii vor avea suficient de multă 
putere să ofere evenimentelor un caracter pozitiv. Din ceea ce cunoaştem ştim că înclinaţia 
oamenilor este spre negativitate şi probabil aşa va fi şi azi. 

Prin urmare, ziua de 7 iulie reprezintă o zi în care oamenii se confruntă cu 
propriile probleme, cu proprii demoni, cu propriul noroc, se aşează în faţa unei oglinzi şi 
critică personajul pe care-l văd refuzând să accepte faptul că vorbesc despre propria 
persoană. Ziua de 7 iulie este o zi a proiecţiilor, o zi în care ne dorim probleme şi fugim de 
ele, o zi în care amestecăm minciuna cu adevărul pentru că ne va fi foarte greu să 
discernem adevărul, atunci când nu putem discerne adevărul, când nu putem înfrunta un 
eveniment, ni-l imaginăm altfel. Imaginaţia este astăzi prezentă peste tot şi în anumite 
cazuri ea poate avea chiar efect terapeutic. A ne imagina un final fericit înseamnă a ne 
oblădui câteva răni, nu înseamnă a ne vindeca, dar pentru spaţiul zilei de azi a nu simţi 
durerea este echivalent cu a ne apropia de luciditate.  

Evenimentele acestei zile vor pendula, astfel, în jurul de a decide pentru propriul 
destin, de a alege oamenii, informaţiile, de a decide unde să punem punct şi ce anume să 
începem. Când acestea nu se pot concretiza în mod real alegem să le imaginăm. Tocmai de 
aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a alege să trăim realitatea şi de a 
încerca să ne imaginăm cât mai puţin viitorul posibil. Asta nu pentru că a ne imagina un 
viitor posibil este greşit, ci pentru că ni-l imaginăm având ca bază nemulţumirea, 
frustrarea sau traumele de azi. A ne crea un viitor cere o altă bază, cere îndeplinirea unor 
condiţii ce ţine de echilibrul psihic, de o armonie psihoemoţională. A ne construi un viitor 
pe o traumă înseamnă a-l face sluga acesteia, ceea ce este greşit. 
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Duminică, 8 iulie 
Duminica  8- 7-2012  0:28    Luna(Pis) Squ (Gem) Venus 
Duminica  8- 7-2012  0:36    Luna(Pis) Con [Pis] Chiron 
Duminica  8- 7-2012  2:54    Juno [Sco] Opp (Tau) Lilith 
Duminica  8- 7-2012  4:50   Venus (Gem) Squ [Pis] Chiron 
Duminica  8- 7-2012 13:59     Sun (Can) Tri (Pis) Moon 

 
Luna azi împlineşte două aspecte importante cu Venus şi Chiron, iar în mijlocul zilei 

împlineşte cu Soarele un trigon. Pe acest fundal, Junon şi Lilith îşi împlinesc opoziţia, pe 
care o tot formează de ceva vreme, iar Venus, careul cu Chiron. 

Toate aceste unghiuri ne vorbesc azi despre dreptate. Mulţi vor considera că 
evenimentele acestei zile constituie un indiciu clar că se face dreptate, că suntem pe 
punctul de a săvârşi o echilibrare a balanţei, de a reaşeza lucrurile într-o ordine precisă, 
însă pierd din vedere că mintea acum este lipsită de focalizarea necesară şi că există fapte 
pe care nu le poate cuprinde. Astfel, marile descinderi sociale sunt comparate în mod greşit 
cu evenimente de factură personală, cu acele întâlniri sau relaţii care duc la deposedări de 
bunuri, ştirbirea şansei de a promova sau compromiterea imaginii unui individ pentru a nu 
corespunde standardelor de grup, strategiilor sociale sau mofturilor unor lideri. 

Dacă Luna în Peşti ne face mai emotivi şi sensibili la problemele celorlalţi, în ceea ce 
priveşte aspectele de opoziţie Junon-Lilith şi careu Venus Chiron, calitatea faptelor pe care 
le vom săvârşi va fi una îndoielnică. Cu aceste stări sufleteşti care ne învăluie, faptele 
sociale sunt cele îndreptate împotriva individului care s-a dovedit puternic. Puterea, 
inteligenţa, demonstraţia sunt elemente care, prin unghiurile de azi, vor fi combătute. 
Judecând după faptul că retrogradarea lui Junon în Scorpion este un element cheie azi, 
înclinaţia spre ridicol, spre vulgaritate, spre antrenarea unor energii dense, ne pot pune în 
situaţia de a ne alătura unui grup de interese cu care anterior am luptat sau pe care l-am 
acuzat. Zodia Peşti, prin intermediul Lunii, impune o uitare selectivă şi azi mulţi vor 
prefera să se desprindă de acel trecut pe care nu-l pot schimba. 

Pe acest fond al deviaţiei de la reguli menţinute cu încrâncenare şi ambiţie, careul 
Venus–Chiron ne sugerează că regretul, pasul înapoi, chiar invocarea scuzelor are efect 
terapeutic. În mod cu totul surprinzător, aşa este, pentru că o menţinerea a modului trecut 
de a acţiona cere atât de mult consum, atât de mult efort încât efectul aproape că ar putea 
fi garantat. La jumătatea drumului dintre două situaţii care inspiră teamă (trecutul care nu 
poate fi reeditat şi viitorul penibil, umilitor care se întrevede azi) ne tulbura conştiinţa şi ne 
îndeamnă să ne aplecăm asupra bucuriilor simple, cele pe care destinul le-a confirmat 
deja, cele care au trecut testul timpului. 

Totuşi, atracţia către societate, către ceea ce se întâmplă în lume, în curtea vecinului 
lasă un gust amar şi ne pune în situaţia de a ne compromite până şi înţelegerea faptelor 
trecute pe care acum am putea să le privim cu admiraţie. În felul acesta, prieteniile din 
trecut sunt puse la îndoială pentru că azi ceva pătează încredere, ceva îi face pe oameni să 
creadă că adevăratul motiv nu a fost cel pe care îl ştiu şi că s-au folosi alte scheme sociale 
pe care abia acum le întrezăresc. Este greşită această impresie, dar ea va sta la baza 
abundenţei de replici, a vorbirii grăbite, pe precipitate şi a dezordinii în idei. Nu trebuie să 
luăm în uşor însă ceea ce se întâmplă azi pentru că adâncimea deciziilor de acum, chiar 
dacă este eronată ea este marcată de putere şi ambiţie, deci efectele lor pot fi menţinute 
mult timp, ceea ce nu este de bun augur. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne pune la încercare gândirea corectă, 
abilitatea de a face conexiuni, de a înţelege mesajul interlocutorului şi de a fi capabil să 
emită pare obiective fără a atenta la armonia sa sau a invoca situaţii anterioare doar pentru 
a zdruncina conştiinţa celuilalt, a-i crea o stare proastă, a-l umili sau pune într-o lumină 
nefavorabilă. 

Dacă judecata nu este punctul forte al acestei zile, atunci trebuie să ne aşteptăm ca 
prin compensaţie alte trăsături să-şi ceară locul, altele să fie cele pe care omul să le 
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folosească pentru a ieşi în evidenţă. În felul acesta, privirea poate deveni dură, muşchii 
încordaţi aparent fără motiv, iar încordarea psihică să se situeze la cote superioare doar 
pentru că nu reuşim să avem viteza de reacţie, doar pentru că observăm cum anumite 
evenimente ne-o iau înainte. 

Maturitatea înţelegerii este o piatră rară azi şi mulţi vor căuta să o înlocuiască prin 
alte obiecte de decor, minţind asupra calităţii intenţiilor atât de mult sau de complicat 
încât nici ei să nu mai ştie care este adevărul. Această situaţie este cu atât mai delicată cu 
cât persoană ocupă o funcţie mai importantă. Aici sunt vizaţi nu doar liderii din zona 
administrativă sau politică, ci şi cei din sfera spirituală, exemplele, modele, tot ceea ce 
intervine cu un etalon asupra modelării societăţii. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a accepta suită de 
evenimente care ne învăluie azi, dar de a nu trage nicio concluzie. Chiar dacă în general nu 
este bună amânarea, azi ea se dovedeşte singurul element care ne poate proteja de 
consecinţe nefaste ale unor acţiuni săvârşite într-un moment total nepotrivit. 
 
 

Săptămâna 9 - 15 iulie 2012 

 
 

Săptămâna 9 – 15 iulie 2012 ne aduce câteva aspecte dificil de integrat în contextul 
social de acum, pentru că vor face apel la o moralitate pe care nu a fost nevoie până acum 
să o probăm în felul acesta. Multe dintre evenimentele acestei săptămâni ne vor atrage spre 
zona publică, fiind invitaţi să împărtăşim opinii despre oameni, despre situaţii şi să 
decidem în cunoştinţă de cauză. Va fi însă greu să decidem asupra acestui aspect cu Uranus 
intrat în mers retrograd care arde totul în cale, care va considera că nu poate repara o 
greşeală decât ştergându-i complet urma, decât anulându-i existenţa sau impunându-i un 
alt traseu, complet nou, fără să se preocupe dacă este timp sau dacă există resursele 
necesare pentru aşa ceva. De asemenea, Mercur chiar din dimineaţa zilei de duminică va 
intra în mers retrograd şi ne va răscoli sentimentele până la o adâncime dureroasă a fiinţei. 
În faţa unui buldozer (Uranus retrograd), care defrişează totul în calea sa, uitarea selectivă, 
mânia necontrolată, egoismul exacerbat pe care în mod normal nu ne este permis să le 
folosim în public ni se vor părea instrumente eficiente însă ele se vor dovedi arme 
îndreptate împotriva propriei persoane. 

Fiecare zi vine cu o greutate aparte, însă există şi o latură pozitivă care nu trebuie 
deloc minimizată: posibilitatea de a înlătura un rău care se ascunde în spatele unor calităţi 
ce nu mai valorează acum ca în trecut. Ceea ce nu se va dovedi util acum este brusc 
schimbat, ars şi i se va şterge urmă ca şi cum nu ar fi existat. Ar putea, cel mult, să rămână 
în memoria unor indivizi nostalgici care nu doresc să-şi şteargă istoria personală. Totuşi, 
desprindere, oricât de benefică se va dovedi în viitor, acum doar şi ea va fi alimentată azi 
de visele şi speranţele pe care ni le-am făcut. Judecând după întreaga construcţie, se pare 
că neplăcerile cele mai mari, complicaţiile cele mai intense vor apărea în situaţiile în care 
am pierdut controlul imaginaţiei, am privit viaţa şi spatele acesteia în mod disproporţionat 
şi ne-am depărtat de realitate. Realitatea este dură, acest lucru nu este o noutate, însă cei 
mai mulţi, până acum, au luat contact cu această informaţie din fotoliu, privind la tv o 
poveste tristă sau emoţionantă despre altcineva. Acum îşi vor trăi acel aspect neobişnuit al 
propriei vieţi şi în absenţa confortului mulţi se vor simţi părăsiţi de familie, prieteni, 
structuri sociale sau chiar de Dumnezeu. 

Avertismentul acestei săptămâni complicate este mai mult o invitaţie: să fim 
cumpătaţi şi să nu uităm că lăcomia este periculoasă, indiferent cum este ea motivată. 
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Luni, 9 iulie 
Luni  9- 7-2012  1:10    Luna(Pis) Tri [Sco] Juno 
Luni  9- 7-2012  1:27    Luna(Pis) Sex (Tau) Lilith 
Luni  9- 7-2012  2:52    Mars (Lib) Sex [Sag] Node 
Luni  9- 7-2012 15:13    Luna(Pis) --> Aries 
Luni  9- 7-2012 20:46    Luna(Ari) Tri [Sag] Node 
Luni  9- 7-2012 21:40    Luna(Ari) Opp (Lib) Mars 

 
Începem săptămâna cu încheierea tranzitului Lunii prin Peşti, când Lună are de 

împlinit două aspecte (trigon cu Junon şi sextil cu Lilith), dar şi cu împlinirea sextilului 
dintre Marte şi Capul Dragonului. În a doua parte a zilei, Luna intră în Berbec şi va trece 
prin trigonul cu Capul Dragonului, reuşind să medieze tendinţa Nodurilor însă într-un 
mod trist şi dureros pentru că, spre finalul zilei, va trece prin opoziţia cu Marte. Am tot 
invocat de-a lungul ultimelor săptămâni ideea de dramă însă astăzi ea capăta o nouă 
dimensiune. Drama intelectuală, drama celui care nu reuşeşte să se facă înţeles, ia astăzi 
înfăţişarea unei nemulţumiri care strică, nu care anunţă începutul unei noi mode sau 
iniţierea unui nou curent cultural. Drama intelectuală nu arată azi condiţia de geniu, ci 
condiţia ingrată a celui care îmbrăţişat cu prea multă dragoste dizarmonia. Sextilul dintre 
Marte şi Capul Dragonului face apel la evenimente care au contat foarte mult pentru 
individ, care l-au ridicat, l-au propulsat către noi dimensiuni sociale. Acum se face apel la 
ceea ce s-a-ntâmplat, însă contextul social în care acestea vor fi implementate este unul 
total nepotrivit. În felul acesta, evenimentele sociale predispuse de contextul astral de 
acum vor căuta să aducă şi să implementeze un mesaj bun pe un fond încărcat de minciună 
şi promiscuitate. Dacă anterior s-a minţit pentru a ascunde adevărul acum oamenii nu mai 
ştiu exact de ce mint şi vor încerca, printr-un comportament antisocial sau o anume 
dizarmonie, o frustrare, o tensiune, să se desprindă de ceea ce înseamnă reproş sau 
sancţiune. Astăzi a accepta adevărul, a recunoaşte o greşeală înseamnă a accepta de la sine 
o sancţiune. Tocmai de aceea se face acest lucru, tocmai de aceea se insistă mult pe a 
ascunde sau a construi situaţii ce nu duc la progresul individului, ci la menţinerea lui într-o 
anumită poziţie, la stagnare. Dând înapoi câteva luni sau câteva săptămâni, înţelegem că 
poziţia nu a fost obţinută pe merit şi deci menţinerea ei acum înseamnă apelarea la acelaşi 
segment de acţiuni şi fapte ca în trecut, promovarea aceluiaşi comportament, deci 
persistenţa în greşeală. Chiar dacă sextilul dintre Marte şi Capul Dragonului înseamnă 
evoluţie prin înţelegere, spre seară, prin opoziţia Luna-Marte, observăm că întreaga zi ne-
am străduit să demonstrăm că evoluăm, că avansăm, că promovăm valori, nu că încercăm 
din toate puterile să ne menţinem într-o anumită poziţie sau postură socială. Dacă în 
astrologia karmică acest unghi indică o karmă pozitivă ce se manifestă pentru binele 
individului, în astrologia previzională acest sextil dintre Marte şi Capul Dragonului aduce 
şansa de a ne folosi de o conjunctură socială, oportunitatea ce ne este oferită acum pentru 
a folosi ambiţia, voinţa sau un bagaj de cunoştinţe pentru a ne ridica deasupra condiţiei 
comune. Judecând după contextul social în care se împlineşte acest unghi karma pozitivă 
la care face acum apel acest unghi este o iluzie. 

Prin urmare, începutul săptămânii ne aduce o nouă serie de evenimente, o nouă 
grupare de fapte, o întâlnirea cu dorinţele pe care le-am dezvoltat anterior însă într-o nouă 
ipostază, într-un nou context, cu persoane noi, cu situaţii noi şi cu promisiuni noi. Faptul 
că Luna, în prima parte a zilei, îşi încheie tranzitul prin Peşti, aduce zilei o notă afectivă, o 
stare de apăsare, de nemulţumire care îi va motiva pe mulţi să mintă pentru a-şi salva 
pielea. Această inspiraţie negativă, este susţinută de ceea ce se întâmplă în timpul nopţii, 
de supoziţii, de impresiile celorlalţi, de activitatea nocturnă a unora sau de visele pe care le 
au alţii pentru ca, în a doua parte a zilei, să revină cu picioarele pe pământ şi să încerce o 
selecţie interesantă a acţiunilor. Această selecţie va avea o trăsătură definitorie: 
subiectivismul. Alegem ceea ce ne convine, ceea ce ne place, ceea ce ne pune în valoare, 
ceea ce ne conferă satisfacţie. Că aceasta înseamnă o replică banală sau deposedarea unui 



Fii în profunzime!     A NUL 2012 – ANALIZA ASUPRA TRANZITELOR  
 

© Gheorghi ţă Coşer, 2012 334

individ de ceea ce dorim să ne însuşim sau chiar situaţia în care se împlineşte un gând de 
răzbunare, toate acestea fac parte din segmentul subiectiv al vieţii individului care va fi 
puternic zdruncinat. Spre deosebire, de alte unghiuri la care a participat Marte, cel de 
astăzi cu Capul Dragonului nu înseamnă aducerea la lumină, descoperirea sau revelarea a 
ceva, ci e îndreaptă mai curând spre interpretarea sau reanalizarea a ceea ce avem deja. 

Tocmai de aceea recomandarea merge în direcţia comportamentului. Este 
important azi să dezvoltăm un comportament echilibrat, să ne punem ordine în gânduri, să 
visăm mai puţin, să acţionăm corect în mai multe situaţii şi să nu ne păcălim că o faptă 
bună făcută astăzi neapărat ne va aduce o faptă bună, un rezultat bun în viitor. Este posibil 
ca oportunitatea ce apare azi, aceea de a face fapte bune, să reprezinte doar o karmă bună, 
o şansă pe care destinul ne-o oferă pentru a ne echilibra. Poate unii sunt situaţi sub cota 
zero şi au nevoie de dovezi pentru a se ridica. 

 
Marţi, 10 iulie 

Marti 10- 7-2012  3:05    Luna(Ari) Sex (Gem) Jupiter 
Marti 10- 7-2012  6:43    Luna(Ari) Squ [Cap] Pluto 
Marti 10- 7-2012  7:47    Luna(Ari) Con (Ari) Uranus 
Marti 10- 7-2012 11:17    Luna(Ari) Sex (Gem) Venus 
Marti 10- 7-2012 13:59    Luna(Ari) Tri (Leo) Mercury 

 
Aşa cum anunţam în analiza aplicată anului 2012 pentru sectorul pe care-l 

traversăm o trăsătură definitorie va fi evidentă: mărirea şi decăderea oamenilor, a 
demersurilor sociale toate învăluite într-un clarobscur din care puţini vor vedea adevărul 
sau puţini vor reuşi să observe care sunt elementele sau persoanele care vor reuşi să 
supravieţuiască acestei încercări majore. Această mărire şi decădere, ce ar putea să atingă 
momentul de vârf în preajma zilei de 15 iulie, adică în mijlocul lunii, îşi începe periplul 
astral chiar de azi. Astăzi, Luna împlineşte o conjuncţie cu Uranus, de dimineaţă, după ce 
atinge momentul de maximum în sextilul cu Jupiter şi respectiv careul cu Pluton, pentru ca 
după conjuncţia cu Uranus să împlinească un sextil cu Venus şi un trigon cu Mercur. 
Conjuncţia Luna-Uranus înseamnă de fapt împlinirea careului în T pe semne cardinale, la 
formarea căruia participă cele două planete în conjuncţie, Marte și Pluton. Această 
configuraţie aduce o tulburare a conştiinţei, o îndoială în a dezvolta sau a promova relaţii 
sănătoase. Despre relaţii sănătoase se va discuta azi, despre uşurinţa cu care oamenii se 
asociază sau se despart, despre tendinţa principală a acestei perioade pe baza căreia 
oamenii își fac prieteni noi, dar îi şi uită pe cei vechi, despre uşurinţa cu care unii vor da 
curs dorinţelor de răzbunare, a resentimentelor sau uşurinţa cu care vor dori să ascundă 
egoismul şi invidia în ultimele patru săptămâni. 

Astăzi, nu contextul social ne obligă să procedăm într-un anumit cel, nu valul 
evenimentelor este vinovat de ceea ce vom face, ci propriile dorinţe, propria nevoie de 
libertate, propria independenţă pe care nu am dorit să le înţelegem în forma aceasta. 
Dorim în continuare să ne înţelegem într-un mod subiectiv, să le pricepem într-un mod 
care să ne pună în valoare, să ne confere succes şi beneficiu, chiar dacă asta înseamnă din 
partea celorlalţi să parcurgă pierderi importante. În felul acesta, relaţiile personale sunt 
supuse unui stres, relaţiile afective, relaţiile de cuplu, prieteniile conjuncturale sau cele 
trainice sunt supuse acum unor transformări importante. Evenimentele care vin spre noi 
azi nu ne oferă un indiciu clar în privinţa întăririi acestor relaţii sau a dizolvării lor, ci ne 
motivează să ne implicăm cu toată puterea şi toată determinarea în ceea ce vedem că se 
întâmplă în faţa ochilor. În realitate, aceste întâmplări au un ecou puternic în viitor şi ar fi 
indicat să le privim ca atare. Efortul pe care-l fac unii pentru a se desprinde de 
subiectivism ar putea să însemne, prin careul Luna-Pluton şi conjuncţia Lunii cu Uranus, 
epuizare care poate duce la boală fizică, la o tensiune nervoasă pentru repararea cărora se 
va apela la un ajutor din afară (un terapeut, un medic, un psiholog sau un tratament 
alopat). 
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Prin urmare, ziua de de 10 iulie este o zi încărcată de inspiraţie. În mod cu totul 
straniu, această inspiraţie este marea necunoscută a acestei zile. Vom fi inspiraţi să folosim 
anumite cuvinte, să ne purtăm într-un anumit fel să motivăm faptele într-un anumit mod, 
să fim mai aproape de viaţa personală sau să ne dedicăm societăţii să facem toate aceste 
lucruri fără să ştim că participăm la un plan important care nu se adresează doar 
grupurilor mici, ci chiar naţiunilor sau rasei umane în ansamblu. În general nimic din ceea 
ce vine spre noi nu este întâmplător, dar azi acele evenimente mici pe care le punem pe 
seama unor mofturi sau pretenţii sunt elemente determinate de un context social, de grup 
sau de interacţiunile dintre grupuri. Totuși, societatea nu ne obligă să facem anumite 
lucruri, ci noi singuri ne obligăm, în numele grupului, așa cum am făcut anterior. Acum 
rolul nostru este de a trăi o viaţă individuală într-un mecanism mare pentru a hrăni acest 
mecanism, pentru a-i da sens sau rost. Acest paradox va face din evenimentele zilei de 10 
iulie o ghirlandă de flori sau de spini. 

Dacă dorim să fim avantajaţi de contextul astral important este să nu luăm în sens 
personal ceea ce ni se întâmplă azi, să nu privim prin semnul de dizarmonie în relaţii noile 
prietenii care ne curtează, nici măcar afectarea sănătăţii sau echilibrului psihoemoţional, ci 
să ne străduim să privim dincolo de toate acestea şi cine ştie, poate, în virtutea inspiraţie 
care ne învăluie azi, am putea să vedem adevărul de dincolo de aparenţe. Tocmai de aceea 
recomandarea este aceea de a ne opri din faptă, gând, stare ori de câte ori simţim sau avem 
impresia că suntem luaţi de val. Acest moment de stop, de pauză conferă spiritului, 
sufletului, corpului sau structurilor intermediare ale acestora îndemnul de a se echilibra, 
de a venit spre mijloc şi de a păşi pe zonă situată în afară extremelor. 

 
Miercuri, 11 iulie 

Miercuri 11- 7-2012  0:44 Neptune [Pis] Squ [Sag] Node 
Miercuri 11- 7-2012  4:47     Sun (Can) Squ (Ari) Luna(Half Moon) 
Miercuri 11- 7-2012 12:23    Luna(Ari) Opp (Lib) Saturn 

 
Luna părăseşte careul în T format de maleficii Uranus, Marte şi Pluton şi participă 

la un nou careu în T, alături de Soare şi Saturn, cu Soare planeta-focar. Pe lângă această 
configuraţie, ziua de 11 iulie aduce un aspect care a fost activ în ultima lună şi vă mai fi 
activ încă o lună ale cărui influenţe au fost vizibile în foarte multe dintre evenimentele cu 
care ne-am confruntat în ultima perioadă. Este vorba despre careul dintre Neptun şi Axa 
Dragonului. 

Dacă un careu în T la care participă luminariile şi Saturn nu este un lucru 
neobişnuit, de cel puţin două ori pe an avem parte de aşa ceva, careul pe care Neptun şi 
Axa Dragonului îl împlineşte astăzi nu este un element cu care să ne întâlnim în fiecare an. 
Acest unghi vine să ne răscolească simţul realităţii, nevoia de a înţelege contextul în care 
acţiona, dar nu după ce se împlineşte fapta, ci în timpul desfăşurării sale. Asta înseamnă o 
importantă lecţie de viaţă pe care noi cu toţii o vom parcurge nu doar pentru a învăţa cum 
să acţionăm, ci a învăţa să alegem. A privi adevărul în faţă a-l descoperi dincolo de valul 
iluziei înseamnă mult mai mult decât a acţiona, înseamnă a dispune de cunoştinţele 
necesare, a dispune de voinţa potrivită şi a înţelege ceea ce percepe. 

Această vibraţie astrală ne aduce din nou în centrul atenţiei cele trei manifestări 
esenţiale ale evoluţiei spirituale - cunoaşterea, cunoscutul şi cunoscătorul – şi dezvoltând o 
relaţie dinamică între acestea cu efecte practice asupra vieţii personale şi, prin intermediul 
acesteia, asupra vieţii sociale. Acest unghi dintre Neptun şi Axa Dragonului construieşte în 
mod neoficial un alt careu în T cu ambele extremităţi ale Axei, însă el se adresează vieţii 
terestre. Mulţi astrologi considera că Neptun, având un mers lent, predispune prin acest 
tip de relaţie evenimente mari care se adresează grupurilor chiar rasei umane în ansamblu, 
însă aceste grupuri sunt formate din fiinţe individuale care participă prin voinţele 
individuale la conturarea voinţei de grup. Asta înseamnă că această forţa acţionează în 
primul rând asupra voinţei de grup, asupra motivaţiei şi acţionând asupra ei oamenii își 
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vor aplica singuri propriile corecţii prin cunoştinţele pe care le deţin. Nu putem şti care va 
fi finalitatea acţiunilor pentru că nimeni, înainte de a atinge cunoaşterea, nu ştie ce-l 
aşteaptă în final. Putem ști însă că debutul acestor evenimente va fi marcat de ideea: “Este 
sau nu bine ceea ce fac?”. Toate acestea sunt în mod straniu legate de dorinţa de viaţă, de 
dorinţa de supravieţuire, de înţelegerea acelor fapte pe care trebuie să le facă oamenii 
pentru a se face remarcaţi sau pentru a-şi împlini o anume condiţie indusă de destinul lor. 
Nu este oportun să luăm în uşor ideea de destin azi, pentru că ea este atât de complicată, 
de complexă, de ramificată, încât până şi un zâmbet, un salut sau o simplă prezenţă într-un 
anumit context, poate avea într-o zonă personală a individului efecte remarcabile care au 
menirea de a schimba sau de a împlini un destin. 

Ziua de azi ne mai invită şi la a înţelege şi respecta relaţiile pe care le avem. Vom fi 
tentaţi azi să punem punct unor relaţii, să amânăm anumite amintiri să ne izolăm, să fim 
reticenţi la a discuta, a vorbi sau a relaţiona într-un fel sau altul însă această tendinţă nu 
face decât să pună o barieră în calea înţelegerii, în calea desfăşurării celor trei instrumente 
ale evoluţiei: cunoaşterea, cunoscătorul şi cunoscutul. Soarele se află în trigon cu Junon 
lezat în continuare de opoziţia cu Lilith, asta înseamnă că izolarea refuzul şi 
experimentarea sau parcurgerea relaţiilor în minte, într-un cadru intim, în imaginaţie, 
reprezintă eroarea acestei zile. Azi suntem invitaţi de contextul astral să punem degetul pe 
rană, să facem lucrurile de care ne temem cel mai mult, să dăm dovadă de putere atunci 
când suntem istoviţi, când suntem fără vlagă, când nu mai avem cunoştinţele necesare, 
când nu mai avem bani, când nu mai dispunem de ceea ce ne este necesar pentru a merge 
mai departe. În acest moment, considerat de unii de disperare apare o persoană, se creează 
o conjunctură şi lucrurile se repara de la sine. Momentul în sine, de derută, are asupra 
fiinţei un efect de buldozer. Va zdruncina conştiinţa, va zdruncina sufletul poate chiar 
fizicul şi ne va atrage atenţia asupra unor obstrucţiuni pe care de această dată să le 
depăşim, dar în viitor nu se ştie dacă vom mai beneficia de acelaşi noroc. Ghinionul, în 
mod cu totul şi cu totul straniu, poate fi şansa vieţii noastre. A parcurge un eveniment 
negativ nu înseamnă neapărat a fi pedepsiţi, ci înseamnă a ne lăsa pişcaţi de urzica pe care 
o vom folosi în următoarele zile sau luni drept aliment principal. Acest compromis, 
manifestat azi sub forma unor influxuri astrale, devine în zilele următoare forţa motrică de 
care ne vom folosi pentru ne aşeza înţelepciune de viaţă într-o altă ordine, de a emite 
judecaţi pe baza unor principii noi, pe baza unor informaţii noi în relaţii de prietenie nu 
neapărat noi în ansamblul lor, ci care au elementul de noutate evident inclus. 

În acest context şi cu această vibraţie individuală lanţul karmic, cel care ne ţine aici 
în această lume şi care creează amprenta rasei devine unul foarte agitat. Sub aparenţa unor 
motivaţii personale marea masă de oameni se îndreaptă spre o serie de evenimente care 
vor reconfigura din nou harta lumii. Se pun în practică idei noi, strategii noi, nu prin 
elementul novator absolut, ci prin scheme care au mai fost discutate, care au mai fost 
gândite şi cu care am luat contact în perioada de aplicaţie a acestui unghi, dar care acum în 
această perioadă, şi implicit azi, au un detaliu care nu a mai fost discutat. Se adaugă un 
articol, o componentă, se modifică topica fazei, se adaugă un element aparent 
nesemnificativ care poate schimba în ansamblu balanţa şi deci direcţia evenimentelor. 

Prin urmare, ziua de 11 iulie ne aduce în faţa unor confruntări cu propria 
persoană, cu propriul grup, cu propria identitate cu propria rasă. Este vorba despre o luptă 
epuizantă în care instrumentele pe care le folosim sunt consumate de la sine doar pentru 
că le este invocat numele, doar pentru că este scris pe o listă, doar pentru că li se cunoaşte 
identitatea. Această divulgare, această dezvăluire, această risipire a iluziei are în prima 
instantă un efect dramatic asupra individului pentru că-l deposedează de instrumentele pe 
care le folosea. În absenţa lor, mulţi trăiesc moment dramatice de deziluzie, de renunţare, 
de regret şi nu au şansa de a se limita la această stare negativă. Sunt motivaţi sau, mai 
exact obligaţi, să meargă mai departe, să persiste în această stare, în motivaţie, să caute în 
continuare soluţii la probleme nu pentru a avea o activitate, ci pentru a le rezolva. Nevoia 
de soluţie este acum obligatorie. Retrogradarea lui Neptun în raport de careu cu Axa 
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Dragonului arata că o parte dintre aceste probleme sunt vechi şi nu doar atât, anterior, 
când le-am parcurs am avut acelaşi timp de reacţie. La fel am dorit să renunţăm, la fel am 
considerat că nu dispunem de resursele necesare pentru că nu am cunoscut oamenii, 
realitatea, intenţia, nu am beneficiat de o înţelegere obiectivă. Acum suntem mai curând 
obligaţi, la modul impersonal, de contextul astral, de amploarea evenimentelor, să găsim o 
soluţie. Cei mai mulţi vor găsi o soluţie şi asta reprezintă de fapt marea şansă, marea 
provocarea a acestei perioade care îi scoate din nemulţumire, durere poate chiar din cuşca 
eşecului. Pentru cei mai mulţi ar putea însemna un compromis, o umilinţă, o renunţare, o 
desprindere de un obicei prost, de un obiect care nu mai funcţiona, dar care are până la 
urmă un efect binefăcător asupra destinului şi a grupului din care face parte. Cei care 
lucrează cu energia şi care au o anume înţelegere asupra vieţii, pornind de la instrumente 
ezoterice, vor avea parte azi de ceea ce pasionaţii de ezoterism spun o furtună karmică. Vin 
spre ei evenimente pe care le-au evitată anterior, pe care le-au înţeles într-un anumit fel 
sau pe care nu au dorit să le înţeleagă. Vin spre ei fragmente din trecut pe care trebuie să le 
dizolve, să le ardă, să le ierte, să le plaseze într-o zonă mai puţin aridă. Asta înseamnă că 
atenţia lor va fi îndreptată către acele relaţii care nu au funcţionat, care nu au mers, spre 
acele conflicte fiind prioritari cei care au fost jigniţi, înlăturaţi, batjocoriţi, sfidaţi. Lumea 
aceasta în care trăim este o lume a pierzaniei. Bucuriile sunt atât de scump plătite din 
punguţa cu doi bani a sufletului încât parcurgerea contextului astral al zilei de azi 
înseamnă pentru un înţelept unul dintre marile beneficii ale vieţii, acela de a primi spre a 
înţelege, a cunoaşte şi a depăşi toate aceste greutăţi. Nimeni nu vine aici în această lume în 
vacanţă. Toţi venim să înţelegem, să cunoaştem, să ne purificăm sufletul, structura pentru 
a ne întoarce, în sfera subtilă de unde am venit, pregătiţi să ne bucurăm de viaţă, pentru a 
ne întoarce acasă maturi. 

Tocmai de aceea recomandarea acestei zile este aceea de a lua în serios 
înţelepciunea de viaţă, de a ne aminti că cei care au biruit suferinţa sunt cei care ne 
îndeamnă spre înţelegere, spre iertare şi de asemenea sunt cei care au fost cel mai mult 
dezamăgiţi de ceea ce există aici în planul material, adică “Nimic din ceea ce facem nu este 
important, dar este important că facem” aşa cum ne spunea Gandhi. 

 
Joi, 12 iulie 

Joi 12- 7-2012  2:30    Luna(Ari) --> Taurus 
Joi 12- 7-2012  8:08    Luna(Tau) Sex [Pis] Neptune 
Joi 12- 7-2012 18:34    Luna(Tau) Tri [Cap] Pluto 
Joi 12- 7-2012 21:23    Luna(Tau) Sex [Pis] Chiron 

 
Trecerea Lunii în Taur ne aduce prin unghiurile pe care le împlineşte azi cu Neptun, 

Pluton şi Chiron o îndulcire a evenimentelor care s-au consumat în ziua anterioară. Asta 
înseamnă că obţinem o înţelegere, o clemenţă din partea cunoştinţelor, din partea 
prietenilor, din partea unei structuri sociale, obţinem o aprobare pentru un demers care 
înseamnă doar o etapă intermediară un pas, nu şi rezolvarea în sine. 

Sub impulsul a ceea ce am experimentat ieri, astăzi, prin alte instrumente şi cu alte 
persoane, traversăm acelaşi interes faţă de propria persoană, acelaşi interes faţă de 
propriul confort, faţă de mulţumire şi mulţi se vor păcăli în faţa micilor bucurii de azi. 
Succesul de acum este real, este concret însă el nu va putea să dăinuie, nu va putea să se 
menţină prea mult timp tocmai pentru că nu se leagă absolut deloc de soluţia generală a 
problemei. El se leagă de confort, se leagă de tendinţa de a ascunde, acoperi, de a depăşi, 
de a fenta, însă nu aceea de a rezolva o probleme importantă pentru individ sau societate. 

Este însă o zi în care oamenii pot câştiga mai uşor încrederea celorlalţi, îşi pot 
calcula mult mai bine banul, averea, pot să semneze acte care să le schimbe tipul de relaţie, 
de colaborare cu un individ şi, prin aceasta, să spere că acest tip de relaţie, aceste noi 
raporturi ar putea constitui o bază în alte demersuri pe care să le facă începând de mâine. 
Nu, ceea ce se întâmplă astăzi este izolat, doar seamăn cu ceea ce am parcurs de la 
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începutul săptămânii până acum şi lasă impresia că se va regăsi în ceea ce vine spre noi în 
următoarele trei zile. În realitate, totul pare să fie nou, izolat şi indicat ar fi să trăim 
momentul şi să nu-l proiectăm în viitor sau în trecut pentru că aceasta înseamnă o nouă 
dezamăgire. Sectorul medical este astăzi afectat. Starea de sănătate mentală, impulsul 
nervos, funcţionarea corectă a proceselor metabolice situate în partea de jos a corpului ne 
ţin atenţia blocată pe neputinţa de a ne menţine tonusul la cote optime. 

Luna în Taur înseamnă o sănătate bună însă ea vine după o perioadă de mobilizare 
agresivă şi chiar dacă în spaţiul zilei de azi se drămuiesc bine resursele este foarte posibil 
ca mulţi dintre noi să nu mai aibă ce se drămuiască. Asta înseamnă, în absenţa resurselor 
că ziua va fi marcată de o stare de somnolenţă, de un deficit de putere, de înţelegere, o 
acută nevoie de odihnă, de confort de linişte. 

Prin urmare, ziua de 12 iulie ne atrage atenţia asupra a ceea ce deţinem acum. 
Astăzi ne facem un inventar a stării de sănătate, de confort, a banilor pe care i-am strâns, a 
obiectelor din casă, a prietenilor, a cunoştinţelor, a relaţiilor, toate sunt puse într-o ordine 
şi suntem tentaţi, în special în a doua parte a zilei, să apelăm la anumite persoane sau 
situaţii cu rolul de a pune noi baze. Este greşită această tendinţă, nu fapta în sine, ci 
motivaţia pe care o avem pentru că de mâine încolo lucrurile se vor dovedi a fi construite 
altfel. Nimic din ceea ce facem azi nu poate constitui bază pentru ceea ce va veni spre noi 
începând de mâine. Tocmai de aceea este important să privim predispoziţiile acestei zile 
aşa cum sunt ele – izolate. Asta înseamnă că şi din punct de vedere medical simptomele nu 
sunt edificatoare în a stabili un diagnostic sau  că starea de somnolenţă, adică devitalizarea 
accentuată pe care o parcurgem azi, nu înseamnă eşecul fiinţei, nu înseamnă că dispunem 
de un corp sau un organism prăbuşit, ci înseamnă doar că azi suntem slăbiţi de putere sau 
deposedaţi de ea pentru o anume perioadă de timp, însă nu definitiv. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a explora această 
individualitate, această separare, cât de mult se poate şi de a nu proiecta idei, concluzii nici 
în trecut şi nici în viitor. 

 
 
Vineri, 13 iulie 

Vineri 13- 7-2012  3:34    Luna(Tau) Squ (Leo) Mercury 
Vineri 13- 7-2012 12:48  Uranus [Ari] S/R 
Vineri 13- 7-2012 22:45     Sun (Can) Sex (Tau) Moon 

 
Careul Lunii cu Mercur, împlinit în această a doua zi de Taur, ne va face noaptea de 

joi spre vineri încărcată de nemulţumire şi de ambiţii care, în timp, se vor întoarce 
împotriva celor care le emit. Pentru că Luna se află în exaltare, iar Mercur în cădere, relaţia 
celor doi aduce o exaltare a calităţilor feminine pentru a fi compromise, o cădere într-un 
penibil cauzat de nevoia de a împărtăşi un sentiment pozitiv cu persoane care nu pot 
înţelege şi nici nu doresc acest lucru. Acest unghi, cu toate că se împlineşte în plină noapte, 
ne va afecta de-a lungul acestei zile calitatea gândirii, înţelegerea, exprimarea adecvată şi 
chiar simţul realităţii. Mulţi vor considera că este suficient să fie pozitivi pentru a se 
integra, pentru a învinge, pentru a se ridica deasupra problemelor şi, fără să conştientizeze, 
ajung să se compromită, să se expună, să devine vulnerabili prin bunătate şi apreciere, prin 
nevoia de armonie şi înţelegere. Deşi nu este oportun să ne îndreptăm gândurile în această 
direcţie, acest unghi ne duce spre dovezi de umilinţă din care să extragem ideea aberantă 
că iubirea este cel mai uşor mod de a ne face rău unii altora. Pentru că trăim într-un an al 
extremelor, orice ridicare a privirii din pământ atrage de la sine acuze puternice, susţinute 
pe proiecţii, pe uşurinţa cu care oamenii îşi pun unii altora pe umeri ceea ce nu suportă la 
ei înşişi. 

Pe acest fundal, Uranus intră în mers retrograd până pe 13 decembrie 2012, 
derulând înapoi acele atitudini severe, acele ţinte pe care încă nu le-am atins pentru a le 
îmbogăţi cu noi informaţii, pentru a mări numărul membrilor, a adepţilor, pentru a cerceta 
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noi zone de interes pentru a da faptelor o direcţie pe care până acum nu am avut-o. Prin 
retrogradarea lui Uranus mulţi vor simţi că prind aripi, că se înalţă şi vor considera că 
această stare nouă este dovada că viaţa le intră pe un făgaş nou sau că se schimbă 
considerabil în bine. Dacă în Peşti, Uranus avea calitatea pe care, într-un episod imaginar, 
apele unei cascade se întorc din căderea lor, în Berbec retrogradarea lui Uranus vine cu 
rolul pe care îl are guma de şters, cea care trece de mai multe ori peste urma unui creion şi 
până la urmă îi anulează acestei dreptul la existenţa pe hârtie (existenţa desfășurată) şi 
doar adâncitura, mai mult sau mai puţin discretă, lăsată în structura foii ne mai aminteşte 
că pe acolo a trecut cândva urma unui proiect în încercarea sa de a-şi cere dreptul la 
existenţă desfăşurată, nu potenţială. 

Retrogradarea lui Uranus în Berbec vine şi anulează lupta cu viaţa, lupta pentru 
viaţă, forţa cu care oamenii îşi construiesc identităţi complexe, iar pentru această 
desprindere Uranus nu are nevoie de dragoste, înţelegere sau cunoaştere, ci doar de 
determinare. Azi nu va avea determinare, ci doar perseverenţă, pentru că vibraţiile zodiei 
Rac, prin intermediul Soarelui, vor căuta să anuleze azi doar ceea ce este rău. În felul 
acesta, legătura subtilă dintre Soarele din Rac (guvernat de Lună) şi Mercur din Leu 
(semnul guvernat de Soare) aduce relaţiei Mercur-Luna, asupra căreia am zăbovit puţin la 
începutul acestei prezentări, o motivaţie stranie. Cei care sunt obişnuiţi cu introspecţia ştiu 
să această selecţie negativă a evenimentelor, indiferent ce motivaţie are, indică în primul 
rând o relaţie proastă cu sine, o neînţelegere a propriei vieţi, o frustrare accentuată şi, de ce 
nu, chiar parcurgerea unei perioade în care destinul să ne aducă la purificat episoade 
negative, complicate sau chiar dure ale vieţii pentru a evolua. Oricum am privi, selecţia 
pozitivă făcută cu proprie intenţie, adică exercitarea funcţiei volitive pentru a răscoli 
întunericul fiinţei, acum, când Uranus merge înapoi pentru a şterge urma unei vieţi - 
dovada a existării într-un anumit înveliş sau sub o anume înfăţişare - înseamnă pentru un 
astrolog decădere. Totul va fi însă făcut cu zâmbetul pe buze, cu intenţia de a ne ridica din 
noroi, însă doar cei lucizi şi obiectivi vor observa că însăşi motivaţia ridicării, anulării sau 
reinventarierii, reasamblării constituie o mânie, un nerv, o ciudă, adică un element negativ 
care îl păcăleşte pe cel în cauză cu aburii finalităţii în care se îmbracă acum. Scopul nu 
scuză mijloacele, dar azi mulţi vor considera că este oportun să ne preocupăm mai puţin de 
etapa intermediară şi să alergăm cu lăcomie după o finalitate. Un înţelept nu va considera 
niciodată că etapa intermediară este mai puţin importantă, el va şti că ceea ce omul comun 
numeşte intermediar este de fapt o zonă a fiinţei, o construcţie a demersului pe care acesta 
o ignoră. Ignorând ceea ce ar putea la un moment dat să-ţi coloreze destinul, faptele, 
înseamnă a te lăsa compromis, a cere să fii compromis, corodat din interior. În felul acesta 
– spun ezoteriștii – oamenii ajung să se încarce atât de mult cu reziduuri încât aleg să uite 
în loc să ierte, să moară în loc să se elibereze de suferinţă, adică devin învinşi de 
dezinteresul lor faţă de esenţial. 

Uranus în Berbec are această înţelepciune aspră, tăioasă, fierbinte ce îi relevă 
individului adevărul cu câteva secunde înainte de a-i arde înfăţişarea, cu câteva secunde 
înainte ca acesta să dispară în neant şi cum bine ştim cât de uşor le este oamenilor să 
regrete, înţelegem că în intenţia lor de a se ridica, lovesc, strică, pierd sau se arată la fel de 
vulgari şi neevoluaţi cu lucrurile rafinate ale vieţii încât însăşi intenţia lor ar putea să-i 
compromită. 

Prin urmare, ziua de 13 iulie este încărcată de mari semnificaţii. Cei care privesc 
viaţa cu putere şi luciditate ştiu că aceste semnificaţii reprezintă o invitaţie la efort, la 
cunoaştere, la o redimensionare a vieţii, la a luptă cu eul inferior, cel care spune care 
suntem acum și din cauza căruia am devenit o urmă de mică pe hârtia vieţii care este 
agresată acum. 

Într-o transpunere comună, ziua ne invită la a distruge bucuriile celorlalţi pentru a 
face loc propriilor bucurii, de a ne însuşi ceea ce nu ne aparţine şi a motiva cu o nobleţe 
teatralizată o anume finalitate. Vorbele sunt arme tăioase azi şi ele vor fi folosite cu o 
eficienţă demnă de ecranizările hollywoodiene. Mulţi vor considera că a venit momentul să 
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se întoarcă din drum, să reia de acolo de unde lăsase prietenii mai vechi, să se împace cu 
adversari pentru că, în realitate, îi apasă lucruri pe care nu le-au spus în această 
confruntare şi acum când drama sentimentală se situează la cote minime, consideră că pot 
face faţa unor discuţii, poate chiar pe un ton ridicat, dacă acestea au rolul de a edifica. 
Aceasta este de fapt o nouă modalitate de a refuza evoluţia, de a nu accepta faptul că un 
eşec reprezintă şi oportunitatea de a vedea contextul, conjunctura, oamenii sau viaţa dintr-
o altă perspectivă sau cu alte instrumente. Totuşi, ceea ce vine spre noi azi nu rezolvă, ci 
doar ne tentează cu ceea ce am putea rezolva, păcălindu-ne că nu este importantă nicio 
etapă intermediară, ci doar finalitatea. 

Cei pentru care viaţa este importantă prin caracterul ei spiritual, nu prin 
acumulările materiale, vor simţi azi nevoia să se apropie de semeni, să le împărtăşească din 
experienţele lor, să le ceară sfaturi, o îndrumare, o consultaţie, fără a reuşi să integreze 
răspunsul pe care îl primesc. Totuşi, bunele intenţii ale acestora îi plasează în sfera 
comunicării, a socializării, a relaţionării care îi va ajuta în a doua parte a lunii septembrie 
când Uranus şi Pluton îşi vor împlini careul lor. Justificarea egoismului prin elemente 
pozitive reprezintă cel mai mare pericol al acestei zile, tocmai de aceea recomandarea 
pentru această zi este aceea de a transforma etape intermediare în finalităţi pentru a 
descoperi bucuria de a fi corecţi faţă de viaţă pentru a ne oferi în felul acesta privilegiul de 
a trăi în bun simţ şi de a gusta din nobleţe chiar dacă societatea în care trăim promovează 
acum alte valori care corodează sănătatea psihoemoţională a individului. 

 
Sâmbătă, 14 iulie 

Sambata 14- 7-2012  0:07    Luna(Tau) Opp [Sco] Juno 
Sambata 14- 7-2012  1:53    Luna(Tau) Con (Tau) Lilith 
Sambata 14- 7-2012 15:20     Sun (Can) Tri [Sco] Juno 
Sambata 14- 7-2012 15:26    Luna(Tau) --> Gemini 
Sambata 14- 7-2012 20:44    Luna(Gem) Opp [Sag] Node 
Sambata 14- 7-2012 21:00    Luna(Gem) Squ [Pis] Neptune 

 
Pe ultimul sector al zodiei Taur, Luna trece prin fereastra opoziţiei lui Junon cu 

Lilith pentru că în primele grade din Gemeni să se integreze în relaţia de careu pe care 
Neptun şi Axa Dragonului o împlinesc. Pe acest fond Soarele aduce un suflu nou, o undă de 
speranţă în toate tipurile de asociere pe care le experimentăm, prin împlinirea trigonului 
cu Junon. 

Acest tablou astral continua direcţiile zilei de ieri, aducând evenimente sociale 
menite să justifice necesitatea împlinirii propriilor dorinţe şi să ne întărească acea 
încredere negativă care ne spune că plăcerile personale sunt singurele elemente viabile ale 
vieţii personale. 

Prima parte a zilei ne va lansa o invitaţie spre deschidere, expansiune, lărgirea 
câmpului conştiinţei, poate chiar risipirea energiei personale dintr-o acută nevoie de 
spaţiu, de extindere. Se ridică o barieră şi mulţi vor considera că acest semn reprezintă 
indiciul clar al ridicării unor interdicţii, al desprinderii de o schemă comportamentală. 
Considerându-se liberi vor considera că regulile trebuie anulate şi neţinând seama de ele 
ajung să se implice în acţiuni care îi vor duce spre anularea unor convenienţe, spre a doua 
etapă de transformare a relaţiilor personale. Ridicarea barierei nu înseamnă şi aflarea 
adevărului, ci deschiderea spre un nou tip de asociere, fără a oferi garanţia că, fiind nou, 
este şi bun. 

Combinaţia dintre acest tip de determinare şi invitaţia la asociere ce vine din partea 
trigonului Soare-Junon ne încurajează să facem confuzii, să amestecăm binele cu raul 
având ca element de referinţă doar confortul personal. Judecând după faptul că, pe acest 
context astral, seriozitatea, acolo unde ea există, va avea puternic de suferit, valorile pe 
care suntem tentaţi să le construim acum doar ne vor lăsa impresia că se mulează pe 
propriile necesităţi. Ceea ce vine spre finalizare acum este atins de egoism şi mai puţin de 
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necesitatea obiectivă. Tocmai de aceea azi ne vom consuma energia pentru lucruri inutile 
pe care, de altfel, în virtutea acestui îndemn astral, le vom selecta din rândul celor care 
caută finalitatea acum și aceasta doar pentru că nu ne obligă să ne modificăm modul de a 
gândi şi nici să depunem un efort considerabil. Totul va funcţiona azi pe baza recunoaşterii 
şi mai puţin pe cea a învăţării. 

O muzică în acorduri armonioase se va auzi în fundalul acestei zile pentru a ne 
aminti că binele nu se impune, ca el magnetizează conştiinţa şi o ajută să se extindă, adică 
să-şi amintească de propria sa realitate. În tot acest joc al acţiunii şi nonacţiunii, al 
dinamicii şi contracţiei, omul obişnuit va evita confruntările directe, va refuza să 
muncească, ci va căuta să-şi consume energia pentru a dicta, impune, sfătui, transfera un 
minim de putere din sfera personală sub denumirea de investiţie. Această investiţie, 
tocmai pentru că este încurajată de opoziţia Lunii cu Junon, de conjuncţia Lună-Lilith, este 
tendenţioasă şi nu va duce la sporirea personală, la creşterea şi dezvoltarea armonioasă a 
unui element personal, ci la transferarea de valori, la însuşirea prin mijloace mai puţin 
corecte a unor elemente de dinamică socială. Asta poate însemna furt, avantaj într-o 
tranzacţie prin oferirea unor informaţii incomplete, sondaje tendenţioase sau, într-un 
cadru mai puţin oficial, obligarea unui interlocutor să promită, să se angajeze într-un 
demers, să-şi asume răspunderea, să gireze, să ofere în locul altuia garanţii pe care le va 
onora cu mare greutate, nu foarte departe în timp, ci chiar din septembrie. 

Prin urmare, 14 iulie este o zi care ne răscoleşte bunele intenţii şi aduce la lumină 
acele elemente personale care în mod firesc sunt puse pe seama neatenţiei. Acum se minte, 
se înşeală, se fură însă cu bună ştiinţă. Diferenţa dintre oameni nu va fi aceea de a înclina 
sau nu balanţa în direcţia acestor trăsături, ci ea va fi dată de intensitatea cu care ne 
implicăm în aceste tipuri de acţiuni. Azi vom gusta din neadevăr pentru că există un val 
social, o suprapunere negativă a vibraţiilor astrale care ne va face să privim din apa tulbure 
în care ne scăldam doar noroiul şi doar cu el să rămânem pe corp atunci când ieşim la mal. 
Tot ceea ce gândim sau săvârşim ne pătează, totul este lezat şi cu cât se va observa şi 
conştientiza mai mult acest aspect cu atât va durea mai tare. 

14 iulie este o zi periculoasă pentru cei care au funcţie şi demnitate, pentru cei care 
direcţionează fonduri publice, care administrează valori materiale importante pentru grup, 
pentru ţară şi mai puţin agresivă pentru cei care trăiesc în izolare. Între aceste două 
categorii suntem noi, cei mulţi, care vom transforma dimensiunea socială într-un teatru 
personal în care fiecare personaj ne vine în cale cu eticheta gata aşezată pe frunte şi cu un 
set de etichete noi pe care le distribuie în jur pentru a-şi marca teritoriul, pentru a-şi 
recunoaşte valorile şi a se păcăli în felul acesta că sunt implicaţi activ în viaţa socială. Nu, 
vor fi implicaţi activ doar în acest proces de recunoaştere, fiind, de altfel, motivaţi în 
faptele lor de acele elemente personale pe care nu şi le-au rezolvat, de frustrări, de 
nemulţumiri. 

Spre seară, vor observa că multe dintre cele pe care le-au luat în serios azi au fost 
provocări ale vieţii, combinaţii de neadevăruri peste care ar fi trebuit să treacă mult mai 
uşor. Conjuncţia Lunii cu Coada Dragonului lasă zilei o amprentă negativă pentru că da 
cuvintelor o forţă negativă majoră. Oamenii se vor pedepsi unii pe alţii acuzându-se 
reciproc sau împrietenindu-se. 

Tocmai de aceea detaşarea, izolarea, refuzul acelor relaţii care ţipă spre noi cu 
urgentarea lor şi îmbrăţişarea solitudinii pentru a ne întâlni cu noi înşine şi, în felul acesta, 
a spori a lumii taină, este recomandarea zilei, aşa cum ne îndeamnă Lucian Blaga în “Eu nu 
strivesc corola de minuni a lumii”: 

“[...] dar eu, 
Eu cu lumina mea sporesc a lumii taină – 
Şi-ntocmai cum cu razele ei albe lună 
Nu micşorează, ci tremurătoare 
Măreşte şi mai tare taina nopţii, 
Aşa îmbogăţesc şi eu întunecata zare 
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Cu largi fiori de sfânt mister 
Şi tot ce-i neînţeles 
Se schimbă-n neînţelesuri şi mai mari 
Sub ochii mei- 
Căci eu iubesc 
Şi flori şi ochi şi buze şi morminte.” 
 
Duminică, 15 iulie 

Duminica 15- 7-2012  1:41 Mercury [Leo] Sex (Gem) Venus 
Duminica 15- 7-2012  4:04    Luna(Gem) Tri (Lib) Mars 
Duminica 15- 7-2012  5:15 Mercury [Leo] S/R 
Duminica 15- 7-2012  5:55    Luna(Gem) Con (Gem) Jupiter 
Duminica 15- 7-2012  7:13     Sun (Can) Squ (Lib) Saturn 
Duminica 15- 7-2012  8:43    Luna(Gem) Sex [Ari] Uranus 
Duminica 15- 7-2012 10:09    Luna(Gem) Squ [Pis] Chiron 
Duminica 15- 7-2012 16:45    Luna(Gem) Sex [Leo] Mercury 
Duminica 15- 7-2012 17:29    Luna(Gem) Con (Gem) Venus 
Duminica 15- 7-2012 18:14     Sun (Can) Sex (Tau) Lilith 

 
Aspectele acestei zile sunt foarte importante pentru demersurile întregii săptămâni 

pentru că vin cu explicaţii pe care ni le-am dorit întreaga săptămână şi mulţi vor zăbovi 
asupra lor pentru a înţelege dacă rezultatul final nu cumva este diferit faţă de ceea ce am 
sperat că vor primi. 

Mercur intră azi în mers retrograd până pe 8 august timp în care va parcurge înapoi 
o treime din zodia Leu, ceea ce înseamnă că va ocupa un spectru destul de larg de 
evenimente asupra cărora vom zăbovi în următoarele trei săptămâni. 

Când însă se află în postura statică, Mercur se întâlneşte cu Venus din Gemeni într-
un sextil şi cam în aceeaşi perioadă Luna şi Marte împlinesc un trigon. Momentul static al 
lui Mercur în Leu este unul centrat pe nevoia de a câştiga, de a învinge, de a fi recunoscut, 
de a-şi impune propria amprentă, de a distruge orice obstacol dacă nu este conform 
viziunii sale şi de a refuza orice formă de evoluţie dacă ea este îndreptată împotriva 
confortului său. Aceste elemente de comportament, active mai puternic în cursul nopţii îşi 
vor pune amprenta pe structura emoţională a individului. Sub pretextul “aşa percep”, "aşa 
consider", “aşa am simţit” multe din acţiunile zilei vor fi motivate de o înclinaţie spre a-şi 
construi un chip cioplit, de a promova cultul personalităţii, de a vorbi mai mult despre 
sine, de a ridica valorile personale la un nivel prea înalt, unul ireal. 

 Întorcându-se din drum, Mercur, în semnul căderii sale (tranzitul prin Leu), va 
proceda aşa cum am observat că ne-a îndemnat contextul zilei de ieri: selectează 
evenimentele cele mai grele, cele mai complicate, cele care îi par la prima vedere ca fiind 
obstacole de netrecut pentru a câştiga timp, pentru a învinge de la începutul demersurilor. 
În realitate, o anume lipsă de consecvenţă, nerăbdare, poate chiar intransigenţă pun 
stăpânire pe vibraţiile mercuriene, iar gândul, emoţia şi implicit comunicarea vor fi 
marcate de această stranie dizarmonie. 

În general, retrogradarea unei planete îi duce pe oamenii în situaţia de a retrăi ceea 
ce au lăsat în urmă, de a experimenta o serie de evenimente care pot în felul acesta să 
îmbogăţească patrimoniul personal, pot să perfecţioneze o metodă de lucru sau să 
întărească argumentul atunci când este absolut necesar acest lucru. Ceea ce se construieşte 
azi, prin urzeală de aspecte ce se împlinesc azi, seamănă cu un circuit electronic despre 
care se ştie că, descompus, conţine elemente care se găsesc în mod firesc în natură şi care 
funcţionează prin trecerea unui curent la intensitate diferită prin acestea după anumite 
reguli care existau înainte de a se inventa o anume piesa sau component. Dispozitivul care 
se construieşte azi ne poate catapulta la o mare distanţă de locul unde ne aflăm din punct 
de vedere emoţional acum, fără a ne proteja de ceea ce se întâmplă între cele două puncte 
(punctul iniţial şi punctul final). Bucuria demersului sau a împlinirii unei dorinţe, a 
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finalităţii îi va face pe unii să nu ia în calcul pericolele pe care le au de înfruntat până ajung 
acolo. Aceste pericole ţin de careul ce se împlineşte azi între Soare şi Saturn, ţin de 
neputinţa de a calcula bine timpul, durata procesului, de a gândi conjunctura cu toate 
componentele sale, de a privi relaţiile cu seriozitate şi de a lua în calcul un plan de rezervă, 
la care ar trebui să apelăm la un moment dat. Obstrucţiunile care vin din zona careului 
Soare-Saturn sunt bruşte, complicate şi cu durată scurtă de acţiune. Semnele cardinale 
care găzduiesc acest unghi sunt renumite pentru uşurinţa cu care impun schimbări bruşte 
de situaţii sau, dacă ne referim la Balanţă, cu care menţin o stare de instabilitate. 

Pe acest fond complicat pentru cei care îşi trăiesc viaţa după impuls şi, fără să-şi dea 
seama, spun de prea multe ori într-o zi “aşa mi-a venit”, sextilul Soare-Lilith va aduce atât 
de multă plăcere şi încântare în acţiuni şi, în final, atât de multă dezamăgire, încât până şi 
o plimbare în parc despre care, în general, se poate spune că nu are nimic ieşit din comun, 
poate deveni un eveniment de referinţă în istoria personală. Prin acest sextil totul este 
văzut disproporţionat, mesajului îi este atribuit o importanţă magnifică, iar valorile 
personale sunt exagerate. Nimic nu pare să fie la locul lui, dar nici distrugător. În acest 
tandem, mulţi se vor mulţumi că îşi rezolvă probleme, chiar dacă într-un mod foarte 
complicat şi pe căi ocolite, iar alţii se vor arăta deranjaţi de faptul că pentru orice dorinţă 
pe care şi-o formulează anemic în minte cineva trebuie să le întindă un covor roşu. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii vine cu o serie de evenimente pe care mulţi 
nu le vor putea vedea cu luciditate. Cei care din fire sunt mai practici vor judeca situaţiile 
după rezultatele care apar în cursul zilei de azi sau care se anunţă în viitorul apropiat, 
ceilalţi îşi vor otrăvi sufletele cu suspiciuni şi îndoieli care nu au nicio legătură cu 
realitatea. În ambele cazuri, gândirea este pedepsită şi trimisă să se confrunte cu situaţii 
vechi sau să analizeze conjuncturi pe care nu le poate încadra în scheme pe care le deţine 
acum. Aşa cum se poate observa, starea generală a acestei zile va fi una de tensiune, de 
apăsare şi ea va creşte direct proporţional cu numărul acţiunilor în care ne vom implica. 

Intrarea lui Mercur în mers retrograd, până pe 8 august, aduce acestei zile calitatea 
de iniţiator al unei perioade care va răscoli timp de aproximativ 3 săptămâni relaţiile 
şubrede, conţinutul unui mesaje, clauzele contractuale. Mesajele acestei zile sunt 
periculoase pentru cei care nu sunt siguri pe ei, care oscilează în a se implica într-un 
demers sau care doresc să se implice în acţiuni care vizează parazitarea unei structuri, 
compromiterea imaginii celorlalţi. Chiar dacă direcţia acestei zile este întreţinută de 
dizarmonie, ceea ce este negativ şi vine din partea individului va amplifica şi mai mult ceea 
ce este sortit eşecului, ceea ce are nevoie de încercare, de pierdere, segmentare, tulburare 
pentru a i se întări motivaţia şi caracterul pozitiv. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a gândi de mai multe 
ori înainte de a face ceva, de a folosi un etalon corect care a trecut testul timpului şi a fost 
verificat în multiple situaţii. Noutatea, mai ales cea care este tangentă riscului, complică 
ziua atât de mult încât de mâine efectele negative ale celor stricate azi vor veni în cascadă 
timp de aproximativ 3 săptămâni. 

 

Săptămâna 16 - 22 iulie 2012 

 
 

Săptămâna 16-22 iulie ne aduce câteva unghiuri majore care vor da naştere unor 
puternice controverse. Aceste complicaţii devin vizibile printr-un conflict mai vechi între 
persoane despre care nu se ştia că trec printr-un impas în relaţiile pe care le dezvolta. Tipul 
de impas depinde mult de calitatea acţiunilor preferate de la începutul anului încoace. 
Acum se va întâmpla ca şi cum sunt validate mijloacele de expresie, instrumentele de 
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lucru, schemele de tratament. Toate aceste devin acum elemente de susţinere în 
demersurile ample pe care căutăm să le soluţionăm acum. 

Dacă începutul săptămânii poate fi timid, zilele de marţi, joi şi duminică se vor 
remarca printr-o exprimare la scenă deschisă, prin apelul la simţul dreptăţii, prin sentinţe 
care nu convin, care amplifică şi mai mult confuzia, prin exercitarea unei mari presiuni la 
adresa unui factor de decizie pentru a se păstra o anumită ordine, pentru a fi refuzată 
noutatea absolută, pentru a se recurge la mijloace noi, dar care să nu producă mutaţii 
majore în contextul social. Pe acest fundal, Luna nouă din 19 iulie delimitează acestei 
săptămâni două direcţii clare: regretul de a alege o singură metodă din mai multe preferate 
şi neputinţa de a schimba metode de lucru care îl dă de gol pe individ şi îi spune în public 
secrete pe care nu ar dori să le ştie nimeni. 

Dintre toate, finalul săptămânii reprezintă ipostaza în care sunt împlinite nu doar 
evenimente ce au crescut cu fiecare zi aparţinând acestei săptămâni, ci chiar aspecte legate 
de amplele evenimente ale lui 2012, cele care s-au prefigurat de la începutul anului şi care 
i-au oferit acestuia statutul de an al extremelor. Rolul planetelor, prin unghiurile pe care le 
dezvolta acum, este acela de judecător. Faptele, ce le alege dintr-o gamă anume, devin 
acum cauze ale unor mişcări sociale care vor produce evenimente importante pe termen 
mediu şi lung. 

Avertismentul acestei săptămâni ne trimite spre lectură, cunoaştere, mediaţie, 
înţelegere şi iertare. După cum se prefigurează că merg evenimentele, deciziile multora 
luate în puncte cheie ale acestui an se dovedesc acum eronate, iar a persista în greşeală 
presupune a folosi doar partea inferioară a fiinţei. Chiar dacă şi aceasta are dreptul să 
funcţioneze, să se purifice pentru a se rafina, nu este deloc oportun să alegem purificarea 
prin accelerarea karmei, prin scurtarea traseului evolutiv, prin grăbirea evenimentelor 
acum, când deja sunt plasate într-un accelerator astral. 

 
 
Luni, 16 iulie 

Luni 16- 7-2012 13:56    Luna(Gem) Tri (Lib) Saturn 
 
Pe ultimul sector al zodiei Gemeni Luna împlineşte azi un trigon cu Saturn aducând 

o tensiune subliminală, o grijă neobişnuită faţă de situaţiile care nu s-au manifestat încă 
sau către finalităţile ce nu s-au împlinit. Când cele două planete sunt în trigon oamenii 
sunt apropiaţi mai mult de aspectele practice ale vieţii lăsându-se preocupaţi de ceea ce 
dăinuie prin formă sau culoare, prin profunzimea ideii sau printr-o structură la care să 
adere şi căreia să-i devină, în timp, parte componentă esenţială. 

Pornind de la această limpezime a gândirii, de la acele trăsături care se aşează la 
baza structurii mentale, a celei afective sau chiar la baza structurii fizice, de la dinamica 
specială a săptămânii anterioare, care se mai păstrează din inerţie şi acum date fiind 
aspectele complexe ale zilei de duminică, 15 iulie, îndemnul la cumpătare şi ponderaţie va 
fi resimţit acum ca pe o durere ce survine în procesul de vindecare. Cunoscătorii înţeleg că 
aceste reacţii stranii ale corpului, acele impulsuri neobişnuite ale minţii sau acele explozii 
temperamentale ţin de convalescenţă, ţin de neputinţa individului de a-şi accelera procesul 
de refacere, de armonizare sau de vindecare. 

Indiferent că ne va convine sau nu, evenimentele zile ne vor solicita pe seriozitate, 
pe abnegaţie, pe nevoia de a împlini, fie şi numai parţial, ceva, de a lăsa o urmă vizibilă a 
trecerii. Fiind pe fază descendentă a ciclului Luna-Saturn (cuplul astral responsabil de 
evoluţia prin perceperea corectă a realităţii), nici Luna și nici Saturn nu participa le 
configuraţii speciale, nevoia de stabilitate, dovezile, probatoriul sau semnele trecerii prin 
această lume, după cum le vom gândi şi solicita azi, vor fi mai curând superficiale decât 
complexe şi nimeni în afară de individul în sine, cel care acţionează sau face parte dintr-un 
proces, nu este responsabil. 
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Pornind de la această reflectare a propriei puteri putem să deducem că mecanismele 
spre care ne vom îndrepta vor fi dominate de importanţa de sine, de supraevaluarea 
nivelului, a cunoştinţelor, de exagerare a calităţilor personale şi, de partea cealaltă, de a 
minimiza ceea ce deţine celălalt. Aşa după cum se poate constata, trigonul Lună-Saturn, 
pentru că nu conţine o substanţă solidă, pentru că nu poate valorifica elementele de ordin 
personal, pentru că se manifestă în separaţia unui complex de aspecte împlinite în ziua 
anterioară, face o legătură stranie cu săptămâna anterioară pentru a striga, dintr-o eroare 
umană, din neputinţa sau neatenţie ceea ce îndrăgim mai mult, ceea ce apreciem cel mai 
mult la oameni sau obiectul de care ne simţim cel mai mult ataşaţi. 

Prin urmare, săptămâna debutează într-un ton confuz. Se caută bucuria prin 
orice activitate, prin implicarea în evenimentele sociale. Se încearcă afişarea unei stări de 
mulţumire sau încântare faţă de ceea ce am acumulat până acum invocându-se, punctual, 
episoade ale istoriei personale, amintiri ale copilăriei sau evenimente nostime din tinereţe 
prin care se încearcă construirea unei imagini persoane adecvată dorinţelor de acum. Cei 
care doresc să fie văzuţi puternici, învingători îşi amintesc din trecut episoade care le-au 
sporiţi încrederea în sine şi i-au prezentat în faţa celorlalţi ca fiind persoane pline de 
calităţi, cu un simţ practic adecvat contextului. Cei care aşteaptă din partea anturajului să 
fie iubiţi, acceptaţi, au parte de o zi nostalgică, cu tensiuni afective, cu rememorarea 
dramelor, a episoadelor în care relaţiile nu au mers aşa cum şi-ar fi dorit atunci şi se vor 
vedea azi în postura de a ierta mai uşor sau de a simţi nevoia să reia o legătură abandonată. 

Ceea ce aduce ziua capăta tărie şi forţă prin istoria personală, prin amploarea 
evenimentelor pe direcţia în care ne consumăm, prin disponibilitatea pe care dorim să o 
arătăm faţă de ceea ce dorim să lăsăm în urmă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a lăsa sufletul să respire în acordurile 
libertăţii, să-şi aleagă din ceea ce a experimentat suită de întâmplări pe care o preferă şi să 
nu intervenă cu orgoliul de a impune perceperea trecutului după ambiţiile de acum. Cei 
care lucrează cu energia, care sunt obişnuiţi cu instrumentele abstracte pot azi să-şi 
recupereze energia din trecut şi să o folosească pentru a se ridica din neputinţa, boală, 
rigiditate, superficialitate. 

 
Marţi, 17 iulie 

Marti 17- 7-2012  3:30    Luna(Gem) --> Cancer 
Marti 17- 7-2012  8:48    Luna(Can) Tri [Pis] Neptune 
Marti 17- 7-2012 15:38    Mars (Lib) Tri (Gem) Jupiter 
Marti 17- 7-2012 16:24    Juno (Sco) S/D 
Marti 17- 7-2012 18:34    Luna(Can) Squ (Lib) Mars 
Marti 17- 7-2012 18:48    Luna(Can) Opp [Cap] Pluto 
Marti 17- 7-2012 20:11    Luna(Can) Squ [Ari] Uranus 
Marti 17- 7-2012 21:26    Luna(Can) Tri [Pis] Chiron 
Marti 17- 7-2012 23:25    Mars (Lib) Squ [Cap] Pluto 

 
Un mare noroc ne va curta azi. Trecerea Lunii în domiciliu (Rac) inundă întrega zi 

cu vibraţii pozitive, cu dorinţa de a o lua de la capăt, de a iniţia un proiect nou, de a ne 
implica în demersuri care să ne ofere satisfacţie, bucurie, care să ne ridice nivelul 
intelectual, să ne modifice standardul de viaţă şi să contribuie, alături de alte evenimente 
ale acestei luni, la refacerea imaginii sociale sau la salvarea individului de la o cădere 
bruscă şi dureroasă. 

Trecând prin prima decadă a zodiei Rac, Luna împlineşte o cruce cosmică pe semne 
cardinale apropiindu-se de finalul ciclului său (joi trece prin conjuncţia cu Soarele deci 
atinge faza de Lună nouă) şi declanşează o suită de evenimente care vor avea darul de a 
distribui pe două direcţii antagonice intenţiile şi dorinţele individului. Pe de o parte, vom 
găsi trigonul lui Marte cu Jupiter ca fiind creator de valori şi un susţinător al preschimbării 
identităţii prin evoluţie, creştere sociale, reinventare, iar de cealaltă parte avem careul lui 
Marte cu Pluton, cu Marte componentă a crucii cosmice cardinale care va aduce o pierdere, 
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o uitare, o desprindere de ceea ce am iubit mai mult şi am suferit prin nepotrivirea pe care 
am alimentat-o. 

Între acestea, ca fundal, asemenea tranzitului Lunii prin Rac, azi Junon revine din 
mersul retrograd, ajutându-ne printr-o oprire a timpului activ, printr-o revenire absolut 
naturală la tipurile de relaţii care ne sunt potrivite, care se încadrează în destinul personal 
şi care au stat tot timpul în umbra pentru a se ridica pentru a mulţumi şi purifica sufletul şi 
mintea. 

Când Marte şi Jupiter sunt în trigon vitalitatea şi optimismul sunt sporite, se 
consumă multă energie fizică pentru exprimare personală şi prin acestea este valorificat 
talentul organizatoric, spiritul de echipă, competiţia constructivă, relaţiile cu instituţiile 
statului sau chiar acele proiecte la care participă structuri de pe acelaşi nivel din state sau 
regiuni diferite. Chiar dacă această interacţiune duce spre elevare, spre glorie, spre 
ridicarea nivelului sau spre a valorifica un statut, o imagine, nu trebuie să uităm că atât 
Marte cât şi Jupiter sunt la începutul tranzitului lor şi că aceste beneficii, oricât de 
strălucitoare ar fi, oricât de puternice şi îndrăzneţe s-ar dovedi, au o componentă infantilă 
care le poate compromite iremediabil. Această componentă nu constituie condiţia esenţială 
pentru a aduce sau nu în lumea fizică succesul. Beneficiul, norocul, şansa, ridicare sau 
progresul reprezintă beneficii ale acestei zile, însă finalitatea, durabilitatea lor va fi un 
element pe care ziua de azi nu-l poate conţine. 

Când Marte şi Pluton sunt în careu apare ca trăsătură definitorie conflictul între 
dorinţă şi conştiinţă. Ceea ce trebuie să fie înlăturat din minte, corp, suflet, din structura 
afectivă sau din cea mentală are prin acest careu un ultimul episod, o ultimă zvâcnire de 
putere şi dinamică, o ridicare prin oportunitate, dar mai ales prin compromiterea ultimelor 
plăntuţe de curaj şi încredere, a ultimilor fire de moralitate ce vor fi compromise prin idei 
viciate, dogatism, o întunecare asupra căreia nu vom dori niciodată să revenim în mod 
conştient sau declarat. 

Aceste două tendinţe, confirmate de cerul acestei zile, creează un balans interesat 
între reuşită şi eşec, între curaj şi decădere, între moralitate şi viciu. Declicul, elementul 
care va impune o separare a indivizilor ce se vor îndrepta spre o parte sau spre cealaltă lasă 
impresia unei bătălii interne, a unei avide dorinţe de putere din care transpare doar lauda 
de sine şi atitudinea ucigătoare, dispreţul faţă de muncă, puritatea, echilibru sau 
seninătatea. 

Dacă inspiraţia pare să fie singurul element pe care îl vor folosi oamenii pentru a se 
îndrepta spre elementele pozitive ale vieţii, care se va manifesta în prima parte a zilei, 
compromisul, mânia, viciul, indecenţa şi lipsa de rafinament par să acopere întreaga gamă 
de stări sufleteşti, întregul spectru al trăirilor ce vor veni spre noi în a doua parte a zilei. 
Tandemul acestora vor lăsa impresia că evenimentele vin de la sine şi că oamenii nu sunt 
decât nişte instrumente, nişte pioni integraţi în scheme care acţionează de la sine. 

În realitate, aşa cum am văzut şi în cazul săptămânii anterioare, sistemul există 
datorită a ceea ce oamenii, ca individualităţi, emit. Aceasta înseamnă că structura va avea 
calitatea născută din însumarea trăirilor individului şi nu este oportun să ne grăbim să 
considerăm că societatea sau rasa umană este vinovată de ceea ce ni se întâmplă. Prima 
parte a anului a fost marcată de avertismente care ne îndeamnă să fim cumpătaţi şi să ne 
selectăm drastic cercul de colaboratori, de prieteni, să fim selectivi în privinţa idealurilor şi 
să privim reziduurile cu maturitate, cu înţelegere şi puritate. Acum, când Junon revine din 
mersul retrograd, vedem clar că aceste relaţii, prin ceea ce acţionează, duc la o reconstruire 
a societăţi prin muncă, seriozitate sau o decadere prin viciu, superficialitate, minciună şi 
corupţie. 

Prin urmare, ziua de 17 iulie constituie un alt element important al anului 2012. 
Unii, obosiţi de atât de multe elemente importante, practic săptămânal dăm peste o zi de 
acest fel, se vor declara saturaţi de atât de multe elemente pozitive sau de compromisuri şi 
vor prefera o întunecare absurdă a minţii, semn că au cedat în faţa durerii. Viaţa este grea, 
mişcările sociale sunt atât de ample şi de complicate, iar indiferenţa celor care se nasc 
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pentru a decide este atât de mare încât ajungem să nu mai înţelegem de ce trebuie să 
susţinem o societate care se menţine împotriva individului, de ce trebuie să tragem la un 
car încărcat ochi cu birjari alienaţi mintal, care nu ştiu ce caută acolo şi nici în ce constau 
comenzile pe care le urlă din toţi rărunchii. Nu ne referim aici la domeniul politic, o fac 
mult mai bine ziariştii sau analiştii, ci la întregul ansamblu social, cel care parcurge acum o 
predestinare stranie născută din intenţiile oamenilor de a–şi trăi, iniţial, în mod individual 
coşmarurile, apoi în grup aspiraţiile absurde care in timp se vor întoarce împotriva lor cu 
tot arsenalul negativ pe care îl vor găsi  în grup. 

Ceea ce ni se întâmplă azi şi implicit în această perioadă ne invită să ne pregătim să-
i întâmpinăm pe viitorii naufragiaţi, pe cei care nu înţeleg că acum culeg roadele 
clevetirilor vechi în care ei nu erau inclusi ca principali beneficiari, ci ca etape finale într-
un proces de preschimbare a lumii. Ei nu înţeleg că sunt etapa finală într-o lecţie dură de 
istorie la capitolul “Aşa nu!”, ci se văd în postura de victorioşi. 

Atât planul economic, cultural, cât şi cel financiar aduc acestei perioade o notă de 
haos pe care planetele l-au anticipat chiar de la începutul anului de când se anunţau 
unghiuri ample, pe care am încercat să le conturez în analiza aplicată anului 2012. Ceea ce 
se anunţă acum nu împlineşte aspectările pozitive sau negative ale anului, ci constituie 
perioada în care se întâlnesc etapele pozitive, cu cele negative, produse de intenţiile 
personale sau atrase în câmpul personal din lipsă de putere sau indecizie. Ni s-a mai 
întâmplat anul acesta aşa ceva însă, acum, elementul particular vine să ne învăluie 
finalitatea şi să ne păcălească, aşa cum nu s-a mai întâmplat în ultima vreme, cum că 
evenimentele din a doua jumătate a lunii constituie o devenire pozitivă, o preschimbare 
benefică a societăţii, a lumii, o soluţionare, ce-i drept puţin cam dură, a problemelor cu 
care ne confruntăm din noiembrie 2008 de când Saturn şi Uranus şi-au început, în acest 
ciclu, opoziţiile lor malefice. 

Luna în domiciliu, Marte, implicat în aspecte benefice şi malefice, Junon revenind 
din mersul retrograd şi toate acestea pe fundalul încă activ al unghiurilor împlinite 
duminică, 15 iulie marcate de Mercur şi Soare, înseamnă tentaţie exprimată la scena 
deschisă, beneficii majore afişate în mod deschis şi pune bariera pe picior de egalitate cu 
eşecul lamentabil, acela de a vedea minciună şi de a o expune ca pe un adevăr absolut. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne desprinde de superficialitate și 
de a lua evenimentul marcant al zilei de azi (succesul sau eşecul) în sens personal. 
Indiferent de calitatea lui, nu reprezintă decât o etapă finală într-un imens carusel ale cărui 
rădăcini se întind până în noiembrie 2008. Totuşi, un înţelept şi de această dată, ca de 
multe ori în acest an, se va strădui să privească această perioadă cu detaşare şi se va bucura 
dacă va avea de ce, se va întrista dacă viaţa îi va oferi motive, însă nu se va tulbura în 
adâncurile fiinţei pentru că aburii puternici care se ridică sunt doar efectele intermediare 
ale unei explozii, nu şi întruchiparea finală a ciupercii atomice. Până în 2016 vom avea de 
văzut multiple chipuri în fumul ce ne este aruncat în ochi, dar niciunul nu este real. Viaţa 
reprezintă o suită de experienţe asupra cărora ar fi indicat să revenim tot timpul cu drag. 
Când amintirea doare înseamnă că ea a venit deja în prezent şi-l poluează cu trăsături 
nespecifice. Fiţi înţelepţi şi lăsaţi aburii să se ducă singuri în trecut, acolo se vor încuia 
singuri în amintiri şi nu vor mai putea ieşi, pentru a trăi liberi în prezent. 

 
Miercuri, 18 iulie 

Miercuri 18- 7-2012 22:54    Luna(Can) Tri (Sco) Juno 
 
Evenimentele acestei zile sunt mici în comparaţie cu ceea ce a însemnat ziua 

anterioară, însă nu sunt deloc lipsite de importanţă. Azi Luna şi Junon împlinesc un trigon 
activând semnele de apă, sensibilitatea artistică, puterea de a împlini dorinţele celorlalţi, 
abnegaţia şi tenacitatea de a continua un demers, cu toate că semnalele societăţii, 
răspunsul venit din partea unui apropiat par să nu fie cele mai potrivite pentru a ne 
susţine. 
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Prin acest trigon azi se pot consuma evenimente care se continuă, din inerţie, din 
ziua anterioară, dar care se pot evidenţia printr-o trăsătură originală. Oamenii se gândesc 
să-şi îndulcească puţin relaţiile, să-şi împărtăşească impresii pozitive, să se simtă bine, să-
şi declare unii altora susţinerea, dragostea şi afecţiune pentru că nu simt presiuni majore 
venite din parte anturajului, a societăţii. 

Totuşi, nu este oportun să ne gândim că acest caracter benefic ne va ridica spre o 
zonă elevată şi va face în aşa fel încât să lăsăm în urma complicaţiile din ultima perioadă. 
Soarele se află în Rac şi, acum, Luna va parcurge ultimul sector al ciclului pe care îl 
formează cu acesta. Astfel, acum se vor împlini aşteptări pe care le-am avut de-a lungul 
ultimelor 30 zile, în mod selectiv, prin salturi de la un eveniment la altul, prin treceri fără a 
face apel la reguli de acum, la scheme active în prezent. Suita evenimentelor de azi vor lăsa 
impresia tulburărilor, a durerilor fără cauză, a haosului, a stresului cauzat de absenţa unei 
reguli în desfăşurare lor, însă regulile la care se supun evenimentele acum sunt cele care s-
au manifestat în prima parte a anului, cu acelaşi patos, cu aceeaşi intensitate şi cu aceeaşi 
determinare dovedite atunci. 

Prin urmare, azi se consumă evenimente care nu se înscriu în vreo regulă 
cunoscută în ultima vreme. Apelul la valorile morale, la sentiment, la lumină, la înţelegere, 
la maturitate reprezintă un îndemn care ne va complica şi mai mult relaţiile sociale. 
Oamenii se simt atât de siguri pe ceea ce văd, pe ceea ce simţ sau gândesc încât ajung să 
neglijeze conjunctură din prezent. Uită că revenirea de la mersul retrograd a lui Junon face 
apel la o anume dinamică socială ce s-a manifestat în prima parte a anului şi se aruncă în 
evenimentele sociale fără să ştie care sunt regulile jocului.  

Relaţia Lunii cu Junon, privită în mod singular, poate reprezenta un factor de 
stabilitate, un punct de echilibru, însă faptul că regulile după care funcţionează acum 
Junon nu sunt cele care se aplică şi celorlalte planete ne lasă impresia de tulburare de 
conştiinţă, de regret, pas înapoi, punând acest caracter retractil pe seama unei atitudini 
negative, a unei răutăţi care ar putea să vină din parte unui anturaj needucat, negativ, avid 
după putere sau vulgar. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a ne deschide larg 
sufletul, mintea pentru a cuprinde şi integra acele informaţii care se mulează după regulile 
jocului de acum. Orice confuzie, orice depăşire a cadrului în care lucrează Junon (relaţiile) 
acum, orice amestecarea a ceea ce s-a-ntâmplat în prima parte a anului cu direcţiile spre 
care se îndreaptă acum relaţiile în general poate crea confuzii atât de mari încât oamenii să 
pară suciţi la minte, zăpăciţi, uituci, răi sau needucaţi. Ca şi în cazul altor aprecieri, 
sistemul de referinţă trebuie stabilit încă de la început pentru că rezultatul să nu fie alterat. 
Îndeplinind această condiţie totul va merge precis, corect, chiar dacă efortul va fi vizibil. 

 
Joi, 19 iulie 

Joi 19- 7-2012  0:24    Luna(Can) Squ (Lib) Saturn 
Joi 19- 7-2012  1:40    Luna(Can) Sex (Tau) Lilith 
Joi 19- 7-2012  5:54    Mars (Lib) Opp [Ari] Uranus 
Joi 19- 7-2012  7:23     Sun (Can) Con (Can) Luna(New Moon) 
Joi 19- 7-2012 13:12    Luna(Can) --> Leo 
Joi 19- 7-2012 17:37    Luna(Leo) Tri [Sag] Node 

 
Luna nouă de azi ne pune în postura de a deveni creatori de valori, de a ne prinde 

într-o structură nouă, într-o horă în care oamenii îşi spun ce au pe suflet, îşi cer unii altora 
sfaturi, se încred în ceea ce-şi împărtăşesc şi urmăresc să se respecte unii pe alţii. Acest 
fond, cel care se va interpune printre aspectele următoarelor 30 de zile, ne vor mobiliza 
atât de mult convingerile încât derapajele inerente ce apar în situaţiile scăpate de sub 
control vor fi vizibile spre finalul acestei luni însă ele vor fi impregnate de o componentă 
puternic negativă – opoziţia Marte-Uranus, ce se împlineşte azi. 
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Tema Luni noi ne pune însă în gardă cu privire la relaţiile pe care le avem cu statul, 
cu instituţiile administrative, cu liderii de opinie, cu cei care sunt puşi de destin, de 
conjuncturile sociale să cârmuiască destinele celorlalţi. Invitaţia acestui ciclu, deși le poate 
trezi unora zâmbete largi, este spre pace şi înţelegere, spre temperarea pornirilor haotice, 
spre a căuta în interior, într-un suflet umilit şi strivit de suferinţă, motivaţia pentru a lăsa 
trecutul să-şi lingă rănile şi a duce mai departe corabia. Semnul unei evidente modificări 
sociale este pentru următoarele 30 de zile evident. Pe casa demnităţii, Venus şi Jupiter 
strâng rândurile celor nemulţumiţi de condiţia lor intelectuală, de negaţiile care li se aduc 
muncii lor, de nerecunoaşterea efortului sau a originalităţii lor şi doresc să se adâncească 
în mesajul lor social şi în mod scriptic, nu doar verbal. Documentele cu statut oficial, 
scrisorile adresate opiniei publice sau alte dovezi scrise care sunt puse la dispoziţia opiniei 
generale scot dintr-un întuneric dureros, cel indicat pe tema de Mercur retrograd în casă a 
XII-a, o problemă destul de complicată pe care încearcă  să o rezolve aşa. Rezultatul nu va 
fi cel aşteptat, însă în mod clar şi sigur va exista un final pozitiv, unul care lasă o urmă 
benefică a trecerii, una care va încuraja alte grupuri ale căror acţiuni sunt modest plasate 
în fundal. Exemplul pozitiv, cel născut din experienţă, din apelul la umilinţe trecute, dar în 
mod obligatoriu marcate de o înţelepciune de viaţă, de o lecţie, dă evenimentelor un nou 
înţeles. 

Opoziţia Marte-Uranus este însă purtătoarea unui stigmat, al unui semn agresiv 
adâncit în corpul social. Prin acest unghi, care dă putere careului în T cardinal, lumea se 
împarte în tabere, în grupuri şi nu în două, ci în două câte două, fiecare cerându-şi 
drepturile şi fiecare căutând să-şi elaboreze un mesaj cât mai coerent şi mai puternic 
pentru a susţine şi ridica grupul, dar şi a lovi în adversar. 

Ceea ce se consuma ca eveniment şi care este declanşat de Lună nouă din Rac 
poartă mesajul unei încercări majore care doreşte o ajustarea a concepţiei despre lume, 
despre viaţă, o încadrare a noţiunii de prietenie în standarde noi, o desprindere de vechi, 
dar nu în mod declarat. Uranus, atât de puternic axat pe separare de trecut, aflat acum în 
relaţie negativă cu Marte care, în Balanţă, nu va reuşi să înţeleagă rolul pe care îl are în 
societate, ci va instiga la gesturi duplicitare, la conjuncturi despre care se știe că sunt 
orientate spre desprindere, separare, distrugere, vor putea să impună acţiuni care apără 
interesele individului, tradiţia şi valorile naţionale. În realitate, suprapunerea acestui 
aspect malefic peste momentul în care se iniţiază un nou ciclu, aduce acestuia imaginea 
unui buldozer, a unei maşini care sapă un canal nou, pentru a regulariza cursul unui râu, 
motivând iminenta inundaţie. Pe aceste conjuncturi astrale nu se va pune problema 
inundaţiei, însă teama, angoasa, analiza superficială, din prea mare grabă, din viteză, a 
problemei, generează asemenea interpretări. 

 Pentru că lipsa de echilibru este un element definitoriu al acestei zile, perioada, cu 
vârful atins acum, va fi dominată de un dinamism brutal, de accidente, de individualism, 
de o înclinaţie spre a dispreţui armonie, echilibrul, ritmul lent, calmul, liniştea, pacea. 
Oamenii sunt instigaţi la a acţiona într-o direcţie negativă, dizarmonică, poate chiar 
periculoasă. 

Există însă şi o componentă interesantă ce survine în această zi şi pe care puţini vor 
reuşi să o identifice în propria existenţă. Trigonul Lunii cu Capul Dragonului şi implicit 
sextilul cu Coada acestuia, aduc într-o ipostază retrogradă, într-un mers înapoi imaginar, 
ipotetic sau poate chiar concret, prin apelul la situaţii consumate în luna anterioară a 
acestuia un caracter eminamente benefic (Luna mediaza Nodurile pe sensul invers al 
zodiacului). Fie că se împlinesc nişte aşteptări, că se află lucruri noi despre oameni, despre 
cei tineri, despre mersul firesc al lucrurilor, despre ce anume este important de corectat, 
despre cum să folosim o sumă de bani sau ce anume să credem din ceea ce se discută în 
jur, totul va avea un caracter benefic dacă va fi răsturnat, retrograd, întors împotriva 
curentului, pus pe negaţie. 

Prin urmare, ziua de 19 iulie ne aduce zorii unei noi perioade, deschideri speciale 
către două direcţii sau către mai multe, grupate însă două câte două, pentru a ne edifica 
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asupra unor informaţii, asupra unor demersuri sau pentru a împlini o nouă etapă, ce-i 
drept într-un mod cam agresiv, impulsiv sau necuviincios. Evenimentele zilei au menirea 
de a ne impulsiona spre consum, spre risipă, spre a pierde sau a înstrăina obiecte, lucruri 
personale, idei, rezultate ale muncii fără a avea clar în minte perioada utilizării, modul de 
folosire sau chiar intenţia cu care acestea sunt solicitate ori însuşite. 

Dacă la nivelul vieţii personale se încearcă o distorsiune a sentimentelor, mulţi nu 
vor mai şti precis care sunt idealurile personale, care sunt intenţiile grupului, ce este al 
individului şi ce nu, în sfera socială marile evenimente, care nu ies deloc din schema 
trasată din lunile anterioare, cea a modificărilor, a preschimbării valorilor, a reaşezării 
interesului după noi scheme economice sau geografice, componenta acestei zile aduce un 
plus de perturbare acestora şi nu este în mod obligatoriu rău pentru că această distorsiune 
se impune tuturor sistemelor, indiferent de calitatea sau destinaţia lor. 

Azi, Luna, spre final, va trece în Leu şi va încerca să aducă faptelor un rol major, să 
ofere individului senzaţia că participă la evenimente grandioase, fie în plan social, prin 
implicarea în decizii de grup, prin angajarea cu responsabilitate sau determinare în 
evenimente la care participă mulţi oameni, fie, în planul vieţii personale, prin stabilirea 
unor obiective pe termen mediu său lung şi care vor da impresia unei modificări a 
structurii, în direcţia aşezării ei pe un făgaş normal, ponderat, matur, înţelept. 

În realitate, ceea ce aduce ziua este doar o buclă, doar o extensie a traseului general, 
nu o deviere în sine. Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a ne 
îndrepta gândurile asupra conceptului de încredere în sine. Cel care confundă încrederea 
în sine cu tupeul sau cu îndrăzneala are o mare probleme de înţelegere şi azi evenimentele i 
se vor structura pe această direcţie: să înveţe să facă diferenţa dintre încredere în sine şi 
tupeu, dar nu prin fraze, cuvinte, recomandări, ci prin consecinţele faptelor acestora. 

 
 
Vineri, 20 iulie 

Vineri 20- 7-2012  4:21    Luna(Leo) Sex (Gem) Jupiter 
Vineri 20- 7-2012  5:07    Luna(Leo) Tri [Ari] Uranus 
Vineri 20- 7-2012  6:12    Luna(Leo) Sex (Lib) Mars 
Vineri 20- 7-2012 10:33    Luna(Leo) Con [Leo] Mercury 
Vineri 20- 7-2012 18:50    Luna(Leo) Sex (Gem) Venus 

 
Trecerea Lunii în Leu aduce mai multă căldură conjuncturilor sociale, mai multă 

atenţie disponibilităţii de a acţiona şi o mai mare înclinaţie spre acţiuni săvârşite în 
individualitate, în separare sau în izolare. Azi Luna împlineşte cinci aspecte (un sextil cu 
Jupiter, un trigon cu Uranus, un sextil cu Marte, o conjuncţie cu Mercur şi un sextil cu 
Venus). 

Aceste unghiuri, pentru că au printre ele conjuncţia cu Mercur, cel care de câteva 
zile este şi retrograd prin Leu, ne pune în faţa unor decizii stranii. Pe de o parte suntem 
încurajaţi să ne spunem punctul de vedere, iar pe de alta considerăm ca inadecvată această 
situaţie, nepotrivită îndemnului, contextului, poate chiar nivelului de pregătire. A face ceva 
împotriva propriei voinţe reprezintă elementul definitoriu al acestei zile şi factorul cel mai 
greu de controlat. Pe acest fond al solicitării venită din anturaj, de a spune, comenta sau 
săvârşi fapte de o mare însemnătate, Luna devine planeta focar în triunghiul minor pe care 
îl împlineşte cu Jupiter şi Marte. Asta înseamnă că emoţiile, impulsurile sau dorinţele 
personale, așa cum se prezintă ele acum, au o greutate aparte, cu toate că, din afară, ele vor 
părea dispuse să distrugă, să împrăştie, să risipească, să compromită imaginea cuiva, să 
pună la îndoială orice rezultat şi, în felul acesta, să rateze un start important. 

Pe acest fond trigonul Luna-Uranus aduce un plus de încredere oricăror demersuri, 
indiferent de calitatea sau de disponibilitatea lor. Pe această combinaţie se naşte un regret, 
unul periculos care nu se susţine doar pe un eşec, ci şi pe nemulţumire, pe lăcomie. 
Acumularea de valori, de bani, de obiecte este acum centrată pe acel “gând rău”, pe un 
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ghinion, pe un “ceas rău” pe acel "ceva" care constituie elementul care poate distruge 
demersul sau îl poate duce uşor într-un registru nou. Se vor întâmpla toate acestea pentru 
că oamenii se vor simţi azi mai atraşi de plăcerea de a avea, decât de reguli sau de 
moralitate. Perspectiva de a comporta o schimbare din punct de vedere social, la fel ca în 
trecut, însă acum prin mai mult efort personal, prin mai multă muncă, poate promite 
ridicarea dintr-o zonă întunecată a vieţii, dintr-un con de umbră a societăţii şi trecerea 
într-o direcţie care simplifică dinamica dintre dorinţă şi acţiune, dar ajută individul să 
supravieţuiască, să trăiască, să coexiste, poate chiar cu elementul împotriva căruia tocmai 
s-a pronunţat. 

Prin urmare, ziua de 20 iulie ne plasează într-o albie a confuziei greu de perceput 
cu instrumentele proprii. Azi ştim că ne dorim, că intenţionam să obţinem totul cu orice 
preţ un anume element, că ne mobilizăm un volum mare de energie, cunoştinţe, că ne 
amintim de evenimente trecute şi le păstrăm în centrul atenţie chiar dacă ne fac rău, doar 
pentru că prin aceasta avem certitudine că devenim mai buni, că învingem, că ne ridicăm. 
Poate fi o zi a răzbunării, a devierii de la cale, dar şi a adjudecării succesului într-un 
domeniu cunoscut, poate chiar în acelaşi sector de viaţă. 

Azi oamenii se învinuiesc uşor pentru că nu mai au răbdare, pentru că nu se mai 
iubesc, nu se mai iartă, nu se mai curtează, ci devin, unii pentru alţii, obstacole în calea 
unor demersuri absurde. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a ne strădui să fim 
cât mai lucizi cu putinţă. Să nu cădem în capcana fricii de durere pentru că elementul 
evitat azi, în viitor se va întoarce cu o mai mare intensitate şi cu o mai mare lista de 
revendicări. Să lăsăm azi lucrurile aşa cum sunt şi să nu căutăm să schimbăm nimic. 

 
Sâmbătă, 21 iulie 

Sambata 21- 7-2012  6:44    Luna(Leo) Squ (Sco) Juno 
Sambata 21- 7-2012  8:17    Luna(Leo) Sex (Lib) Saturn 
Sambata 21- 7-2012  9:48    Luna(Leo) Squ (Tau) Lilith 
Sambata 21- 7-2012 20:23    Luna(Leo) --> Virgo 

 
Pe ultimul sector al zodiei Leu, Luna împlineşte azi, chiar de dimineaţă, un sextil cu 

Saturn şi două careuri, unul cu Junon şi celălalt cu Lilith, construind un careu în T fix 
menit să contracte dorinţele şi să aducă încrâncenare, mânie, dispreţ, aroganţă şi o anume 
dorinţă de acumulare care zdruncină fiinţa din temelii. Azi suntem invitaţi să facem odine 
în viaţă, să ne explicăm, să punem ideile într-o anume succesiune şi să nu avem voie să 
greşim. Dacă ambiţia de care dăm dovadă este recunoscută drept o calitate a Lunii din Leu, 
relaţia acesteia cu Lilith în Taur şi Junon din Scorpion pune această dorinţă de emancipare 
cu orice preţ pe seama unor pretenţii absurde. În felul acesta, noi înşine ne cerem mai mult 
de la minte, de  la suflet, de la corp, iar celorlalţi le cerem ceea ce nu vor putea nici în 
ruptul capului să ofere. Toate acestea nu construiesc valori, nu-i pun pe oameni în 
echilibru, ci-i pun în conflict, nu-i ajută să-şi înţeleagă rezervele de care dispun, tipul de 
relaţie pe care îl dezvoltă, ci îi umple de mânie, de resentiment şi le exploatează acele 
impulsuri inferioare care îi vor face şi mai recalcitranţi, şi mai egoişti, şi mai prefăcuţi. 

Evident, nu toţi se vor încadra în această direcţie, însă sextilul Lunii cu Saturn pe 
fondul înclinaţiei spre acest comportament sălbatic va ajuta să-şi schimbe tactica, va trece 
prin acumulare de valori în modelare. Acești oameni echilibraţi, care în viaţa lor nu s-au 
luat de nimeni, care nu au avut de obiectat, care nu se implica în divergenţe de opinie sau 
când o fac sunt discreţi, educaţi şi cu măsură, se simt acum îndreptăţiţi să ia taurul de 
coarne şi să-l pună la pământ. Pe acesta îi vom vedea azi cu venele umflate, tropăind şi 
ridicat tonul, criticând sau încercând să pună ordine în locurile dominate de incertitudine 
şi haos. 

Nu este obligatoriu ca încercarea lor să fie soldată cu succes, pentru că acest 
domeniu dacă nu le este specific, dacă nu au mai acţionat în maniera asta este posibil ca 
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forţa de reacţiune să fie atât de mare încât dezamăgirea să le fie şi mai intensă. Implicarea 
lui Saturn în acest complex de factori cere necesitatea unei experienţe şi pune drept 
condiţie a succesul această cunoaştere prin experimentare pe care, ca un paradox, cei care 
intervin acum, nu prea o deţin. Rezultatul va face din această zi una dominată de 
contradicţii, de nepotriviri de caracter, de reproşuri şi de dezamăgiri. 

Prin urmare, 21 iulie este o zi în care ne curtează succesul, forţa, deschiderea, 
experimentarea, dar într-un alt registru decât cel în care am fi capabil de asemenea 
rezultate. Unii vor fi aşadar în posturi noi sau se pun singuri în roluri care le vor complica 
viaţa, tulbura existenţa, scoate în evidenţă defecte pe care le-ar fi ţinut mult timp ascunse 
sau nu le-ar fi afişat în modul acesta. 

Pentru unii, însă, ziua de 21 iulie va fi o zi de deschidere, de ridicare a câmpului 
conştiinţei, de implicarea în acţiuni asupra cărora nu s-ar fi aplecat decât prin condiţionare 
sau efort sistematic din partea unei forţe exterioare. Dintre toate acestea, Junon, Saturn şi 
Lilith, protagoniştii conjuncturilor astrale de azi lăsa impresia că dinamica motivată de 
dorinţa de schimbare nu duce decât la dispute şi controverse. Într-un mod neadecvat azi 
sunt invocate cu titlul de replică evenimente care nu fac parte din sfera de acţiune a 
individului, care nu i-au aparţinut şi care nu au cu acesta niciun fel de legătură. Aşadar, cu 
titlul de comparaţie azi oamenii vor transforma părerile personale în adevărate proiecţii. 

Recomandarea pentru această zi va fi aceea de a cere oamenilor ceea ce ştiu mai 
bine să facă, ceea ce vor să facă şi a nu complica argumentul, soluţia sau ajutorul oferit. 
Lăsaţi azi ca totul să fie simplu şi uşor de distribuit. 

 
Duminică, 22 iulie 

Duminica 22- 7-2012  0:25    Luna(Vir) Squ [Sag] Node 
Duminica 22- 7-2012  1:04    Luna(Vir) Opp [Pis] Neptune 
Duminica 22- 7-2012  7:03 Jupiter (Gem) Sex [Ari] Uranus 
Duminica 22- 7-2012 10:13    Luna(Vir) Tri [Cap] Pluto 
Duminica 22- 7-2012 11:43    Luna(Vir) Squ (Gem) Jupiter 
Duminica 22- 7-2012 12:35    Luna(Vir) Opp [Pis] Chiron 
Duminica 22- 7-2012 13:00     Sun (Can) --> Leo 
Duminica 22- 7-2012 13:54 Mercury [Leo] Sex (Lib) Mars 

 
Azi Soarele va trece în Leu, însă până la ora 13 cand se va produce acest eveniment 

el va fi pe ultimul grad al zodiei Rac (anaretic) amplificând teamă de necunsocut, de soluţii 
îndreptate impotrova individului, de a nu avea loc în lume, printre oameni, de a pierde cele 
mai valoroase elemente asupra căruia s-a muncit, dar şi de a primi din partea vieţii 
singurătatea ca soluţie împotriva tuturor dramelor pe care le invocăm. Pe aceste fond, 
Luna va face un careul la Nodurile sale aducând acelora stări sufleteşti neplăcute, 
dureroase, triste, o tăcere sinistra din partea celor care trebuie să ofere o soluţie, care 
trebuie să susţină prin exprimare liberă, printr-un ajutor material, prin susţinere socială. 

Pe lângă mesajul luminariilor, care se adresează mai curând vieţii private, 
dimensiunea socială a existenţei se va desfăşura pe baza a două sextile: Jupiter-Uranus şi 
respectiv Mercur-Marte. Dacă pe de o parte sextilul lui Jupiter cu Uranus reprezintă un 
element al unei configuraţii numită Aripi de pasăre, Mercur în sextil cu Marte reprezintă 
de fapt un detaliu al unei configuraţii numită Vapor cu pânze, care transformă planeta 
Pluton în focar. 

Întregul ansamblu reprezintă o fuziune de forţe pe care o tot aşteptăm de la 
începutul anului şi mulţi au fost curioşi ce fel de evenimente vor fi în stare să construim 
prin acest crescendo astral. Aruncând o privire critică asupra planului social, exemplul 
indecenţei şi a subminării, a manipulării folosind mijloacele politice pentru a ridica preţul 
produselor, a spori stresul individului, a menţine la cote înalte nesiguranţa zilei de mâine 
ș.a.m.d. înţelegem că această combinaţie de forţe astrale se manifestă în aspectul ei negativ 
şi că trezirea conştiinţei naţionale, cea care poate aduce schimbări importante de optică 
prin relaţia lui Pluton cu Uranus, devine, în această perioadă, un fel de risipă a agoniselii 
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de o viaţă pe mofturile unor indivizi care refuză să se desprindă de ceea ce au hrănit cu ani 
în urmă. 

Evident, nimeni nu este obligat să facă ceva, însă legea compensaţie va face ca orice 
acţiune să aibă reacţiune şi că acţiunea negativă din această perioadă va aduce acestor 
indivizi o cădere în gol pe care nu o vor mai putea compensa. De la începutul anului a fost 
o perioadă de pregătire, acum este perioada de acţiune (iunie – septembrie între cele două 
careuri Pluton-Uranus) şi este mult mai greşită revolta de  acum decât a fost ea de la 
începutul anului până acum. 

Mesajul astral, selectat pe dinamica şi cursul pe care oamenii şi l-au ales aduce azi o 
fuziune a energiilor pe ideea de refuz. Astfel, se refuză confruntarea, adevărul, justa 
apreciere, se refuză acceptarea unui anumit compromis şi se dezlănţuie un orgoliu menit să 
producă schimbare prin rupere, fragmentare, dizolvare. Acesta este mesajul lui Uranus de 
la începutul anului, însă, Pluton, prin apelul său la experienţa înaintaşilor putea nuanţa 
mişcările sociale pentru a obţine acelaşi efect însă prin alte mijloace. Acum nu vor mai 
conta mijloacele, unele dintre ele vor fi chiar grosolane, abjecte. 

Mesajul acestei luni, prezentat în modul sintetic în “2012 – un an al extremelor” 
devine azi şi implicit în această săptămână mult mai vizibil, mult mai clar. Din afirmaţii şi 
negaţii cei care doresc să afle adevărul vor reuşi să citească în evenimentele sociale 
regresul, apropierea de trecut, chiar reiterarea trecutului într-o cascadă de acţiuni care nu 
se susţin pe cinste sau omenie, ci pe jurăminte false, indecenţă, obsesia puterii. 

Prin urmare, 22 iulie devine o zi a confirmărilor de care nu mai era nevoie. În 
cadrul personal, această zi vine cu aspiraţii neobişnuite. Azi ne vom simţi ca şi cum intrăm 
într-un nou ciclul al vieţii, într-o nouă perioadă, suntem mai puternici, mai echilibraţi, mai 
determinaţi să îndeplinim anumite sarcini şi să schimbăm ordinea acţiunilor cu o mare 
rapiditate. Azi vom trece de la deziluzie la extaz, de la comunicare la muţenie, de la 
oboseală la vitalitate în intervale scurte de timp şi, evident, pentru o miză destul de mare. 
Azi nu se va pune amprenta pe vorbe, ci pe finalitatea sa, nu pe mesaj, ci pe atitudine, de 
parcă energia, voinţa şi toate acestea care sunt în spatele mesajului reprezintă adevărata 
garanţie, chiar și atunci când aceasta implică efectuarea unei tranzacţii, semnarea unor 
contracte, întocmirea unui act sau comunicarea în scris a unor informaţii. 

Totuşi, dimensiunea socială a acestor conjuncturi astrale ne promite o ridicare a 
nivelului social, doar dacă îndeplinim anumite condiţii. Azi condiţiile sunt complicate, greu 
de înţeles şi aproape imposibil de îndeplinit. Tocmai de aceea apelul la trecut, la scheme 
folosite şi verificate deja vor fi soluţiile pe care le vom prefera acum şi nu instrumentele le 
care vor face apel din disperare. Am fost educaţi să lucrăm într-un anumit registru, iar 
explozia predispusă de astre nu ne va scoate din casă pentru a fi spectatorii unei explozii 
solare, ci ne-o va oferi cu generozitate în cadrul strâmt al unei sufragerii sau al unei 
bibliotecii. 

În mod firesc, combinaţia acestora ar fi trebuit să ne scoată din cadrul general al 
vieţii obişnuite, însă ataşamentul, atracţia către trecut, deci caracterul retractil ne va face 
să fim reticenţi faţă de nou, faţă de expansiunea conştiinţei, părăsirea cadrului în care 
trăim pentru a ne găsi un alt loc, mult mai mare, mult mai generos. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne dedica timpul sufletului. Acolo 
spaţiul energiilor ne îngrădeşte mai puţin şi orice explozie de forţe, dacă nu este centrată 
pe egoism, malefic, devine un propulsor spre un alt nivel al conştiinţei, un vehicul care ne 
duce spre evoluţie.  

 
 

 
 
 
 
 



Fii în profunzime!     A NUL 2012 – ANALIZA ASUPRA TRANZITELOR  
 

© Gheorghi ţă Coşer, 2012 354

 

Săptămâna 23 - 29 iulie 2012 

 
Săptămâna 23-29 iulie 2012 nu este abundentă în evenimente astrale, evidenţiind 

mai mult aspectele pe care le realizează Soarele, Jupiter şi Mercur, cu un vârf spre finalul 
săptămânii pe conjuncţie dintre Soare şi Mercur care, de această dată, nu mai are 
conotaţiile benefice pe care le tot aşteptam şi pe care le invocam de fiecare dată când cele 
două planete se întâlnesc în acest unghi.  

Dacă ziua de marţi, 24 iulie, se dovedeşte a fi complicată prin careul pe care Jupiter 
şi Chiron îl împlinesc, ziua de 28 iulie, în prima zi de Săgetător (Luna în Săgetător) 
reuşeşte să dea peste cap etalonul pe care ni-l stabilim la începutul săptămânii şi să 
reconfigureze întreaga schemă de acţiune prin nişte detalii pe care nu doar în această 
săptămână nu le-a luat în considerare, ci pe care le-am ignorat de la începutul anului până 
acum. Ziua de miercuri, Mercur şi Uranus, ambele aflate în mers retrograd, împlinesc un 
trigon şi asta înseamnă întoarcere în trecut pentru a repara, pentru a corecta un mesaj, 
pentru a descoperi un element special, neobişnuit pe care nu l-am luat în considerare, 
atunci când s-a consumat evenimentul (la începutul lunii iulie) şi pe care îl aducem în 
prezent cu gândul de a-i oferi un nou statut. 

Această săptămână nu oferă puterea de integrare, de reintegrare, nu oferă nici 
măcar un plus de vitalitate, pentru a compensa dramele afective sau sociale la care vom lua 
parte. Această săptămână nu încheie un ciclu major, ci face parte din acea perioadă de 
tranziţie pe care societatea noastră o parcurge acum. În ziua de sâmbătă, 28 iulie, Luna şi 
Capul Dragonului se întâlnesc într-o conjuncţie şi asta înseamnă iniţierea unui nou ciclu 
draconitic, adică noi speranţe şi noi idealuri de viaţă, o căutare a unor noi ţinte, iar unii se 
vor îndrepta spre noi zone, spre alte localităţi, spre alte domenii, îşi vor schimba opţiunea, 
se vor răzgândi în privinţa alegerile pe care le-au făcut până acum şi pentru care s-au 
pregătit atât de mult. Asta înseamnă că întreaga săptămână aduce multă confuzie, mesaje 
complicate, duplicitate, tendenţioase, fără finalitate. Dacă ar fi să ne aşteptăm de la această 
săptămână la anumite soluţii, în cazul în care avem ceva programat acum, ea va dezamăgi 
în egală măsură ambele părţi implicate. Pe de o parte, va dezamăgi pentru că informaţia nu 
are un caracter stabil şi decisiv, iar pe de alta rezultatul pare să smulgă din trecut un 
conflict sau o informaţie ascunsă cu grijă pentru a o valorifica acum şi indiferent de 
calitatea celor două analizarea ei sau lansarea ei către opinia publică duce la o nouă serie 
de conflicte. 

Mercur se pare că este o planetă importantă în această săptămână şi fiind retrograd 
în Leu, această importanţă va fi folosită în mod negativ, tendenţios, agresiv, egoist şi va 
avea darul de a nemulţumi pe toată lumea. 

Avertismentul acestei săptămâni stă mai mult într-o invitaţie: invitaţia la 
reculegere. Cel mai potrivit ar fi ca în fiecare zi din această săptămână să ne rezervăm 
măcar jumătate de oră pentru reculegere, în special seara, după ce s-au consumat o mare 
parte din evenimentele zilei, pentru a ne desprinde de drama pe care o conţin, de 
caracterul lor iluzoriu, de tendinţele duplicitare ale acestora şi de a rămâne noi înşine, 
pentru că nimic din ceea ce se întâmplă în această săptămâna nu pare să ne ajute în a 
evolua, nici individual şi nici social. Cu cât aprofundăm această idee cu atât înţelegem mai 
mult că nemulţumirea îşi găseşte mai uşor joc în suflet şi drama creşte pe cât de repede se 
va extinde nemulţumirea. Asta înseamnă că îndemnul acestei săptămâni trebuie luat în 
serios pentru a rămâne în sfera înţelegerii. De-a lungul verii vom avea de multe ori nevoie 
de acest gen de înţelegere şi de fiecare dată va fi nevoie să facem trimitere la ceea ce am 
înţeles, la ceea ce am iertat, la ceea ce am acceptat sau depăşit în această săptămână. 

 



2012 – ANALIZA ASUPRA TRANZITELOR                     Fii în profunzime!  

 © Gheorghi ţă Coşer, 2012 355 

Luni, 23 iulie 
Luni 23- 7-2012  3:43    Luna(Vir) Squ (Gem) Venus 
Luni 23- 7-2012 12:30    Luna(Vir) Sex (Sco) Juno 
Luni 23- 7-2012 15:48    Luna(Vir) Tri (Tau) Lilith 

 
Chiar de la începutul săptămânii ne încearcă o puternică dorinţă, aceea care ne pune 

în valoare o calitate, un ideal, de a construi o relaţie pe care am încadrat-o până acum în 
categoria rezervei, fricii, reţinerii. Luna în Fecioara ne va vorbi azi despre frică, despre 
înţelegeri deficitare aplicate mesajului social, despre nepotriviri de caracter afişate pe 
terenul replicilor sau disputelor intelectuale într-un cadru care impune frământare şi 
angoasă. Fie că ne referim la educaţie sau comerţ, la sectorul medical sau la cel spiritual, 
frica de a nu împlini un standard, de a nu sincroniza necesitatea și ambiţia face azi corpul 
să tremure, să fie traversat de fiori reci. 

Când Luna şi Venus sunt în careu, dar mai ales când acest unghi se împlineşte 
noaptea, oamenii doresc să-şi schimbe unii altor regulile interacţiunilor, fără ca ei înşişi să 
facă dovada celei mai mici clemenţe faţă de anturaj. Critica nejustificată, frustrările 
ascunse în spatele unor fapte cu caracter îndoielnic ne ajută să depăşim momentele de 
tensiune maximă pe care această zi ni le aduce. Unii vor prefera să lase mâinile să lucreze 
singure, să se implice în acţiuni sociale, în fapte cu caracter stereotipic, însă această 
manieră nu este decât începutul unei conştientizări mai ample aceea că problemele care 
stresează se poate ramifica, se poate extinde, se poate răsfira până în alte sectoare asupra 
cărora azi, pe acest context astral, nu se pot soluţiona. 

În a doua parte a zilei, când Luna va împlini un sextil cu Junon şi un trigon cu Lilith, 
devenind planetă mediatoare opoziţia Junon-Lilith, soluţiile vor fi mult mai uşor de 
cuprins, însă la fel de imposibil de pus în aplicare. Se pare că ziua de 23 iulie ne pune în 
faţa unei problematici dificil de înţeles cu cele câteva instrumente pe care le avem la 
dispoziţie: spaţiu. Nu dispunem de spaţiul necesar şi deci nici desfăşurarea lor nu este cea 
potrivită, iar această construcţie ne aduce într-o ipostază complicată, aceea de a înţelege, 
dar de a nu putea explica, de a vedea şi de a nu putea exprima cu alte înţelesuri ceea ce este 
perceput. 

Prin urmare, ziua este plină de contradicţii, de neputinţe, de dureri, de ajustări 
aplicate metodelor de lucru, de paşi făcuţi spre o înţelegere care azi este doar simulată. 
Niciuna dintre cele două părţi nu ştie dacă poate să depăşească momentul de impas, 
niciuna nu dispune acum de mijloacele necesare pentru a o depăşi pe cealaltă, date fiind 
complicaţiile sociale, condiţionările impuse de noile tipuri de relaţii şi noile instrumente de 
observaţie cu care vor lucra. 

Lista complicaţiilor se va acutiza în a doua parte a zilei atunci când acestea devin 
mai clar conturate în cadrul social, mai uşor de perceput de individ şi iminenta împlinire 
pare să se depărteze tot mai mult spre linia orizontului. Unii vor încerca să compenseze 
neajunsul de acum cu declaraţii şi soluţii care nu sunt întocmai corecte, adică vor încerca 
să cumpere oamenii, situaţiile, să stabilească preţul corect pentru vorbe, întâlniri, gesturi şi 
să compenseze imensul deficit de realitate cu care se confruntă azi. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi şi iluzia şi realitatea în mod 
egal şi de a accepta ca azi multe dintre cele pe care dorim să le facem sau să le vedem 
împlinite nu se pot finaliza. Deşi vom gândi că spaţiul este marea problemă a zilei, în 
realitate timpul este cel care nu pare încăpător pentru cât de multe ne dorim azi. 
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Marţi, 24 iulie 
Marti 24- 7-2012  1:37    Luna(Vir) --> Libra 
Marti 24- 7-2012  4:22     Sun (Leo) Sex (Lib) Moon 
Marti 24- 7-2012  5:20    Luna(Lib) Sex [Sag] Node 
Marti 24- 7-2012 14:58    Luna(Lib) Squ [Cap] Pluto 
Marti 24- 7-2012 16:08 Jupiter (Gem) Squ [Pis] Chiron 
Marti 24- 7-2012 16:25    Luna(Lib) Opp [Ari] Uranus 
Marti 24- 7-2012 17:14    Luna(Lib) Tri (Gem) Jupiter 
Marti 24- 7-2012 17:32    Luna(Lib) Sex [Leo] Mercury 
Marti 24- 7-2012 17:33     Sun (Leo) Tri [Sag] Node 
Marti 24- 7-2012 22:08    Luna(Lib) Con (Lib) Mars 
Marti 24- 7-2012 22:14 Mercury [Leo] Sex (Gem) Jupiter 

 
La fel cum s-a-ntâmplat duminică, Jupiter şi Mercur îşi dau mâna pentru a construi 

ceva neobişnuit, pentru a duce mai departe un mesaj, pentru a stabili noi reguli de 
relaţionare sau pentru a continua, într-un alt registru, ceea ce finalul săptămânii anterioare 
anunţa drept dificil, complicat sau, în anumite cazuri, catastrofal. 

În prima zi de Balanţă (Luna în Balanţă), oamenii se vor simţi mult mai degajaţi, 
atinşi de sensibilitate, părtinitori în ceea ce privesc problemele personale, dar total 
indiferenţi faţă de suferinţele şi dificultăţile pe care le parcurg ceilalţi. Pare să fie un nou 
suflu, pare să ne cuprindă un nou elan, o nouă deschidere a vieţii, o nouă formă de 
comunicare şi, pe baza acestor impresii, mulţi se vor vedea în posturi pe care nu le merită. 
Nu trebuie să neglijăm faptul că Soarele în domiciliul său (Leu) şi Lună în semnul căderii 
Soarelui (Balanţă) ne vor pune în situaţia de a încerca, experimenta, tatona zone vechi într-
o totală uitare. Aşadar, elementul noutate este unul cât se poate de subiectiv, adică o 
reîntâlnire a vechiului uitat. 

Tot săptămâna trecută, dar joi, invocam motivul elementului benefic adus în 
prezent prin atitudine retrogradă, prin privire exclusiv spre trecut, spre fapte care nu mai 
pot fi modificate, invocând ca pattern astral sextilul Lunii cu Coada Dragonului, dar şi 
conjuncţia dintre luminarii. Acest lucru se consumă acum din nou, pentru că azi Soarele, 
aflat joi, 19 iulie în aplicaţie la sextilul cu Coada Dragonului, face acum un schimb 
interesant de mesaje peste timp cu acest element astral prin împlinirea sextilului la grad 
perfect la ora 17:33, deci preluând ştafeta de la Lună. De o parte şi de alta, ca reper 
temporar, se află careul lui Jupiter cu Chiron şi respectiv sextilul lui Mercur cu Jupiter. 
Cele două elemente, retrogradarea ca reper impus de luminarii (după modelul pe care l-am 
parcurs în ziua de 19 iulie) şi relaţiile dintre Mercur şi Jupiter, implicând aici şi asteroidul 
spiritualităţii (Chiron), pe fondul uşor confuz al trecerii Lunii prin primul segment al 
zodiei Balanţă, aduc zilei de 24 iulie o greutate aparte. 

Doar în aparenţă 24 iulie va semăna cu 23 iulie, pentru că, aşa după cum înţelegem 
din construirea unghiurilor, apelul ne întoarce la evenimentele săptămânii anterioare, la 
discuţiile şi întâmplările care s-au consumat atunci, la bucuriile şi necazurile care ne-au 
invadat anterior. Însă, azi, nu mai putem să invocăm caracterul inopinat a evenimentelor, 
aşa cum s-a-ntâmplat săptămâna anterioară, ci va trebui să acceptăm o sancţiune, o 
tristeţe, o supărare, o nemulţumire sau o critică pentru că ea va veni pe fondul unei 
impresii acumulate de la începutul anului 2012. 

Lezarea lui Jupiter de către înţeleptul Chiron înseamnă şi lezarea dreptăţii prin 
dreptatea însăşi, adică invocarea adevărului personal ca pe un etalon, ca pe un element de 
referinţă. Adevărul personal, experienţa personală, suita de impresii şi observaţii pe care 
un individ urmăreşte să le pună pe seama celorlalţi ne aduce în posturi delicate, unele 
dintre ele penibile, în care ambele părţi să aibă dreptate în cazul particular pe care-l 
invocă, dar niciuna dintre ele să nu susţină adevărul atunci când se raportează la prezent. 

Prin urmare, ziua de 24 iulie ne aduce în faţa unor situaţii pe care vom prefera să 
le vedem în aspectul lor dulce, plăcut, încurajator, însă realitatea este foarte mult diferită 
de imaginea pe care acestea ne-o construiesc. După dispunerea planetelor de azi, orice 
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idee, orice satisfacţie, orice îndemn dacă vine spre noi cu bucurie şi încântare înseamnă 
subiectivism. Dacă sextilul dintre luminarii ar trebui să ne ajute, atunci să ne amintim că 
mesajul Soarelui este îndreptat spre trecut şi astfel vom înţelege care este calitatea voinţei, 
a expansiunii, ce ne animă, care este elementul care ne alimentează vitalitatea şi dorinţa de 
acţiona şi trăi. De partea cealaltă, în relaţiile sociale, orice tip de conjunctură se va lovi de 
aceeaşi tendinţă de a duce resentimentele şi agresiunea în prezent, de a înmulţi eroarea şi 
răutatea, de a transforma înţelegerea dintre oameni în prefăcătorie, pentru că Jupiter 
(dreptatea şi adevărul) în relaţia cu Chiron are de înfruntat retrogradarea acestuia, iar în 
relaţia cu Mercur, se loveşte de retrogradarea lui, deci în orice postura s-ar afla azi, 
lucrurile se vor dovedi altfel decât par a fi. 

Pentru cei care doresc să-şi schimbe calitatea vieţii, să se ridice deasupra condiţiei 
pe care o au, această complicaţie le aduce în faţă o suită de încercări pe care sunt bucuroşi 
să le soluţioneze. În felul acesta, vor fi încântaţi să discute despre neînţelegeri din trecut, să 
înapoieze un obiect pe care îl împrumutase de mult, să ajute, ca o compensaţie, un 
apropiat aşa cum la rândul lor au fost ajutaţi sau să vină cu o compensaţie în viaţa 
personală cum nu au avut ocazia în ultima vreme, deşi şi-au dorit. În aparenţă (pentru că 
multe se vor desfăşura după acest îndemn), e vorba despre lucruri şi situaţii banale pentru 
cel care le face, însă foarte importante pentru cel care le primeşte. 

Tocmai de aceea, recomandarea pentru această zi este aceea de a ne ridica deasupra 
condiţie pe care o avem prin fapte bune, nu după cum gândim în acest moment, nu după 
calitatea de “bun” pe care o gândim cu informaţiile de acum, ci după cum ne este cerută 
din anturaj. 

 
Miercuri, 25 iulie 

Miercuri 25- 7-2012 10:55    Luna(Lib) Tri (Gem) Venus 
Miercuri 25- 7-2012 16:26 Mercury [Leo] Tri [Ari] Uranus 
Miercuri 25- 7-2012 18:22    Luna(Lib) Con (Lib) Saturn 

 
În a doua zi de Balanţă (Lună în Balanţă), Mercur şi Uranus se întâlnesc într-un 

trigon aducând în ziua anterioară interesul şi atitudinea duplicitară. Azi oamenii vor 
încerca să repare ceea ce ziua de ieri a stricat prin nesincronizare, dar nu prin a face un pas 
înainte, nu prin a descoperi adevăruri care sunt ascunse ori pentru a demonstra o abilitate, 
alta decât cea care îl defineşte pe cel în cauză, ci prin atragerea în sfera persoanală a unor 
impresii mai vechi, prin rediscutarea unor proiecte, prin întoarcerea la fapte ale trecutului 
cu cele mai bune intenţii şi, deci, cu aşteptări mari în ceea ce privesc rezultatele. 

25 iulie ne aduce din nou în discuţie ideea de muncă, de efort susţinut pentru 
obţinerea unui beneficiu. Dacă, în general, acest efort este îndreptat spre un final plasat în 
viitorul mai mult sau mai puţin apropiat, relaţia dintre două planete retrograde care, 
culmea, mai sunt şi surori, ne va îndemna să aducem discuţia în cele mai ascunse şi dificile 
locuri ale relaţiilor. Aşa cum vom proceda azi, procedează oamenii când sunt singuri sau 
încolţiţi, atunci când simt că pământul le fuge de sub picioare şi este nevoie de o puternică 
mobilizare pentru a se ridica. Judecând după tendinţa vibraţiei astrale de azi, după atracţia 
către trecut, după faptul că impresii din anturaj sunt prea alarmante sau înţelese greşit 
puterea de a ne ridica dintr-o adâncitură, dintr-un gol, de a ieşi dintr-un impas ne pune în 
mişcare mecanisme complicate, cele pe care, în general, le ignorăm pentru că le încadrăm 
în categoria “momente de panică”. 

Fiind încadrată de trigonul Luna-Venus şi conjuncţia Luna-Saturn, trigonul Mercur-
Uranus poate însemna şi o gândire răsturnată de sentiment, de reguli, complicată de 
acestea şi pusă la grea încercare invocându-se faptul că se încearcă o soluţionare a unei 
probleme cu instrumente complet diferite, ca şi cum s-ar duce cineva la un examen scris 
doar cu creionul dermatograf, ori la un concurs de deltaplane cu laptopul. Mijlocul în sine 
este verificat în privinţa randamentului, însă contextul în care este folosit acum nu-l ajută, 
îl încurcă sau stârneşte o veselie generale de cât ridicol poate conţine. 
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Prin urmare, ziua de 25 iulie reprezintă momentul în care oamenii iau decizii 
importante pentru ei şi noutatea nu constă în a hotărî, pentru că acest lucru se petrece 
zilnic, ci în faptul că ele sunt luate pe resentiment şi pe o stare de saţietate ce nu mai poate 
fi suportată. Resentimentul va fi manifestat printr-o puternică originalitate, într-un mod 
rapid, dinamic prin care evenimentele vor fi cântărite prea mult sau direcţionate spre a 
obţine efecte imediate. Elementul imprevizibil al acestei zile va avea azi fie o componentă 
afectivă puternică, atunci când se consuma în prima parte a zilei, fie una organizatorică, 
administrativă sau ideologica, dacă se va manifesta în a doua parte a zilei. 

Ceea ce este interesant la această situaţie vine din faptul că aceste două componente 
(afectivă şi ideologică) vor face un tandem interesant în această zi. Fie se vor rosti 
jurăminte cu o tărie şi o insistenţă impresionante, fie se va căuta să se ascundă adevărul în 
spatele unor trăiri afişate cu multă minuţiozitate, în aşteptarea unor momente potrivite 
pentru a obţine maximum de efect cu minimum de efort. Aceste momente, după cum le 
gândim şi le solicităm cu mintea azi nu vor veni niciodată. Tocmai de aceea recomandarea 
este aceea de a folosi forţa trecutului pentru a ne aminti ceea ce nu a fost corect, de a ne 
recupera energia de acolo, de a ne desprinde de toate aceste resentimente şi a decide pe 
mai departe într-o totală detaşare, nu pe baza acelor impulsuri. 

 
Joi, 26 iulie 

Joi 26- 7-2012  5:28    Luna(Lib) --> Scorpio 
Joi 26- 7-2012  9:45    Luna(Sco) Tri [Pis] Neptune 
Joi 26- 7-2012 11:55     Sun (Leo) Squ (Sco) Luna(Half Moon) 
Joi 26- 7-2012 18:27    Luna(Sco) Sex [Cap] Pluto 
Joi 26- 7-2012 18:37    Luna(Sco) Squ [Leo] Mercury 
Joi 26- 7-2012 20:36    Luna(Sco) Tri [Pis] Chiron 

 
Lăsând în urmă două zile de confuzii, de complicaţii de natură comportamentală, de 

indecizii, fie aplicate propriilor planuri de viitor, fie în proiecte ale căror rezultate vizau 
grupuri de persoane, nu interesul individual, Luna trece azi în Scorpion, semnul căderii 
sale. Până seara, va împlini cinci aspecte: trigon cu Neptun, careu cu Soarele, sextil cu 
Pluton, careul cu Mercur şi trigon cu Chiron. Ceea ce va reuşi Luna azi, nu va fi, însă, o 
revenire la seriozitate, la spiritul practic sau la consecvenţă, ci o modificare a strategiei de 
lucru, ca atunci când, din raţionamente ce ţin de pretenţiile sau tabieturile cuiva, o anume 
persoană este schimbată, înlocuită din echipa de proiect, fără a i se comunica motivul pe 
baza căruia s-a luat această decizie. 

Când Luna se află în Scorpion sunt arhicunoscute crizele de identitate, ipostazele ce 
pot fi greu sondate, care nu pot fi analizate sau încadrate în reguli, scheme, procese, 
mecanisme, pentru că sunt intens protejate şi menţinute cu o perseverenţă demnă de 
admirat. Dacă în orice altă poziţie a Lunii, într-o altă zodie fixă (Taur, Leu sau Vărsător) ea 
se poate exprima, îşi poate împărtăşi temerile sau bucuriile în raport cu celelalte 
evenimente pe care nu le determină, dar cu care interacţionează, în Scorpion schimbul de 
cuvinte, energie, valori, mesaje este controlat de dorinţa de putere sau de aceea de a 
coordona activitatea cuiva, de a conduce evenimentele unui demers, după bunul plac, spre 
finalitate. 

Indiferent de poziţia ei în temă natală, azi Luna ne va face misterioşi, calculaţi, dar 
puţin egoişti (pe unii puţin mai mult), având la bază o motivaţie pe care vom refuza să o 
împărtăşim. Există o reţinere, o fora care contractă, ascunde sau îndreaptă spre un alt 
domeniu ceea ce ar fi trebuit să fie evident, iar aceste lucru nu vor rezolva ceea ce ziua de 
ieri a încurajat spre ignorare, ci va aduce şi mai multă bulversare. Din exterior întregul 
tablou va apărea ca o acţiune săvârşită în mare viteză pentru a compensa un timp pierdut, 
pentru a recupera un deficit, pentru a convinge o persoană sau un grup referitoare la o 
nevoie personală, la o realizare sau în legătură cu acceptarea unei idei exprimată în formă 
scrisă care va rămâne în timp ca proba a exprimării sau a parcurgerii unei anumite etape. 
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Prin urmare, ziua de 26 iulie ne va lăsa impresia că se plătesc nişte poliţe, ca 
oamenii caută, prin ceea ce simt, gândesc şi fac să se răzbune, să se jignească, să se 
comporte necuviincios unii faţă de alţii pentru a-şi dovedi superioritatea, puterea sau 
pentru a-şi ascunde foarte bine slăbiciunile. Vibraţiile Lunii în Scorpion sunt atât de 
dificile încât orice element pe care încercam să-l vindecăm, să-l soluţionăm sau să-l 
anulăm, atunci când se dovedeşte neconform cu ceea ce ne-am stabilit, va atrage după el o 
altă complicaţie, poate una şi mai mare sau şi mai dificil de rezolvat încât ramificaţiile se 
întind foarte mult în timp, dar şi în profunzime. Înţelegem de aici, ca ziua ne aduce în faţa 
unor probleme cu adevărat serioase. Ceea ce vedem la alţii nu luăm atât de mult în 
considerare, însă ceea ce simţim, gândim sau facem reprezintă pentru propria persoană un 
element de maximă urgenţă.  

În afară de careul cu Soarele, luna azi împlineşte aspecte numai cu planete 
retrograde, ceea ce este uşor de înţeles pentru oricine deţine cunoştinţe minime de 
astrologie că există o forţă de grup, de coerciţie care ne aduce în faţă probleme pe care nu 
am putut să le soluţionăm anterior. Ceea ce va fi dificil azi vine exact din forţa de coeziune, 
din această rezonanţă negativă, acea “înţelegere la rău” cum se spune în popor, care aduce 
un grad ridicat de dificultate acestor situaţii. 

Cei care iau în uşor ceea ce li se întâmplă gândind că, de vreme ce recunosc 
probleme pentru că nu sunt noi (retrogradarea arata în primul rând reeditare) pot face 
faţă, de fapt nu iau în calcul că nu se confruntă cu o singură problemă, ci cu mai multe. 
Pentru că azi se pot acutiza dificultăţile de limbaj, de înţelegere, durerile reumatice, 
neputinţa de a ierta, accepta sau depăşi o situaţie conflictuală recomandarea reprezintă de 
fapt o invitaţie la linişte. Dacă în adâncul fiinţei suntem împăcaţi şi liniştiţi cu tot ceea ce 
facem, o mare parte dintre problemele care cer urgentare se topesc de la sine sau se 
temperează în aşteptarea unui alt moment când să-şi manifeste mesajul pe care-l conţin. 

 
Vineri, 27 iulie 

Vineri 27- 7-2012 20:00    Luna(Sco) Con (Sco) Juno 
Vineri 27- 7-2012 23:40    Luna(Sco) Opp (Tau) Lilith 

 
Azi Luna trece prin fereastra opoziţiei dintre Junon şi Lilith şi ne aduce în 

întâmpinare relaţii neobişnuite, ciudate, tulburătoare amintiri care ne vin în cale cu un aer 
proaspăt, deşi scheletul lor este unul greu de modificat, uzat, vechi. 

Faptul că Junon şi Lilith sunt în opoziţie nu mai reprezintă un element de noutate 
astrală, însă de fiecare dată când Luna sau o altă planetă trece prin fereastra acestui unghi 
se întâmplă un fenomen mai puţin plăcut pentru oameni şi interesant pentru astrologi, 
adică se amplifica trăsăturile negative ale axei Taur-Scorpion: invidia, ataşamentele, 
obsesia banilor și a comodităţii. 

În cazul Lunii, elementul particular care intervine în acest tip de relaţie este cel al 
fricii de singurătate. Aceasta este astăzi motivată de lipsuri materiale, de absenţa unui 
confort, neputinţa de a menţine o funcţie, de a o coordona aşa cum se cuvine, de a o 
exercita în mod adecvat, dar şi aplicarea unor strategii neconforme cu simţul realităţii 
adică sub impulsul dorinţei de putere şi a obsesiei de acumulări materiale. Pentru că 
semnul slăbiciunii va fi evident azi, se va minţi sub pretextul că se salvează o relaţie sau se 
insistă în direcţia încheieri unui tip de colaborare. 

Faptul că Luna trece prin această fereastră, dar din semnul căderii ei, amplifică 
agresivitatea şi duce la o accentuarea a acelor relaţii care sunt tensionate. Pentru că aceste 
unghiuri se împlinesc seara, întreaga zi va fi sub semnul planului, a schemei, a construirii 
unui şantier de lucru, a aplicării unui plan care necesită mult timp pentru a fi finalizat sau 
multă energie pentru a-şi arăta primele rezultate. 

Pentru că Luna trece prin fereastra opozitiei dintre Junon şi Lilith aspectul de 
tensiune în relaţii capătă o notă personală, însă în această dispunere, cu Luna în Scorpion, 
chiar dacă Luna este lezată, se dovedeşte a fi aspectul cel mai puţin agresiv din punctul de 
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vedere al consecinţelor. Nu ne va fi bine nici cu motivaţiile pe care le avem, nici cu 
demersurile pe care trebuie să le facem, nu vom fi în armonie nici cu cei din jur, nici 
împăcaţi cu perspectiva unor finalităţi, însă va fi protejată o noţiune personală, un individ, 
o valoare despre care cel în cauză nu va dori să vorbească. 

Prin urmare, ziua de 27 iulie este o zi care ne aduce în centrul atenţiei o nouă 
serie de probleme, de conflicte, de dileme pentru a ascunde multe dintre problemele pe 
care, nici de această dată, nu dorim să le rezolvăm, vom apela la mici artificii verbale, 
dantelării semantice sau chiar minciuni şi ne vom strădui să consumăm cât mai multă 
energie pentru a fi credibili. 

Există acum anumite complicaţii în relaţiile personale care nu pot fi rezolvate prin 
tensiune sau prin dialog pe un ton ridicat, ci este nevoie de multă înţelegere, compasiune, 
de disponibilitate, de efort, poate chiar intelectual, nu doar afectiv sau fizic. Aceste tipuri 
de relaţii astăzi trec prin momente dificile pentru că se răscoleşte ceva, se aduce în discuţie 
o problemă care trebuie lăsată acolo unde este, care nu se potriveşte discuţiei, rangului, 
nici anturajului pentru că sunt răscolite amintiri care creează o senzaţie neplăcută. Luna 
din Scorpion face acest lucru acum pentru a dovedi că este puternică, iar oamenii care sunt 
acum sub influenţa directă a acesteia, adică acele persoane care doresc să demonstreze, nu 
să-şi trăiască viaţa, au o zi plină de evenimente, de tensiune, de nervi, de stres, de crize. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lăsa în voia 
evenimentelor, de a le trăi pe acestea şi de a evita extremele. Extremele, de-a lungul 
întregului an 2012 în mod general, dar și în mod particular astăzi, sunt distructive. 

 
Sâmbăta, 28 iulie 

Sambata 28- 7-2012  8:17    Luna(Sco) --> Sagittarius 
Sambata 28- 7-2012 11:28    Luna(Sag) Con [Sag] Node 
Sambata 28- 7-2012 12:24    Luna(Sag) Squ [Pis] Neptune 
Sambata 28- 7-2012 18:15     Sun (Leo) Tri (Sag) Moon 
Sambata 28- 7-2012 18:47    Luna(Sag) Tri [Leo] Mercury 
Sambata 28- 7-2012 22:27    Luna(Sag) Tri [Ari] Uranus 
Sambata 28- 7-2012 22:57     Sun (Leo) Con [Leo] Mercury 
Sambata 28- 7-2012 23:02    Luna(Sag) Squ [Pis] Chiron 

 
Trecerea Lunii în Săgetător aduce în mijlocul zilei împlinirea conjuncţiei dintre 

Lună şi Capul Dragonului apoi o întreagă suită de aspecte pozitive ce se desfăşoară de-a 
lungul acestei zile, dintre care se remarcă doar două careuri: Lună-Neptun şi Lună-Chiron. 

Acestea vor aduce zilei un plus de vitalitate şi de forţă, o inclinaţie spre a face fapte 
mari, spre a respecta oamenii, spre a ne implica în activităţi legate de comunicare, de 
mişcare în aer liber, de deschidere, de jovialitate, fără a ne implica absolut deloc în a 
cerceta dacă ceea ce facem, gândim sau proiectăm este corect şi de perspectivă. 

Conjuncţia dintre Soare şi Mercur, adică aspectul de cazimi dintre cele două 
planete, aduce serii zilei de 28 iulie o suită de evenimente neobişnuite. Mercur este 
retrograd, pe deasupra este şi în cădere, şi conjuncţia acestei planete mici şi dinamice cu 
grandiosul Soare în domiciliu ne poate aduce în faţa unor situaţii dificile, în care un 
element de detaliu să strice întregul echilibru, pe ideea “buturuga mică răstoarnă carul 
mare”. 

Acest factor care perturbă nu reprezintă o situaţie cu care nu ne-am mai întâlnit, ci 
vine spre noi cu un conţinut afectiv cunoscut și marcat de dramă, nemulţumire, frustrare şi 
ne arată faptul că oricât de multe bucurii am avea, oricât de multă încântare ne-ar 
cuprinde, întreaga dimensiune a vieţi poate fi preschimbată, răsturnată sau rănită de 
micile incidente, micile neplăceri, de detalii. 

Întreaga zi va încuraja mai mult activităţile în sfera personală, pentru că Mercur în 
Leu retrograd în conjuncţie cu Soarele face trimitere la activităţi de creaţie într-un spaţiu 
interior, într-un cadru intim, acasă, într-un atelier personal, într-un mod izolat, ascuns de 
privirile celorlalţi, însă cu speranţa că într-o bună zi această creaţie va fi apreciată la scenă 
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deschisă. Prima zi de Săgetător ascunde îndoielile, temerile, le ţine departe de ochii 
celorlalţi şi creează un suspans, crează o tensiune, chiar o presiune psihologică asupra 
anturajului, asupra grupurilor, nu pentru a spori misterul, ci pentru a ascunde neputinţa 
de a ajusta sentimentele, conform cu cerinţele societăţii. 

Cei care sunt incapabili să înţeleagă această urzeală de forţe, această combinaţie de 
elemente mici care duc la construcţia unui edificiu impresionant, vor da vina azi pe lipsa 
timpului. Timpul nu are nicio legătură cu ceea ce se întâmplă azi, nici absenţa lui, însă 
oamenii aşa vor considera pentru că vor fi prea mult axaţi pe nevoile şi dorinţele personale 
şi prea puţin interesaţi pe ordinea lucrurilor, adică acea suită de evenimente care se 
desfăşoară în raport cu nevoile celorlalţi, adică în raport cu societatea. 

Există un rost al acestora şi anume evoluţia, însă evoluţia, aşa cum se prezintă 
astăzi, este deformată de mesaj. Cu acest gen de previziune astrală ne-am mai întâlnit şi în 
zilele anterioare, adică mesajul pozitiv, benefic să depindă mult de abilitatea omului de a se 
întoarce la locul faptei, de a părăsi prezentul pentru a se întoarce în trecut cu gândul 
exclusiv de a repara sau ierta ceea ce s-a-ntâmplat acolo. Această întoarcere nu reprezintă 
un element spontan, natural, ci unul marcat de efort, produs în urma unei contracţii 
interioare, după un anume proces de analiză, după ce se discută, după ce se descoperă că 
oricât de mult am tăia frunzele răului din prezent, rădăcina lui din trecut va duce la 
formarea altor ramuri care, poate, în viitor ar putea fi încărcate de un frunziş şi mai bogat. 
Îndemnul de a lăsa trecutul în pacea va continua să rămâne trăsătura esenţială a acestui 
an, însă direcţia pe care ne-o trasează acum contextul astral nu este aceea de a retrăi, spre 
exemplu, holocaustul, ci de a vedea un film pe acest subiect sau de a vizita un muzeu cu 
exponate specifice pentru a înţelege şi ierta trecutul. 

Prin urmare, ziua de 28 iulie chiar dacă se anunţă spectaculoasă, chiar dacă se 
anunţă plină de evenimente ne va încerca prin dezechilibru, tensiune, frustrare pentru ca, 
în realitate, să ascundă lipsa de coordonare şi, din nefericire, această tendinţă se va 
răsfrânge asupra următoarelor aproximativ 30 de zile. Astăzi Luna, prin conjuncţia cu 
Capul Dragonului, iniţiază un nou ciclu draconitic şi ne aduce în faţa unor decizi 
importante legate de carieră, de destin, de relaţiile pe care le dezvoltăm cu semenii şi de 
energia pe care suntem dispuşi să o folosim pentru a-i ajuta. Se întâmplă ca pe acest unghi, 
Soarele şi Luna să fie în trigon. De asemenea, se întâmplă ca pe acest unghi Soarele să fie 
lezat într-un aspect cu totul remarcabil (conjuncţia cu Mercur). Asta înseamnă că azi se 
întâmplă ca multe din elementele extrem de benefice şi pozitive, cele pe care punem baza, 
să ia o întorsătură neaşteptată, să se răstoarne, oamenii să se răzgândească, să se rupă un 
pod, să cadă curentul, să se rupă tocul la pantof, cineva să ne închidă uşa în nas ș.a.m.d. Se 
întâmplă tot felul de lucruri ciudate şi nebănuite în care dictează nu majoritatea, ci un 
element minor, câteva persoane, un obiect mic, adică minoritatea. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi vine să ne aducă o invitaţie la a ne 
lua în serios viaţa, a privi cu multă răspundere tot ceea ce se întâmplă în jur şi a nu învinui 
persoana sau situaţia de lucrurile pe care nu putem să le controlăm prin forţa generală a 
grupului. Azi majoritatea nu dictează, ci dă dovadă de risipire, expansiune sau o lipsă de 
coordonare. Astfel, poate demonstra prin lipsa de conţinut că ocupa un spaţiu pe care nu-l 
merită şi că universul va putea azi, în virtutea legii compensaţiei, să facă dreptate. Unii vor 
fi înlocuiţi, alţii se vor simţi daţi la o parte, iar în sfera socială, în relaţiile dintre oameni, 
acestea vor avea consecinţe foarte neplăcute. 

 



Fii în profunzime!     A NUL 2012 – ANALIZA ASUPRA TRANZITELOR  
 

© Gheorghi ţă Coşer, 2012 362

Duminică, 29 iulie 
Duminica 29- 7-2012  0:36    Luna(Sag) Opp (Gem) Jupiter 
Duminica 29- 7-2012  8:22    Luna(Sag) Sex (Lib) Mars 
Duminica 29- 7-2012 22:06    Luna(Sag) Opp (Gem) Venus 

 
Dacă ziua anterioara lucrurile mici au putut prelua controlul evenimentelor, azi, în 

ultima zi a săptămânii, adică în a doua zi de Săgetător (Luna în Săgetător) avem de parcurs 
trei aspecte: două opoziţii (Luna-Jupiter, Luna-Venus) şi un sextil dintre Lună şi Marte. 

Prin relaţiile pe care Luna cu Jupiter, Marte şi Venus le construiesc, adică prin cele 
două unghiuri negative şi unul pozitiv, ne întoarcem la perioadele în care aceste planete 
erau vedete, adică la începutul lunii iulie. Aceste trimiteri spre evenimentele din trecut, nu 
înseamnă călătorii în trecut, ci doar reproducerea lor la o altă scară. 

Opoziţia dintre Lună şi Jupiter înseamnă un disconfort în relaţia cu norocul, cu 
justiţia, cu echilibrul interior, o tulburare a puterii de decizie şi acceptarea acestei stări de 
disconfort, chiar dacă explicaţiile pe care omul şi le dă lui însuşi sunt opuse faţă de ceea ce 
simte. De dimineaţă, Lună şi Marte într-un sextil îl ajută pe om să-şi recupereze o parte din 
energie, să se echilibreze prin interacţiune. Întâlniri neaşteptate, fie în mediul real, fie în 
cel virtual, ne ajută să înţelegem că este mult mai bine să accepţi adevărul că omul este o 
fiinţă socială decât să te străduieşte să-ţi implementezi o ideea pe care nu o înţelegi şi 
anume “Omul este fiinţă socială, dar evoluţia se face prin solitudine”. 

În a doua parte a zilei când Luna intră în fereastra opoziţiei cu cu Venus toate aceste 
lucruri trec în penumbră. Dacă în prima parte a zilei am idealizat, am făcut trimitere la 
maxime celebre, idei filosofice emise de înţelepţi sau de oameni obişnuiţi prin experienţele 
de viaţă pe care le-au parcurs, în a doua parte a zilei oamenii îşi trăiesc propriile lor drame, 
încearcă să-şi explice ceea ce simt, încearcă să-i convingă pe ceilalţi că simt într-un anumit 
fel, iar din partea cealaltă nu primesc răspunsuri, nu primesc acceptare, ci primesc aceleaşi 
tipuri de drame formulate într-o altă limbă. Cei care doresc să evadeze din tulburarea pe 
care o construiesc unghiurile astrale azi, vor căuta să-şi dovedească eficienţa prin 
înscrisuri, prin forţă, prin grupare sau regrupare prin exprimarea nemulţumiri în mod 
retoric prin invocarea retoricii în situaţii în care este nevoie de un dialog simplu. 

Lăsându-se cuprinşi de aceste trăiri oamenii îşi dau seama că nu au nevoie unii de 
ceilalţi şi îşi adâncesc această ideea eronată până când găsesc în trecutul lor întâmplări, 
evenimente sau descoperă în trecutul celorlalţi acele situaţii sau conjuncturi care să le 
justifice perfect emoţiile de acum. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii este o zi de dezamăgire. În primul rând 
oamenii sunt dezamăgiţi de ei înşişi, în relaţia cu ei înşişi şi despre obiectele sau realizările 
pe care le-au avut prin efort propriu. De-a lungul zilei îşi dau seama că aceste dezamăgiri 
pot fi explicate prin anumite distorsiuni, adică relaţii care nu au funcţionat cum trebuie sau 
anumite sincope pe care nu le-au înţeles şi pe care nu le-au depăşit. Dacă în prima parte a 
zilei oameni se vor arăta puternici în a-şi ascunde ceea ce-i deranjează cel mai tare, 
invocând o relaţie deficitară cu justiţia, cu adevărul familiei, al grupului, cu propriul adevăr 
sau cu persoană cu care se află într-o relaţie intimă, în a doua parte a zile acestea se vor 
răsturna. Asta înseamnă că ziua va fi marcată, în prima parte, de nevoia de a demonstra 
bărbăţie, caracterul raţional al faptelor, de a de monstra prin acţiune concretă că toate 
acestea reprezintă un imens balon de săpun şi că până la urmă totul se rezumă la drame 
personale. 

Tocmai de aceea recomandarea ne invită la respectarea timpilor zilei, de a ne 
respecta savoarea şi bucuria dimineţii, tensiunea pe care o simţim în crescendo în mijlocul 
zilei sau nevoia de solitudine care ne cuprinde în preajma serii. A răsturna aceste momente 
ale zilei înseamnă a fi în dizarmonie cu natura. 
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Săptămâna 30 iulie - 5 august 2012 

 
 

Săptămâna 30 iulie – 5 august nu se remarcă prin evenimente astrale majore, însă 
vine cu direcţii agresive, susţinute pe descinderile sociale din ultimele luni. Trigonul 
Soarelui cu Uranus sau cel dintre Venus şi Saturn, împlinite marţi, alături de sextilul 
Soare-Jupiter ce atinge gradul perfect al unghiului pe momentul de Lună plină, fac din cele 
două zile două vârfuri importante ale acestei săptămâni. Pe de o parte, valorile personale, 
încrederea în sine, înţelegerea privită ca dimensiune esenţială creşterii spirituale sunt puse 
serios la încercare, dar şi, spre finalul săptămânii, justa apreciere a anturajului şi 
racordarea dorinţelor şi aspiraţiilor la contextul actual, iar de cealaltă parte, fenomenul 
social nu pare să se oprească din procesul de transformare pe care l-a declanşat încă de la 
începutul  lui 2012. Dacă finalul lunii iulie întăreşte ideea că această lună a fost un exemplu 
de descindere la scena deschisă, de impunere a unor valori, despre care nu mai ştie nimeni 
de sunt bune sau rele, cu o agresivitate de zile mari, începutul lunii august, deşi uşor diferit 
de ceea ce s-a-ntâmplat în iulie, duce mai departe mesajul său, generând, în acest prim 
decan al său, cu fiecare zi, câte o nouă etapă, o nouă formă de înţelegere atingând finalul 
săptămânii şi implicit unghiurile de duminică, 5 august, cu înţelegerea lui “Acum ştiu cine 
este de vină”. 

Nu ne vom petrece săptămână căutând vinovaţi, ci consumându-ne în nemulţumiri 
şi incertitudini, în impulsuri şi ridicări puternice la rampă, în căutări care, pe alocuri, vor fi 
lovite de sentimentul că mergem într-o direcţie greşită, că deţinem puterea de a hotărî, de 
a acţiona după bunul plac sau de a impune o selecţie severă informaţiei ori cercului de 
prieteni. Începem şi terminăm săptămâna între aceste valori, cel care ne spune că dorinţa 
este utilă, la început, şi altele care ne aduc în faţa unor adevăruri dureroase, spre final, pe 
care nu le mai putem expune în public, reconfigura, corecta şi pe care, dacă vom dori să le 
folosim după cum le este mesajul în acest stadiu va trebui să o facem singuri, fără vreo 
susţinere sau vreun ajutor din afară. 

Acest moment de ridicare şi coborâre poate produce în planul social, chiar dacă 
planetele nu impun în mod direct acest lucru, evenimente spectaculoase. O nemulţumire, o 
frustrare, un impediment, o limitare de ordin personal poate pune capăt unei înţelegeri 
vechi, planurilor de viitor în care fiecare se vedea privilegiat sau recompensat în vreun fel. 

Avertismentul acestei săptămâni se îndreaptă spre sectorul muncii, a recompenselor 
băneşti, a aprecierii efortului sau, de partea cealaltă, a îndreptării întregului arsenal 
psihoemoţional sau social spre a distruge calitatea muncii, o construcţie, un mecanism, 
pentru a pune în pericol, printr-o nesăbuinţă, calitatea umană şi o parte din realizările sale. 
Este adevărat că Marii Maeştri ne-au îndemnat să privim viaţa cu bucurie şi simplitate şi, 
dacă dorim să descoperim calitatea spiritului şi să ne bucurăm de beneficiile acestui 
progres, să ne limităm nevoile la minimum, dar nuanţe ale acestei existenţe, cele care ţin, 
probabil, de etapele preliminare ale Devenirii, cele care se adresează marii mase ce nu este 
decisă încă să abordeze trezirea spirituală, ci moţăie într-o stare de incertitudine şi 
superficialitate, are nevoie de apreciere, încurajare, susţinere, protecţie. Cel care este 
puternic şi curajos va simţi în această săptămâna îndemnul să facă fapte bune, să rupă 
barierele impuse de castă, vârstă, sex, nivel de cultură, limbă şi să se integreze în ceea ce 
misticii numesc “Lucrare”. Dacă la începutul săptămânii faptele nu au un caracter precis, ci 
sunt coordonate doar de impulsuri sporadice, spre final, vor şti că sunt pioni într-un 
proces pe care şi l-au ales conştient şi în care doresc cu ardoare să se integreze. Prin lumina 
lor faptele sociale vor urmări un proces terapeutic, unele vor durea sau se vor desfăşura 
într-o explozie de informaţii, iar altele vor selecta oamenii pentru următoarea etapă care se 
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va consuma în a doua jumătate a lunii septembrie, pe următoarea împlinire la grad perfect 
a careului dintre Uranus şi Pluton. 

 
 
Luni, 30 iulie 

Luni 30- 7-2012  0:00    Luna(Sag) Sex (Lib) Saturn 
Luni 30- 7-2012 10:29    Luna(Sag) --> Capricorn 
Luni 30- 7-2012 14:30    Luna(Cap) Sex [Pis] Neptune 
Luni 30- 7-2012 23:03    Luna(Cap) Con [Cap] Pluto 

 
Lună are azi un mod inedit de a ne pune în valoare sentimentele, prin promovarea 

adâncimii lor, în defavoarea mobilităţii. Vom avea impresia că gândim mai încet, că ne 
mişcăm agale, că nu ne mai grăbim şi că toate acestea ne indică un soi de lene. În realitate, 
se schimbă doar viteza de lucru, nu prin impunerea unei diminuări, ci prin raportarea 
acestei dinamici la o altă vibraţie de ordin interior, sufletesc. Azi facem apel la gânduri şi 
stări sufleteşti pe care nu le-am experimentat, asupra cărora nu am zăbovit prea mult şi 
care acum, prin folosirea lor, ne dau impresia de noutate, de revenire la o formă de 
comportare care ne-a încântat trecutul, dar pe care până acum nu am adus-o cu noi în 
prezent. 

Azi Luna, pe ultimul sector al zodiei Săgetător, se întâlneşte cu Saturn într-un sextil, 
iar pe primul segment al zodiei Capricorn, într-altul cu Neptun, pentru ca, spre seară, va 
trece prin conjuncţia cu Pluton. Această trecere de la un sextil cu octava sa superioară, la 
altul, cu o planetă (Neptun) care se află de ceva vreme cu Pluton într-o relaţie armonioasă 
de reconstrucţie a valorilor, de reînviere a obiceiurilor vechi pentru a fi şterse, anulate sau 
transmutate, aduce Luna în postura de purtător de lumină, de mesaje subtile benefice, de 
forţă regăsită în momente greșite, de motivaţie care ne ridică dintr-un adânc dureros, 
neplăcut şi complicat. Conjuncţia cu Pluton din seara acestei zile va avea menirea de a oferi 
răspunsuri. De fapt, întreaga zi ne va pune în relaţia cu soluţiile, ajutându-ne să ne gândim 
altfel viaţa, să îndrăznim mai mult, dar, acum, nu cu lăcomie, ci cu ponderaţie, cu măsură, 
într-un alt ritm şi cu altă determinare. 

Privind în ansamblu trecerea prin unghiuri a Lunii de la o planetă la alta, de la un 
malefic la altul (Neptun fiind retrograd poate fi inclus în aceeaşi categorie) ne ajută să 
înţelegem că experienţele vieţii pot fi şi altfel decât dureroase, pot fi sublime, înălţătoare. 
Pe unele le putem descoperi azi ca fiind încărcate de un mister aparte, că oamenii din jur, 
cu care până acum am construit o altă relaţie, devin dintr-odată purtători ai unor mesaje 
speciale. Nu se va pune problema dezvoltării încrederii, ci doar de a ne raporta altfel la 
ceea ce avem în jur. Transpus în evenimente, acest nou mod de a ne raporta înseamnă a 
accepta, a îndura cu seninătate o complicaţie sau a depune mai mult efort chiar şi pentru 
lucrurile care nu beneficiază de o plată imediată. 

Maleficii, în astrologie, nu au darul doar de a indica  suferinţa, de a ne aminti că 
viaţa, prin experienţele la care ne supune, este un şir întreg de evenimente triste şi 
apăsătoare, ci ne pun şi la muncă. Azi, în prima zi a săptămânii, ideea de muncă, de efort, 
de înţelegere, de cunoaştere va căpăta o nouă înfăţişare una care le ofere confirmări asupra 
faptului că deviaţia, neputinţa, incultura, necunoaşterea sunt doar ipostaze, bucle, ale unui 
drum care nu va conteni să ne surprindă: cel a vieţii. 

Prin urmare, 30 iulie devine o zi în care puterea de muncă, disponibilitatea 
pentru lucrul în echipă, înclinaţia spre a lucra prin atenţie şi conştientizare ne încântă şi ne 
oferă indicii asupra unor posibile finalităţi. Unii vor considera că aceste finalităţi sunt 
legate de un câştig material, de o nouă relaţie de prietenie, de o nouă formă de asociere sau 
de accederea spre noi înţelegeri aplicaţii oamenilor, lumii, vieţii. Nu se poate şti precis care 
sunt, în mod particular, aceste elemente. Fiecare îşi va extrage din seva sa, din trecutul său, 
din suita de evenimente, de întâmplări sau de experienţe ceea ce constituie acum rampa de 
lansare, nu foarte departe în viitor, ci spre începutul lunii august care ne va aduce multiple 
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motive referitoare la ideea că este nevoie să ne ridicăm, să ne permitem o altfel de viaţă, să 
trăim prin suflet, prin noutatea sa continuă, prin adâncimile şi profunzimile sale, nu prin 
frământările unei vieţi plină de promiscuitate şi lipsă de condescendenţă. 

Azi simţim nevoia de a ne sustrage acelor direcţii pe care le indică familia, grupul, 
locul de muncă, căutând un moment personal de parcă numai de acolo ne-ar putea veni 
liniştea şi mulţumirea. De dimineaţă ne trezim cu o stare, cu o idee, cu o impresie în urma 
a ceea ce s-a consumat în sfera interioară în timpul nopţii şi întreaga zi vom fi ghidaţi de 
această voce lăuntrică pentru a ne regăsi într-o nouă ipostază. Dacă nu vom reuşi să evităm 
agitaţia, ziua de mâine ne va încuraja şi mai mult în această direcţie, pregătindu-ne pentru 
ceva anume, pentru un eveniment pe care o previziune generală nu-l poate anticipa, unul 
care este atât de personal şi intim încât se va lipi de memorie într-un mod în care ne va 
afecta întreaga structură mentală, volitivă sau afectivă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne oferi dreptul la a ne ridica prin 
calităţi, prin efortul de a înţelege, de a munci, de a respecta omul şi valorile sale, adică de a 
face altceva decât ne îndeamnă acum modele culturale sau, mai exact, modele inculturale. 

 
Marţi, 31 iulie 

Marti 31- 7-2012  0:33    Luna(Cap) Squ [Ari] Uranus 
Marti 31- 7-2012  1:03    Luna(Cap) Sex [Pis] Chiron 
Marti 31- 7-2012  8:21     Sun (Leo) Tri [Ari] Uranus 
Marti 31- 7-2012 10:38   Venus (Gem) Tri (Lib) Saturn 
Marti 31- 7-2012 12:42    Luna(Cap) Squ (Lib) Mars 

 
Ultima zi a lunii iulie ne aduce împlinirea a două aspecte importante pentru această 

perioadă: trigoanele Soarelui cu Uranus şi respectiv al lui Venus cu Saturn. Pe lângă 
acestea, Luna, în a doua zi de Capricorn (Luna în Capricorn), împlineşte azi două careuri 
(cu Uranus şi respectiv Marte) şi un sextil, cu Chiron. 

Întreaga zi de va desfăşura, aşadar, în tonul informaţiei. Relaţia dintre Soare şi 
Uranus ne aduce în postura de a gândi profund, de a ne exprima liber, de a depăşi limitele 
care ne-au speriat până acum, de a renunţa, fie şi numai pentru o zi, la acele atitudini, la 
acele stereotipuri care ne impregnau structură cu aceleaşi vibraţii, iar şi iar, amplificând de 
la o zi la alta povara karmică, nemulţumire, tristeţea. Azi ne simţim mai liberi, mai 
puternici, mai motivaţi şi ceea ce trăim nu este un element de factură subiectivă, nu se 
bazează doar pe impresiile personale, ci reprezintă efectul unei deschideri, a unei 
mobilizări pentru obţinerea unui avantaj sau pur şi simplu de dragul schimbării. 

Aspectele în care intervine Uranus sunt marcate, deopotrivă, de dorinţa de noutate 
şi de cea de progres. Dacă noutatea nu reprezintă o prea mare problemă, ea putându-se 
desfăşura şi la nivel orizontal, prin schimbarea unei probleme cu o altă care să lase 
impresii eronate, progresul presupune desprinderea de un factor care până acum ne ţinea 
pe loc. Mulţi nu ştiu ce anume îi ţine pe loc, care sunt elementele care nu le permit 
folosirea funcţiilor psihice la întregul potenţial sau, în registru comun, care nu le poate 
oferi, aşa cum îşi doresc, o stare continua de confort. Uranus, nici măcar când este în 
trigon cu Soarele, nu este prieten cu confortul. El iubeşte tot ceea ce este nou, tot ceea ce se 
mişcă, ce schimbă, înlocuieşte, distruge sau modifică, pentru a pune bazele unui edificiu 
care poate avea acelaşi rol, aceeaşi funcţie, dar nu poate avea aceeaşi înfăţişarea. 

În felul acesta, raportul dintre conţinut şi idee, dintre dorinţă şi finalitate se măreşte 
atât de mult încât mulţi se vor mira de ei înşişi de ceea ce vor face azi. Cumulând trigonul 
Soare-Uranus (prietenia între rivali) cu trigonul dintre Venus şi Saturn, putem îndrăzni să 
aprofundăm observaţiile care merg spre a anticiparea unor semne stranii de înţelegere 
între părţi adverse. Dacă la nivelul vieţii comune, pasul spre înţelegere a fost de cele mai 
multe ori apreciat ca un element tonic, menit să susţină armonia grupului, a relaţiei, a 
familiei, nu să distrugă prin umilinţă identitatea personală, în privinţa relaţiilor sociale 
lucrurile se complică puţin. Retrogradarea lui Uranus în Berbec aduce focul care distruge 
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brusc, explozia care îi întoarce pe oameni la stadiul primar, la sărăcie, la puţinul pe care-l 
aveau când au început construirea acestui drum, adică la o formă neobişnuită de început, 
care anunţă o nouă serie de evenimente complicate, poate chiar asemănătoare cu cele pe 
care le-am parcurs în ultimii ani. 

Prietenia dintre rivali devine astfel o consecinţă a exploziilor sociale, a modificărilor 
iresponsabile care sunt atât de mult încurajate de fondul astral de acum. Indiferent de 
arsenalul pe care îl pun în joc, grupurile par că rămân acum fără armele necesare, însă 
aceasta este doar o păcăleală, pentru că nu instrumentele folosite au reprezentat pericolul 
cel mare, ci voinţa, intenţia de a distruge, de a înlătura, cu ură, duşmănie, invidie, cu o 
agresivitate de care, aşa cum am tot anunţat de câţiva ani încoace, noi, cei din prezent, nu 
am avut parte. Pericolul întoarcerii la o nouă atitudine, la un nou mod de a acţiona este 
inerent, fie prin repetarea istoriei, fie prin repetarea efortului de ridicare. Brusc ne trezim 
că peretele pe care l-am construit nu este conform standardelor şi dărmându-l o luăm de la 
capăt cu adunarea materialelor, consilierea din partea unui profesionist, eşalonarea 
timpilor de lucru, consultarea unui observator s.a.m.d. adică lucruri pe care noi le-am 
parcurs deja, însă produsul final pentru care s-au consumat toate acestea nu a fost cel 
aşteptat. 

Aşa după cum se observa, fenomenul social, cel desprins din mesajul astral 
depăşeşte graniţele unui stat, al intereselor care există în cei care deţin factorul de control 
la nivelul unei comunităţi, ci ţintesc pe decizia unor factori situaţi în umbră, în spatele 
cortinelor, dincolo de privirile agresive ale maselor. 

Pe acest fundal, Uranus poate aduce sclipirea de iluminare. Se combină într-un mod 
armonios cu lumină solară şi ne aminteşte de îndemnul Filocaliei “Dai voinţă, iei putere”. 

Dimensiune personală capăta astfel un rol esenţial pentru că pe acest unghi se vor 
ridica voci din mulţime care vor spune că a venit timpul să ne oprim murmurul acid şi să 
ne amintim de respiraţie şi, prin intermediul ei, de liniştea unui moment care să pulseze în 
absenţa a ceea ce am construit. A te opri când îndemnul este de a te exprima, iar mulţimea, 
gloata, îţi spune că te poţi exprima numai în direcţia aceasta, cere efort, înţelegere şi 
dorinţa de a te simţi bine cu tine. Într-un contrast cât se poate de evident, azi, în această 
perioadă (aspectele indicate îşi răspândesc vibraţiile cel puţin 4-5 zile înainte şi după), a te 
opri înseamnă a renunţa la peretele pe care le-ai ridicat cu atât de mult efort căutând prin 
agoniseala de o viaţa rostul acestui demers, însemnătatea faptului că tu, ca individ, ai 
participat la ridicarea acestui element. Poate nu vei reuşi să obţii un răspuns, pentru că 
mintea, atrasă de forţa distructivă a gloatei cere un înlocuitor obiectului la care trebuie să 
renunţăm pentru a se mulţumi, însă simpla raportare la acest mod de înţelegere aduce 
fiinţa aproape de momentul magic al liniştii și aceasta într-un haos social care nu mai are 
nevoie de niciul fel de prezentare, nici măcar de una astrologică. 

Prin urmare, ultima zi a lunii iulie ne pune în faţa convingerilor personale, în faţa 
unor creaţii personale, în faţa tendinţelor personale cele care ne fac diferiţi de grup sau 
elemente reprezentative pentru acesta. Prin trăirile de acum, prin faptele în care suntem 
implicaţi, luaţi de val, descoperim că îndemnul de a participa la preschimbarea lumii 
coexistă cu necesitatea de a împinge, alături de alte mâini, zidul pe care tot noi l-am 
construit. Sub convingerea că distrugerea lui ne permite să vedem mai departe, mulţi se 
vor consuma intens pentru a-şi vedea dorinţa îndeplinită. Acest zid le poate apărea unora 
azi sub forma fricii de a vorbi, de a împărtăşi, de a schimba impresii, de a se împrieteni, de 
a se deschide, de a avea încredere în oameni. Dărmând această barieră trăiesc un mare 
paradox: se simt bine şi deopotrivă îngruziţi în faţa perspectivei. Nici Uranus şi nici 
celelalte planete care lansează azi mesajele lor nu ne ajută să ne reconfigurăm după 
momentul exploziei. Este, deci, nevoie de multă cumpătare şi la fel de multă luciditate 
pentru că nu distrugerea în sine reprezintă succesul acestei zile, ci îndemnul subtil de a 
renunţa prin distrugere, nu prin sublimare, la ceea ce am construit. De asemenea, din 
observaţiile cu caracter general al acestor previziuni nu se poate stabili calitatea acestui 
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demers. În funcţie de mesajul natal al fiecărei teme, renunţarea la trecut poate fi 
dureroasă, negativă sau benefică.  

Tocmai de aceea, ca recomandare, este important să nu renunţăm la luciditate 
atunci când dezvoltăm ambiţii atât de mari, când ne lăsăm pradă unor decizii atât de 
categorice aşa cum sunt cele din finalul acestei luni. 

 
Miercuri, 1 august 

Miercuri  1- 8-2012  1:00    Luna(Cap) Sex (Sco) Juno 
Miercuri  1- 8-2012  2:30    Luna(Cap) Squ (Lib) Saturn 
Miercuri  1- 8-2012  5:02    Luna(Cap) Tri (Tau) Lilith 
Miercuri  1- 8-2012 12:55    Luna(Cap) --> Aquarius 
Miercuri  1- 8-2012 15:46    Luna(Aqu) Sex [Sag] Node 
Miercuri  1- 8-2012 18:58    Luna(Aqu) Opp [Leo] Mercury 

 
În exil (Capricorn), în prima parte a zilei, Luna împlineşte azi trei aspecte: sextil cu 

Junon, careu cu Saturn şi trigon cu Lilith. În a doua parte a zilei, când va trece în Vărsător, 
Luna va împlini un sextil cu Capul Dragonului şi o opoziţie cu Mercur, aflat încă în mers 
retrograd. 

Întreaga schema astrală se împarte, deci, în două direcţii. Prima, se va baza pe 
frustrarea că emoţia nu se ridică la nivelul aşteptărilor, iar a doua vizează accesul la 
informaţii pe care nu le putem încă încadra. Indiferent de direcţia spre care merge, prima 
zi a lunii august se va dovedi încărcată de răspundere ca şi cum fiecare cuvânt, fiecare 
expresie, fiecare semn ne pune la încercare nivelul de cunoştinţe, puterea de a aprecia 
oamenii la justa valoare, disponibilitatea spre a ne separa de frică, incertitudine, poate 
chiar neputinţă. 

Trecând de la Capricorn (exil) la Vărsător, Luna nu face decât să evadeze dintr-un 
prizonierat, să părăsească un câmp minat, să iasă din zona în care erau amplasate 
capcanele pentru animalele sălbatice şi să intre într-o zonă care să nu-i ofere prea multe 
certitudini, dar care să fie lipsită de pericolele îndreptate cu precizie împotriva sa. 

Fundalul acestei zile este unul riscant, ca şi cum ceva ne urmăreşte fiecare mişcare, 
ca atunci când este făcută o greşeală din neatenţie și imediat, din jur, cineva sare şi 
sancţionează, acuză, deconspiră, spune mai departe, adică face totul vizibil. Dacă în prima 
parte a zilei acest lucru ne poate deranja, pentru că face mediul în care trăim uşor nesigur, 
în a doua parte a zilei vom deveni uşor refractari la acest tip de predispoziţie, căutând să 
ignorăm şi să cultivăm încrederea în sine ca principal antidot al nesiguranţei. 

Sextilul Lunii cu Capul Dragonului sub razele dizarmonice ale lui Mercur retrograd, 
face din a doua parte a zilei o perioadă foarte apăsătoare din punct de vedere afectiv, 
supusă riscului de calcul, de timp, de energie, de rezistenta, de luciditate. Deşi vom fi 
tentaţi să mergem înapoi cu mintea, cu sufletul, să căutăm sentimente în evenimente 
consumate care să ne reabiliteze, să ne remonteze, azi este greu de călătorit cu mintea în 
trecut pentru că, prin retrogradarea lui Mercur, chiar mintea este cea care nu se poate 
coordona singură. Altădată s-a putut media tendinţa Nodurilor prin apelul la evenimentele 
şi, instinctiv, acum, se va încerca acelaşi procedeu, însă fără a avea sorţi de izbândă. 
Problemele generate de calcul, de timp, de energie, de rezistenţă sau de luciditate vor 
tulbura atmosfera acestei zile și nu ne permit călătorii atât de delicate şi, în absenţa unei 
planete colective care să susţină, prin accesul la egregor, acest tip de proces, ne va fi 
imposibil să invocăm trecutul, evenimente sau traume fără să ne tulburăm şi mai tare 
liniştea. 

Prin urmare, luna august debutează cu o formă de modulaţie astrală care ne duce 
la complicaţii de natură interioară, de tulburări de gândire şi toate ar putea mai curând să 
ne susţină convingerile negative despre sine decât curajul, abnegaţia sau dorinţa de 
cercetare. Unii vor considera că destăinuirile, cele încurajate de trigonul Lună-Lilith, 
reprezintă cele mai bune soluţii pentru această zi. Din nefericire, nu, iar aceasta nu doar în 
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intervalul 5,02-12,55, când Luna se află în perioada fără direcţie, ci de-a lungul întregii zile, 
orice formă de deschidere lasă un gust amar. Acest lucru se întâmplă pentru că înţelegerea 
răspunsului devine, prin retrogradarea lui Mercur, o forţă întoarsă împotriva propriei 
persoane. 

Judecând după faptul că Jupiter este planeta focar în triunghiul minor pe care îl 
construieşte cu Soarele şi Uranus şi îndemnul său de a ne implica în clarificări de factură 
socială, în a ne îndrepta spre oameni care deţin funcţie, care sunt purtătorii unui mesaj, 
care promit susţine sociale este unul foarte mare, azi ne menţinem în registrul consumului 
şi al nemulţumirii şi oricât de mult am încerca să ne ridicăm, să sărim, ne vom lovi cu 
capul de tavan şi vom considera că acestea ne sunt limitele creşterii personale. Nu, 
categoric nu acestea ne sunt limitele, doar trebuie să ieşim din acest cadru strâmt, să 
abandonăm aceste sentimente periculoase, de culpabilizare, de agresivitate, de neputinţă, 
de incertitudine, de teamă. Fără acestea, lumea devine mai mare, mai cuprinzătoare, mai 
generoasă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne oferi azi timp pentru a înţelege 
de ce am ajuns să fim ceea ce suntem şi să ne întrebăm: dacă nu ar fi fost să fiu aşa, oare 
cum aş fi fost? Pentru cei care prefera profunzimile spirituale, trecerea Lunii de la 
Capricorn la Vărsător înseamnă trecerea de la experimentare la înţelegere, de la observaţie 
la cunoaştere prin lucrul cu sine. 

 
Joi, 2 august 

Joi  2- 8-2012  3:15    Luna(Aqu) Sex [Ari] Uranus 
Joi  2- 8-2012  6:27     Sun (Leo) Opp (Aqu) Luna(Full Moon) 
Joi  2- 8-2012  6:49    Luna(Aqu) Tri (Gem) Jupiter 
Joi  2- 8-2012 12:55     Sun (Leo) Sex (Gem) Jupiter 
Joi  2- 8-2012 18:06    Luna(Aqu) Tri (Lib) Mars 

 
Luna plină de azi este singurul aspect stresant care se împlineşte la grad perfect, 

celelalte fiind benefice (sextil Lună-Uranus, trigon Lună-Jupiter, sextil Soare-Jupiter, 
trigon Luna-Marte). Luna plină împlinită pe acest semn vine să încurajeze nevoia de glorie, 
de curaj, de deschidere către spaţii mari, de adjudecare a ceea ce promite întregire sau 
extindere. Sextilul Soarelui cu Jupiter chiar în momentul de Lună plină aduc un plus de 
forţă şi  o direcţie pozitivă evenimentelor acolo unde se mai poate ajusta ceva. Bucuria şi 
progresul, cele care ne vin din acest unghi reprezintă azi expresia plăcerilor multiple. 
Plăcerea de a vorbi, de a împărtăşi, de a oferi, de a deschide sufletul sau Cutia Pandorei, de 
a descoperi lucruri noi, de primi şi prin acest gest, de a intra într-o nouă familie, un grup 
sau într-o nouă structură socială. Viaţa, prin acest aspect, va primi mai mult decât va oferi, 
nu pentru că forţa sa ar fi slăbită, ci pentru că, paradoxal, azi mai dispune de spaţiul 
necesar pentru a se desfăşura, pentru a se extinde și în lisa unul debuşeu plătim scump 
pentru putere şi confort sau pentru plăceri personale. Este însă ușor de dedus că toate 
acestea duc la frustrare, iar Luna plină din Leu are darul de a construi păreri eronate 
despre viaţă şi a-i încuraja pe oameni să şi le exprime în diferite moduri. Că ele ţin de 
fenomenul social, de impresiile desprinse din lectura unui articol, a unei cărţi sau că vin ca 
un rezumat al unei perioade mai dificile, spre exemplu cea care s-a desfăşurat de la 
începutul anului încoace, ne pune într-o postură penibilă, neobişnuită, care poate leza 
elementul pozitiv pe care l-am hrănit până acum. Unii ar putea considera acesta momentul 
adevărului, clipa în care înţeleg în ce constă opoziţia anturajului, cât de puternici sunt, cât 
de determinaţi sunt cei din jur în a-şi proteja propriile interese sau propriile valori şi cât de 
util este exemplul lor. 

Relaţia dintre luminarii şi implicarea justiţiarului Jupiter în această dispunere 
antagonică pune la grea încercare sinceritatea, echilibrul emoţional, respectul faţă de 
oameni şi corecta folosire a energie sau, a puterii. Jupiter în Gemeni, într-o relaţie de bună 
înţelegere cu Soarele din domiciliu (sextil), foarte sensibil la laude, aprecieri, recompense, 
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intervine asupra acestei zile prin elementele de factură comportamentală menite să 
ascundă adevărul, să spună ceea ce-i convine lui, nu grupului, să deformeze anumite 
informaţii și să lase la voia întâmplării relaţiile dintre oameni care acum, mai mult ca 
oricând, au nevoie de şlefuire. Această invocare nefirească a naturalului justifică, prin 
neimplicare, ireponsabilitatea şi duce spre greşeli în cascadă. Exilul lui Jupiter (Gemeni) 
reprezintă şi exilul dreptăţii, neputinţa de a expune un concept fără a-l păta de 
subiectivitatea care îi deformează mesajul şi îi poate impune o altă finalitate. 

Ceea ce ne vine prin Jupiter acum nu are însă darul de a ne pedepsi, de a ne 
sancţiona, de a ne pune într-o lumină proastă doar pentru a ne oferi o lecţie de viaţă, ci de 
a ne ajuta să vedem că există elemente de comportament, atitudini care în acest context, 
dacă nu sunt șlefuite, compromit, în loc să ajute. Aceasta înseamnă că orice încercare de a 
ridica nivelul social, de a accede la o funcţie, de a obţine un avantaj într-un demers social 
cere mult consum interior şi finalitatea nu este cea aşteptată. Toate acestea se întâmplă 
pentru că dinamizarea, amplificarea ambiţiei, a dorinţei de a acţiona trebuie să ne ducă 
spre a înţelege rolul sau calitatea prezentului şi doar în funcţie de acestea să ne stabilim 
paşii următori. 

Evenimentele sociale, cele predispuse de acest unghi nu sunt însă lovite noutate, 
chiar dacă în Gemeni Jupiter caută să schimbe doar pentru că se plictiseşte de ceea ce nu 
înţelege. Ele îşi urmează cursul, nu prea bun, cel pe care îl tot indicam de la începutul 
anului şi care evidenţiază trăsătura generală a lui 2012: un an al extremelor. Implicarea sa 
în relaţiile dintre grupuri are însă o componentă specială, datorită Lunii pline. Sunt 
încurajate exprimările la scenă deschisă, declaraţiile tendenţioase, de forţă, chiar de război, 
cele care susţin exacerbarea orgoliului şi care în loc să ducă spre creativitate, spre 
susţinere, protecţie (trăsături ale zodiei Leu) duc spre dizolvare, separare, chiar anarhie. 
Înţelegem deci că, în special prima parte a zilei, se va afla sub semnul unei expulzări, a unei 
explozii, a unei ieşiri din fire, a neputinţei de a controla, de a conduce în condiţii de 
siguranţă, de a aprecia la justa valoare calitatea şi prezenţa unui om sau a unui grup. 

Prin urmare, ziua de 2 august reprezintă o evidenţiere a calităţii umane, o 
deschidere, cu bune şi cu rele, a individului faţă de grupul său, faţă de anturaj, faţă de acel 
element care, anterior, prin intervenţii repetate, l-a constrâns în intenţia de a coordona 
drumul său de a impune o anume finalitate. Poate fi o zi a jocului periculos soldat cu 
urmări dramatice dacă forţa cu care se acţionează nu este supusă unui minim de 
discernământ. 

Oamenii învaţă azi cum să meargă, iar cei care cad dau vina pe apropiaţii lor, pe 
forţele naturii, pe întâmplare, pe soartă, pe ghinion, nici într-un caz nu fac trimitere la 
lipsa lor de experienţă sau la orgoliu pe care acum nu mai ştiu să şi-l măsoare. 

Luna plină va tensiona azi sistemul cardiovascular, forţa picioarelor, tonusul 
muscular, rezistenţa la efort şi va impune o dizarmonie între minte şi corp la o intensitate 
care duce imediat la oboseală, epuizare. 

Cei care lucrează cu energia vor simţi azi că opusul furtunii astrale este liniştea 
(pacea sufletească), cea care există în absenţa unei creaţii mentale, fără gând, prin totală 
atitudine de martor. Nimic nu ne aparţine, totul este creat deja, iar cei care vor folosi ceea 
ce este în jur în detrimentul celorlalţi, vor veda pe propria piele cum mecanismele astrale 
îşi vor regla tonusul izolând dizarmonia și atribuind-o celui care a produs-o pe ideea 
"Fiecare pasăre pe limba ei piere". Trăind în dizarmonia produsă de el însuşi, omul va 
genera la rândul său forme gând de aceeaşi factură. Soluţia, mai ales la ceea ce ne 
invadează azi, este liniştea, pacea, solitudinea. Cei care consideră că pot mai mult de atât 
îşi vor impune postul de gânduri, exerciţii de vizualizare cu lumina colorată, cu focul sau 
tehnici abstracte ce permit rezonanţa cu arhetipuri. 

Recomandarea, indiferent de disponibilitate, de forţa cu care se parcurge această zi, 
este aceea de a nu uita că sistemul de valori, cel pe care Marii Maeştri ni le-au adus din 
subtil este singurul menit să ne protejeze de consecinţele faptelor egoiste și, conform 
proverbului “Iubeşte-mă când o merit cel mai puţin, atunci am nevoie mai mult”, să 
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încercăm să ne iertăm toate aceste porniri azi, mai ales că Luna plină nu alege, nu 
selectează, ci umflă totul ca pe un balon şi îl lasă să plutească în derivă după propriile sale 
programe de zbor. 

 
Vineri, 3 august 

Vineri  3- 8-2012  4:50    Luna(Aqu) Squ (Sco) Juno 
Vineri  3- 8-2012  6:18    Luna(Aqu) Tri (Lib) Saturn 
Vineri  3- 8-2012  9:09    Luna(Aqu) Squ (Tau) Lilith 
Vineri  3- 8-2012 10:23    Luna(Aqu) Tri (Gem) Venus 
Vineri  3- 8-2012 16:57    Luna(Aqu) --> Pisces 
Vineri  3- 8-2012 19:44    Luna(Pis) Squ [Sag] Node 
Vineri  3- 8-2012 21:03    Luna(Pis) Con [Pis] Neptune 

 
Pe ultimul sector al zodiei Vărsător Luna ne instigă la conversaţie, la vorbire, la 

exprimare diversificată ca şi cum am dori să compensăm un deficit, să ascundem cât de 
multe avem pe cap, cât de mult gândim asupra grijilor pe care le avem şi cât de puţin 
înţelegem din ceea ce ni se întâmplă. Ca într-un paradox, azi observăm corect defectele 
personale sau ale celorlalţi, le tolerăm şi vom considera că putem convieţui cu ele, că a le 
avea în preajmă nu constituie niciun impediment pentru că nu au deloc efect coroziv 
asupra sufletului, minţii sau structuri emoţionale. Unii se vor juca azi cu vorbele uitând că, 
de fapt, efectele Lunii pline se mai resimt încă, în special în prima parte a zilei. 

Cele patru aspecte pe care Luna le împlineşte azi (careuri cu Junon şi respectiv 
Lilith, trigoane cu Saturn şi respectiv Venus) vor face trimitere la calitatea umană, la 
încrederea pe care suntem dispuşi să o investim în relaţii, la adâncimea sentimentelor sau 
absenţa acesteia. Acest caracter duplicitar dezvoltat fără o intenţie clară, formulată în 
această direcţie, ne va oferi puternice conflicte în a doua parte a zilei, îndoială sau 
nemulţumire în faţa unor refuzuri. Bucurându-se de libertatea de a nu simţi la intensitatea 
reală constrângerile, oamenii se pot uşor refuza, pot spune Nu sau Da fără a cântări 
decizia. Dacă în prima parte a zilei această tendinţă nu pare să fie deloc periculoasă, ci mai 
curând un joc al deciziei, în a doua parte a zilei ne vin răspunsurile, ecoul acţiunilor 
săvârşite ieri sau de dimineaţă, iar calitatea lor ne va lăsa într-o mare confuzie. 

Este de aşteptat ca unii să-şi ofere singuri răspunsuri, pentru că Luna, intrată în 
Peşti în preajma orei 17,00 aduce o apăsare, o nemulţumire faţă de ceea ce ne oferă 
societatea, faţă de calitatea vieţii, de conţinutul relaţiilor, dar şi faţă de cum ne-am 
construit ca oameni. 

Trecând prin careul cu Nodurile sale şi, implicit, prin conjuncţia cu Neptun, mulţi se 
vor simţi refuzaţi de grup, de familie, prieteni, de societatea, respinşi într-un demers 
publicistic sau într-unul administrativ într-un mod în care pe viitor se vor gândi serios 
dacă să mai încerce această variantă sau nu. De asemenea, a lua decizii pe acest fond 
reprezintă un mod propriu de autoagresare, adică adâncirea rezonanţei negative cu care 
intră azi în contact. 

Prin urmare, 3 august reprezintă o nouă etapă în autocunoaştere. Bucuriile, cel 
puţin cele dezvoltate în prima parte a zilei, se vor dovedi lipsite de conţinut, nefireşti său 
împotriva a aceea ce se cere şi se caută acum. Ele nu fac însă referire la un comportament 
antisocial, ci mai curând la o formă de revoltă împotriva rutinei, a limitărilor 
informaţionale, afective, a constrângerilor care pendulează în jurul stării de confort. Cei 
care fac totul pentru confortul acestei zile, care prefera acum lenea sau care fug de 
solitudine, adică întâlnirea cu sine, au în a doua parte a zilei de dat socoteală faţă de 
propria persoană. Pentru că nu obţin ceea ce vor, spre seară vor considera că acest traseu, 
că l-au ales din propria iniţiativă sau că le-a fost recomandat, nu este potrivit, nu este nici 
măcar corect, iar finalitatea sa este o iluzie. 

Pentru a compensa din dezamăgire, se caută mulţumirea în bucurii mici, multe 
dintre ele cu efect scurt (tutun, energizante, alcool, medicamente etc.) şi, în felul acesta, se 
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depăşeşte ziua în speranţa că multe dintre aceste dezamăgiri se pierd împreună cu 
noaptea. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lasă în voia magnetismului 
astral, dar de a nu lua în serios nici bucuriile, dar nici tristeţile, indiferent de motivaţiile 
care le însoţesc. 

 
Sâmbătă, 4 august 

Sambata  4- 8-2012  6:16    Luna(Pis) Sex [Cap] Pluto 
Sambata  4- 8-2012  8:15    Luna(Pis) Con [Pis] Chiron 
Sambata  4- 8-2012 12:26    Luna(Pis) Squ (Gem) Jupiter 

 
Cele trei aspecte pe care Luna le împlineşte azi ne îndreaptă spre relaxare. Dacă 

sextilul Luna-Pluton şi, deopotrivă, conjuncţia Lunii cu Chiron ne oferă motivaţii de ordin 
interior, în a doua parte a zilei mulţi vor renunţa la această direcţie şi vor avea nevoie de 
justificări, de încurajări, de motivaţii de ordin exterior pentru a se destinde, relaxa. 

Această a doua zi de Peşti devine astfel o zi a căutărilor benefice. Vom fi încurajaţi să 
ne apropiem de ceea ce ne vindecă, de ceea ce ne echilibrează, iar aici nu mă refer numai la 
odihnă, ci şi la tehnici de relaxare, de reîncărcare energetică, de reconectare la un focar 
energetic menit să-l ajute pe individ să înţeleagă că nu e singur, că este ajutat, susţinut şi că 
ideea de confort, așa cum o vedea în zilele anterioare, poate comporta diferite modulaţii. 

Avantajul de care beneficiem azi constă în faptul că Peştii se exprimă prin 
intermediul Lunii într-o manieră enigmatică, puternică şi fără o agresivitate evidentă, cea 
de gheaţă pe care o cunoaştem foarte bine din relaţiile existente între această zodiei şi 
planete. În felul acesta, intuiţiile, destinderea, izolarea, chiar somnul devin mijloace prin 
care fiinţa creşte se înalţă, se extinde spre zone despre care în stare de luciditate nu 
vorbeşte sau vorbeşte foarte puţin. Destinderea prin acest raport devine creştere spirituală, 
amplificarea forţei lăuntrice, nu însă şi îmbunătăţirea ei. Din fericire, calitatea acestei 
vibraţii nu se schimbă prin influenţa astrelor de acum, ci doar sub impulsul unui factor de 
ordin exterior sau al unuia ce ţine de educaţie. Se ştie că elementul cel mai sensibil care ne 
vine din acest semn este chiar lipsa de voinţă, nu pentru că din subtil suntem secătuiţi de 
putere, de vlagă, ci pentru că suntem încurajaţi să ne extindem într-o altă dimensiune 
câmpul conştiinţei, aura, gândurile, sentimentele fără a ni se opune rezistenţă. Acest 
mister, pentru cel lipsit de antrenamentul spiritual adecvat, reprezintă o motivaţie în 
favoarea renunţării la voinţă pe ideea: “Dacă tot îmi este bine, de ce să cer mai mult!”, “Îmi 
este suficient!”. Întreaga zi se va situa sub imperiul acestor forţe şi azi oamenii se vor 
împărţi în categorii doar după intensitate voinţei. 

Prin urmare, 4 august reprezintă o zi în care atenţia ni se îndreaptă spre alte griji 
decât cele materiale, acordându-se importanţă acelor aspecte ale vieţii care ţin de 
sentiment, suflet, moralitate, chiar de spiritualitate sau misticism. Vibraţia acestei zile nu 
este suficient de puternică încât să ne anuleze obiceiuri, pasiuni practicate cu perseverenţă, 
însă ne poate impune o distorsiune în desfăşurarea acestora prin motivaţii exprimate cu 
tact şi diplomaţie: “Cred că am obosit!”, “Am nevoie de o pauză”, “Aş vrea să vorbim despre 
asta, dar mâine, azi nu mă simt prea bine” ș.a.m.d.  

Pe acest fond, careul dintre Luna şi Jupiter ne avertizează ca această nevoie are un 
preţ, că ieşirea din ritm îşi cere drepturile şi ceea ce pierdem acum, prin acordarea atenţiei 
propriei persoane în detrimentul celorlalţi, va avea nevoie mâine, spre seară, de explicaţii. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu pierde această oportunitate. Nu 
relaxarea, repausul, solitudinea sunt cele de care trebuie să profităm acum, ci de uşurinţa 
cu care acestea ne duc spre zona moralităţii, a misticului sau a spiritualităţii. Chiar dacă 
spiritualitatea nu-i atinge pe unii, roadele acestui proces le cad şi lor în traiste. 
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Duminică, 5 august 
Duminica  5- 8-2012 11:26    Luna(Pis) Tri (Sco) Juno 
Duminica  5- 8-2012 16:08    Luna(Pis) Sex (Tau) Lilith 
Duminica  5- 8-2012 20:55    Luna(Pis) Squ (Gem) Venus 
Duminica  5- 8-2012 23:58    Luna(Pis) --> Aries 

 
Ultima zi săptămânii şi ultima zi de Peşti aduce împlinirea a trei aspecte: trigon 

Lună-Junon, sextil Lună-Lilith şi careu Lună-Venus. Mesajul acestora ne extrag din 
tumultul întregii săptămâni acele elemente ce ţin de sfera sentimentală şi le amplifică. 
Trigonul Lunii cu Junon aduce o formă de selecţie a evenimentelor pornind de la această 
structură afectivă a informaţiilor. Pe cerul acestei perioade Soarele este planeta focar într-
un triunghi minor construit împreună cu Jupiter şi cu Marte, ceea ce face din această zi, 
după ce Luna ne-a trezit ieri interesul pentru o anume problemă de factură relationala prin 
careul cu Jupiter, împlinit ieri, o zi de soluţii, rezolvări, explicaţii. Mulţi se vor vedea în 
postura de a oferi noi explicaţii, de a demonstra caracterul benefic sau tendenţios al 
faptelor, de a fi constrânşi să renunţe la pretenţii pentru a se menţine pe o linie de plutire. 
Această constrângere are o finalitate bună, însă procesul ne consumă multă energie. 

Acţionând din umbră, acest triunghi minor se adresează azi şi instituţiilor statului, 
relaţiilor dintre acestea, dar proceselor de elaborare a soluţiilor ce vizează promovarea 
unui anumit tip de leadership. Ideile şi soluţiile acestei zile, pentru că acest demers se 
întind pe mai multe zile, este impregnat de erori. Lipsesc cuvintele potrivite, ideile 
adecvate, nu este găsită persoana potrivită şi o nelinişte face ca întregul demers programat 
pentru azi să nu se soldeze cu rezultatul aşteptat. Oamenii sunt prea emoţionali, prea 
impulsivi şi în loc să probeze nivelul de cultură, studiile şi moralitatea dobândite de-a 
lungul vieţii se răzbună pe tot ceea ce i-a constrâns să înveţe, să studieze, să şlefuiască 
procedând în contrast cu acestea. 

Începând de azi ne dăm seama că atingerea scopului, așa cum ni l-am formulat în 
ultimele zile înseamnă a dezvolta o altă relaţie cu oamenii, o altă inserţie socială, adică 
folosirea unor metode care au ca efect transferarea răspunderii pe umerii celorlalţi. În felul 
acesta, ne putem trezi că lucrând pentru soluţionarea unei probleme, că cedăm în faţa 
tentaţiei de a da vina pe altcineva şi, la scurt timp după aceea, să constatăm că altceva a 
procedat la fel şi că ducem acum pe umeri o vină inutilă pe care alţii n-o pus-o cu 
generozitate. 

Judecând după faptul că Jupiter are  acum doar reminiscenţe ale conjuncţiei cu 
Lilith, cele care se activează azi prin trigonul Luna-Lilith, putem spera ca adâncirea în 
greşeală nu va fi un fenomen de masă. Dacă luna iulie, aşa cum anticipam în analiza 
aplicată lui 2012 “ne pune în situaţii limită cu o insistenţă şi o agresivitate de zile mari”, 
luna august (în special prima decadă) ne va aduce, cu fiecare zi a sa, etapele începutului de 
an 2012. Cel care este călit, care s-a pregătit pentru aceste confruntări căutând să se 
echilibreze, să tempereze ţinuta negativă, agresivă sau antisocială îngropând securea 
războiului se îndreaptă spre un final de luna august benefic şi încurajator. Ziua de 5 august 
este edificatoarea în a înţelege din ce direcţie bate vântul, cum se grupează centrele de 
putere şi care le este punctul slab. 

Prin urmare, 5 august reprezintă prima etapă desfăşurată la lumină din spaţiul 
prima decadă a lunii august. Trecerea de la întuneric la lumină, de la trăire la 
exemplificare, de la instinct la acţiunea conştientă poate fi dureroasă, poate chiar confuză 
şi îi poate leza puternic pe cei care nu doresc să facă nimic serios şi constructiv cu viaţa lor. 
Momentul de trecere de la a simţi la a face, în situaţia în care ei nu şi-au propus nimic 
special, va fi perceput ca o nelinişte, ca un neastâmpăr. Nu se pot odihni, nimic nu le intră 
în voie, nu suporta tonul prea ridicat, liniştea, vecinii, ţara, perioada istorică în care s-au 
născut ș.a.m.d. pentru că în realitate nu se suportă pe ei înşişi.  

Când te preocupi ca locul pe care îl ocupi în această lume să fie mai bun, exigenţa ta 
devine constructivă pentru grup şi ajutorul căutat, solicitat sau cerut cu insistenţă. 
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Oamenii slabi, care devin privilegiaţi prin compromisurile pe care le fac, de altfel, cu atât 
de mare uşurinţă, dispreţuiesc rezistenţa prin moralitate şi dezvoltă o antipatie spontană 
pentru sărăcie, simplitate, anonimat. Aceste fiinţe de carton deşi nu fac nimic pentru grup, 
anturaj, ţară, pretind celorlalţi cu nesimţire standarde pe care ei înşişi nu le recunosc. 5 
august este o zi tristă pentru aceştia. Au mai avut asemenea zile de gol şi cu fiecare dintre 
acestea care se adaugă, cartonul din care sunt făcuţi se corodează şi se pierd în anonimatul 
care i-a speriat atât de mult. Numele celebre pe care şi le-au scris pe tot materialul din care 
sunt făcuţi pentru a-şi ascunde identitatea anostă, se şterg şi golul pe care-l lăsă în urmă 
este înfricoşător. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta azi să dezvoltăm sentimente 
pozitive faţă de propria persoană, faţă de propria familie, propria ţară, iar celor de carton 
spuneţi-le poveşti frumoase azi, desprinse din realitate, reproduceri după cazuri reale, 
exemple de bune practici ale Marilor Învăţaţi şi poate vor accepta mai uşor că a 
desconsidera, urî, dispreţui ceva ce nu cunoşti sau pentru care nu ai făcut nimic niciodată 
este semn de laşitate. 

 
 

Săptămâna 6 - 12 august 2012 

 
 

Săptămâna 6 – 12 august ne aduce doar trei evenimente astrale importante: intrarea 
lui Venus în Rac, revenirea lui Mercur la mersul direct şi împlinirea trigonului dintre 
Venus şi Neptun. Fiindcă nu există o mare presiune pe împlinirea unor evenimente, pe 
consumarea unor relaţii sub impulsul determinismului astral săptămâna poate fi una 
destinsă la acest capitol. Nu este însă de neglijat niciuna dintre zile pentru că ele aduc, prin 
unghiurile şi trimiterile pe care le realizează, direcţii importante pentru individ, insistând 
mult pe procesele de reparare, regenerare, reconfigurare. 

Pentru unii repararea şi reconfigurarea se vor evidenţia prin informaţie. Aceştia vor 
avea începând de miercuri un nou mod de a vorbi, de a căuta, de a întreba, de a se 
documenta. Revenirea lui Mercur la mersul direct înseamnă, nu doar pentru aceştia, ci 
pentru noi toţi, o revenirea la normal, un normal mai puţin corect (Mercur în Leu este în 
cădere – trăsătură negativă), dar şi o răsturnare a valorile cu care abia ne-am obişnuit în 
ultimele trei săptămâni. La nivel social Mercur direct în Leu înseamnă luptă pentru 
supremaţie între liderii care au fiecare în felul său amintirea eşecului şi care nu pot privi 
spre orizonturi paşnice datorită orgoliilor rănite. Cu toate acestea săptămâna 6-12 august 
nu aduce consumarea unor evenimente ce ţin de indicaţiile de mai sus, ci le pregăteşte pe 
acestea pentru a se manifesta cel mai curând în săptămâna următoare. 

Cei care preferă latura sentimentală au chiar parte, din a doua jumătate a zilei de 
marţi, 7 august, de o schimbare substanţială. Devin mai calculaţi, mai reţinuţi, nu se mai 
afişează atât de demonstrativ şi vor preţui mai mult sentimentele celorlalţi şi efortul care 
este depus pentru a menţie o relaţie. La nivel de stat acestea vor fi percepute ca o 
predispoziţie negativă pentru a se lansa critici şi, pe baza acestora, se vor stabili noi tipuri 
de relaţii care vor însemna premizele unei schimbări de proporţii ce se va consuma în a 
doua parte a lunii septembrie, când Uranus şi Pluton vor împlini din nou careul lor, 
activând modul vibrator cardinal şi aducând o explozie a evenimentelor programate sau 
anticipate încă de acum. 

Aceste două elemente se vor regăsi în ziua de vineri, 10 august, când Venus şi 
Neptun vor fi în trigon revigorând conceptul de devenire mistică, adică acel proces subtil 
pe care îl pot explica oamenilor care lucrează pentru reuşita lor, care îşi dozează forţele în 
timpul acţiuni şi care știu în ce constă reuşita înainte de apariţia ei. 
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Dacă ziua de sâmbătă este una dintre cele mai neobişnuite zile de peste an, ultima zi 
a săptămânii ne invită la reculegere, refacere, odihnă, revigorare şi a ne va pregăti pentru 
evenimentele săptămânii viitoare care sunt mult mai puternice şi dinamice decât cele de 
acum. 

Avertismentul acestei săptămâni se îndreptă spre conduita personală. Fiţi puternici 
prin caracterul pozitiv, nu prin minciuna, destabilizare, intrigi sau agresiune. Hoţul 
neprins nu este negustor cinstit, iar tupeul nu va putea să îmbrace niciodată haina 
curajului dacă vom alege să ne trăim viaţa cu demnitate. 

 
 
Luni, 6 august 

Luni  6- 8-2012  2:41    Luna(Ari) Tri [Sag] Node 
Luni  6- 8-2012  3:11    Luna(Ari) Tri [Leo] Mercury 
Luni  6- 8-2012 14:03    Luna(Ari) Squ [Cap] Pluto 
Luni  6- 8-2012 15:50    Luna(Ari) Con [Ari] Uranus 
Luni  6- 8-2012 21:28    Luna(Ari) Sex (Gem) Jupiter 

 
Începem săptămâna cu un moment de graţie, cu o deschidere specială pe care 

Soarele, Luna şi Capul Dragonului o prefigurează. În Berbec, Luna se va află azi în graţiile 
lui Uranus (conjuncţie), dar şi în cele ale lui Mercur (trigon) şi ale lui Jupiter (sextil), 
oferindu-ne posibilitatea unei puternice deschideri spirituale, a unei înţelegeri subtile ce ni 
se va înfăţişează ca o stare nouă, ca un nou gând, ca o propunere, ca o adâncire a emoţiei 
într-un domeniu despre care nu ştim prea multe. Luna va împlini azi un careu cu Pluton 
semn că atât evenimentele, cât şi ecoul acestora asupra întregii fiinţe, sunt adâncite într-un 
nimb personal în care oamenii nu vor mai face diferenţa între metafore şi realitate, între 
sugestii născute din alegorii sau apelul la întâmplările reale. 

Totuşi, un singur aspect negativ nu va reuşi să schimbe direcţia evenimentelor, să 
încline balanţa, să pună la îndoială caracterul pozitiv al intenţiilor şi să-i învrăjbească pe 
oameni atât de mult încât să uite complet de omenie, de bună creştere sau de bună 
convieţuire. Asta se întâmplă pentru că trigonul Lunii cu Capul Dragonului mediază în 
mod direct tendinţa Nodurilor şi soluţiile par să vină de la sine, nu în raport cu planurile 
de viitor, ci cu o întoarcere spre trecut, fără vreo constrângere, prin simpla lor 
rememorare, ce are ca efect o întărire a convingerilor pe ideea “Am avut dreptate şi de data 
asta”. 

Pornind de la această constatare, ideea de a avea dreptate, de a fi deţinătorul unui 
adevăr poate lansa un val de nedumerire în rândul celor care se lasă de regulă conduşi, în 
sensul că în jurul lor se vor vehicula atât de multe idei, atât de multe variante ale aceloraşi 
idei încât nu vor şti ce să aleagă. Sensul complicat al acestei zile va sta în prima decizie, cea 
pe care o vom lua chiar din timpul nopţii și care, în cele mai multe din cazuri, va fi una de 
natură inconştientă. Acţionând în timpul zilei pe baza unei decizii inconştiente nu facem 
decât să ne supunem (într-un mod pe care pe mulţi îi revoltă) în faţa condiţionărilor 
impuse de propriile fapte. Calitatea gândurilor, sensul deciziilor, direcţiile educaţiei devin 
acum decizii, iar deciziile ne menţin în această sferă a felului de a fi, de a ne comporta într-
un mod neplăcut. Cei sensibil vor observa că încearcă cu toate eforturile să schimbe ceva în 
mediul lor, să-şi impună o idee, să schimbe decorul, impresiile, să-şi schimbe mersul, 
direcţia, dar se vor lovi de opoziţiile celorlalţi ca de un zid. În absenţa acestei sensibilităţi, 
oamenii se vor roti în cerc, vor experimenta un fel de perpetuum mobile în activităţi 
simple, banale, obişnuite care le vor consuma multă energie azi şi îi vor obosi teribil. 
Momentul de certitudine, nu aplicat evenimentelor, ci mecanismului pe care îl vom aborda 
azi, este cel al careului dintre Luna şi Pluton, adică punctul terminus al unei tensiuni ce ne 
atinge sensibilitatea şi gândurile în crescendo până în preajma orei 14:00. Nu se ştie dacă 
ulterior acestui moment urci sau cobori, dacă vei reuşi să dobori bariere sau dacă te vei 
împiedica şi mai mult de ele, dar se poate şti că momentul intensităţii maxime în careul 
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dintre Luna şi Pluton ne mobilizează spre a înţelege la ceilalţi ceea ce nu putem înţelege la 
sine. Această inversiune este întreţinută de Mercur retrograd şi răsturnată de faptul că 
Venus se află azi pe ultimul grad al zodiei Gemeni. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne aduce evenimente încărcate de un suflu 
nou, dar care, paradoxal, nu sunt deloc noi, care nu au nimic novator şi care ne vor umple 
de amintiri neplăcute. În încercarea de a căuta soluţii, de a descoperi acele surse ale puterii 
oamenii îşi răscolesc adâncimile sufletelor fără să fie conştienţi că umblă acolo unde nu au 
mai făcut-o, că tulbură emoţii de care nici nu aveau habar că există şi ajung să se 
adâncească în probleme care nu numai că nu mai sunt de actualitate, dar nici nu mai sunt 
utile, nici nu mai este sănătos să le invocăm în acest moment de vulnerabilitate. “Când 
pisica nu-i acasă, şoarecii joacă pe masă” spune un proverb şi, din cauza lui Mercur 
retrograd, structura mentală şi afectivă se vulnerabilizează singură căutând soluţii în locuri 
neîncercate, animată de dorinţe neînţelese sau de necesitatea de a scăpa de plictiseală. 
Există oameni care se plictisesc de sentimente, care obosesc să se tot ţină departe de risc şi 
aceştia vor fi vedetele acestei zile. În faţa acestui tip de pericol, oamenii nu-şi dau seama că 
de fapt nu doar se implică în evenimente diverse, adică nu doar riscă să se desprindă de 
rutină, ci manipulează energii, caută acolo unde nu trebuie să umble şi la lumină dau viaţa 
unor demersuri pe care ar fi trebuit să le lase în planul secund. 

Aspectul neobişnuit al zilei ne spune că forţa evenimentelor vine dintr-o combustie 
internă, dintr-o ardere puternică a unui element personal de a cărui pierdere ne vom 
preocupa în săptămâna viitoare. Acum suntem curajoşi, jucăuşi, periculoşi, ne simţi liberi 
în a ne desfăşura partea întunecată şi nu ne preocupăm deloc de consecinţe. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne diminua această tendinţă de a 
căuta emoţii noi, de a trăi intens fiecare fărâmă de întâmplare a acestei zile şi să nu ne 
lăsăm păcăliţi că avem dreptul să profităm de tot ceea ce vine spre noi, ci să ne amintim azi 
că discernământul este un beneficiu prin care fiinţele devin superioare. 

 
Marţi, 7 august 

Marti  7- 8-2012  4:45     Sun (Leo) Tri (Ari) Moon 
Marti  7- 8-2012 14:26    Luna(Ari) Opp (Lib) Mars 
Marti  7- 8-2012 16:42   Venus (Gem) --> Cancer 
Marti  7- 8-2012 23:03    Luna(Ari) Opp (Lib) Saturn 

 
Lăsând în urmă o zi plină de confuzii, manifestate nu doar în sfera emoţiilor, ci şi în 

cea a acţiunilor sociale, trigonul luminariilor, opoziţia Lunii cu Marte şi, seara târziu, 
împlinirea opoziţie Lunii cu Saturn ne aduce ingresul lui Venus în Rac drept un element 
menit să ne convingă că a sosit timpul să ne naştem din nou. Această renaştere ni se 
înfăţişează azi ca o deschidere, ca o trezire în care să ne folosim de noua înţelegere asupra 
lumii şi vieţii într-un chip nou, prin mijloace noi, dar care să nu aibă nimic demonstrativ în 
ele. 

Renaşterea, prin Venus în Rac, survine dintr-o necesitate. Dacă în sfera personală 
această necesitate înseamnă nevoia de a scădea greutatea corporală, de a purifica 
organismul de toxine, de a ne împăca sufleteşte sau chiar la modul concret cu un apropiat, 
de a descoperi care este elementul cel mai sigur pe care am putea miza într-o conjunctură 
tensionată, în zona socială trecerea lui Venus în Rac nu este deloc de bun augur. Ambiţiile 
şi dorinţele de dormitor vor influenţa deciziile şi relaţiile dintre grupuri, dintre state, fără a 
se pune problema unui scandal. Survine deci, timp de o lună de zile, o înclinaţie spre 
promiscuitate, spre a adăuga unui palmares, construit cu mare efort şi seriozitate, episoade 
mai puţin corecte, poate chiar ridicole sau infantile. 

Racul pentru Venus reprezintă un mediu steril, incomplet sau tulburător de rapid, 
rece sau agresiv ceea ce este în detrimentul bunelor relaţii şi a cunoaşterii de sine. Trecând 
de la viteza de reacţie, chiar cu riscul superficialităţii, la hrănirea cu mânii şi resentimente 
ar putea crea impresia unei regresii, a unei involuţii sau a decăderii într-un gen de criză 
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existenţială. Cadrul general, cel pe care Luna, ca guvernator al Racului, îl construieşte, ne 
vorbeşte despre bucurii mici şi complicaţii sociale majore. Acolo unde avem bucurii ele 
reprezintă acumulări, rezerve, depozite, garanţii, chiar contracte cu clauze solide pe care 
le-am negociat cu atenţie şi simţ practic. Acolo unde avem complicaţii, ele apar pe fondul 
exprimării unor dorinţe ample, care inversează valorile sociale prin îndeplinirea lor, şi care 
aduc în centrul atenţiei conflictul între generaţii, între proiectele aflate deja în derulare şi 
posibilităţile extrem de limitate ale viitorului, aşa cum se prefigurează el din marile 
configuraţii ale acestui an. 

Cu alte cuvinte, simţim mult, ne dorim răsturnarea unui sistem, modificarea lui, 
deschiderea unui nou drum însă, în faţa marilor probleme sociale, pe care de altfel le 
cunoaştem foarte bine, aceste intenţii ne duc spre ridicol sau eroism, spre satisfacţia că 
participăm la ceva important, unic sau magnific, dar de care, printr-un straniu negativism, 
suntem siguri că nu vom avea parte. În acest stadiu al derulării mesajului astral, nu se ştie 
dacă timpul ne va fi potrivinic sau pentru că amploarea dorinţelor, forţa socială colosală 
care trebuie angrenata pentru a îndeplini aceste noi deziderate nu cumva este acaparată în 
alte demersuri pregătite din timp de la începutul anului 2012. 

Ceea ce se întâmplă acum, oricât de multă forţă individuală angrenează, nu dispune 
de mecanismul social pentru a aduna într-un loc oameni pe baza destinuui colectiv, ci 
creează grupuri de interese pe baza aspiraţiilor și a dezideratelor individuale. 

Prin urmare, ziua de 7 august ne tentează cu sentimentul că suntem invitaţi să 
participăm activ la fenomenul social, că părerile individuale sunt ascultate, că mesajul unui 
individ este luat în seamă, că, în sfârşit, ceva se mişcă în lume. Acestea sunt doar iluzii sau, 
acolo unde au echivalent în realitate, nu reprezintă decât o palidă expresie a dorinţelor 
personale fuzionate într-un interes de grup neclar sau nefolosit în mod public. 

Azi sperăm în mai bine şi ne şi implicăm în evenimente sociale multiple pentru a ne 
demonstra nouă înşine că dacă în această fază putem să producem o schimbare, în timp, pe 
principiul picăturii, vom reuşi să declanşăm un mecanism amplu, poate chiar un fenomen 
social, care să poată, în sfârşit, să producă schimbarea. 

Ceea ce este însă de admirat în această nouă energie astrală este curajul de a începe, 
de o luă de la capăt, de a reinventa, deschide sau iniţia un proiect nou pentru finalitatea 
căruia nu avem acum nicio garanţie. “Nu putem descoperi noi oceane dacă nu vom avea 
curajul de a pierde din vedere ţărmul” spunea Andre Gâde, iar noi, asemenea lui, ne vom 
lăsa azi antrenaţi de această dorinţa de explorare, chiar dacă riscul de a fi răniţi, nu de 
amploarea proiectelor, ci de imaturitatea ambiţiilor, este inerent. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a îndrepta aceste ambiţii spre 
interior, de a declanşa un proces de cercetare lăuntrică pentru că în acest sector orice 
beneficiu este durabil. 

 
Miercuri, 8 august 

Miercuri  8- 8-2012  8:39 Mercury (Leo) S/D 
Miercuri  8- 8-2012 10:27    Luna(Ari) --> Taurus 
Miercuri  8- 8-2012 11:53    Luna(Tau) Sex (Can) Venus 
Miercuri  8- 8-2012 13:19    Luna(Tau) Squ (Leo) Mercury 
Miercuri  8- 8-2012 14:49    Luna(Tau) Sex [Pis] Neptune 

 
Azi Mercur revine din mersul retrograd şi, la câteva ore de la acest moment, când 

încă se află în poziţie statică, Luna trece în Taur (exaltare). Raportul dintre Mercur în 
cădere, Lună în exaltare, Soare domiciliu şi Marte în exil, aduce un balans interesant între 
curajul de a gândi şi cel de a simţi în așa fel încât se va căuta implicarea directa a acelui 
element care a fost cel mai greu de folosit în ultima vreme sau care nu a reuşit să se 
impună (Venus în Rac) în evenimente pentru a i se dovedi acum importanţa si valoarea. 

Revenirea lui Mercur la mersul direct este un semn că lucrurile îşi pierd din 
intensitatea agresivă, nu mai poate minţi şi agresa contextul social prin intermediul 
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funcţiei, statutului, dar nici nu se mai poate abuza de încrederea pe care unii, din 
comoditate, au investit-o. Dacă în Gemeni, Venus a fost dispusă să privească reuşita prin 
orice mijloc, poate chiar şi prin compromis, acum poate să surprindă printr-o determinare 
puternică în a răsturna situaţia de fapt, de a întoarce sensul de deplasare şi a spune: “Nu 
este adevărat ce mi se atribuie. Eu nu am fost niciodată aşa!”. În prima zi de revenirea de 
la mersul retrograd şi la începutul tranzitului lui Venus prin Rac evenimentele sociale par 
să aibă un mers paralel faţă de cele personale. Abia intrată în Taur (exaltare) Luna îi 
încurajează pe oameni să-şi tempereze sentimentele, să fie calculaţi, să cheltuiască mai 
puţin, să-şi consume mai puţină energie şi să-şi amintească de nevoile lor. 

Aspectul interesant survine abia din această combinaţie cu Soarele în domiciliu şi 
Lună în exaltare și care duce la redresarea funcţiilor mentale şi la restabilirea relaţiilor de 
comunicare între individ şi societate, între individ şi propria lui persoană, în devotamentul 
cu care se alege un traseu, cu care este ridicat nivelul de înţelegere, cu care este folosită 
exprimarea, dar şi prin care ceilalţi sunt ajutaţi, în așa fel încât să îi determine pe unii să 
nu mai poată face clar distincţia între nevoile lor şi cele ale grupului. Deşi pare a fi un 
sacrificiu, nu este. Devotamentul şi simţul vocaţiei care ne vine dinspre Leu (prin Soare - 
domiciliu) sunt alimentate de simţul practic, căldura sufletească, înţelegerea şi anduranţa, 
ce ne vin dinspre Taur (prin Luna - exaltare) care îl propulsează pe individ în zonele 
rafinate ale destinului acolo unde se poate întâlni cu misiunea sa, acolo unde îşi poate 
înălţa elementul personal atât de mult încât să se spună: “Nu mai este nimeni ca tine!”. 

Calitatea mijloacelor de exprimare prin aceasta combinaţie are însă nevoie de un 
regulator, de un etalon, iar Mercur în cădere (Leu), puternic lezat după o perioadă de trei 
săptămâni de rătăcire pe cărări nebănuite, de haos (retrogradarea), iar Venus abia intrat 
într-un semn care îi amplifică dramele, nu pot constitui un reper corect. 

Pentru cei care îşi caută mulţumirea şi elevarea într-un for personal, într-un cadru 
intim, printre amintiri sau care se mulţumesc trăind simplu şi discret, Marte din Balanţă le 
va deveni etalon, punct de echilibru şi se vor arăta nemulţumiţi de ceea ce văd, dintr-odată, 
în propria existenţă. Vor considera că în ultima vreme s-au neglijat, că emoţiile le-au fost 
haotice, că au cheltuit prea mult, că au pierdut timp preţios nefăcând ceea ce este 
important pentru a soluţiona o problemă personală. În acest context, apropierea lui Marte 
de Saturn îi îndeamnă să se apropie de studiu, de muncă, să ţină post alimentar, post de 
gânduri, să fie selectivi cu relaţiile pe care le-au dezvoltat până acum. 

Pentru cei care îşi caută împlinirea personală printr-o confirmare socială, Jupiter 
din exil este susţinătorul. Prin această construcţie astrală, ei se îndreaptă spre 
evenimentele care au fost semnalate anterior, care au fost identificate din multiple 
combinaţii care le pot indica faptul că nu trebuie decât să fie serioşi în muncă, să dea 
dovadă de disponibilitate şi puţină creativitate pentru a se apropia de poziţia spre care 
tind. 

Nici într-un caz şi nici în celălalt nu se va putea obţine ceea ce se caută pentru că 
unghiul stresant dintre Lună şi Mercur (careu) împlinit în mijlocul zilei aduce durerea, 
neplăcerea, incertitudinea într-o zonă în care nu suntem pregătiţi să lucrăm cu ea. Iată, 
deci, distorsiunea! Pe un fond atât de determinant, atât de puternic impregnat de forţa 
socială, de vitalitate, ambiţie, dăruire şi generozitate, durerea, mai exact incapacitatea de a 
suporta, de a indura îi face pe mulţi să cedeze în faţa efortului şi să caute ca şi până acum 
doar soluţiile impregnate puternic de compromis. 

Prin urmare, ziua de 8 august este ziua în care mulţi se răzgândesc având în 
primplan sentimentul că se pot descurca şi altfel dorind, prin aceasta, să ascundă teama de 
suferinţă, neputinţa de a îndura durerea, de a convieţui cu nemulţumirea sau cu 
dezamăgirea. Lipsa de discernământ este un element care survine din combinaţia Soare în 
domiciliu, Lună în exaltare, desfăşurată în absenţa unui reper clar, oferit de Venus sau 
Mercur, vecinele celor două. Soluţia ce survine prin intermediul lui Marte sau al lui Jupiter 
sunt mijloace de a cârpi un eveniment, de a-l face să supravieţuiască, să se menţină pe linia 
de plutire, să nu decadă, însă nu pentru a împlini aspiraţia pentru care se apelează la el. 
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Azi oamenii sunt axaţi pe tot ceea ce îi doare ca şi cum o mână nevăzută le aduce în 
faţă doar ceea ce-i nemulţumeşte, doar ceea ce nu-i lăsa să trăiască liniştiţi şi egal şi îi 
loveşte în Călcâiul lui Achile. Azi durerea poate fi fizica, localizată în partea de jos a 
corpului (spate, coapse, rinichi) cauzată de incapacitatea de a ne menţine echilibrul, de 
asemenea, fizic sau psihoafectiv. Cele mai neplăcute senzaţii sunt cele pe care le vom avea 
în faţa unor rememorări. Apelul la ceea ce s-a-ntâmplat, aşa cum este el predispus de 
planete, nu este deloc axat pe durere, ci pe acele momente care au fost ascunse, aşa cum se 
întâmplă acum. Judecând după cum s-au construit evenimentele până acum ceea ce se 
răscoleşte din trecut, ceea ce impune combinaţie Soare în domiciliu, Luna în exaltare, 
elementul cel mai dificil de soluţionat nu este decât ceea ce survine prin dezvoltarea lipsei 
de măsură sau de armonie. Din lipsă de măsură sau armonie survie durerea, iar azi durerea 
prin Marte (pentru cei care se ocupa de propria persoană) este scurtă şi violentă, iar prin 
Jupiter (pentru cei care acordă dimensiunii sociale o mai mare importanţă), 
compromiţătoare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că suntem muritori şi că 
oricât de tare sunt încărcaţi de extaz azi aburii victoriei, faptul că viaţa se desfăşoară într-
un cadru despre care, nu cu mult timp în urmă, ci chiar săptămâna anterioară, vorbeam în 
termeni străini elevării, sublimului sau strălucirii, ar trebui să ne trezească la viaţă şi să ne 
ajute să selectăm esenţialul din ceea ce trăim. 

 
Joi, 9 august 

Joi  9- 8-2012  1:12    Luna(Tau) Tri [Cap] Pluto 
Joi  9- 8-2012  3:11    Luna(Tau) Sex [Pis] Chiron 
Joi  9- 8-2012 21:54     Sun (Leo) Squ (Tau) Luna(Half Moon) 

 
Careul luminariilor de azi este un semn clar care face referire la alegerile de ieri. În 

sfera personală, acest careu (aflat în faza de aplicaţie aproape toată ziua) ne pune în faţa 
unor probleme de maximă urgenţă ce ţin de starea de sănătate, procese ale unui proiect 
derulat în colaborare sau pentru un apropiat sau demararea unei acţiuni care cere 
experienţă personală, curaj în exprimare, putere de selecţie, discernământ. În sfera socială, 
raporturile dintre oameni ne invadează cu evenimente pline de surprize, de invitaţii spre o 
zonă în care nu activăm des sau chiar deloc. 

Dacă pe de o parte trigonul Lunii cu Pluton ne indică nevoia de a ne dezveli de o 
anumită latură a caracterului, de a ne ridica dincolo de limitele pe care anturajul ni le tot 
lansează, de a privi dincolo de “Nu pot”, “Nu am mai făcut asta până cum”, “Mă tem”, “Am 
obosit”, de cealaltă parte, experienţele personale stau la rând pentru a fi alese şi apreciate, 
pentru a fi propulsate drept valori personale de netăgăduit, importante puncte de reper, 
valori pentru care un individ poate fi caracterizat sau apreciat. 

Totuşi, contextul general, sub care se împlinesc aceste unghiuri este unul care 
tulbură atât elementele de factură personală, cât şi descinderile pe zonă publică, impunând 
schimbarea ca element definitoriu. Nici a îmbrăţişa schimbarea în defavoarea echilibrului 
nu este indicat, dar nici a fi excesiv de conservator. Calea de mijloc ne ajută azi să 
dezvoltăm un interes sporit faţă de relaţiile personale, să le observăm mai bine pe cele care 
merg spre zonă publică şi să ne consolidăm curajul pentru a-l transforma într-o adevărată 
trăsătura de caracter. 

Judecând după unghiurile care se împlinesc azi, unii ar considera că aceste 
descinderi sociale, că răscolirea fiinţei nu reprezintă nici pe departe îndemnul sever impus 
de contextul astral de acum. Aşa este, trigonul Luna-Pluton, sextilul Luna-Chiron şi careul 
dintre luminarii nu fac decât să moduleze, pe alocuri chiar superficial sau subiectiv (și 
Pluton, şi Chiron se află în mers retrograd) ceea ce într-un cadru mult mai larg se 
împlineşte. Tocmai de aceea abundenţa predispusă de exaltarea Lunii, forţa, curajul şi 
orgoliul dezvoltate de domiciliul Soarelui, neavând un echilibru în celelalte planete 
individuale (Mercur este în cădere, Marte în exil, iar Venus în Rac nu are o calitate 



2012 – ANALIZA ASUPRA TRANZITELOR                     Fii în profunzime!  

 © Gheorghi ţă Coşer, 2012 379 

specială) se exprimă de o manieră intransigentă, poate chiar fără scrupule, fără limite, 
după o idee forţă ce a impresionat individul în confruntările sociale sau individuale ce s-au 
consumat anterior. În felul acesta, se va pune problema experienţei, a calităţii gândurilor şi 
intenţiilor, a cultivării unui talent, însă prin apelul la un reper, unul menit să tempereze 
sau să motiveze dinamica individuală. 

Prin urmare, ziua de 9 august este marcată de termenul “străinătate”, nu în 
sensul de populaţie sau zonă situată în afara graniţelor unui stat, ci de ceea ce se 
desfăşoară într-un alt cadru decât cel al obiceiurilor personale. Azi oamenii îşi ies din fire, 
din ritm, se simt presaţi de timp, de evenimentele sociale sau de propriile aşteptări și 
îndemnaţi să se apropie de o finalitate mai mult închipuită a evenimentelor, demersurilor 
sau proiectelor, decât reală. Pentru că întreaga zi ne vom situa sub influenţa ascendentă a 
careului dintre luminarii mulţi vor căuta vinovaţi, vor dori să-şi rezolve acele probleme cu 
trecutul, să se desprindă de tot de ceea ce le vine acum în mine, de ceea ce-i atinge, de ceea 
ce-i mobilizează sau îi constrânge. Dorinţa de nou înseamnă azi a lovi pământul, cel care 
poartă în ochii noştri eticheta de vechi, şi a ne ridica sub impulsul unui puternic elan spre o 
destinaţie nouă. 

Pentru că azi doar ne tentează o finalitate, nu o şi atingem, recomandarea este de 
fapt un îndemn la a cultiva simţul realităţii, la a ne tempera aceste porniri, la a ne menţine 
într-o zonă a confortului care să nu acuze sau să nege, care să nu ne motiveze dispreţul faţă 
de trecut şi nici să ne dezvolte o prea mare încântare în faţa unor evenimente despre care 
nu ştim nimic încă. Abandonarea acelui element personal, care poartă azi hainele 
schimbării, nu înseamnă şi distrugerea lui. 

 
Vineri, 10 august 

Vineri 10- 8-2012  1:33   Venus (Can) Tri [Pis] Neptune 
Vineri 10- 8-2012 10:40    Luna(Tau) Opp (Sco) Juno 
Vineri 10- 8-2012 15:50    Luna(Tau) Con (Tau) Lilith 
Vineri 10- 8-2012 23:10    Luna(Tau) --> Gemini 

 
Venus şi Neptun se întâlnesc azi într-un trigon, aspect care se formează de o 

săptămână, dar care a devenit mai puternic de marţi, de când Venus a intrat în Rac, practic 
pe acelaşi element ca octavă sa superioară (Neptun). Ca fundal, Luna, pe ultimul sector al 
zodiei Taur trece prin fereasta opoziţie Junon-Lilith. 

Când Venus şi Neptun sunt în trigon ies la lumina sentimente frumoase, iar relaţiile 
vor fi puternic influenţate de acestea. Dacă până acum nu prea am îndrăznit să formulăm 
într-un anumit fel, nu ne-am putut concentra pe o idee sau poate nu ne-a fost clar ce tip de 
sentiment am dorit să investim, azi, sub pretextul că lăsăm în urmă timiditatea, rigiditatea, 
un anume complex de inferioritate, ne putem apropia mai uşor de oameni şi rezultatul nu 
poate fi decât unul îmbucurător. Evident, relaţiile dintre cele două planete nu generează 
doar efecte în plan sentimental, ci aduce un nou tip de ataşament, mai ales că Venus se află 
în Rac şi reacţiile sale sunt puternic marcate de necesitatea constrângerii, a garanţiilor, a 
fidelităţii. 

Dacă mulţi se vor vedea deschiși să-şi împărtăşească sentimentele fără a se teme de 
efectul negativ al reacţiilor, în plan social mutarea centrului de interes de pe “mă simt 
bine” pe “este nevoie de mine” generează legături sociale complicate şi ample în care 
datoria distruge, corodează din interior profunzimea relaţiilor. Este cunoscut în astrologie 
că legăturile pe semne de apă sunt marcate de o manifestare stranie a structurii emoţionale 
care, în final, poate dicta amploarea evenimentelor sau chiar mai mult modul cum se poate 
încheia un proces, unde se poate termina demersul în care suntem implicaţi, când ne 
încheiem socotelile cu această lume şi când ne decidem să pornim la drum printre stele. 
Astrologii numesc acest proces “devenirea mistică” şi ea porneşte de la Rac (clipa de 
început, naşterea motivaţiei, intrarea informaţiei în lumea manifestată). Se continua cu 
Scorpionul (reproducerea şi recunoaşterea ei de către comunitate) și apoi cu zodia Peşti 
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(implementarea sa într-un sistem, într-o schemă, într-un mecanism, într-o structură). 
Contextul acestei zile ne mobilizează pentru acţiuni care se opresc la zodia Peşti şi care nu 
ne îndeamnă de la sine să depăşim cadrul obişnuitului, cunoscutului, predictibilului. Cei 
instruiţi, care au pregătirea necesară să depăşească elementul comun, să se ridice deasupra 
mediei vor considera că este nevoie de o preschimbare, de o modificare, de o reconfigurare 
a procedeului, de o schimbare a cadrului, a oamenilor, a colaboratorilor. Această nouă 
abordare, privită ca o ridicare peste medie, se adresează celor puţini care au vocaţie de 
lideri şi care pot, prin ceea ce deţin deja, să sară mai sus, să privească mai departe, să ridice 
mai mult. 

Relaţia dintre Venus şi Neptun din semne de apă reprezintă pentru noi o şansă 
specială la regenerare, revigorare, vindecare, acces la informaţii care să ne ducă dincolo de 
limita la care în mod obişnuit ne oprim. În general, imaginaţia este cea care ne ajută să 
vedem dincolo de finalul predictibil şi aceasta tine tot de trăsăturile semnelor de apă. 

Amploarea evenimentelor se va baza, aşadar, pe calitatea imaginaţiei, pe puterea de 
a vizualiza victoria, de a ne ridica deasupra mulţimii şi a spune “Exist”, de a ne oferi 
dreptul de a simţi altfel şi de a împărtăşi cu cei din jur, fără a-i obliga pe aceştia la vreo 
formă de răspuns, ceea ce sufletul are mai frumos şi îndrăzneţ. 

Dacă raporturile intime sunt protejate chiar şi la contactul cu minciuna, în sensul că 
acum prietenii, rudele sau cei apropiat îţi pot spune multe fără a se genera efecte negative 
pe termen lung, relaţiile sociale se bazează pe un mecanism straniu: se folosesc 
anticiparea, previziunea, imaginaţia pentru a contracara eventualele rupturi în raporturile 
dintre instituţii şi acest lucru este împotriva schimbării, împotriva reglării proceselor, a 
schimbului de idei şi a evoluţiei prin consultare, dialog. 

Prin urmare, 10 august este o zi în care munca este privită prin aspectul ei 
vaporos, elegant şi plăcut. A simţi ceva despre un om, a te ataşa de ceea ce crezi că simte 
faţa de tine reprezintă din punct de vedere spiritual, o barieră, deci un element care trebuie 
evitat în sfera intimă, însă a dezvolta prin acestea o urzeală de legături, ce a devenit, în 
timp, o bază pentru alte tipuri de relaţii, reprezintă un element ce se evidenţiază prin spirit 
practic şi care îi ajută pe oameni să-şi construiască metodic trepte pe care necontenit să 
urce. 

Dacă ne referim la sensibilitatea artistică, la inspiraţie, la transferul de informaţii, 
de captare a unor informaţii din subtil, dintr-un plan paralel ridicarea palatelor pe pământ 
după modelul celor subtile reprezintă un impediment. Totuşi nu toţi îşi hrănesc înţelegerea 
cu inspiraţie, nu toţi pornesc de la emoţie şi ajung la raţiune, ci sunt foarte mulţi care 
parcurg un proces invers, de la raţiune la inspiraţie. Pentru aceştia ziua de 10 august 
reprezintă o arhivă de evenimente, stări, gânduri şi direcţii pentru care este nevoie de 
trepte construite prin apelul necontenit la experienţe. Azi tot ceea ce trăim se validează, 
totul este bun, util şi de perspectivă, cu condiţia să fie încadrat corespunzător. 

Va fi însă o zi grea pentru cei care se ocupă de căutarea spirituală, de cei care nu 
caută bucurii în această lume şi care chiar şi când citesc, scriu sau vorbesc o fac dintr-un 
for afectiv adânc. Aceştia se văd azi vulnerabili în faţa unor solicitări venite din social pe 
care nu vor putea să le satisfacă. Dacă nu se pierd cu firea, vor observa că şi ei sunt 
câştigaţi, la fel ca fraţii lor care caută bucurii aici în această lume, pentru că dezamăgind, 
această lume nu-l smulge pe adept de pe calea sa, ci îl motivează să meargă mai departe. 

10 august este o zi care ne aduce multe valuri la ţărm, la picioare pentru a ne răcori 
sau pentru a ne sugera ca, val după val, nisipul ţărmului este dus cu totul în larg şi plaja se 
micşorează, la fel şi posibilităţile noastre de a ne extinde sau exprima în această lume. 

Pentru că este o zi care va încerca să ne mulţumească pe toţi, pentru a fi în ton cu 
această generozitatea a universului este important să dezvoltăm azi o atenţie activă. Să 
lăsăm azi universul să simtă pentru noi şi să descoperim cât de minunat şi constructiv este 
să fii martor al propriei treceri. 
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Sâmbăta, 11 august 
Sambata 11- 8-2012  1:33    Luna(Gem) Opp [Sag] Node 
Sambata 11- 8-2012  2:57    Luna(Gem) Sex (Leo) Mercury 
Sambata 11- 8-2012  3:27    Luna(Gem) Squ [Pis] Neptune 
Sambata 11- 8-2012 15:50    Luna(Gem) Sex [Ari] Uranus 
Sambata 11- 8-2012 15:50    Luna(Gem) Squ [Pis] Chiron 
Sambata 11- 8-2012 23:31    Luna(Gem) Con (Gem) Jupiter 

 
Ca de fiecare dată, de la începutul anului, când Luna trece prin Gemeni cerul astral 

ne avertizează cu privire la inerentele conflicte de imagine, de concepţie, cu apropierea de 
acea componentă a experienţelor anterioare pe care nu am utilizat-o corect atunci când s-a 
consumat. Acum, în prima zi de Gemeni (Luna în Gemeni) avem de parcurs nu doar 
conjuncţia Lunii cu Coada Dragonului, ci şi sextilele Luna-Mercur, Luna-Uranus, careurile 
Luna-Neptun, Luna-Chiron pentru ca, spre seară, la jumătate de oră de la încheierea zilei 
Luna să împlinească o conjuncţie cu Jupiter. 

După cum se succed unghiurile, pare să fie o zi de dinamică socială, una în care să 
scoatem armele secrete, să coborâm armură din pod şi să pornim într-o cruciadă fără să 
avem certitudinea că acţionăm corect sau că măcar finalul este, chiar şi numai în parte, aşa 
cum ni l-am imaginat. 

Dacă ieri îndemnul astral ne amintea de starea de martor, azi, după o noapte 
încărcată de tensiune, simţim că prietenii ne lasă, ca mintea se răsuceşte şi, în intenţia ei 
de a-şi impune propriul punct de vedere, ne scoate la lumina cele mai neplăcute şi egoiste 
intenţii. Cele două sextile şi cele două careuri care acţionează îmbrăţişat, două câte două în 
intervalul 5:57-15:50, ne ţin balansul tensiune-siguranţă cea mai mare parte din zi. Oricât 
am fi de puternici şi pregătiţi pentru un asemenea moment, semnul de slăbiciune, 
neputinţa de a ţine pasul cu modificările haotice pe care anturajul le prefigurează ne va 
lăsa impresia unei nesiguranţe totale, a unor ghinioane penibile în care nici stabilitatea 
sentimentului, nici adâncimea gândirii, nici experienţele personale, nici cele ale fiinţelor 
alese, speciale, nu par să ne ajute prea mult. Se va investi deci multă energie pentru a fi 
stabili, pentru a fi constanţi, pentru a ne menţine în desfăşurare demersurile pe are le-am 
iniţiat şi asta ne oboseşte foarte mult. Unii vor da vina pe vreme, că e prea cald, că e prea 
multă umezeală, că e vânt prea mult, că nu e deloc, alţii însă vor simţi că se uzează, că 
vitalitatea le scade văzând cu ochii şi că nu înţeleg de unde atât de multă presiune pentru 
că în realitate nu iau parte la evenimente atâta de ample sau de categorice. 

Balansul dintre tensiune şi siguranţă este singurul proces care pare să se desfăşoare 
cu multă insistenţă azi şi are atât de multă putere pentru că suntem la periferia unui aspect 
care urmează să se manifeste abia de săptămâna viitoare: opoziţia Soare-Neptun cu Saturn 
planeta mediatoare. Probabil că magnetismul astral se manifestă şi în unghiuri mai largi 
decât ne permite nouă toleranţa, așa cum se întâmplă în homeopatie. La fel se va întâmpla 
şi azi, dar şi mâine. Oamenii vor avea impresia că participă la ceva grandios, dar în 
realitate nu se întâmplă nimic ieșit din comun, ci doar simt nedefinitul, îl ating şi îl percep 
cum li se prelinge de-a lungul corpului, fără să-l poată atribui unui eveniment. 

Pentru că studiem astrologia, ştim că iminenta conjuncţie a lui Marte cu Saturn 
aduce oamenilor un puternic simţ al datoriei, o înclinaţie spre a-şi ţine promisiunile sau în 
a-şi atribui sarcini foarte importante şi a angrena în aceste proceduri şi scheme de lucru o 
cantitate mare de energie, reuşind, în egală măsură, să compromită imaginea individului 
sau să-i împuţineze relaţiile. 

Totuşi, acestea nu se consumă încă, ci doar sunt sugerate, percepute de simţul astral 
nedefinit al omului în aşa fel încât nici nu le da curs acestora, dar nici nu se îndreaptă spre 
altele. Este clar că acest balans conferă un anume stres, o anume tensiune, prin agitaţia 
permanentă la care este supus omul, dar şi prin incapacitatea de a spune clar ce se 
întâmplă sau în ce direcţie merge. 
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Spre seară, când Luna şi Jupiter se întâlnesc într-o conjuncţie, putem să vorbim 
despre o finalitate, despre un rost ca şi cum, fără o intenţie clară, ci ca un produs al 
lanţurilor de evenimente, ceva se înfiripă, iar rezultatul este unul cât se poate de bun şi 
constructiv. În această perioadă a zilei, oamenii uită cât de împrăştiaţi au putut fi, cât de 
multă energie şi-au consumat pe nimicuri şi revin la starea de uitare selectivă pe care cu 
atât de mare eficienţă o practică. 

Prin urmare, 11 august se înscrie în seria celor mai ciudate zile de peste an. 
Oamenii nu au clar sentimentul sarcinii de lucru, al neadevărului sau al efortului susţinut 
pe care un om trebuie să-l depună pentru a se înscrie în rândul semenilor. Între tensiune şi 
siguranţă, cei mai mulţi vor avea sentimentul că au ajuns al fundul sacului şi că nu mai are 
rost să se îngrijoreze pe alegerea unei variante mai bune de vreme ce această posibilitate 
nu mai exista. Din cauza lipsei de continuitate în procesele mentale, a sentimentului că 
participă la ceva grandios care nu se mai întâmpla, mulţi îşi vor schimba centrul de atenţie 
de pe succesiunea evenimentelor pe procesele selective, de pe a trăi firesc şi comun pe 
“Vreau să fac şi eu ceva cu viaţa mea!”. Și fac, dar nu ce trebuie. Ies în evidenţă, dar nu prin 
elemente care sa le confere creştere, ci prin acţiuni izolate, lipsite de substanţă, de mesaj 
sau chiar finalitate. 

Din nefericire nu se întâmplă niciuna dintre cele două variante, ci apare o a treia, 
născută din frânturi de evenimente care nu s-au finalizat corespunzător şi care pot prin 
decizii, înţelegeri marcate de confuzii, încurcături nostime, penibile sau inedite, să aducă 
un final de zi tonic şi plăcut. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne impune de mai multe ori de-a 
lungul zilei momente de stop, de oprire sau de plasare a atenţiei pe anumite părţi ale 
corpului. Gurdjieff obişnuia să le spună discipolilor că nu pot să înţeleagă pe deplin cum 
este să fii conştient de întregul corp dacă nu-l înţelegi pe părţi. El recomandă, spre 
exemplu, să fii atent ce faci timp de câteva ore cu mâna dreaptă, dar orice ai face să nu-ţi 
îndrepţi atenţia spre altceva. Apoi, să schimbi atenţia pe mâna stângă, piciorul drept, 
piciorul stâng şi tot aşa până când de-a lungul zilei să înţelegi cam în ce fel convieţuiesc 
părţile corpului tău cu atenţia. Chiar dacă pe unii nu-i interesează acest proces de 
înţelegere, de conştientizare, ar putea măcar din curiozitate să-l încerce de mai multe ori, 
mai ales atunci când combinaţiile vibraţiilor astrale tulbură atât de mult percepţia corectă 
a realităţii, aşa cum se întâmplă acum. 

 
Duminică, 12 august 

Duminica 12- 8-2012 16:00     Sun (Leo) Sex (Gem) Moon 
Duminica 12- 8-2012 21:55    Luna(Gem) Tri (Lib) Mars 

 
Ultima zi a săptămânii ne pune în gardă vis a vis de resursele pe care le mai avem. 

Nu ne solicită foarte mult, nici măcar nu ne va mobiliza pe ceea ce a însemnat 
evenimentele zilei anterioare, ci ne va face conştienţi de ceea ce mai dispunem acum, de 
ceea ce mai avem, de puterea pe care suntem dispuşi să o mai folosim pentru conjuncturile 
sociale în situaţia în care săptămâna viitoare se va dovedi mult mai bogată în evenimente. 

Azi luminariile trec printr-un sextil, și, spre seară, Luna şi Marte printr-un trigon. 
Ceea ce a fost bun în finalul zilei de ieri se continuă şi azi, însă în alt mod, prin alte 
mijloace şi cu o altă disponibilitate spre a înţelege şi evalua conjuncturile sociale. Mulţi se 
vor retrage din anturajul care i-a solicitat foarte mult, vor refuza o invitaţie, se vor 
preocupa mai mult de propriile lor nevoie. Această nouă preocupare nu înseamnă absenţa 
dinamismului. Trigonul Lunii cu Marte ne îndeamnă chiar la mişcare, la recreaţie, la 
activitate în aer liber, dar, pentru că îndemnul ne apare ca o consecinţă a ceea ce s-a 
întâmplat ieri, mulţi vor simţi nevoia sa iasă în natură, însă vor căuta locurile retrase, 
izolate. 

Triunghiul minor care se conturează azi între luminarii şi Saturn, cu Soare planeta 
focar, ne aminteşte, ca şi ieri, de forţă evenimentelor săptămânii viitoare. Puţin mai clar 
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decât ni s-a înfăţişat ieri, dar la fel de vag sau imprecis conturat, conjunctura majoră care 
ne este anunţată de configuraţiile astrale ale săptămânii viitoare ne sugerează că este 
nevoie de rezervă, de timp, de odihnă, de disponibilitate. Poate că, de fapt, îndemnul de a 
ne apropie de natura izolată se poate traduce şi ca o aventură a sufletului, ca o formă de a 
căuta izvoarele purităţii sufleteşti. Se ştie însă că aspectele benefice ale acestei zile ne vor 
îndemna spre fapte care să ne susţină regenerarea, revitalizarea, sporirea încrederii şi 
curajului de a face faţă oricărei confruntări. 

Ceea ce ne îndemnă acum, vibraţiile astrale, ceea ce se prefigurează că va veni spre 
noi începând de săptămâna viitoare face din finalul zilei unul care să ne îndemne la 
exprimare şi competiţie. Ne vom face promisiuni, ne vom lua angajamente şi pentru că 
putem să facem toate acestea vom considera că acesta este elementul cel mai potrivit 
pentru a produce o schimbare substanţială în propria existenţă. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne vorbeşte azi despre forţă, despre 
determinare, despre a fi împotriva curentului, a aprecia că valoarea şi forţa rezidă în alte 
tipuri de activităţi şi că a sosit timpul să ne ocupăm şi de acestea. 

În prima parte a zilei ne vom dori linişte, izolare, recreere, însă cu cât ne apropiem 
de finalul zilei cu atât ne sporeşte mai mult dorinţa de acţiune. Pe unii aceasta îi va duce 
spre zona publică unde să-şi consume ceea ce consideră că le prisoseşte, altora li se va 
părea oportun să se angajeze în nişte promisiuni pe care nu vor reuşi să şi le ţină aşa cum şi 
le formulează acum. În ambele situaţii, ceea se acumulează azi este benefic şi tine de 
sporirea vitalităţii, a nivelului de cunoştinţe, a experienţelor de viaţă, cele pe care nu le 
vom folosi prea departe în viitor, ci începând chiar de săptămâna viitoare. 

Cei care lucrează cu energia vor încheia ziua cu o surprindere, aceea de a constata că 
sunt îndemnaţi să facă şi ceea ce nu mai fac de mult, ceea ce au crezut că li s-a stins 
împreună cu dorinţa. 

Riscul pe care îl aduce această zi este acela de a nu lua în considerare ceea ce este 
bine pentru individ şi de a dezlănţui o formă de lăcomie care, în faza incipientă, poate fi 
nevinovată pentru că urmăreşte amplificarea stării de bine, dar această stare de bine poate 
fi o altă formă de consum, de uzură, de autoagresiune sau de perpetuare a unor 
comportamente negative. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a respecta azi odihna, chiar dacă spre 
seară ea se va dovedi mai mult o odihnă activă. Avem nevoie de energie pentru ceea ce va 
veni spre noi în săptămâna următoare. 

 
 

Săptămâna 13 - 19 august 2012 

 
 

Săptămâna 13-19 august 2012 aduce o apropiere de acele înţelesuri pe care nimeni 
nu le agreează în faza de început. Dacă primele zile pot fi relativ calme, anunţând mai 
curând producerea unor evenimente, decât împlinirea lor, începând de miercuri şi până 
duminică fiecare zi este importantă pentru că va conţine un mesaj distinct, unul care înalţă 
sau care coboară, care ne îndeamnă să acţionăm pe zona publică şi altul care ne duce spre 
solitudine din dezamăgire sau înfrângere. Da, în această săptămână se va pune problema 
înfrângerii. Acum se nasc germenii unui conflict care ar trebui să aducă o modificare 
importantă pe zona socială, nu ceea ce s-a tot consumat de la începutul anului încoace. 
Înţelegând că multe dintre compromisurile făcute din ianuarie şi până în iulie, inclusiv, au 
avut un caracter artificial, oamenii se agită, se tem, acţionează fără minte, la impuls şi îşi 
propun să simplifice mult lucrurile, să taie răul din rădăcină. Vor fi din nou dezamăgiţi 
când vor observa că societatea, gruparea din care fac parte sau, într-un cadru restrâns, 
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familia, nu agreează genul acesta de descinderi. Opoziţia care vine din afară va fi una cât se 
poate de reală şi de motivată pentru că forţa schimbării abia acum acţionează asupra 
trecutului. Până acum, de la începutul anului încoace, mulţi doar s-au folosit de 
oportunitatea pe care contextul astral a predispus-o, aceea de a ne regla conturile cu 
trecutul, nu au dorit cu adevărat schimbarea. 

În această săptămână aspectele cu maleficii sunt mai curând prudente decât 
agresive şi tocmai de aceea mesajul lor este mai coroziv. Se spun lucruri din grabă, dintr-o 
motivaţie profundă pentru că, lipsa unei agresiuni directe venită din partea maleficilor 
(Pluton, Saturn şi Uranus) ne face să credem că ne este permis. Permisiunea este una de 
natură globală, nu individuală, deci ne este acceptată acţiune în front comun, în grup, prin 
intermediul organizaţiilor sau ca reprezentat al unei structuri sociale importante. Ceea ce 
vine în nume personal va primi din zona socială atât de multă opoziţie încât mulţi vor avea 
impresia că nu vor putea face faţă niciunei confruntări. 

Pe acest fundal, momentul de Lună nouă nici că se putea să fie amplasat mai prost 
pentru dimensiunea personală deoarece eşecul de acum, neîncrederea și nedumeririle pe 
care le lăsăm să umble libere ne vor învălui de-a lungul a următoarelor 30 de zile. Tocmai 
de aceea avertismentul acestei săptămâni, pentru cine este dispus să se mobilizeze atât de 
puternic, poate cum nu a făcut-o niciodată anul acesta, să se lase învăluit de adevărul care 
vine din jur, din anturaj şi să-i refuze acestuia dreptul de a ne informa corespunzător. A 
face faţă fricii de a şti, înţelege, cunoaşte, înseamnă a vedea clar mediul în care trăim, care 
ne sunt problemele reale şi care dintre ele sunt urgenţe. Timpul este valoros şi nu ne este 
duşman aşa cum am crezut până acum, la fel cum neprevăzutul nu ascunde numai 
evenimente nefericite. Maturitatea se măsoară prin adâncimea cunoaşterii, iar cunoaşterea 
este singura care ne poate modifica atât de mult încât să îmbrăţişăm creşterea şi 
dezvoltarea fără a le considera poveri ale multiplelor experienţe. 

 
 
Luni, 13 august 

Luni 13- 8-2012  0:49    Luna(Gem) Tri (Lib) Saturn 
Luni 13- 8-2012 11:27    Luna(Gem) --> Cancer 
Luni 13- 8-2012 15:28    Luna(Can) Tri [Pis] Neptune 
Luni 13- 8-2012 22:44    Luna(Can) Con (Can) Venus 

 
Greutatea pe semnele cardinale se înteţeşte şi cei care sunt născuţi în semnele Rac, 

Balanţă, Capricorn sau Berbec vor resimţi din plin răspunderea pe care viaţa le-o pune pe 
umeri începând de azi. 

Luna, pe ultimul segment al zodiei Gemeni, împlineşte, la puţin timp de la miezul 
nopţii, un trigon cu Saturn şi până la mijlocul zilei va fi în perioada fără direcţie. Judecând 
după îndemnul care se răspândeşte asupra întregului zodiac din semnele cardinale, această 
perioadă fără direcţie a Lunii (Void of Course Moon) amplifică apăsarea, senzaţiile de deja-
vu, neliniştea, lipsa de atenţie şi neîncrederea. Se caută ceea ce nu poate fi găsit, ceea ce nu 
poate fi adjudecat, ceea ce nu poate fi primit şi acest consum interior ne lasă fără o parte 
importantă din energie, fără răbdarea de care vom avea atât de multă nevoie în această 
săptămână. Cei care sunt atenţi la ceea ce trăiesc, la ceea ce parcurg atât ca eveniment cât 
şi ca stare sufletească, spre finalul săptămânii când evenimentele vor căpăta un contur, 
când presiunile de pe zonă publică vor putea fi mai uşor încadrate în schemele cunoscute, 
când responsabililor sau liderilor li se va putea mult mai uşor citi direcţia spre care se 
îndreaptă, vor înţelege că rele acestei săptămâni de aici au început. 

Pe acest fond al zăpăcelii, al lipsei de continuitate, de coordonare, de atenţie şi poate 
chiar a lipsei înţelegerilor adecvate conjuncturii parcurse, împlinirea trigonului Luna-
Neptun de la amiază şi, spre seară, a conjuncţiei Luna-Venus aduc o înclinaţie spre a 
sublima tensiunea, nemulţumirea, incertitudinea în stări sufleteşti frumoase, pentru o mai 
bună înţelegere a oamenilor şi o apreciere pe măsură a vieţii. Când totul se zdruncină din 



2012 – ANALIZA ASUPRA TRANZITELOR                     Fii în profunzime!  

 © Gheorghi ţă Coşer, 2012 385 

temelii, când nu există motive de încântare, mulţumire sau ridicare spre atitudini mentale 
elevate, planetele, prin relaţiile complexe pe care le construiesc, ne pun în gardă şi ne 
ridică brusc nivelul de vibraţie, îmbunătăţindu-ne calitatea sentimentelor şi deopotrivă a 
gândurilor. 

În felul acesta, raporturile pe care luminariile din propriile domicilii le au cu 
celelalte planete ne evidenţiază curajul şi încrederea cu care dorim să ne ridicăm deasupra 
propriei condiţii. Ca un paradox, numai ce dimineaţă eram prăbuşiţi, devitalizaţi, lipsiţi de 
motivaţia necesară, dispuşi să participăm la evenimentele sociale cu o un mare consum, 
spre finalul zilei forţa ne revine şi putem să privim din nou spre mediu, spre oameni sau 
spre valorile acestora cu forţă şi determinare. Totuşi, nu putem să nu constatăm că există o 
ruptură care s-a consumat în prima parte a zilei şi care ne-am deviat puţin centrul de 
greutate, miezul problemei şi chiar succesiunea evenimentelor aşa cum ni le programasem 
în zilele următoare. Fără această schimbare conjuncturile care vin spre noi în această 
săptămână ar fi părut ca frigul care ne înţeapă delicat pielea, fără a avea deloc un efect 
coroziv. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne răscoleşte, dovedindu-ne, din nou, că orice 
moment de neatenţie poate fi plătiţi scump. Relaxarea, destinderea sunt de preferat în 
perioada fără direcţie, adică de la miezul nopţii până la 11:27 când Luna intră în Rac, dar 
este destul de greu să nu cădem pradă confuziei şi, în loc să oferim corpului şi minţii 
momentul de relache de care are nevoie, să ne decuplăm de la logică, atenţie susţinută, 
responsabilitatea mesajului transmis. Ba este prea dimineaţă, ba este prea cald, ba e prea 
mult zgomot, ba există un factor stresant pe care nu-l putem înlătura şi toate acestea, 
adunate într-un corolar, ne depărtează de la o suită de evenimente care nu ţin de Lună şi 
care ne expun la aceste situaţii, ci care converg din conjuncţia Marte-Saturn şi din opoziţia 
lui Venus cu Pluton, ce se vor împlini în mijlocul zilei de miercuri, 15 august.  

Ulterior acestui moment de derută, de refugiu imposibil de abordat, dar şi pe fondul 
unor regrete că, pe undeva, viaţa îşi arată din nou colţii, a doua parte a zilei ne temperează 
şi ne oferă indicii că momentul de gol din timpul dimineţii a trecut. Sigur, acest moment va 
trece, chiar repede, însă nu şi efectele sale. Ceea ce va urma în această săptămână, ni se va 
înfăţişa ca o continuă ajustare a schemei, dezafectată azi, modificată sau înlocuită. 

Tocmai de aceea recomandarea vine să ne conducă spre un echilibru sufletesc pe 
care să-l luăm singuri din raft, împreună cu o carte. Că facem asta doar mental, amintindu-
ne de una din lecturile preferate, că deschidem o carte şi ne pierdem în firul povestirii 
atingerea mută a lecturii deschide porţi ale sufletului care poate ţine azi departe o deciziei 
pripită şi ne poate proteja de efecte sale în cascadă. 

 
Marţi, 14 august 

Marti 14- 8-2012  1:40    Luna(Can) Opp [Cap] Pluto 
Marti 14- 8-2012  3:20    Luna(Can) Tri [Pis] Chiron 
Marti 14- 8-2012  3:25    Luna(Can) Squ [Ari] Uranus 

 
Cele trei aspecte pe care Luna le împlineşte azi (opoziţia cu Pluton, trigonul cu 

Chiron şi careul cu Uranus) se împlinesc până la ivirea zorilor, iar următorul aspect al zilei 
de mâine se împlineşte aproape de prânz, ceea ce oferă zilei de 14 august o libertate 
stranie, aceea de a devia sensul evenimentelor, a le evidenţia pe cele care au nevoie de o 
notă personală şi de a invoca motivele personale, dorinţele personale, imaginea personală 
mai mult decât de obicei, în detrimentul imaginii sociale sau a interesului de grup. 

Deşi trigonul Lună-Chiron se poate exprima şi de o manieră optimistă, curajoasă, 
deschisă către modificări calitative ale vieţii, spre a cultiva sentimentul prieteniei şi al 
lucrului în echipă, însă încadrarea sa de două aspecte stresate (opoziţie Luna-Pluton şi 
careu Luna-Uranus) comprima această direcţie la nivelul unor impulsuri, blocându-le la 
stadiul de dorinţă. 
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Ziua de 14 august devine astfel o zi de dorinţă. Neavând libertatea de a se deplasa 
după cum simt, omul îşi doreşte mult, complicat, poate chiar neplăcut ceea ce destinul 
acum nu-i poate aduce acum. Neputând fii în armonie cu ceea ce-şi doreşte considera că nu 
are suficientă forţă în exprimare, că intenţia nu-i este suficient de motivată şi întreaga sa 
energie se canalizează pe această direcţie, producând leziuni în zona socială, nu doar la 
nivel de impresii, ci chiar la nivel de decizii, prin modificarea structurii unor demersuri sau 
chiar a finalităţii lor. 

Azi avem libertatea de a solicita, de a cere, de a ne dori, de a ne îndrepta spre o zonă 
a societăţii care până acum ne inspira teamă sau despre care consideram că nu ar fi putut 
să ne tenteze cu nimic. Senzaţia de bine, de confort, de a avea mai mult, toate acestea 
susţinute de necesitatea de a deţine o bază, o susţinere îi face pe oameni să dezvolte azi 
comportamente bizare. Veselia, negativitatea, revolta, crizele de personalitate sau dovezile 
de cunoaştere aduc atât de multă diversitate zilei încât este imposibil ca din multitudinea 
de evenimente să nu fie măcar câteva care să ne mulţumească, să ne hrănească speranţă şi 
să e bucure sufletul. 

Este adevărat, careul în T pe care Luna, Uranus şi Pluton îl formează şi la care se 
adăugă şi Venus (mâine Venus va împlini opoziţia cu Pluton) ne pune pe jar, ne conferă o 
stare de nelinişte ca şi cum ceva este pe punctul să se întâmple şi oricât de mult am încerca 
nu putem şti. În general, astrologia susţine că pe o asemenea conjunctură, careul cu orbul 
cel mai mic, reprezintă aspectul eliberator, instrumentul prin care oamenii ajung să 
înţeleagă mult mai clar ceea ce li se întâmplă. Acest careu se împlineşte între Luna şi 
Uranus şi de aici neliniştea accentuată, pentru că Uranus, în orice conjunctură participă, 
aduce neprevăzutul la vedere, punând semnul întrebării pe orice finalitate sau ameninţând 
cu schimbări bruşte până în ultimul moment al demersului. 

Prin urmare, întreaga construcţie de libertate şi neprevăzut, de revoltă, bucurie, 
adjudecare sau neîmplinire ne va cuprinde azi şi ne va mobiliza să producem schimbări 
majore în mediul în care activăm. Unii au exersat curajul, ştiu să-l deosebească de tupeu şi 
nu şi-l exercită pentru a distruge frumosul din jur, ci pentru a-l spori, pentru a produce 
adâncimea în idei şi mesaje superioare. Aceştia vor privi ziua cu rezervă. Ei ştiu că lucrurile 
mari se produc în urma unor sacrificii la fel de mari şi dacă există un ideal mai frumos pe 
această lume acela este să te ocupi de trezirea celorlalţi. Sunt puţini oameni care vin cu o 
asemenea misiune şi de regulă aceștia sunt înconjuraţi de semeni care au nevoie de trezire, 
deci care vor dezvolta faţă de această persoană, faţă de protectorul lor, un comportament 
negativ. 14 august îi scoate pe aceştia din umbră, fie în văzul lumii, faţă de anturaj, faţă de 
prieteni, cunoscuţi, faţă de omenire, fie faţă de ei înşişi prin descoperirea acestei vocaţii. Să 
fii lumină pentru alţi ochi implică o responsabilitate care depăşeşte confortul, orgoliul sau 
importanţa de sine. Careu în T pe semne cardinale le va zdruncina azi încrederea în sine şi, 
ca un ecou venit din Univers şi deopotrivă ca o dovadă a faptului că Universul întotdeauna 
răspunde solicitărilor, ei vor fi susţinuţi şi apreciaţi pe măsură sensibilităţii lor, după 
aşteptările pe care Divinitatea i le-a aşezat în calea sa înainte de a veni în această lume. 

Ceilalţi, vor continua azi în acelaşi registru ca şi ieri, însă cu mai multă mobilitate şi 
cu mai puţin autocontrol. Pentru că existenţa într-un plan al arhetipurilor, al subtilului nu-
i încălzeşte cu nimic, viaţa lor va fi azi discret ghidată, coordonate de sugestii venite din 
jur, de la cei care au puterea să facă asta. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lăsa cuprinşi de emoţiile 
neobişnuite, de a accepta neprevăzutul, de a-l primi cu braţele deschise, de a-i respecta 
reprezentaţia şi momentul pentru că “Infinitul este un punct neliniştit fără răspunsuri.” 
(Alberto Casiraghy) 
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Miercuri, 15 august 
Miercuri 15- 8-2012 10:43    Luna(Can) Tri (Sco) Juno 
Miercuri 15- 8-2012 11:14    Luna(Can) Squ (Lib) Mars 
Miercuri 15- 8-2012 11:20    Luna(Can) Squ (Lib) Saturn 
Miercuri 15- 8-2012 12:10   Venus (Can) Opp [Cap] Pluto 
Miercuri 15- 8-2012 13:35    Mars (Lib) Con (Lib) Saturn 
Miercuri 15- 8-2012 15:21    Luna(Can) Sex (Tau) Lilith 
Miercuri 15- 8-2012 21:04    Luna(Can) --> Leo 
Miercuri 15- 8-2012 22:46    Luna(Leo) Tri [Sag] Node 

 
Azi două planete individuale se vor afla în raporturi strânse cu doi malefici (Venus 

în opoziţie cu Pluton şi Marte în conjuncţie cu Saturn). Ca fundal, Luna, pe final de tranzit 
prin domiciliu, va încerca să tempereze predispoziţia către impulsuri antagonice, către 
distrugerea sau selectarea drastică a acelor relaţii care nu și-au dovedit până acum rostul 
sau eficienţa cu scopul de a le ridica la un nivel superior de înţelegere şi de a oferi susţinere 
pentru împliniri personale diverse. 

Când Venus şi Pluton sunt în opoziţie, dar când la această dispunere avem şi 
maleficul (Pluton) în mers retrograd, necazurile care ne zdruncină existenţa nu par să aibă 
o logică, nu par să se înscrie pe o linie de demarcaţie, nu par să urmărească o schemă 
logică de desfăşurare, ci se aruncă în faţa individului după o suită neobişnuită, pe care 
acesta o poate constata mai mult intuitiv. Nu doar conjuncturile sunt neobişnuite, dar şi 
mesajul acestora lăsând impresia de evenimente fără noimă, împotriva firii, chiar 
dizgraţioase. Este, deci, semnul că durerea iese la lumină, se ridică deasupra celorlalte 
percepţii şi, judecând după altele unghiuri pe care Luna le împlineşte, se pare că întregul 
arsenal al vieţii sociale pare să susţină această tentă negativă a conjuncturii. Tăria de 
caracter, voinţa şi nevoia de a împlini sau pur şi simplu dorinţa nevinovată de a continua 
un demers primeşte acum o lovitură sub centură, nu pentru suprimarea acestora, ci pentru 
transformarea lor în elemente care să provoace durere, nu să aducă bucurie, mulţumire şi 
împlinire. Dacă invocăm aici deviaţia, cu toată gama sa de trăiri şi gânduri, nu greşim şi 
privind şi careul care se ridică între Lună şi Marte pe semne cardinale, înţelegem că viteza 
cu care acestea vin este impresionantă. 

De partea cealaltă, Marte şi Saturn au nevoie de confirmări practice, reale, de 
adăugări împotriva a ceea ce se spune, se face sau a ceea ce reprezintă ordinea de fapt şi de 
drept a lucrurilor, şi va căuta să anuleze sau să ascundă în motivaţii extrem de dure, chiar 
austere eşecul care vine din forţarea norocului. Ambiţia este cea care va decide sacrificarea 
bucuriei sau a relaxării, care decide să rupă tăcerea, să distrugă un edificiu care nu se ridică 
după normele urbanisticii moderne şi care nu va mai putea fi reclădit niciodată. În felul 
acesta, ideea de ghinion născut din egoism sau nepăsare, predispus de opoziţia Venus-
Pluton, ajunge în dimensiunea socială ca un element care îi uneşte pe oameni în grupuri de 
interese care decid să înlocuiască un element doar pentru că este vremea schimbării. A 
acţiona pentru că îţi cere societatea (Saturn în exaltare), dar a nu fi în stare să înţelegi cum 
anume să te mobilizezi, ce element să foloseşti, care sunt dezideratele pe care le afişezi pe 
zona publică (Marte în exil) aduce fuziunea între două elemente care, în această dispunere 
nu pot construi nimic împreună. Se ştie că cei doi malefici au oarece afinităţi, mai ales când 
se urmăreşte distrugerea, reconfigurarea unui ideal sau derularea unor procese într-o zonă 
de conflict. Acum însă cel mai rău (Saturn) vrea un bine societăţii, iar cel care trebuie să 
execute (Marte) îşi critică maestrul că e prea blând şi face asupra sa presiuni mari pentru 
a-l împinge spre o zonă a acţiunilor directe, în forţă. Aşa cum în conjuncturile unde este 
implicat Uranus, nu se prea poate şti motivaţia pentru care acţionează, neprevăzutul fiind 
extrem de prezent, la fel şi în cazul lui Saturn nicio planetă din cele cu care lucrează 
astrologia în prezent nu poate interveni în conjuncturi pentru a modifica o direcţie pe care 
acesta o trasează. 

Aşadar, din această combinaţie se naşte o divergenţă de opinie, o nepotrivire de 
caracter, o dezamăgire provocată de modificarea atitudinii sau comportamentului uneia 
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dintre cele două părţi, deviaţia intenţionată a mesajului din teama de a pierde din vedere o 
plăcere naivă, o bucurie superficială, de a juca un rol. Pe acest fond, care ar fi trebuit să fie 
bun, să fie punctul care să echilibreze relaţiile dintre indivizi, atitudinea faţă de viaţă pare 
că se schimbă, se iau decizii împotriva a ceea ce s-a crezut până acum, se impun noi 
condiţii de colaborare, se rup înţelegeri pe motivul suportabilităţii ajunsă la cotele minime, 
se schimbă decizii eronate pentru a ascunde lipsa de viziune. 

Momentul 15 august reprezintă însă, în contextul specială al lunii august, dar şi al 
anului 2012, o ipostază jenantă, penibilă, una care se va evidenţia prin viclenie sau 
indecenţă şi care îşi va atrage din plin criticile. Scena socială în care greii zodiacului 
intervin, când Venus (şansă, norocul, frumuseţea), retractilă, vulnerabilă în Rac, este 
expusă, pe un fundal în care Jupiter (norocul social şi dreptatea) trece printr-un exil 
dureros, va naşte puternice controverse prin acţiunile pe care oamenii, în grup, 
reprezentând instituţii, organizaţii, grupări sau chiar statul în ansamblu, sunt dispuşi să le 
facă. Scandalul, ceea ce transpiră din toate aceste conjuncturi, nu va putea fi oprit şi el nu 
este atribuit doar acestei zile, ci întregii săptămâni. Ulterior acestui moment, evenimentele 
vin în cascadă tocmai pentru că, din punct de vedere social, nu astrologic, nimeni nu se 
aşteaptă la complicaţii, poate nici măcar la intrigi, altele decât cele pe care evenimentele le 
sugerează în mod direct şi care, prin nesupraveghere, se amplifică. 

Prin urmare, 15 august vine cu un semn negativ care rupe tăcerea, scoate din 
context o anume direcţie şi pare să construiască în autonomie un demers pe care să nu 
poată să-l ducă până la capăt. În tot acest tablou, oamenii intervin cu nemulţumiri pe care 
le-au crezut uitate, cu reproşuri şi acuzaţii despre care au crezut că le-au depăşit şi cu 
datorii pe care au crezut că le-au plătit. Pentru cei sensibili, care cu disperare își caută un 
loc unde să pună capul pentru a se odihni, ceea ce se consuma în această zi cu nerv şi 
indecenţă îi disperă şi îi obliga să ia o hotărâre importantă pentru ei. Nu ştiu exact ce 
decizie să ia, de vreme ce şi până acum au stat în cumpănă, au colectat informaţii, au 
consultat lucrări, persoane, au urmărit emisiuni tv, au căutat să înţeleagă fenomenul 
social. Cu toate acestea, durerea, elementul principal al acestei zile, îi motivează să decidă. 
Aici intervine rolul astrologiei şi le sugerează acestora că nu sugrumarea deciziei este 
elementul care contracarează un eşec pe viitor, ci faptul că ea este luată în absenţa unei 
perspective. Cei care nu ştiu că deciziile acestei zile vin cu o multitudine de probleme în 
viitor prin nesupraveghere, care se lasă antrenaţi de val şi spun în mod categoric “Gata, s-a 
terminat!” nu iau în calcul avalanşa de complicaţii născute din situaţii conexe pe care le 
vom avea de înfruntat până la finalul lunii. 

Trecerea Lunii în Leu, spre seară şi împlinirea trigonului cu Capul Dragonului ne va 
motiva să nu ţinem cont de detalii, să ignorăm faptul că mai putem rezista încă un pic în 
aceeaşi schemă şi că poate ar fi indicat să ţinem cont de recomandarea conjuncturii astrale 
de a depune efortul cuvenit în a lua în calcul toate elementele ce derivă din decizia acestei 
zile. Există pericolul de a se lua prea în uşor revolta, apăsarea, de a refuza o informaţie 
obiectivă doar pentru că doare sau răneşte. Un spirit matur va vedea de fiecare dată 
dincolo de ipostazele durerii şi nu-şi va pierde capul. 

 
Joi, 16 august 

Joi 16- 8-2012  6:23    Luna(Leo) Con (Leo) Mercury 
Joi 16- 8-2012  7:27   Venus (Can) Tri [Pis] Chiron 
Joi 16- 8-2012  9:47   Venus (Can) Squ [Ari] Uranus 
Joi 16- 8-2012 12:03    Luna(Leo) Tri [Ari] Uranus 
Joi 16- 8-2012 20:31    Luna(Leo) Sex (Gem) Jupiter 

 
Venus azi se întâlneşte în trigon cu Chiron şi în careu cu Uranus, împlinindu-le 

chiar de dimineaţă, având pe fundal trei aspecte pe care Luna le împlineşte cu Mercur 
(conjuncţie), Uranus (trigon) şi Jupiter (sextil) ce incită la acţiune, dinamism, evenimente 
desfăşurate într-un cadru deschis, fără vreo îngrădire legată de spaţiu, timp, bani sau 
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convingeri religioase sau alte tipuri de confesiuni. Ca urmare a apăsării de ieri, azi oamenii 
se simt îndreptăţiţi să spună şi să facă aproape orice pentru a uita ceea ce nu le place, 
pentru a se desprinde de ceea ce-i doare şi a spera într-o schimbare calitativă a vieţii, nu 
neapărat spectaculoasă, dar măcar una în direcţia confortului. 

Când Venus şi Chiron sunt în trigon din semne de apă, cu Chiron retrograd, survine 
nevoia de protecţie prin mijloace neconvenţionale. Astfel, protecţia energetică, cea născută 
din forme gând, din incantaţii sau prin ataşarea de talismane unor articole vestimentare ne 
încurajează să profităm de o şansă, să sperăm că norocul va creşte. Având de-a face cu un 
Chiron retrograd, aceste energii nu curg în mod liber spre individ, ci trec prin preajma lui 
şi este nevoie de motivaţie, efort, chiar susţinut, pentru a le atrage. Totul va lua însă forma 
unor raţionamente, va susţine un anume concept referitor la mondenitate şi va impune 
"necesitatea" ca pe un element cerut de anturaj, de mondenitate, de un apropiat. 

Această înclinaţie spre exprimare, motivată de nevoia de a avea o protecţie, de a 
avea garanţia unei susţineri, primeşte din partea relaţiei negative pe care Venus şi Uranus 
o construieşte o lovitură sub centură. Se cere retragere din sfera în care anterior am dorit 
să ne extindem sub motivul nepotrivirii, a indecenţei sau a absenţei meritelor necesare. Fie 
că se exprimă verbal sau în scris, că-şi comunică prin intermediul tehnicii moderne 
mesajele sau ca şi le trimit prin metode vechi, oamenii îşi cer unii altora decenţă, 
încadrarea în reguli cunoscute, bun simţ, respect, apreciere, recunoaştere. Îndemnul astral 
al acestei zile, chiar dacă este în mare parte susţinut de unghiuri care nu agresează, nu 
rănesc sau împovărează, susţin această apropiere de firesc privit, în mod paradoxal, ca o 
revoltă împotriva atracţiei speciale pe care oamenii o resimt acum spre a ieşi din reguli şi 
scheme cunoscute. 

În a doua parte a zilei, combinarea celor două unghiuri ce s-au împlinit încă de 
dimineaţă, ne pune la încercare răbdarea şi obiectivitatea. Mesajul, atingerea, chiar fizică, 
receptarea unui mesaj care cere reflexie, vor mobiliza azi acele zone ale comportamentului 
care nu vor fi apreciate de anturaj. Asta poate duce la exprimare duplicitară, pe un ton 
ridicat, agitaţie, respingere sau o depăşire a unei limite pentru care am avut iniţial acceptul 
celorlalţi, dar nu în modul în care se manifestă acum. Greu de cuprins şi de această dată, 
predispoziţiile la care participă Uranus sunt încărcate de straniu. Din punctul de vedere al 
celui care acţionează totul are o logică şi totul este cât se poate de clar, însă receptarea 
mesajului nu va fi la nivelul aşteptărilor. 

Prin urmare, 16 august este o zi încărcată de confuzie. Anumite contacte pot pune 
atât de multă presiune pe obiceiuri, pe ceea ce am învăţat despre lume, pe standardele 
profesionale încât multe din cele ce ştim despre oameni, multe dintre cele pe care oamenii 
ni le atribuie se pot răsturna azi într-o clipită. Nu aceasta este însă direcţia spre care se 
deplasează vibraţia astrală, ci doar efectul. Valul principal al acestor unghiuri se îndreaptă 
spre identificarea acelor elemente care ne ajută în timp să ne armonizăm cu propria 
persoană sau cu grupul din care facem parte. Ceea ce gândim şi simţim azi seamănă cu o 
preschimbare majoră ce survine într-un mod greu de explicat în cuvinte, dar savuros de 
trăit. Între acestea, nevoia de confort, este elementul prioritar. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a privi schimbarea 
nu ca pe o situaţie în care aruncăm o haină veche pentru una nouă, ci ca pe o nouă etapă de 
creştere a fiinţei. În mod firesc aceste etape nu survin spontan, evoluţia nefiind un efect al 
hazardului, de aceea este important ca apelul la experienţele anterioare, la cojoacele Babei 
Dochia, să fie făcută într-un mod plăcut, temperat, înţelept, calm. Nu primim medalii şi 
nici aprecieri speciale pentru modificările făcute azi, ci doar ne vom simţi altfel, iar acest 
“altfel” va fi în a doua parte a anului, cu ajustările de rigoare comportate până la finalul 
anului, o adevărate carte de vizită. 

 
 



Fii în profunzime!     A NUL 2012 – ANALIZA ASUPRA TRANZITELOR  
 

© Gheorghi ţă Coşer, 2012 390

Vineri, 17 august 
Vineri 17- 8-2012  9:32     Sun (Leo) Squ (Sco) Juno 
Vineri 17- 8-2012 15:03     Sun (Leo) Sex (Lib) Saturn 
Vineri 17- 8-2012 18:19    Luna(Leo) Squ (Sco) Juno 
Vineri 17- 8-2012 18:38    Luna(Leo) Sex (Lib) Saturn 
Vineri 17- 8-2012 18:54     Sun (Leo) Con (Leo) Luna(New Moon) 
Vineri 17- 8-2012 20:54    Luna(Leo) Sex (Lib) Mars 
Vineri 17- 8-2012 22:34    Luna(Leo) Squ (Tau) Lilith 

 
Nevoia de independenţă este redusă azi la minimum. Azi Soarele împlineşte, de 

dimineaţă, un careu cu Junon, iar cu Saturn, în a doua parte a zilei, un sextil, aducând o 
mare greutate Lunii noi, o formă de revoltă tăcută, mută, o decizie în a modifica un traseu 
prin opoziţie pasivă, prin exemplu personal afişat fără vreo formă de constrângere. 

Această nouă formă de exprimare, unora, le va apărea ca o oportunitate, ca un nou 
mod de a ridica ştafeta, de a împărtăşi impresii care nu au nimic de-a face cu viaţa în 
general, dar care vor abunda în generalizări penibile pornind de la elemente particulare, 
unice. Influenţa lui Uranus, cel care perturba în acest fel dinamica socială, devine astfel un 
element care încurajează pentru a distruge. După raportul arhetipal dintre Uranus şi Soare 
(sunt guvernatori ai două zodii opuse, Vărsător şi respectiv Leu) această ipostază în care 
Uranus din Berbec exercită o anume influenţă asupra întregului spectru al zodiei Leu, lasă 
în urmă o dâră de fum, un şir întreg de firmituri, ca Lizuca, nu pentru a se întoarce, ci 
pentru a-şi găsi identitatea. 17 august este ziua oamenilor fără identitate, fără aspiraţii 
înalte, fără idealuri curajoase. Ei se exprimă azi într-un mod amplu, dinamic, cu multă 
dantelărie comportamentală, cu multă emfază şi în loc să stabilizeze dinamica socială, să 
pună o cărămidă la zidul pe care grupurile acum doresc să–l construiască, se întorc de-a 
curmezişul şi savurează acest moment de libertate personală, ce apare în ochii celorlalţi 
drept o clipă de nebunie, de deviaţie. 

Când Soarele şi Junon sunt în careu se încearcă modificarea unui anumit cadru, a 
unui context, reducerea puterii de exprimare, raportarea voit greşită a unui element la un 
alt etalon, reconfigurarea ideii de muncă, plată, afacere, tranzacţie, schimb, câştig. 
Împlinindu-se pe finalul ciclului lunisolar, aceste bariere impuse ca modalitate de a 
intimida şi, prin căderea unui, să se producă ridicarea altuia, reprezintă o formă de 
penitenţă, o pedeapsă ce pare că vine din necunoscut, adică dintr-un context mult mai 
mare, mai amplu şi mai bogat decât cel pe care îl avem noi în vedere azi. Ceea ce 
reprezenta o calitate la finalul lunii februarie 2012, devine acum oportunitate în a schimba 
cadrul profesional sau a ameninţa cu ajustări ale căror calităţi nu sunt conforme cu nevoile 
şi aspiraţiile oamenilor. 

Într-un mod cât se poate de straniu şi de neînţeles pentru cei care nu se ocupă cu 
studiul astrologiei sau al altor ştiinţe ezoterice, raportul armonios dintre Soare şi Saturn 
(sextilul) aduce o disponibilitate faţă de muncă, o apreciere a eforturilor societăţii, 
grupului, familiei, copiilor faţă de ridicarea unei anumite persoane sau de promovarea 
unui ideal şi deschidere a sufletului faţă de acele conjuncturi care sunt profitabile, care 
mulţumesc şi care au darul de a spori confortul personal şi încrederea în sine. Anterior, în 
25 februarie 2012, când Soarele şi Junon au fost în aceeaşi ipostază negativă (careu), 
Soarele împlinea un sextil cu Jupiter. Atunci mesajul venea ca o greutate asupra sistemului 
judiciar, asupra reglementărilor, asupra nevoii de a face dreptate, de a reechilibra un 
sistem care îşi dovedise ineficienţa. Mesajul lui Jupiter, pe atunci în Taur, s-a alterat în 
timp prin trecerea sa în exil (Gemeni), iar acum ne vedem în ipostaza de a parcurge acelaşi 
tip de revoltă, aceeaşi nemulţumire faţă de reguli, scheme, proceduri, demersuri sau 
politici de dezvoltare socio-profesională cărora nu li se poate citit în niciun fel eficienţa, 
însă prin vibraţia saturniană, adică printr-un deficit major la capitolul optimism. Saturn, 
prin conjuncţia sa cu Marte, impune în ecuaţie ceea ce în februarie Jupiter nu a avut: 
abilitatea de a reacţiona. În felul acesta, contextul social al întâlnirilor planetare de azi este 
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unul virulent, aprig în a apăra funcţia, statutul, acumularea, regresul, deprecierea, metoda, 
gândul, dorinţa de a susţine orice tip de rezultat, indiferent cât de greşit este el. Observăm 
că, în mod contrar aşteptărilor, relaţia de sextil pe care Saturn şi Soarele o construiesc, nu 
va susţine munca eficientă, ci acel tip de acţiune care îşi are rădăcina în finalul lui februarie 
2012 şi care s-a alterat de-a lungul timpului. Această acţiune de tip jupiterian care devine 
de tip saturniana este privită de astrologi cu mare reţinere, cu grijă, chiar cu teamă pentru 
că suprapunându-se peste tema Lunii noi poate conţine un sâmbure de anarghie pe care să 
nu reuşim să-l controlăm corespunzător. 

Tema Lunii noi aduce un Saturn puternic în postura de guvernator şi o tendinţă de 
alterare a nevoii de confort, a hrănirii, a înţelegerii şi asimilării lecţiilor de viaţă printr-o 
expunere penibilă a intimităţilor în public, prin vulnerabilizarea fiinţei atinsă puternic 
acum de sentimentul inutilităţii. Mesajul preschimbării justiţiei, prin alterarea intenţiei şi 
modificarea instrumentelor de acţiune, pune o greutate specială pe relaţii, încărcând mult 
axa Eu-Celalalt. Ura şi discordia nu mai sunt atât de mult încurajate pentru că prin 
opoziţia pe care Neptun o trimite conjuncţiei Lună-Soare oamenii se unesc împotriva unui 
duşman comun, chiar dacă duşmanul poate fi chiar propria organizaţie sau propria 
persoană. Ceea ce se întâmplă nu este nici fals şi nici nu este împotriva firii, ci un fel de 
înţelegere care nu ar trebui să fie atât de activă pe procese de epurare, purificare, 
eliminare, sublimare atât de puternice şi directe. Nu este potrivit acum să ştim de fiecare 
dată care este cauza durerii de cap, de vreme ce suntem dispuşi să mărim timpul de 
odihnă, să limităm grijile, să reglăm alimentaţia şi să urmărim consumul energiei pentru 
activităţi constructive mai mult decât pentru cele superficiale. La fel, acum nu este 
momentul potrivit să înţelegem şi să vedem chipurile reale ale oamenilor pentru că am 
rămâne pe veci fără prieteni. 

Ca fundal, crucea cosmic pe care Luna nouă îl împlineşte cu Junon, Neptun şi Lilith, 
ne aduce soluţia saturniană (sextilul ridicat între Saturn şi Luna nouă devine soluţie pentru 
că un element al configuraţiei, in speţă Luna noua, se implică într-un aspect separat de 
aceasta, sextilul cu Saturn) ca pe una imposibil de aplicat, dar necesară. Pasionaţii de 
astrologie înţeleg că, atunci când se invocă devenirea în timp, parcurgerea unor etape de 
transformare, aşa cum impune un demers, oricare ar fi el (trecere de la careul Soare-
Junon, cu Jupiter în sextil cu Soarele, la careul Soare-Junon, cu sextil Soare-Saturn) 
lucrurile devin imposibil de aplicat, penibile, degradante sau îndreptate împotriva 
individului pentru care s-a pornit acest demers. Când se pune problema acţiunii pe 
moment, forţa saturniana devine una de tip uranian, care se exprimă, indiferent de 
context, aşa cum îi este natura, fără ajustări ulterioare produse de rezonanţă, de raportarea 
la ipostaza prezentului, ci doar în conformitate cu mesajul său. Înţelegem astfel că azi se 
încearcă combinaţia a două tipuri de direcţii care nu se înţeleg şi care, în general, nu pot 
convieţui. Acest mecanism raportat la nivelul vieţii personale poate aduce din trecut 
neplăceri care nu trebuie răscolite aşa sau impunerea unui ideal gândit şi cerut de un 
individ la care să participe toţi cei din grup fără a avea cu acesta vreo legătură. În toate 
acestea, forţa, vitalitate şi rezistenţa la efort sunt puternic afectate şi căldura pe care o 
obţinem, adică rezultanta efortului, este una artificială pentru susţinerea căreia este nevoie 
de efort suplimentar pentru a o susţine. 

Prin urmare, 17 august reprezintă o întâlnire cu monstrul din copilărie, cu păpuşa 
care vrea să iasă din dulap, cu Bau-Bau care se ascunde întotdeauna în întuneric, oriunde 
ar fi el, cu forme şi vietăţi imaginare pe care le-am încuiat în trecut, împreună cu vârstele 
de care nu mai dorim să ne amintim. 

Mecanismul care se conturează azi ne pune în faţa unor situaţii pentru care nu avem 
soluţii sau, rezolvările, aşa cum le gândim şi căutam să le aplicăm, sunt doar ipostaze de 
moment, cârpiri de scurtă durată care prelungesc puţin durata de funcţionare a aparatului 
sau demersului. Ceea ce vine spre noi este însă foarte intens şi, în absenţa unui element 
personal, că este absorbit de neputinţă sau ca grupul nu permite exprimări individuale, 
apelul făcută spre lună februarie a anului 2012 nu ne permite reconfigurări, nu ne ajută să 
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ne găsim calea, traseul, grupul adecvat şi a participa la construcţia sau reconstrucţia unui 
element important al vieţii sociale. 

Nu ne grăbim dacă invocăm acest moment ca fiind unul delicat în care oamenii îşi 
pierd încrederea şi în care compromisul înseamnă un cost suplimentat plătit pentru 
supravieţuirea dizarmoniei, comportamentului antisocial sau chiar a anarhiei. Luna nouă, 
cea care va impune vibraţia sa de-a lungul următoarelor aproximativ 30 de zile, sub 
motivul că ne parfumează încăperea cu aroma de santal a unui beţişor, ca în aromoterapie, 
ne umple casa cu fumul rezultat în urma arderii hainelor murdare pe care nu mai vrea 
nimeni să le spele. Absenţa lor, după aceste proces anapoda, poate sugera multora un nou 
început, o nouă garderobă şi, evident, alţi lupi îmbrăcaţi în piele de oaie. Suita de 
evenimente ce se încadrează în acest mecanism este extrem de variată şi va afecta toate 
categoriile sociale, indiferent de vârstă, sex, religie, pasiuni sau grad de conştientizare. 

Se impune, ca element de reglare, nu de contracarare, o recomandare: să privim 
cerul nu ca un element de decor, ci ca o imensitate care ne susţine actuala formă de 
organizare, să privim apa nu ca un element plasat într-un decor, ci ca un mijloc de a rezona 
cu viaţa însăşi, să ne privim pe noi înşine nu prin ceea ce reprezentăm acum, bărbat, 
femeie, mamă, tată, funcţionar, lider, puşcăriaş ș.a.m.d., ci prin aspiraţiile cele mai ascunse 
pe care le avem mizând pe ceea ce ne-a construit aşa, nu pe ceea ce ni se pare că suntem 
acum. Privind aşa, viaţa îşi poate desfăşura cursul său şi noi să descoperim dacă suntem 
ipostaze în traseul ei evolutiv sau finalitatea însăşi. Aceasta înseamnă armonie atinsă prin 
înţelepciune, singurul element care se poate strecura prin urzeala de vibraţii astrale fără să 
fie afectat de dinamica acestora. 

 
Sâmbătă, 18 august 

Sambata 18- 8-2012  3:32    Luna(Leo) --> Virgo 
Sambata 18- 8-2012  4:57    Luna(Vir) Squ [Sag] Node 
Sambata 18- 8-2012  6:56    Luna(Vir) Opp [Pis] Neptune 
Sambata 18- 8-2012 16:12    Luna(Vir) Tri [Cap] Pluto 
Sambata 18- 8-2012 17:26    Luna(Vir) Opp [Pis] Chiron 
Sambata 18- 8-2012 22:05    Luna(Vir) Sex (Can) Venus 

 
Trecerea Lunii în Fecioară, chiar dacă o mai păstrează pe aceasta în sfera de acţiune 

a Lunii noi, o scoate din zona tranzitului său prin Leu, ceea ce îi reduce dorinţa de acţiune 
sau îi ordonează direcţiile şi aspiraţiile în mod calculat şi rece. Momentul când Luna trece 
prin Fecioară este şi momentul când aceasta se află în careu cu Nodurile sale şi, evident, în 
opoziţie cu Neptun. Acum, după o asemenea dinamică, cea pe care am tot parcurs-o de la 
începutul săptămânii, ne mutăm centrul de interes spre atitudine. Mulţi vor lua atitudine 
împotriva lipsei de moralitate, a limbajului trivial, a vulgarităţii, alţii împotriva bolilor 
fizice. Cele cinci aspecte pe care Luna le împlineşte azi (careu cu Axa Dragonului, opoziţie 
cu Neptun, trigon cu Pluton, opoziţie cu Chiron şi sextil cu Venus) ne vorbesc despre 
descriere, despre vizualizarea, despre modul sunt sunt aşezate ideile în ordine, despre 
relaţia cu familia, despre calitatea pe care o îndeplinim în familie şi despre abilitatea de a 
ne folosi inteligenţa pentru a ne face viaţa senină şi liniştită. 

Aspiraţia spre o viaţă mai bună devine principalul motor al acţiunilor de acum şi 
este pusă pe seama sextilului Lună-Venus, ultimul aspect împlinit azi. Celelalte aspecte, 
devin mijloace ce trebuie combătute, chiar şi trigonul Luna-Pluton, chiar dacă este unghi 
benefic, pentru că ne aduce o vitalitate care ar putea, prin marile conjuncturile ale 
perioadei, să ne ducă spre o finalitate greşită. Pluton este încă retrograd şi în continuare 
într-o relaţie proastă cu Venus şi nu ne putem permite lucrul de a ne lăsa în voia unei 
puteri care se ridică acum. Raportul dintre vitalitatea primită prin acest aspect şi 
necesitatea zilei ne apare ca nevoia de a alerga deşi gleznele nu ne sunt sănătoase, ca 
dorinţa de a ridica o mare greutate, deşi spatele nu ne mai susţine ca în tinereţe. 
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De partea cealaltă găsim erorile de judecată gândirea lascivă, ori cea pătimaşă, adică 
o dinamică axată pe extreme. Azi înţelegem că aceste extreme au fost perfect justificate, au 
fost cerute de context şi ne va face plăcere să le ordonăm acum după alte criterii sau să le 
înlăturăm, cel puţin pentru ziua de azi. 

Prin urmare, 18 august ne încurajează să ne apropiem din nou de educaţie să ne 
depărtăm de ceea ce ne-a consumat, să ne diminuam impulsurile, pornirile şi să ne 
apropiem de un comportament liniştit şi calm. În prima partea zilei nu vom reuşi să 
obţinem decât cel mult o blocare a acestora, însă spre seară liniştea minţii, temperarea 
nemulţumirii sau diminuarea intensităţii durerii ne vor cuprinde, ne vor învălui şi ne vor 
încânta. Cu bucurie vom renunţa azi la ceea ce ne prisoseşte, la ceea ce doare, la tristeţea 
cauzată de neîndeplinirea dorinţelor şi, coborând nivelul pretenţiilor, obţinem o anume 
mulţumire pe care o vom considera agreabilă. 

Cei care lucrează cu energia şi care ştiu cum să elimine tensiunile provocate de 
dizarmonie sau de energii reziduale au o zi de oboseală accentuată. Eliberarea corpului, a 
minţii şi a celorlalte structuri ale fiinţe, în mod gradat, de tensiune, conferă o senzaţie de 
greutate şi distribuie energia care a mai rămas spre procesele de reparare şi refacere. 
Dureri suspecte pot apărea sau chiar un conflict între minte şi suflet, însă este important 
de ştiu că aceasta reprezintă indiciul clar că vindecarea se produce. Această vindecare 
poate surveni în zonele energetice, în sectorul respirator, pe chakre, chiar în zone ale 
corpului astral şi ecoul acesta va fi resimţit azi ca o ieşire din ritm sau ca o diminuarea a 
aspiraţiei, a puterii de a merge mai departe pe Cale. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a dedica această zi relaxării, 
meditaţiei, reculegerii. Mesajul astral ne îndreaptă azi spre reparare şi dacă avem şansa de 
a înţelege spre ce se îndreaptă pentru sine energia cosmică vom şti ce să facem sau ce să nu 
facem pentru a nu perturba acest proces. 

 
Duminică, 19 august 

Duminica 19- 8-2012  2:25    Luna(Vir) Squ (Gem) Jupiter 
Duminica 19- 8-2012  2:28 Mercury (Leo) Tri [Ari] Uranus 
Duminica 19- 8-2012 23:24    Luna(Vir) Sex (Sco) Juno 

 
Cel de al treilea trigon dintre Mercur şi Uranus, din cele patru câte sunt atribuite 

acestui an, se împlineşte azi, la câteva ore de la miezul nopţii. De o parte şi de alta a 
momentului său de maximum, Luna împlineşte un careu cu Jupiter şi respectiv un sextil 
cu Junon, plasând tensiunea ideilor, jocul de-a alegerea, creativitatea răsturnată, într-un 
spaţiu public nepotrivit şi scoţându-l pe individ din procesul refacerii, a reparării, a 
vindecării în care s-a plasat ieri. 

Acum, cu Mercur direct şi Uranus retrograd, chiar dacă intenţiile individului sunt 
corecte, chiar dacă mesajul său este bine construit şi corect argumentat, societatea nu are 
nevoie de mesajul său, grupul îl respinge, îl marginalizează îl plasează într-o zonă unde să 
nu se poate desfăşura. Momentul 19 august poate scăpa însă din vede un detaliu important 
ca până la finalul anului, când Mercur va trece prin Săgetător, nu va mai avea o 
oportunitate similară, nu ne vom mai putea exprima atât de creativ şi puternic şi nici nu ne 
vom mai mulţumi cu orice tip de răspuns. Acum se joacă o carte, iar miza este foarte mare 
pentru că retrogradarea lui Uranus ne pune în gardă vis-a-vis de uşurinţa cu care 
societatea se lipseşte de soluţiile care au putea-o ridica foarte mult. Prin ochii astrologului, 
acest semn de refuz, de negaţie, de risipire reprezintă începutul unui demers nu prea lung, 
de doar câteva luni (până în decembrie 2012) în care se combate individul cu mesajele altui 
individ, este înlocuită munca sa cu rezultatele precare ale altuia, pentru a se întreţine un 
sistem de tensiune, nepăsare, indiferenţă şi a distrage atenţia de pe mesajele astrale care 
ne duc spre progres şi reconstrucţie. Fiind în perioada de trecere de la un interval astral la 
altul, aşa cum ne indică trăsătura lui 2012, apelul la lecţiile învăţate, la experienţele de 
viaţă, la ceea ce am dorit să asimilăm, ca avere, putere fizică, vitalitate sau relaţii sociale, 
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toate sunt puse acum într-un context periculos cu scopul de a fi negate, murdărite, anulate 
sau pentru a li se evidenţia inutilitatea. 

Pentru că, dacă ne referim la contextul social din ţara noastră, mulţi vor spune fără 
rezerve “Înseamnă că nu se schimbă nimic, pentru că la noi este aşa de multă vreme” 
avertismentul astral este cu atât mai important pentru că asta înseamnă că abia acum este 
momentul pentru o agitaţie socială, politică, financiară, nu cum s-a întâmplat de la 
începutul anului. Ceea ce s-a consumat din ianuarie până acum, deducem din observaţiile 
făcute pe marginea conjuncturii astrale din această perioadă, au fost desfăşurate prin 
voinţa propriei, cu maximum de disponibilitate şi beneficiind de o portiţă destul de îngustă 
a permisibilităţii astrale, aceea care a încurajat reglarea conturilor cu trecutul şi 
promovarea ideii de schimbare. 

A doua componentă a acestei zile şi implicit a perioadei ne anunţă distanţarea de 
ceea ce a încurajat atingerea acestui vârf de agitaţie socială. În felul acesta, apelul la trecut 
va fi discret, rezervat sau menţinut la aceeaşi intensitate însă numai în sfera privată, numai 
pentru individ, pentru viaţa sa, pentru aspiraţiile şi modelarea personalităţi sale. 

Descoperim, astfel, ca trigonul Mercur-Uranus care ne ridică nivelul de înţelegere, 
ni-l rafinează şi ne pune în faţa unor adevăruri complicate, extinse, adânci sau dificil de 
înţeles în condiţii normale, tocmai pentru ca Uranus este retrograd, ne aduce în faţa unui 
interogatoriu în care să explicăm cine este vinovatul, cum se vor desfăşura etapele viitoare 
şi ce trebuie oprit pentru a nu compromite în totalitate factorul social. Mulţi vor refuza să 
creadă acest lucru, dezvoltând o atitudine recalcitrantă şi dând curs unei inversiuni 
psihocomportamentale. Vor vedea vinovatul şi vor alege, pentru că se simt puternici şi în 
postura de a face asta, să atribuie greşeala altcuiva. 

Prin urmare, 19 august este o zi în care gândirea şi înţelesurile se extind într-o 
zonă pe care nu o stăpânim. Dacă de la începutul anului am acţionat într-un anumit 
registru comportamental, lucrând împotriva grupului, calităţilor, susţinerii, profunzimii, a 
puterii de a rezista sau de a supravieţui unui context agresiv, acum aprecierea acelei 
perioade se schimbă radical. Gândim altfel despre oameni, pentru că îi vedem aşa cum 
sunt, iar conjuncturile pe care le-au generat să le încadrăm acum în categoria adecvată, 
cum nu s-a întâmplat în trecut. Totuşi, această luciditate, doar în privinţa evenimentelor 
trecute, nu ne ajută să schimbăm tipurile de relaţii pe care le-am dezvoltat, incidentele la 
care am luat parte şi nici să recuperăm pierderile substanţiale pe care le-am comportat, iar 
de aici încolo sentimentele se vor tulbura pentru că societatea nu doreşte să schimbe nimic. 
Constatând şi urmărind desfăşurarea acestei opoziţii surprindem răsărind în adâncul 
sufletului regrete pe care nu am visat vreodată că le-am putea avea şi am putea să ne 
implicăm în demersuri despre care, în prima jumătate a anului, nu am crezut că ne vor 
tenta vreodată.  Tot acest proces, în care se încearcă repararea a aceea ce s-a greşit, a 
grupului, a societăţii, a anturajului, poate chiar a omenirii în ansamblul ei, dovedesc 
existenţa unei puternice reticenţe și duce la neînţelegeri majore aplicate calităţii muncii, 
respectului faţă de oameni, curajului de a promova şi menţine idei profunde, curate, 
înălţătoare. Se descoperă astfel că, în marea majoritate a cazurilor, de la începutul anului și 
până acum, oportuniştii au fost cu un pas înainte şi fenomenul social acum, când ar fi 
trebuit să aducă la lumină printr-o explozie, o efervescenţă, un dinamism aparte, este deja 
îmbătrânită de atât de mult consum şi supusă, chiar din tinereţile ei, unei puternice uzuri. 
Mulţi îşi vor pierde speranţa că lucrurile se vor schimba în bine şi vor căuta să activeze 
într-o zonă periferică a societăţii sau într-un cadru intim menit să le aducă mai multe 
satisfacţii. 

Mecanismul social, privit prin acest nod astral, cel dat de soluţiile şi înţelegerile 
generate de împlinirea trigonului dintre Mercur şi Uranus, devine, pe zi ce trece, până la 
finalul anului, şi mai complicat, încadrându-se, totuşi, în deviza lui 2012: un an al 
extremelor. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne lăsa tulburaţi de cunoaştere. 
Adevărul este cel care ne va face liberi şi, de cele mai multe ori, descoperirea sa aduce în 



2012 – ANALIZA ASUPRA TRANZITELOR                     Fii în profunzime!  

 © Gheorghi ţă Coşer, 2012 395 

faza incipientă momente de disperare pentru care nu este deloc plăcut şi nici confortabil 
măcar să afli că o bună parte din viaţă şi, probabil, existenţe de-a rândul, te-ai hrănit cu 
minciuni. 

 
 

Săptămâna 20 - 26 august 2012 

 
 
Săptămâna 20 – 26 august 2012 ne aduce finalitatea în demersuri personale sau 

sociale pe care le-am demarat de la începutul anului. Acum se scrie în cartea vieţii o pagină 
importantă, nu prin semnele de întrebare referitoare la dinamica personală, la cât de mult 
poate duce omul şi cât de multe schimbări este dispus să facă, ci la cât de clar poate să vadă 
şi apoi să înţeleagă contextul în care îşi duce traiul său de toate zilele. În această 
săptămână soluţiile ne sugerează că fiecare etapă a vieţii nu trebuie privită singular, nici 
depinzând total de celelalte, de dinaintea sa ori de cele care vor urma, ci printr-o 
descompunere în etape mai mici prin care oamenii devin principalii animatori ai 
mecanismelor sociale, prin deciziile şi alegerile pe care le fac. Există o obişnuinţă în a 
considera că un factor exterior încurcă planurile, că nu cel care acţionează este de vină, ci 
altcineva care se interpune, poate chiar ocazional, şi care prin obiectivitate poate surprinde 
breşe în derularea unui anumit proces social. În această săptămână lucrurile sunt însă 
puţin mai complicate. Deşi va părea la prima vedere că influenţele exterioare sunt 
întâmplătoare, că nu s-a programat nimic, în realitate ceea ce participa la fenomenul social 
şi are cauza în procesele demarate de la începutul anului încoace, indiferent ce calitate are 
acum, iese din sfera întâmplării, oricât de mult s-ar strădui să sugereze altceva şi îşi ocupă 
locul în platoul de filmare pentru a da viaţa unui scenariu amplu şi complicat sau unor 
personaje penibile. 

Cei care doresc să aprofundeze aceste tipuri de interacţiuni astrale vor avea mult de 
lucru cu cerul astral al acestei săptămâni pentru că în absenţa unui sistem de valori, în 
absenţa unui etalon, informaţiile devin contrare, până şi concluziile par să se construiască 
în acelaşi segment. 

Totul pare să ne contrazică acum, totul vine să ne zdruncine convingerile bune sau 
rele, cele care ne motivează dorinţe înţelese, esenţiale pentru anumite experienţe şi care ar 
putea să se constituie ca o bază în evaluare sau interacţiune. Practic, fiecare zi ne îndeamnă 
spre acţiune şi deopotrivă ne recomandă să ne diminuăm pornirile, să ne întoarcem atenţia 
spre interior şi să nu aruncăm vina asupra celor din jur. Acest proces de înţelegere, de 
cunoaştere nu se bazează doar pe o accentuarea a conflictului, ci apare aşa ca o necesitate 
de ordin existenţial. În această săptămână multe din acţiunile la care am lucrat de-a lungul 
anului îşi prezintă rezultatele finale şi, înţelegându-le, va fi nevoie de o recalibrare a 
direcţiilor de viaţă, reajustare a comportamentului, adică apelarea la acea formă de 
educaţie pe care nu am crescut-o sub razele influxurilor astrale care se finalizează acum, 
adică la ceea ce am învăţat până la începutul acestui an, ci în anii din urmă. Dacă vom 
cădea în păcatul de a considera că este momentul şi locul să folosim o învăţătură atât de 
fragedă, atât de proaspătă (cea asimilată anul acesta) vom avea surpriza să constatăm că 
suita de întâmplări nu va face altceva decât să atenteze până la finalul lunii august, nu 
neapărată la finalul acestei săptămâni, pentru a ne arăta că ceea ce am ştiu despre 
înţelegeri şi convenienţe, despre promisiuni sau despre informaţii în general se poate 
răsturna din interior prin apariţia unui element surpriză, ce poate fi o persoană, un grup, 
dacă ne referim la sectorul public, sau o atitudine, o dorinţă, o dezicere, dacă ne referim la 
sectorul personal. 
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În această săptămână, Soarele trece prin careul cu Lilith (luni), sextilul cu Marte 
(marţi), careul cu Axa Dragonului (joi) şi opoziţia cu Neptun (vineri), îşi schimbă semnul 
(miercuri trece în Fecioară), Mercur şi Jupiter se întâlnesc într-un sextil (joi), iar Marte, tot 
joi, va trece în Scorpion pentru ca, în ultima zi a acestei săptămâni, să împlinească trigonul 
cu Neptun ce încă se află în mers retrograd. Această combinaţie de bine şi rău, de durere şi 
eliberare îi duce pe unii în pragul disperării, să piardă, să risipească, pentru că nu au fost 
suficient de cumpătaţi sau, după cum spune Marte din Scorpion, şi-au dorit cu patimă ceea 
ce nimeni nu ar fi crezut că ar putea obţine vreodată. Adjudecarea în sine, nu şi 
menţinerea, ar putea fi mesajul acestei săptămâni ca balsam pentru sufletele lor. Într-o altă 
raportare, fiecare va trăi în această săptămână un moment de separare, de întoarcere, de 
revenire, de abandonare a nacelei şi aterizarea pe un alt pământ, de unde va trebui să 
pornească din nou demersurile după cum i-au fost ideile, atitudinile, sentimentele la 
începutul anului 2012. 

Avertismentul acestei săptămâni reprezintă de fapt o invitaţie la a ne extinde 
câmpul conştiinţei şi de a încerca să privim totul dintr-un cadru larg, dintr-un alt loc, 
unghi, dintr-o altă perspectivă pentru a putea înţelege că eşecul, greutăţile, dezamăgirile 
sau poate chiar agresiunile acestei săptămâni sunt impulsionării în a ne dezvolta, 
autoperfecţiona, creşte sau ridica spre un nou nivel de cunoaştere. Trezirea presupune, 
iniţial, o nouă înţelege a propriului Eu, a oamenilor, însă ea are mare nevoie de această 
permisibilitate din partea individului spre a se extinde, spre a privi realitatea de la o altă 
dimensiune. Fără această extindere totul devine experienţă efemeră care, după mobilitatea 
ei, poate deveni o etapă rătăcită printre altele sau o motivaţie spre a umple pagini întregi 
de poveşti frumoase despre întâmplări care, avânt eticheta de trecut, denotă că nu mai sunt 
reale. În trezire noi nu putem avea aceleaşi atribuţii, nu comandăm procesele la fel ca 
înainte, tocmai de aceea avem nevoie de un vânt prielnic, unul care să ne deschidă aripile şi 
să ne arate cum este să trăieşti, nu să ne povestească despre cum a fost în vremuri de mult 
timp apuse după care noi  ar trebui acum să ne stabilim  ţintele. Vor mai veni şi alte etape, 
spre finalul anului, când mesajul trezirii va fi mai clar conturat. Acum, ceaţa densă a iluziei 
face o selecţie drastică a acelora care pot să vadă razele soarelui dincolo de ea. 

 
 
Luni, 20 august 

Luni 20- 8-2012  3:21    Luna(Vir) Tri (Tau) Lilith 
Luni 20- 8-2012  4:34     Sun (Leo) Squ (Tau) Lilith 
Luni 20- 8-2012  7:45    Luna(Vir) --> Libra 
Luni 20- 8-2012  8:55    Luna(Lib) Sex [Sag] Node 
Luni 20- 8-2012 20:00    Luna(Lib) Squ [Cap] Pluto 
Luni 20- 8-2012 21:24    Luna(Lib) Opp [Ari] Uranus 

 
Începem săptămâna cu un aspect tensionat între Soare şi Lilith (careu) împlinit pe 

ultimul segment de tranzit al Lunii prin Fecioară. În preajma orei 7:45 Luna va trece în 
Balanţă împlinind în cursul zilei trei aspecte (sextil cu Capul Dragonului, careu cu Pluton şi 
opoziţie cu Uranus) aducând frica drept element definitoriu al zilei. 

Pentru mulţi frica este un sentiment agreat pentru că ea incită simţurile, trezeşte 
atenţia şi, pentru o scurtă perioadă de timp, reușesc să-și mobilizeze o mare cantitate de 
energie şi, prin urmare, reuşesc să obţină un rezultat notabil într-o anumită acţiune, într-
un anumit demers. În realitate, mobilizarea pe care o realizează frica este una de natură 
negativă, una extrem de subiectivă, periculoasă pentru organism pentru că ea nu se 
racordează la elemente noi care intră în spectrul personal, ci se construieşte pentru a 
întreţine o direcţie subiectivă care, de multe ori, ar putea să nu reprezinte realitatea în sine, 
ci întruchiparea propriilor nevoi sau aspiraţii. 

Frica afectează gândirea şi, împreună cu stresul pe care-l generează, plasează în 
sectorul personal o dizarmonie atât de puternică şi atât de amplă încât obiectele din jur 
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capătă o altă importanţă, oamenilor le este atribuit un alt rol, o altă importanţă, iar 
demersurile sunt grăbite, precipitate sau privite prin înfăţişarea lor sinistra. Frica este deci 
un duşman al stării de echilibru și trebuie combătură prin orice mijloc. Cei care nu au o 
instruire adecvată pentru aşa ceva consideră că agresivitatea, îndrăzneală sunt elementele 
prin care pot combate eficient frică. Nu, frica se combate prin iubire, prin dragoste, 
echilibru.  

Ceea ce este interesant vine tocmai din această relaţie foarte stranie pe care o 
construiesc luminariile astăzi: înainte de a părăsi zodia Fecioară, Luna împlineşte un 
trigon cu Lilith, în timp ce Soarele se află deja în careu cu Lilith sugerând o tensiune 
socială provocată de dorinţe și nevoi personale brute, nerafinate sau neajustate la context. 
Acestea  sugerează faptul că ceea ce este la vedere (Soarele în careu cu Lilith) este negativ, 
problematic, neplăcut agresiv şi trebuie combătut prin orice mijloc, iar ceea ce se află în 
suflet, în adâncimile fiinţei, în gândire, în simţire, în ceea ce nu este spus, nu este 
împărtăşit se dovedește a fi plăcut și agreabil. De-a lungul zilei, Luna va păstra această 
amprentă a conflictului care constituie cel mai important element prin care putem obţine o 
stare de confort. Această contradicţie între interior şi exterior, în cadrul aceluiaşi sector, cel 
al omului, va comporta, spre seară, când Luna împlineşte un careu în T cu Pluton şi 
Uranus, un chip sinistru. Spre seară, ceea ce am negat şi am desconsiderat în prima parte a 
zilei doar pentru că ne simţeam bine, doar pentru că o anume problemă nu ne-a afectat 
încă devine proces de conştiinţă sau chiar conflict în sine. Înţelegem astfel, că după cum 
sunt aşezate planetele spre seară, multe din evenimentele care au debutul în dimineaţa 
acestei zile şi care în acel moment nu spun prin nimic, prin niciun fir al demersului că s-ar 
îndreptat spre noi, că am fi vizaţi că am putea deveni personaje principale în acest procese, 
spre seară constatăm că lucrurile nu sunt aşa cum le-am văzut şi le-am gândit de 
dimineaţă. 

Astfel, ne facem procese de conştiinţă că de-a lungul săptămânii anterioare am 
pierdut timp, am risipit acumulări importante (energie, bani, relaţii) şi acum suntem puşi 
în faţa unor situaţii pe care să nu putem să le gestionăm corespunzător. Cei care, preveniţi, 
au luat în considerare avertismentul astral al săptămânii trecute şi s-au pregătit pentru 
această săptămână se simt astăzi revigoraţi, puternici, se pot detaşa de conflictele 
sâcâitoare care vin din unghiurile planetare şi îşi pot conserva energia în aşa fel încât să nu 
dea curs unor manifestări tendenţioase pentru că o altă trăsătură a careului dintre Soare şi 
Lilith, mult mai evidentă şi mai agresivă dintre oricare dintre aspectele pe care Luna le 
împlineşte azi, este irealitatea. Simţim greşit, percepem eronat şi vom fi tentaţi să ne 
construim, să luăm decizii categorice pe baza acestor percepţii. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii devine o zi a conflictului, o zi a tensiunii 
dintre “eu” şi “celălalt”. Dacă în prima parte a zilei acest conflict devine vizibil mai mult în 
partea sa comportamentală, în sensul că reuşim mult mai uşor să surprindem 
comportamentele celorlalţi, intenţiile lor, să judecăm faptele şi să încercăm să ne protejăm, 
fiecare după puterea lui, de consecinţele nefaste ale acestora, în a doua partea zilei această 
dizarmonie de ordin exterior îşi găseşte culcuş în elemente extrem de intime şi personale, 
însă întreaga structură va fi zdruncinată de îndoială, suspiciune, frică, de tendinţa de a 
nega ceea ce este corect şi bun şi de a îmbrăţişa, pe baza unor decizii sedimentate sau 
adoptate astăzi, un final negativ. Este interesant însă de subliniat faptul că această 
coborâre a nivelului, această înclinare a balanţei spre dizarmonie are, în contextul general 
al destinului un mesaj binefăcător. Luna reuşeşte, prin sextilul cu Capul Dragonului, să 
medieze tendinţa Nodurilor şi să dea demersurilor un înţeles existenţial solid şi puternic. 
Asta înseamnă că informaţiile pe care le primim azi, mesajele pe care le recepţionăm, 
faptele pe care le facem cu atât de mare greutate şi disconfort reprezintă elementul care 
poate muta din loc o piatră, un obstacol major.  

Această etapă s-ar putea să nu aibă azi nicio relevanţă, nicio însemnătate pozitivă, 
dar în timp vom observa că piatra pe care am mişcat-o azi se duce singură la vale şi că 
scăpăm de un obstacol important. Această eliberare printr-un efort complicat, printr-o 
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trăire intensă a negativităţii reprezintă unul din mijloacele prin care Lilith acţionează şi 
lucrează. 

Pe un asemenea context cu o influenţă atât de puternică a Lunii negre, ce se va 
regăsi de-a lungul întregii săptămâni, recomandarea pentru această zi, pentru acest 
moment, este aceea de a ne aminti de smerenia şi umilinţa celui care caută Adevărul, celui 
care doreşte să se şlefuiască şi care îl înţelege, la început forţat, obligat, convins din afară, 
pe parcurs din proprie iniţiativa, atunci când spune: “Facă-se voia Ta!”. Astăzi să gândim 
să simţim şi să acceptăm faptul că există forţe care au nevoie de libertate de acţiune pentru 
că într-o totală dizarmonie cu noi, iniţial, într-un total dezacord, să reuşească să facă în 
locul nostru mutări esenţiale pe care noi le-am face, pe un alt context, într-o unitate de 
timp mult mai mare. 

 
Marţi, 21 august 

Marti 21- 8-2012  0:45     Sun (Leo) Sex (Lib) Mars 
Marti 21- 8-2012  1:52    Luna(Lib) Sex (Leo) Mercury 
Marti 21- 8-2012  5:41    Luna(Lib) Squ (Can) Venus 
Marti 21- 8-2012  6:31    Luna(Lib) Tri (Gem) Jupiter 

 
Ca o continuare a ceea ce s-a consumat în ziua anterioară astăzi ne confruntăm cu 

propriile dorinţe. Astăzi Soarele şi Marte se întâlnesc într-un sextil, iar Luna, în plin tranzit 
prin Balanţă, împlineşte un sextil cu Mercur, un careul cu Venus şi un trigon cu Jupiter. 
Întregul context astral de azi pare să ne ofere senzaţia de familiaritate, că suntem în apele 
proprii, că înţelegem ceea ce ni se întâmplă, că avem soluţie la problemele care vin spre 
rezolvare acum şi că această siguranţă pe care o dovedim este reală. Nu, nu este reală 
această siguranţă pentru că se sprijină pe dorinţă. Dorinţa este o stare care consumă, care 
ne proiectează în permanenţă în viitor pe baza unor motivaţii extrase din trecut. Or ceea ce 
se întâmplă azi şi ceea ce se va întâmpla şi în zilele următoare, cu o uşoară modulaţie 
datorate altor unghiuri, ne îndeamnă să înţelegem şi să rezolvăm problemele prezentului 
cu ceea ce ne spune prezentul. 

Această contradicţie este motivată de faptul că eliberarea în condiţii mai puţin 
plăcute de un obstacol, eveniment împlinit în ziua de ieri, prin impactul Lunii negre, ne 
oferă azi sentimentul că putem să facem orice, că putem să rezolvăm orice, ne simţim 
eliberaţi, degajaţi, detoxifiaţi, descărcaţi de o tensiune, o problemă, o greutate, o 
răspundere sau chiar o teamă directă. Astfel, ne simţim ridicaţi la un alt nivel şi unii vor fi 
chiar entuziasmaţi pe situaţii sau întâmplări care în continuare nu sunt reale. Această 
descătuşare de natură afectivă, psihică, ca urmare a ceea ce s-a consumat ieri ne duce azi 
spre excese, spre acţiuni de natură comportamentală, spre a ne împlini dorinţa de 
competiţie, a dovedi că ştim, putem, înţelegem şi de a nu găsi cele mai corecte metode. 
Judecând după faptul că toate aceste aspecte se împlinesc până în zori, de-a lungul zilei 
mulţi vor avea sentimente confuze, contrare, vor privi într-o direcţie şi vor vorbi despre 
ceea ce se întâmplă în spatele lor, vor spune că înţeleg un anumit demers, dar în realitate 
vor vorbi despre altceva şi fără să-şi dea seama pe baza a ceea ce fac, spun sau gândesc, 
intră în competiţie, se iau la întrecere îşi declară război unii altora, lansează în jur 
ameninţări zâmbind suav sau prin grimase şi spera, fiecare după cum îi sunt puterile, să 
câştige într-o problemă pe care nu au putut să o rezolve în luna iunie. Ceea ce se întâmplă 
astăzi face trimitere la o serie de evenimente care s-au desfăşurat în luna iunie 2012 şi care 
au avut asupra individului un impact afectiv extrem de negativ. Ideile pe care le emit astăzi 
aceşti indivizi sunt marcate de frustrare, de nemulţumire, de egoism şi de o anume dorinţă 
de răzbunare pe care vor încerca să o ascundă în spatele dorinţei de competiţie. Chiar dacă 
aceste persoane spun că doresc să dovedească faptul că sunt cei mai buni, că au un bagaj 
solid de cunoştinţe, că au un argument de necombătut, că se pricep, că sunt de neînlocuit, 
motivaţia reală care stă la baza acesteia este o traumă. S-a-ntâmplat ceva în trecut şi 
aceştia nu s-au împăcat cu suita evenimentelor, nu au înţeles, nu au integrat şi nu au reuşit 
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să depăşească cu înţelegere ceea ce s-a consumat atunci. Ar fi adecvat în această observaţie 
cu caracter general de azi să invocăm faptul că cei care se evidenţiază azi prin această notă 
egoistă, de fapt sunt persoanele care nu au reuşit să pună în aplicare recomandarea zilei de 
ieri. 

În felul acesta, aceşti indivizi sunt marcaţi, consumaţi, devoraţi de propriile dorinţe 
tocmai pentru că nu dispun de o sănătate adecvată, nu dispun de un psihic stabil, solid şi 
nici de un sector afectiv consolidat. Sunt extrem de vulnerabili, chiar și aceia care se arată 
mai agresivi şi mai dornici de competiţie. 

Prin urmare, ziua de 21 august este o zi a confruntărilor ample. Ceea ce se 
întâmplă azi seamănă cu un război, seamănă cu o confruntare, cu o demonstraţie de forţe 
şi fiecare dintre părţile implicate într-un astfel de eveniment are ceva de spus, are un 
talent, o abilitate, un avantaj, o informaţie cu care doreşte să câştige. În realitate, ceea ce 
stă la baza a aceea ce se întâmplă azi vine din luna iunie, o lună încărcată de frustrare, de 
teamă, de agresiune, o lună în care ne-am construit atât de multe speranţe pe care le-am 
proiectat în viitor şi pe care ne întâlnim azi. O parte dintre acestea vor fi conştientizate aşa 
cum au fost: frustrări, dorinţe neîmplinite, griji, frici, angoase. O parte se vor transforma la 
rândul lor în alte dorinţe pe care să le proiectăm în viitor şi în felul acesta, menţinem un 
mecanism cât se poate de epuizant şi agresiv care dacă nu ne aduce în jur un batalion 
întreg de inamici atunci sigur ne transforma pe noi înşine în proprii duşmani.  

Relaţia benefică dintre Soare în domiciliu şi Marte în exil se traduce prin “pot”, 
“reuşesc”, “îndrăznesc” fără însă a se lua în calcul o anume componentă de ordin social 
care nu încurajează o astfel de iniţiativă. Asta înseamnă că mulţi vor spune din nou că au şi 
dispun de tot ceea ce le este necesar pentru a reuşi, dar în realitate anturajul se va dovedi 
steril, nu-i va ajuta sau dimpotrivă din anturaj se vor ridica personaje cu aceleaşi dorinţe şi 
aspiraţii care, de asemenea, îşi extrag motivaţiile din luna iunie, din aceeaşi lună frustrantă 
a verii, pe care mulţi nu vor reuşi să-i dea la o parte, să-i învingă şi care, la rândul lor, chiar 
dacă vor învinge, nu vor fi mulţumiţi de ceea ce obţin. 

Judecând după îndemnul zilei anterioare, după caracterul complicat manifestat în 
ziua anterioară atât în ceea ce priveşte mecanismul socio-comportamental, cât şi referitor 
la implicarea personală, nemulţumirea zilei de azi este o gravă eroare, este un alt obstacol 
pentru care acum nu mai beneficiem de un context astral adecvat pentru a fi depăşit. 
Frustrarea zilei de azi are o puternică remanenţă, aşa cum s-a întâmplat în luna iunie când 
am privit în viitor şi vedeam trecutul, ne uitam spre trecut şi sperăm într-o schimbare 
pozitivă. Aceste anomalii de natură existenţială se transformă în anomalii de natură 
karmică. Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi ne îndeamnă spre a fi 
cumpătaţi, spre a refuza competiţia cu atât mai mult cu cât ea vine spre noi cu argumente 
solide. Suntem încă sub razele “binefăcătoare” ale careului dintre Lilith şi Soare (Soarele 
este afectat de ispită) şi deci nu trebuie să avem încredere în toate himerele care ies azi din 
pământ. Ceea ce ştim despre noi se constituie o bază pentru modul cum îi privim, îi 
înţelegem şi îi evaluam pe cei din jur pentru că, aşa cum ne învaţă Protagoras, “Omul este 
măsura tuturor lucrurilor”. 
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Miercuri, 22 august 
Miercuri 22- 8-2012  2:59    Luna(Lib) Con (Lib) Saturn 
Miercuri 22- 8-2012  9:24    Luna(Lib) Con (Lib) Mars 
Miercuri 22- 8-2012 10:13     Sun (Leo) Sex (Lib) Moon 
Miercuri 22- 8-2012 10:53    Luna(Lib) --> Scorpio 
Miercuri 22- 8-2012 13:56    Luna(Sco) Tri [Pis] Neptune 
Miercuri 22- 8-2012 20:06     Sun (Leo) --> Virgo 
Miercuri 22- 8-2012 22:59    Luna(Sco) Sex [Cap] Pluto 
Miercuri 22- 8-2012 23:56    Luna(Sco) Tri [Pis] Chiron 

 
Pe gradul anaretic al zodiei Leu, Soarele împlineşte un sextil cu Luna când aceasta 

încă se află în Balanţă. Pe acest fundal, cele două conjuncţii Luna-Saturn, Luna-Marte, 
împlinite înainte de sextilul luminariilor, şi apoi trigonul Lunii cu Neptun de pe semne de 
apă, aduce ingresului solar în Fecioară (intrarea Soarelui in zodia Fecioară) dorinţa de a 
consolida, de a clarifica, de a stabili care sunt limitele dialogului, înţelegerii, exprimării la 
scenă deschisă. Totul pare uşor şi deschis, totul este construit să impresioneze, să atragă 
atenţia asupra unor elemente de dinamică socială, însă fără vreun rezultat menit să ajute 
individul să-şi depăşească propria condiţie sau să obţină o poziţie socială mai puternică, 
mai solidă. 

După trecerea Soarelui în Fecioară (20:06) Luna împlineşte un sextil cu Pluton şi un 
trigon cu Chiron invocându-se promovarea unui test de maturitate, necesitatea de a 
depune efort, de a munci, de a motiva, de a ridica, de a consuma pentru a se demonstra 
faptul că preocuparea în sine nu constituie un element de decor, ci angajarea într-un 
demers cât se poate de serios. 

Azi se va vorbi despre seriozitate, mai exact se va depune efort pentru a convinge că 
munca şi consumul duc doar la rezultate pozitive, duc doar la apreciere şi că dacă 
aprecierea nu apare, atunci munca şi consumul nu au fost suficiente. 

Chiar dacă cerul astral al acestei zile este marcat de aceeaşi amprentă a negativităţii, 
de aceeaşi teamă de a menţine suferinţa, durerea, stresul, trigonul care începe să se 
formeze din seara acestei zile între Soare şi Pluton ne aduce mai multă încredere în sine şi 
mai puţină rătăcire. Schimbarea de direcţie, aşa cum se arăta ea azi, este subţire, aproape 
de neobservat, însă suficient de puternică încât, în subsidiar, să producă efecte notabile. 
Aceste efecte pornesc încă de dimineaţă din apelul la experienţele de viaţă, la exemplele pe 
care le-am folosit în trecut, imaginile unor indivizi care ne-am impresionat raţiunea sau 
mentalul şi pe care i-am avut ca sursă de inspiraţie atunci când am acţionat într-o anumită 
direcţie. Ceea ce vine acum spre noi, la graniţa dintre exprimare, creaţie (Leu) şi inhibiţie, 
puritate (Fecioară) se transformă într-un eros ce devine cu atât mai intens şi plăcut dacă 
nu este împărtăşit, comunicat, exprimat prin cuvinte sau dezvelit în faţa cuiva. Nevoia de 
apreciere, în acest stadiu al evoluţiei societăţii, se bazează mult pe nevoia de eros, de 
plăcere, de senzualitate, de dinamică a senzaţiilor, fără a se consuma neapărat printr-un 
act erotic sau sexual. Atingerea, privirea, emoţia, nostalgia toate devin azi suplimente 
pentru bătăile inimii şi au darul de a ne încânta viaţa, de a ne aduce o intensitate atât de 
mare bucuriilor mici încă să considerăm că nu ne mai trebuie nimic şi că dorinţele, aşa 
cum le-am formulat până acum, sunt de-a dreptul absurde. 

De partea cealaltă, neîndeplinirea condiţiei (neîmpărtăşirea impusă de zodia 
Fecioară ca semn al contracţiei şi replierii) duce la răscolirea unor probleme personale atât 
de delicate încât regretul să fie trăit la intensitatea la care era programată bucuria şi 
încântarea. De la extaz la agonie nu este decât un pas, iar acela nu trebuie făcut pe ideea 
hazardului, a expresiei “Lasă, voi vedea eu ce va fi”, “Mă voi descurca eu” ș.a.m.d. Nicovala 
pe care Chiron, Uranus, Jupiter şi Venus o împlinesc azi, când Soarele trece în Fecioara cu 
ascendentul momentului în Peşti, ne aduce o întoarcere la emoţiile personale, chiar 
egoiste, cele pe care nu le-am împărtăşit, de care ne este ruşine sau pe care nu suntem în 
stare să le explicăm adecvat înţelegerii auditoriului. Nerespectarea condiţiei de adâncire a 
intimităţii, de sigilare a cuvântului, înseamnă a soluţiona complicaţiile apărute prin 
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trigonul lui Venus cu Chiron, din casele V-I pe tema de ingres, adică printr-o strămutare a 
Eului, părăsire a bucuriei de a trăi, a stabilităţii, a siguranţei de sine şi accederea la un 
domeniu pentru care se cere un puternic şi intens consum interior. Este posibil ca noile 
invitaţii să vină pe un fond potrivit, adică acele persoane să dispună de rezervele necesare 
pentru a face faţă coborârii nivelului sau strămutării. Cei mai mulţi participă la acest 
eveniment cu rezervele aproape de cotele minime, obosiţi de atâta îndoială, de vrajbă, 
dezamăgiţi de familie, rudă, prieteni, de funcţionarii statului, poate chiar de sine şi vor 
privi noile domenii cu o suspiciune nefirească, dar pentru un astrolog perfect justificată. 
Careul dintre Luna neagră şi Soare, încă activ, pătează convingerea şi încrederea că 
noutatea poate însemna schimbarea în bine a vieţii şi va alimenta mai mult tendinţa de a 
acţiona în sectorul noutăţii doar din complezenţă, obiectivul principal fiind acela de 
întoarcere. 

Nu, nu ne mai putem întoarce la ceea ce a fost, nu mai putem să retrăim tinereţile 
efervescente, ci doar să ne amintim cu înţelepciune de bucuriile trecutului pentru a prinde 
rădăcini în prezent. 

Prin urmare, ziua de 22 august ne zdruncină din temelii convingerile despre sine, 
relaţiile cu cei apropiaţi, atitudinea faţă de societate, faţă de lideri, organizaţii sau structuri 
ale statului de la care avem aşteptări. Aşteptările sunt azi agresate de neîmpliniri, de goluri, 
de eşecuri pentru că ele nu sunt sustenabile. În tabăra cealaltă, oamenii au aşteptări care, 
la rândul lor, vor fi nesustenabile şi prin această defazare interacţiunile generează conflicte 
prosteşti, inumane, penibile, ridicole în care fiecare vorbeşte despre ce-l doare şi este 
înţeles taman pe dos. În tot acest forfot social, sectorul personal este inundat de o vibraţie 
specială, care nu contrazice tensiunea, ci încearcă să o smulgă din fierberea sa. Erosul, cel 
pe care fiecare şi-l trăieşte într-o intimitate aproape de păcat, pentru unii chiar ruşinoasă, 
reuşeşte să ne readucă zâmbetul pe buze, să ne scoată din tensiune şi să ne arate că 
problemele, uneori, nu merită toată atenţia pe care le-o acordăm. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a ne bucura de ceea 
ce ne vine din interior, de a îndrăzni mai mult, nu prin încălcarea libertăţii celorlalţi, nu 
prin lezarea lor, ci prin explorarea propriului Eu, cu bucurii şi mulţumiri fără obiect sau 
legate de elemente cu care nu avem în mod direct o relaţie. Cum este bine știut de 
ezoteriști, prin rezonanţa de ordin general oamenii se îndreaptă spre energii de vibraţie 
joasă, care îi fac să fie trişti fără să aibă clar un motiv. Prin îndemnul astral de azi putem 
alege să fim bucuroşi fără motiv, fără să spunem ceva despre asta, fără să împărtăşim 
cuiva, ci doar să ardem şi să ducem lumina spre interior. 

 
Joi, 23 august 

Joi 23- 8-2012  1:55 Mercury (Leo) Sex (Gem) Jupiter 
Joi 23- 8-2012  9:05     Sun (Vir) Squ [Sag] Node 
Joi 23- 8-2012 10:53    Luna(Sco) Squ (Leo) Mercury 
Joi 23- 8-2012 12:33    Luna(Sco) Tri (Can) Venus 
Joi 23- 8-2012 18:24    Mars (Lib) --> Scorpio 

 
Mercur şi Jupiter azi se întâlnesc într-un sextil, iar Soarele şi Axa Dragonului trec 

printr-un careu când Marte parcurge ultimele sale minute prin Balanţă. Pe lângă aceste 
unghiuri, Luna, din Scorpion, împlineşte un careu cu Mercur şi un trigon cu Venus, 
aducând zilei suficient de multe contradicţii încât să nu se poată pune prea multă bază pe 
înţelegeri, schimburi de experienţă, cercetare, colectare de informaţii. 

Dacă Mercur şi Jupiter, prin sextilul pe care-l împlinesc azi, ne consolidează 
personalitatea, încurajându-ne să ne exprimăm liber și să spunem ce gândim, să avem 
încredere în metodă, procedeu, în interlocutor, în puterea sa de înţelegere, în abilitatea sa 
de a discerne, în relaţiile sale, careul Soarelui cu Axa Dragonului ne trimite spre polul 
opus, tulburând elementul asupra căruia ne încredem cel mai mult şi faţă de care ne 
arătăm toată disponibilitatea. La prima vedere, aceste două elemente par contrare, însă, în 
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realitate, ele se completează, acţionând în sectoare diferite încât să contureze un tablou 
psihocomportamental complet, unul în care dinamica socială să se îmbine perfect cu 
aspiraţiile şi dorinţele individuale. 

Când Mercur şi Jupiter sunt în sextil oamenii se simt liberi, pot manevra cu mai 
mare uşurinţă cuvântul, poţi înţelege mai bine ceea ce li se întâmplă şi elementele 
contradictorii care survin prin plăcerea de a opune rezistenţă (Jupiter sin Gemeni, exil) şi 
necesitatea de a fi împotriva curentului pentru a definitiva un element de destin personal 
(Mercur în Leu, cădere) aduc la lumină ceea ce este atât de personal şi individual încât 
poate fi relativ ușor trecut drept un element necopt, infantil, simplist, pueril sau care nu a 
trecut încă prin teste, verificări, validări. Privind prin însăşi natura sa acest element 
personal care pare perfect în sine, bine argumentat şi, prin logica momentului, chiar 
necesar, atunci când este trecut prin filtrul grupului îşi pierde din consistenţă şi devine 
greu de acceptat și, evident, dificil de integrat. Lipsa sa de maturitate, de rezistenţă sau 
nesiguranţa pe care o lansează tocmai pentru că nu pare solid, devine brusc un element 
care lansează impresii eronate, care amplifică tensiunea şi conflictul ce seamănă cu un 
scenariul dintr-un film ipotetic “Singur împotriva tuturor”. Paralela care se va construi 
între minte şi faptă va fi în realitate o linie care continua o serie de acţiuni ce fac trecerea 
de la sferă personală la cea publică pentru a consolida gândirea individului şi a-l pregăti 
pentru episoade cu adevărat complicate, grele, dure. În felul acesta, mulţi vor avea 
impresia că sunt respinşi, că nu sunt acceptaţi, că sunt îndrumaţi greşit şi că o anume 
răutate le vine, într-un mod organizat, din partea unul grup de persoane, din partea 
instituţiei, a societăţii în general. 

Privind aceste direcţii prin prisma ultimului grad al zodiei Balanţă, cel pe care îl va 
parcurge acum Marte, ne va încerca un sentiment de teamă faţă de singurătate. Prin 
această poziţie, singurătatea va căpăta înfăţişări multiple, de la imaginea ei clasică, aceea 
de jumătate uitată pe o bancă într-un parc, fără perspectivă afectivă sau chiar în derivă, 
până la deziluziile pe care societatea nu va conteni să ni le ofere. Înţelegem deci că 
elementul care stimulează, care impulsionează emoţia, care aduce relaţia eu-celălalt la 
nivelul maxim de exprimare depinde foarte mult de modul cu va răspunde societatea. 
Elementele auxiliare ale acestei relaţii, puse în evidenţă de careul Luna-Mercur şi trigonul 
Luna-Venus, aduc, de asemenea, disconfortul afectiv în zona în care el este exprimat, 
judecat, criticat şi prin intermediul căruia mulţi vor fi tentaţi să ia decizii. Deciziile, cele 
care vizează existenţa individuală, nu pe cea de grup, au azi înfăţişarea elementului 
salvator. Ca şi cum a învăţa să fim responsabili reprezintă acum singurul lucru esenţial pe 
care această zi ni-l recomandă, să ne gândim cu maturitate la ziua de mâine sau să facem 
dovada unui comportament armonios, aşa cum nu s-a mai întâmplat până acum. 

Prin urmare, puterea cu care azi oamenii doresc să se disculpe, să-şi desprindă 
structura de orice formă de suferinţă sau vină este atât de mare încât vom fi dispuşi să ne 
compromitem orice tip de relaţie pentru a ne menţine în zona stării de confort. De la 
mulţumirea personală la cea socială, de la recunoaşterea personală la ridicarea valorilor 
grupului de apartenenţă este însă drum lung şi oricât de mult am încerca să rezistăm 
schimbării, cu motivaţii pozitive sau negative, subiective sau obiective, ceea ce suntem 
gândim, demonstrăm, aplicăm se va dovedi corect doar în contextul acestei zile, doar în 
elementul particular pe care-l invocăm, doar în cadrul restrâns pe care îl presupune 
momentul prezentului. Orice pas înainte va spulbera logica prezentului într-o clipită şi îl va 
descoperi pe cel în cauză expunându-l unei judecăţi aspre. Această judecată nu vine în mod 
exclusiv de la un individ sau un grup, ci vine de la viaţă în general. Când viaţa ne judecă, ne 
cam cad galoanele şi mulţi riscă să facă rapid cale întoarsă la casa părintească, la fosta 
iubită, fostul prieten, să facă apel la studii care nu au constituit până acum un semn de 
mândrie, adică să revină la puntul de unde a început eroarea. 

Unii, în general, se simt bine luând-o de la capăt, însă nu şi azi. Tocmai de aceea 
recomandarea pentru această zi este aceea de a ne accepta aşa cum vom descoperi că 
suntem şi să nu ne judecăm prea aspru pentru ceea ce nu am reuşit să împlinim. 
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Ezoterismul susţine adesea că lecţiile noi sunt foarte greu de învăţat şi ceea ce credem că 
învăţăm acum nu reprezintă decât o rememorare. Acest gen de rememorare, de 
reîmprospătare a informaţiilor, transpuse la nivel de faptă, de proces socio-
comportamental înseamnă azi a o lua de la capăt, a reveni, concret, prin retrogradare sau 
mental, prin apel, la o stare de fapt, la un element de referinţă în destinul propriul de unde 
au început greşelile pe care mecanismul de acum nu le mai poate tolera. 

 
Vineri, 24 august 

Vineri 24- 8-2012  6:46    Luna(Sco) Con (Sco) Juno 
Vineri 24- 8-2012 10:17    Luna(Sco) Opp (Tau) Lilith 
Vineri 24- 8-2012 13:49    Luna(Sco) --> Sagittarius 
Vineri 24- 8-2012 14:36    Luna(Sag) Con [Sag] Node 
Vineri 24- 8-2012 15:31     Sun (Vir) Opp [Pis] Neptune 
Vineri 24- 8-2012 16:47    Luna(Sag) Squ [Pis] Neptune 
Vineri 24- 8-2012 16:53     Sun (Vir) Squ (Sag) Luna(Half Moon) 

 
Pe ultimul segment al zodiei Scorpion, Luna împlineşte o conjuncţie cu Junon şi o 

opoziţie cu Lilith activând din nou teama de singurătate, dezgustul şi deopotrivă atracţia 
bolnăvicioasă pe care le dezvoltăm faţă de vulgaritate. Prin această relaţie, vulgaritatea este 
puternic răscolită, adusă la lumină, învinovăţită cu agresivitate sau, prin reversul medaliei, 
acceptată cu o maximă indulgenţă. Dintre acestea, tristeţea este cea care ne traversează şi 
ne sugerează că abandonul, ce ar putea veni atât în sfera profesională cât şi cea personală, 
este un pericol care ne urmăreşte pas cu pas. 

Trăgând în Săgetător, în mijlocul zilei, Luna schimbă tonului, ne aduce o nouă stare 
sufletească, o nouă deschidere spre nou, un nou mod de a privi lucrurile şi o nouă viziune 
asupra vieţii. La puţin timp de la acest moment, Luna trece prin Nodul său de nord şi va 
oferi opoziţie pe care Soarele şi Neptun o împlinesc azi o notă plăcută, sugerând că 
greutăţile sunt mult mai uşor depăşite în cuplu, în grup, printr-o susţinere primită din 
exterior. Conjunctura astrală este însă mult mai complicată şi mai dinamică decât se poate 
înţelege din unghiurile împlinite acum la grad perfect. Suspiciunea că asocierile pot fi de 
proastă factură, că ele ar putea să nu împlinească aşteptările pe care ni le-am formulat cu 
ceva timp în urma lasă un gust amar şi ne îndeamnă să ne trasăm reguli, modalităţi de 
acţiune, scheme de tratament pe care, cu toate că nu este oportun, vom căuta să le trasăm 
încă de azi. 

Ceea ce se conturează însă din elementele astrale evidenţiate azi este puterea. Jocul 
de-a puterea, plăcerea de a deţine controlul într-un anumit domeniu, de a împărţi puterea 
doar pentru a nu o pierde, inclusiv de a conspira pentru a o obţine prin mijloace mai puţin 
corecte stă sub semnul compromisului şi al fricii de singurătate. Astrologii ştiu că atunci 
când Soarele şi Neptun sunt în opoziţie jocul iluziei, fanteziile, risipa banilor, a emoţiilor, 
tendinţa de a trece relaţia într-o zonă a neîncrederii, suspiciunii, răcelii sunt privite ca 
soluţii ale tuturor problemelor, însă această tendinţă, marcată de relaţia proastă a celor 
două planete (Soarele şi Neptun) primesc o mediere din partea lui Pluton, care, la rândul 
său, participă la o configuraţie numită Aripi de pasăre împreună cu Chiron, Uranus şi 
Jupiter. Asta înseamnă că ziua de vineri nu aduce nimic nou, nu produce evenimente 
asupra cărora nu am lucrat în lunile anterioare, nu ne şochează prin nimic, nici măcar prin 
modificări bruşte de comportament. Toate acestea au fost construite în timp, au fost 
discutate, analizate, cercetate, chiar anunţate ca fiind finalizate aşa şi nu ar trebuie să ne 
surprindă. Ceea ce ar trebuie să ne surprindă este uşurinţa cu care ne-am putea nega 
sentimentele, cu care ne-am putea împietri inima în faţa unei situaţii care cere o evidentă 
abordare afectivă. Această picătură de cerneală care cade într-un pahar de apă strică întreg 
anturajul şi pune în conflict două părţi care doresc să ajungă la o înţelegere. În faţa unei 
asemenea gafe, mecanismul, ansamblul evenimentelor ne duc cu gândul la iluzie, la 
evaluări greşite aplicate persoanelor sau grupurilor care acum descoperă că au multe de 
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împărţit. În realitate, nu este un conflict personal, nu o dispută în sensul propriu zis, ci o 
sumă de factori stresanţi pe care fiecare dintre părţi au refuzat să le vadă în faza 
crescătoare din ultimele zile. Aşadar, aceasta este iluzia, acesta este pericolul cel mare, nu 
ceea ce izbucneşte acum. 

Invocam săptămâna anterioară necesitatea conservării puterii, a vitalităţii, a 
convingerilor pentru a reuşi să facem faţă cu brio evenimentelor complicate ale acestei 
săptămâni. Acesta este unul din marile evenimente ale săptămânii asupra căruia, fără o 
pregătire adecvată (lectură, studiu, odihnă, întâlniri intermediare, pregătiri etc.) nu se 
poate păşi cu bine în noua etapă. 

Prin urmare, ziua de 24 august reprezintă o distorsiune aplicată vieţii personale 
în aşa fel încât să ne păcălească nu neapărat asupra informaţiilor, sentimentelor sau 
demersurilor, aşa cum, în mod superficial am fi tentaţi să credem, ci asupra cauzelor care 
duc la aşa ceva. Uităm că suntem făuritorii propriului destin, ne izolăm emoţiile, gândurile 
sunt privite în mod subiectiv şi de aici şi până la “Numai eu am dreptate” nu mai este decât 
un pas. Oamenii, însă, reacţionează diferit şi dacă mulţi astrologi se aşteaptă că pe o 
opoziţie, în general, oamenii să-şi scoată ochii, să se tragă pe roata sau să se separe unii de 
alţii prin crize, reproşuri, ceea ce se întâmplă azi poartă o altă amprentă. Răceala, distanţa, 
ignorarea punctului de referinţă, refuzarea confruntării directe în modul în care cere 
contextul va lăsa impresii false despre problema pusă în discuţie şi va devia mesajul, 
acţiunea într-o zonă sterilă, în care lipseşte exact disponibilitatea protagoniştilor de a 
soluţiona. La vedere vom observa cu toţii că dezamăgirea ne va intra prin toţi porii şi doar 
cei instruiţi, doar cei care s-au pregătit din timp şi şi-au stabilit etaloane de vitalitate, 
înţelegere sau abordare reuşesc să treacă dincolo de această urzeală a iluziei. A depăşi o 
etapă atât de dificilă (etapa Neptun) presupune utilizarea unor instrumente pe care 
individul nu le obţine decât prin efort susţinut. Înţelegerea, compasiunea, credinţa nu sunt 
cadouri de Moş Nicolae, ci rezultate ale unor eforturi susţinute, săvârşite în condiţii foarte 
grele. Asta înseamnă că azi vor reuşi să depăşească impasul doar cei care ştiu şi sunt 
conştienţi de asta că au ceva de protejat, au un mesaj de transmis, au o misiune, un crez şi 
vor urmări să nu se abată. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că fiecare avem un rost pe 
pământ şi împlinirea lui se va face prin depăşirea unor încercări majore. Fiindcă nicio 
încercare nu este uşoară pentru cel în cauză, nici ziua de azi nu ne va menaja. 

 
Sâmbătă, 25 august 

Sambata 25- 8-2012  2:44    Luna(Sag) Squ [Pis] Chiron 
Sambata 25- 8-2012  3:11    Luna(Sag) Tri [Ari] Uranus 
Sambata 25- 8-2012 13:24    Luna(Sag) Opp (Gem) Jupiter 
Sambata 25- 8-2012 20:43    Luna(Sag) Tri (Leo) Mercury 

 
 
Crucea cosmică pe semne mobile (Soare-Luna-Chiron-Jupiter) pe care Luna o 

conturează azi, prin împlinirea opoziţiei cu Jupiter în mijlocul zilei ne aduce în faţa unor 
decizii foarte puternice. Ceea ce reprezintă însă puterea, ceea ce primeşte eticheta de 
puternic şi etalonul de element încărcat de forţă şi dinamism poate fi în ochii celorlalţi un 
lucru lipsit de importanţă, care nu inspiră respect şi nici nu ar putea să pară prea valoros. 
Elementul personal, cel care ne ajută să ne construim o identitate, care ne spune că suntem 
diferiţi, deşi, în realitate, suntem construiţi din aceleaşi elemente, poartă amprenta 
experienţei, a suitei de evenimente care, deşi sunt identice cu experienţele celorlalţi, sunt 
percepute cu diferenţe mici, însă suficient de mari pentru a ne desprinde de grup, anturaj, 
de turmă şi a ne alege propria direcţie. Evenimentele zilei de azi sunt din categoria celor 
generale, însă pentru fiecare va exista un mod particular de răspuns. Acest mod de răspuns 
ne spune nouă care reprezintă puterea cea mai mare şi care este cea mai adâncă slăbiciune, 
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care este elementul care ne defineşte în tot acest carusel şi cum se întâmplă de, într-un 
cadru general, când toţi primim acelaşi stimul, reacţionăm diferit. 

Acest element care ne duce spre centrul preocupărilor şi, în același timp, ne 
depărtează de el pe motivul fricii de responsabilitate, a neîncrederii în forţele proprii, 
marchează de fapt diferenţele majore pe care le avem faţă de ceilalţi. Nu se întâmplă însă 
doar prin tipul de răspuns de azi, doar prin ceea ce se ridică deasupra predispoziţiilor 
generale, ci printr-o sedimentare în timp, printr-o segregare a multiplelor excepţii mici, 
minore, care, atunci când s-au produs, nu au reuşit să convingă că, prin existenţa lor 
infimă, destinul se poate răsuci diferit pentru fiecare individ. 

Unicitatea firului de nisip, a petalei faţă de sora sa de la dreapta sau de la stânga 
este o creaţie a individului, a unicului reflectat în aceleaşi oglinzi, dar din unghiuri diferite. 
Azi avem ocazia să vedem că ne diferenţiem cu mult de cei din jur prin micile alegeri pe 
care le facem, prin deciziile aparent lipsite de valabilitate, importante gen: a refuza o 
minciună, a zâmbi necondiţionat, a ierta, a dărui, a dovedi seriozitate sau a privi sacrificiul 
ca pe un element firesc. Toate acestea, prin prisma dorinţei de putere, aşa cum este ea 
definită la un moment dat, nu-şi au rostul, dar pe un teren neexplorat, devin esenţiale 
pentru că duc la diferenţieri severe ale individului faţă de semenii săi. 

Prin urmare, 25 august este o zi a diferenţierii individului de semenii săi prin 
elemente simple, prin replici aparent banale, prin deziceri de vulgaritate şi indecenţă, de 
lipsa de respect faţă de un interlocutor, de renunţarea la acele elemente prelucrate ale 
societăţii pentru a da curs unui simţ interior, acela care spune când să alegem un anumit 
aliment, care să fie acela, unde să ne aşezăm pentru a ne odihni picioarele, cui să spunem 
“Bună ziua!” chiar dacă traversăm o mare de necunoscuţi, cărui cerşetor să-i oferim ceva şi 
de ce să ne lăsăm antrenaţi de atitudini pentru care nu avem încă explicaţii elaborate, 
logice, raţionale. 

A fi în rezonanţă cu eul tău înseamnă trezire, iar oamenii au nevoie de trezire, au 
nevoie de cineva sau ceva care să le spună “E bine, mergi mai departe!” sau “Acum este 
momentul!”. 

Între înţelepciunea sau inteligenţa momentului (trigon Luna-Uranus versus trigon 
Luna-Mercur), aspect ce apare astrologilor ca o veritabilă dovada că intuiţia funcţionează 
bine, şi neputinţa de a alege ceva din multitudinea de oportunităţi care apar (crucea mobilă 
Luna-Soare-Chiron-Jupiter) momentul de gol ce apare pe ceea ce ne-am construit ne va 
oferi azi prilejul de a descoperi că în ogorul care suntem apar flori noi şi ele au nevoie de 
protecţie şi atenţie aşa cum şi cele care sunt deja ajunse la maturitate au primit cele 
necesare pe când erau mici şi firave. 

Pentru că 25 august este o zi a trezirii, a înţelegerii superioare, a iluminării, nu în 
sensul mistic, spiritual, ci existenţial, recomandarea este aceea de a ne lăsa antrenaţi de 
acele impulsuri care nu au încă o explicaţie logică pentru a descoperi care este de fapt sursa 
puterii personale. 

 
 
Duminică, 26 august 

Duminica 26- 8-2012  9:39    Luna(Sag) Sex (Lib) Saturn 
Duminica 26- 8-2012  9:52    Mars (Sco) Tri [Pis] Neptune 
Duminica 26- 8-2012 16:58    Luna(Sag) --> Capricorn 
Duminica 26- 8-2012 19:51    Luna(Cap) Sex [Pis] Neptune 
Duminica 26- 8-2012 20:21    Luna(Cap) Sex (Sco) Mars 
Duminica 26- 8-2012 23:49     Sun (Vir) Tri (Cap) Moon 

 
Importanţa lui Neptun devine azi una prioritară prin faptul că este prima planetă cu 

care marte în Scorpion împlineşte un aspect major. Marte în Scorpion devine promotorul 
idelor pline de forţă, personificând curajul şi abnegaţia acolo unde mulţi îşi pierd speranţa 
sau optimismul. Este o poziţie care subliniază dorinţa de putere, spiritul de conducător, 
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puterea de a răscoli în adâncimile minţii, în locaşurile cele mai ascunse ale sufletului 
pentru a oferi personalităţii un ţel şi un scop clar, vizibil, social. Mulţi astrologi au mari 
rezerve în privinţa caracterului pozitiv al acestei poziţii motivând că are loc o fuziune între 
două elemente care amplifică materialismul şi obsesia controlului. Este adevărat că aceste 
două componente sunt specifice lui Marte în Scorpion, dar privind obiectiv ar fi oportun 
acum să apreciem acestea pentru că descoperim în această poziţie tendinţa de a construi 
legăminte, de a-şi promite sieşi, de fi consecvent unui ideal ce apare celorlalţi aproape 
imposibil de atins. Această componentă ascunde ataşamentul de obiect, de persoană spre 
care se tinde, de idealul propus şi apelarea la o serie întreagă de mijloace şi metode, printre 
care găsim  chiar şi călcarea propriului orgoliu pentru a menţine ceea ce s-a adjudecat. 
Într-o lume în care omul este educat să nu se intereseze de celălalt, în care a fi individualist 
şi a privi doar beneficiul personal din orice acţiune, din orice fapt sau demers, reprezintă o 
dovadă a maturităţii, această formă de ataşament, puţin cam brutală în raport cu idealurile 
spirituale, cu rafinamentul afectiv, devine o condiţie absolut esenţială pentru un individ 
pentru a fi consecvent căii sale, traseului evolutiv şi a înfăptui ceva substanţial în viaţă. 
Complexitatea materialismului actual cere acest acest schimb de valori, cere aprecierea 
pasiunii, a vocaţiei puterii chiar cu riscul de a transforma aspiraţia în obsesie. 

Pentru că abia acum se face remarcat, de joi seara de când a intrat în Scorpion, 
Marte, prin trigonul cu Neptun, ne aduce fuziunea dintre două energii lovite, şubrezite de 
eşec, marcate de neîmpliniri sau care dovedesc grave carenţe de natură fizică (aspect 
neadecvat, semn pe corp, boală, funcţionare deficitară) sau pe structura afectivă (egoism, 
imaturitate, făţărnicie). Intuiţia, logica, precizia, înţelegerea sunt elemente pe care 
individul le va folosi pentru creşterea personală, neţinând cont de context, de priorităţi. 
“Vreau să simt”, “Vreau să am”, “Vreau să văd şi eu cum este” sunt doar câteva dintre 
elementele care duc la creşterea personalităţii şi la consolidarea imaginii de sine prin 
Marte in Scorpion într-un cadru general care nu face bine grupului, ci doar Eului, 
individului, persoanei. 

Dacă în sfera personală această relaţie dintre cele două elemente aduce un plus de 
înţelegere şi spirit de observaţie, o psihologie comportamentală eficientă şi în conformitate 
cu scopul ales, Luna pe ultimul segment al Săgetătorului şi apoi intrarea ei pe Capricorn ne 
complică inserţia socială şi ne compromite tot ceea ce are nevoie de explicaţie, susţinere 
socială, devenire, apropiere de un grup sau alcătuirea unuia, întemeierea unei familii sau 
extinderea ei ca număr de membri. 

Trecând în Capricorn, Luna vine cu argumente în favoarea neîmpărtăşirii 
sentimentelor şi întăririi convingerii că succesul vine doar acolo unde secretul este păstrat 
în totalitate. Combinaţia dintre ambiţiile marţiene, temerile neptuniene şi trecerea de la 
nevoia de interacţiune, la cea de solitudine are un efect coroziv asupra relaţiilor care nu 
sunt solide, care nu se susţin pe o înţelegere clară, care nu se bazează pe sentimente solide, 
puternice. Ideea de conjunctură, de a profita de situaţie, de a beneficia de ceea ce 
mulţumeşte încântă sau produce plăcere pe fondul complicat al interacţiunilor indicate 
mai sus duce la dezamăgiri, descoperiri neplăcute lăsând impresia, în asocierile de tip 
familial sau prietenesc, a minciunii, a păcălelii, a folosirii. 

Toate acestea pot părea unui astrolog grăbit în observaţiile sale ca provenind doar 
de la Marte din Scorpion pentru că fac trimitere la relaţii compromiţătoare, la abuz de 
putere, la plăceri neobişnuite, secrete, înşelăciune. În realitate, acestea îşi au rădăcinile şi 
în alte poziţii planetare indicând faptul că nu doar oportunismul este cel care îi motivează 
pe oameni să se comporte aşa, ci şi disperarea, dezamăgirile, tristeţea sau abuzul de 
medicamente ori substanţe care modifică vizibil starea de conştiinţă (alcool, droguri s.a.) 
ca în cazul lui Neptun, sau obiceiuri negative preluate de la părinţi ori de la grupul de 
apartenenţă, cel care are un cuvânt important de spus în privinţa educaţiei membrilor, ca 
în cazul Lunii. În felul acesta, nu mai putem împărţi oamenii în bărbaţi şi femei, ci în 
oameni axaţi pe structura afectivă și cei pentru care raţiunea, logica sunt prioritare. 

În ambele cazuri, mesajele venite din social vor fi înţelese greşit acum:  
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1. familia poate sugera o presiune majoră asupra comportamentului faţă de anturaj, 
prietenii adevăraţi instigatori la demonstraţii de aroganţă sau mici tirani în a strivi orgoliul 
celorlalţi prin generarea, fără intenţie, a unor situaţii penibile ori creare unor comentarii la 
limita simţului comun;  

2. relaţia cu substanţele stimulatoare, plăcerile organice să mute tensiunea dintre 
Eu şi Ceilalţi în interior afectând sistemul imunitar, funcţiile stomacului sau pancreasului, 
cele care digeră şi asimilează experienţele vieţii sau cele de eliminare a toxinelor, în special 
rinichii – fântâna vieţii. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne construieşte un tablou complicat în care 
orice semn care vine din parte anturajului său pe care un anume individ îl face este 
răstălmăcit şi încadrat greşit. Săptămâna viitoare, după ce Luna va trece de Neptun, 
lucrurile vor fi mai clare, obsesia puterii va comporta o uşoară diminuare în ceea ce privesc 
demersuri de azi, iar atitudinea faţă de viaţă va reveni la cum era ea în cursul zilei de ieri. 

Pentru că relaţia dintre interior şi exterior are o condiţie absolut esenţială – 
luciditatea emoţiilor, adică aceea care ne va cere exact ceea ce nu avem, mulţi nu prea vor 
înţelege multe din evenimentele zilei de azi. Pe de o parte retrogradarea lui Neptun aflat în 
relaţie cu Marte, obsedat de putere, trecerea Lunii de la un semn la altul pe de altă parte ne 
aduce în prezent evenimente ce au calitatea de arc peste timp, care vin din trecut şi merg 
spre un viitor indecis, dar despre care ştim că, cel puţin teoretic, ar trebui să se finalizeze 
aici, în prezent. Mulţi se vor lăsa păcăliţi de voluptatea interacţiunilor, de intensitatea 
emoţiilor, neapreciind faptul că mărul din care muşcam are o jumătate otrăvită, ca în 
celebra poveste a Albei ca Zăpada. Vor muşca din ele şi se vor trezi şubreziţi, inactivi 
pentru o bucată bună de timp, expulzaţi, criticaţi, căzuţi în dizgraţie, alungaţi de pe moşie 
sau pur şi simplu folosiţi, cu tot arsenalul de prefăcătorie sau făţărnicie necesar, ca treaptă 
pe care alţii să se ridice în aspiraţiile sau ambiţiile lor. Săptămâna viitoare vom realiza că 
acum gura a vorbit neîntrebată, că altă ar fi fost situaţia dacă informaţiile împărtăşite ar fi 
fost etichetate drept secrete şi abordate ca atare. Da, este adevărat că azi ceea ce-i 
interesează pe ceilalţi trebuie etichetat ca secret şi desigilat în cursul săptămânii viitoare.  

Abuzul de încredere este o mare slăbiciune a acestei zile şi tocmai de aceea 
recomandarea merge spre a ne îndrepta atenţia spre ceea ce ne bucură sufletul, spre a ne 
trăi bucuria şi încântarea într-un mister total. Ceea ce este împărtăşit azi poate fi folosit 
împotriva individului, indiferent de calitatea informaţiei. Totul aici, în această lume, ţine 
de experienţă, iar experienţa trădării cea care ne motivează să depăşim ceaţa densă a iluziei 
este una dintre cele mai dure dintre toate. 

 
 

Săptămâna 27 august - 2 septembrie 2012 

 
 

Săptămâna 27 august – 2 septembrie 2012 depăşeşte în însemnătate săptămânile 
anterioare lansând invitaţii spre a modifica în bine calitatea relaţiilor, însă nu în mod 
simplu, ci punând la grea încercare încrederea în sine, resursele personale, înţelegerea 
vieţii, trăinicia relaţiilor de orice fel, dar şi calitatea aspiraţiilor. Pe de o parte, ea ne aduce 
împlinirea unor aşteptări la care am lucrat de-a lungul întregii luni august, iar pe de alta, 
ne pune în faţa unor decizii extrem de delicate. 

Primele trei zile, privite ca un tot unitar, ne invită să ne ispăşim greşeli mai vechi, să 
ne confruntăm cu rezultatele muncii în grup, să ne privim adversarii în faţă fără să ne 
pierdem cu firea ori să ne gândim că această nouă ipostază ne conferă un statut privilegiat. 
Începând cu ziua de joi, 30 august, când Soarele şi Pluton se întâlnesc într-un trigon, 
registrul se schimbă încet, încet tulburând apele şi lansând invitaţii false, spre o nepotrivită 



Fii în profunzime!     A NUL 2012 – ANALIZA ASUPRA TRANZITELOR  
 

© Gheorghi ţă Coşer, 2012 408

convieţuire. Drept dovadă stă opoziţia pe care Soarele o împlineşte i aceeaşi zi cu Chiron şi 
care afectează judecata serioasă, simţul măsurii sau înţelepciunea de care trebuie să dea 
dovadă fiecare în astfel de situaţii. Avertismentul zilei de joi se va regăsi sub diferite 
chipuri de-a lungul următoarelor zile conturând astfel o stranie impresie că lumea se 
schimbă, că oamenii îşi arată chipurile pe care şi le-au ţinut ascunse mult timp, nu 
neapărat bune şi nu neapărat rele. Prin noile reaşezări se emit judecăţi care sunt, în sine, 
perfect justificate, dar, privite la un alt nivel, se dovedesc a fi total inutile. 

De o parte Luna plină de vineri, iar de altă trecerea Axei Dragonului de pe Gemeni-
Săgetător, pe Taur-Scorpion ne conduc spre o serie întreagă de confuzii, de reluări de 
poziţie de ipostaze în care personaje complet anoste să profite de această agitaţie pentru a 
ocupa o poziţie pe care nu o merită. Că aceasta reprezintă o reglare de conturi, că destinul 
îşi intră în drepturi aducând în centrul atenţiei micii tirani, ca de multe ori în istorie, sau că 
se reuşeşte consolidarea unei structuri care până în 2016, când careul dintre Uranus şi 
Pluton se va stinge, va reuşi să construiască structuri sociale, organisme care să 
inventarieze ceea ce înseamnă resursa umană, nu are importanţă. Ceea ce este important 
vine din calitatea trăsăturilor umane care ne sunt acum mobilizate. Fără consolidarea 
acestei componente, orice structură socială s-ar construi, cu sau fără îndemnul de acum, 
beneficiile individuale sunt minime. 

Tocmai de aceea avertismentul acestei săptămâni ne pune în gardă cu privire la ceea 
ce urmează să ni se întâmple în următoarea perioadă, în intervalul 2-20 septembrie când 
Axa Dragonului va trece pe gradele anaretice ale zodiilor Taur şi Scorpion. Taina, 
explorarea, descoperirea şi apoi inventarierea, etichetarea, atribuirea unui nume, plasarea 
noilor informaţii sub tutela unui cunoscător, a Stăpânului, a celui care le va consolida în 
următorii ani ne va mobiliza atât cât să ni se pară fascinante şi, în acelaşi timp, aducătoare 
de sarcini suplimentare. Dincolo de acestea vor găsi o mare responsabilitate care atunci 
când nu este abordată corespunzător va genera un eșec rapid, defăimare şi deposedare de 
bunuri, adică i se va întâmpla ceea ce se înţelege în popor prin “L-a părăsit norocul”. 
 

Luni, 27 august 
Luni 27- 8-2012  5:05    Luna(Cap) Con [Cap] Pluto 
Luni 27- 8-2012  5:47    Luna(Cap) Sex [Pis] Chiron 
Luni 27- 8-2012  6:18    Luna(Cap) Squ [Ari] Uranus 

 
Apropierea Lunii de Pluton, ce se împlineşte azi în zori, aduce de fapt intrarea ei în 

fereastra careului Uranus-Pluton şi deci o tendinţă de a ne stabili repere prea mari pentru 
puterea pe care o avem, de a ne formula dorinţe prea intense şi complicate pentru a le 
putea duce la îndeplinire. Ulterior acestui aspect, Luna va împlini, tot dimineaţa, un sextil 
cu Chiron şi un careu cu Uranus aducându-ne în faţa unei judecăţi care nu ne este impusă, 
ci pe care o cerem insistent. 

Dacă săptămâna anterioară am trecut prin stări complicate, evenimentele sociale 
fiind desfăşurate în acelaşi registru al comportamentului duplicitar, azi ne confruntăm 
brusc şi fără vreun avertisment cu uitarea. Unii vor uita cum s-au comportat, alţii ce au 
spus, care le-au fost faptele sau cât de ample le-au fost intenţiile. Situându-se între două 
aspecte negative, sextilul Luna-Chiron ar trebui să aducă înţelepciunea momentului în 
rândul trăsăturilor preferate azi. În realitate, această înţelepciune a momentului devine un 
fel de fugă de la locul faptei, o abandonarea a intensităţii experimentată anterior, o 
renunţare, fie şi numai pentru o zi, la modul de a gândi şi comporta care ne face atât de 
mândri de puterea pe care o deţinem. Această desprindere de trecut poartă însă amprenta 
unei nemulţumiri, a unei traume şi aduce regretul atât de aproape de ideea de schimbare 
încât s-ar părea că orice faptă pe care o facem azi este animată de această părere de rău, de 
eşecul comportat în faţa unei pierderi importante. 

Înclin să cred că această pierdere este mai curând închipuită, pentru că Uranus, 
indiferent de ce tip de aspect major împlineşte cu o altă planetă, va fi dispus să 
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construiască impresii diferite de realitate, însă atât de bine argumentate, încât orice 
acţiune predispune este, prin logică sa, absolut necesară. Elementul „voinţă” în toată 
această furtună a ideilor contrazice încrederea în sine şi tocmai de aceea, sextilul Lună-
Chiron care ar fi trebuit să ne aducă cu picioarele pe pământ, să judecăm oamenii şi faptele 
după elemente reale, nu presupuneri, ne va duce de fapt către tristeţe sau către nepăsare 
tocmai pentru că nevoia de a lăsa în urmă o greutate, adică apăsarea săptămânii 
anterioare, cere acum urgentare. 

Elementul pozitiv al zilei, ce survine din împlinirea sextilului Luna-Chiron, se va 
manifesta doar în cazul celor care sunt instruiţi să-şi urmărească atent evenimentele vieţii 
şi, în funcţie de nivelul de inteligenţă, instruire, disponibilitate, să le încadreze 
corespunzător. Aceştia vor vedea în umbră de tristeţe care îi cuprinde, nu alungarea 
individului din calea fericirii, ci momentul de solitudine de care are nevoie un om pentru a 
se împlini sufleteşte. 

Prin urmare, începutul săptămânii se va dovedi aducător de sarcini suplimentare, 
de alocarea unor obligaţii pe care să le îndeplinim cu mare efort şi cu simţ de răspundere 
nu pentru că suntem altfel, că ne dorim să facem fapte bune sau să ne facem remarcaţi, 
pentru a ascunde adevărata stare sufletească. 27 august este o zi a ascunderii, a ocultării şi, 
în acelaşi timp, a descoperirii, dincolo de aceste elemente a unor adevăruri care nu fac 
referire la societate, ci care se adreseazăs propriei persoane, modului de a gândi, schemei 
de lucru, puterii de a înţelege şi discrimina şi asupra motivaţiilor de care ave nevoie pentru 
a ne împlini într-un anumit demers. 

Se impune aici apelul la sinceritate, la a privi cu maximă luciditate întâmplările 
vieţii pentru a atribui anumitor persoane greşeli pe care nu le-au făcut. A trăi în 
comunitate nu înseamnă a soluţiona orice problemă cu care ne confruntăm, nu înseamnă a 
profita de breşele impuse de indulgenţă sau teama de putere, de pasiunea unora faţă de 
regrete sau tristeţe. Multe dintre cele care vin spre noi au darul doar de a ne informa supra 
unor probleme care există în lume şi nu au nevoie de soluţie. Terapeuţii ştiu că mulţi 
pacienţi nu apelează la ei pentru a se vindeca, ci pentru că doresc pur şi simplu să 
relaţioneze cu un cunoscător pe frecvenţa afecţiunii de care nu pot scăpa. Intervenind în 
forţă, a adică impunându-i soluţia, relaţia celor doi se rupe şi această explozie îi 
propulsează pe cei doi spre zone diferite ale aceleiaşi energii negative (uni poate fi furios, 
altul dezamăgit, unul îngrozit de realitate, celălalt îngrijorat de neputinţă). 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa de 
ceea ce ne este specific, de elementele particulare ale vieţii pentru că orice element inedit, 
ce ar putea venit din partea lui Uranus cu scopul de a ne scoate din rutină, să fie încadrat 
cu uşurinţă acolo unde-i este locul. Se știe că modestia, umilinţa nu sunt condiţii 
importante pentru un căutător al adevărului pentru că Dumnezeu ar fi o prezenţă arogantă 
şi autosuficientă, ci pentru că acestea sunt condiţii fără de care un individ nu va putea să 
facă faţă cu succes neprevăzutului. 

 
Marţi, 28 august 

Marti 28- 8-2012  3:01    Luna(Cap) Opp (Can) Venus 
Marti 28- 8-2012 13:32    Luna(Cap) Squ (Lib) Saturn 
Marti 28- 8-2012 14:46    Luna(Cap) Sex (Sco) Juno 
Marti 28- 8-2012 17:51    Luna(Cap) Tri (Tau) Lilith 
Marti 28- 8-2012 20:38    Luna(Cap) --> Aquarius 
Marti 28- 8-2012 21:02    Luna(Aqu) Sex [Sag] Node 

 
Pe ultimul sector al zodiei Capricorn, Luna se întâlneşte cu Venus într-o opoziţie, cu 

Saturn într-un careu, cu Junon într-un sextil şi cu Lilith într-un trigon oferindu-ne prilejul 
să separăm evenimentele pe care le parcurgem după criteriul: “ceea ce este al meu este 
bun, ceea ce este comun este rău”. Aceasta dinamică socială îi va face pe oameni să-şi nege 
statutul, să se separe de idealurile sociale pe care şi le-au propus, să considere că este mai 
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bine să se bucure de viaţă personală, de liniştea căminului, de căţel, argintărie, lada de 
zestre, de somnul de la prânz, de mesele regulate, de a răspunde prompt unor solicitări 
venite din anturaj. 

Binele personal, privit prin prisma acestei justificări pare să crească, să se ridice 
spre o ţintă elegantă, benefică şi care va fi dispusă să ofere beneficii individului în absenţa 
efortului susţinut sau a fricii. În realitate, pentru că este vorba despre Lilith ca ultim aspect 
al trecerii Lunii prin Capricorn, rezultatul final, cel care ne încântă simţurile cu beneficii 
ample, nu reprezintă altceva decât deschiderea spre o altă formă de încercare, una de 
natură senzorială ce se manifestă plin plăcerea de a avea, de a acumula, de a deţine, de a 
strânge obiecte, senzaţii, stări, amintiri, de a aduna diverse pe criteriul confortului. 

Acest gen de egoism adâncit în plăcerea de a avea sau de a acumula pentru a avea la 
vreme de răstrişte un depozit, o rezervă, o siguranţă, pe acest fond tendenţios venit din 
partea lui Lilith, ne grăbeşte viteza de lucru, fără a ne motiva mai puternic, fără a ne 
suplimenta acea formă de energie de care avem nevoie pentru a întreţine un proces, nu 
pentru a-l evalua şi, în mod absolut obligatoriu, în loc să fim mai cumpătaţi, mai buni, mai 
eficienţi, devenim mai agitaţi, mai repeziţi, mai precipitaţi. Motivaţia este una reală, 
veritabilă şi valoroasă, iar mijloacele pe care le folosim nu vor fi cele mai corecte şi nici cele 
mai eficiente. 

Prin acest gen de repezeală, prin acest adânc sentiment al importanţei, al răscolirii 
întregului pentru reaşezarea lui după un interes al momentului ne pune în postura de a ne 
lărgi doar sfera experienţelor, nu şi orizontul de cunoaştere. Prin ceea ce săvârşim azi ne 
aduce la lumină faptele pe care suntem în stare să le facem, de existenţa multora dintre ele 
nici nu ştiam. Aceasta agitaţie care ne cuprinde azi, motivată în marea majoritate a cazurile 
în mod corect şi logic, ne indică faptul că liniştirea minţii, temperarea inimii, calmul pe 
care le-am afişat până acum erau mai curând simulate sau inventate de minte într-o formă 
care, prin menţinerea lor să nu-i permită ei modificări esenţiale. Raportarea minţii la 
întreg, extinderea mijloacelor sale de expresie sau, mai simplu, invitaţia pe care i-o lăsăm 
azi spre a dovedi adâncimea sau cunoaşterea pe care a afişat-o până acum o tulbură şi îi 
destabilizează în mod iremediabil starea. 

Trecând în Vărsător, Luna are acum ocazia să medieze pe sistemul retrograd (adică 
în sensul invers al zodiacului) tendinţa Nodurilor. De fapt, întreaga sferă a dinamicii 
astrale, cea care se manifestă în această zi, este una care ne îndeamnă spre a explora acea 
latură întunecată a fiinţei şi de a descoperi care ne este de fapt puterea şi care ne sunt 
adevăratele slăbiciuni. Sextilul Lunii cu Capul Dragonului ne aduce, dacă dorim să 
înţelegem corect intervenţia celorlalţi în sfera personală, acea scânteie de lumină. Omul, 
anturajul, grupul de apartenenţă are acum rol ambivalent: acela de a provoca şi deopotrivă 
de a da un rost misiunii, mesajului, demersului, intervenţiei. 

Prin urmare, ziua de 28 august ne aduce ipostaza astrală prin care ne reglăm cu 
noi înşine, ne descoperim puternici sau slabi, elevaţi sau încărcaţi de complexe de 
inferioritate, cârcotaşi sau indulgenţi, adică aşa cum nu am ştiut că suntem cu adevărat. 
Fără a face însă apel la evenimente reale din trecut pe care să le reconfigurăm, reaşezăm, 
reinventariem, reconsiderăm această descoperire va trece drept o stare sufletească 
pasageră, fără o prea mare relevanţă şi care nu se poate susţine pentru că nu are nimic 
serios în ea. Dacă emoţia retrospectivă se lipeşte de o întâmplare concretă, adică iese din 
schema nostalgiilor fără obiect, descoperim că împreună cu această observaţie ne vin 
soluţiile şi prin ele regăsim şi puterea de a răzbate acolo unde altădată am avut de înfruntat 
un adevărat zid înalt şi gros. 

Severitatea cu care unii se vor opune schimbării prin schimbarea însăşi, simulând-o 
sau fragmentând-o, va produce un alt val de nemulţumire sau o forţă falsă de seducţie, de 
convingere care va duce la o aderare la o nouă formă de manifestare. Dacă în sfera privată 
acest element de noutate va însemna dezicere, în plan social el va aduce schismă, fisurarea 
înţelegerilor vechi, agresiune în public, explozie sau atentat la bunele moravuri care se vor 
dovedi cu atât mai periculoase cu cât persoana spre care sunt îndreptate este mai învârstă. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a accepta noutatea după ce i s-a 
stabilit acesteia evoluţia, după ce i s-a intuit sau dedus finalitatea, după ce s-a convertit că 
pericolul, acolo unde apare, nu are efect coroziv, ci mai curând ca o motivaţie, ca un 
impuls. Nu orgoliul este cel care trebuie protejat azi, ci moralitatea, educaţie, respectul faţă 
de om şi destinul pe care acesta şi l-a ales. 

 
Miercuri, 29 august 

Miercuri 29- 8-2012  2:36    Luna(Aqu) Squ (Sco) Mars 
Miercuri 29- 8-2012 10:05    Luna(Aqu) Sex [Ari] Uranus 
Miercuri 29- 8-2012 21:43    Luna(Aqu) Tri (Gem) Jupiter 

 
A doua zi de Vărsător (Luna în Vărsător) ne pune în gardă cu privire la o serie de 

pericole pe care omul le simte atunci când nu poate gândi şi nici acţiona în deplinele sale 
facultăţi sau când, printr-un concurs de factori, se simte obstrucţionat sau constrâns să se 
comporte într-un anumit fel. Pentru cei care înţeleg bine comportamentul psihosocial, 
acest gen de reacţiune, această atitudine de nemulţumire este o continuare firească a ceea 
ce s-a întâmplat ieri. Totuşi, astrologia ne sugerează că azi trigonul Luna-Jupiter, care se 
împlineşte spre seară, reprezintă cheia, motivul şi, în acelaşi timp, finalitatea a ceea ce se 
consuma azi. Nemulţumirea în faţa unei discontinuităţi, agresivitatea, tensiunea pe care o 
resimt unii atunci când nu li se dă dreptul să se manifestă cum doresc, cum li se pare corect 
într-un anumit moment, poate chiar capricios, are o finalitate pozitivă, înălţătoare, 
sublimă, armonioasă. Asta înseamnă că, pe de o parte, cea ce nu am reuşit să facem ieri şi a 
fost important pentru destinul propriul să vedem, să înţelegem, să conştientizăm, iar azi s-
a transformat în nebuloasă, în nervozitate, irascibilitate sau dezgust, devine spre seară 
“lecţia ce trebuie învăţată” sau binele cel mai util pe care l-am primit de la persoană faţă de 
care nu am avut atitudinea cea mai corectă sau adecvată. Nu este vorba despre lecţia 
iertării sau umilinţei, nici de cea a înţelegerii superioare, ci pur şi simplu de o stingere a 
incendiului, o detensionare a unei zone de conflict, descoperirea unui element de legătură, 
poate chiar o informaţie, un secret care să mulţumească cele două părţi în mod egal. 

Unii, privind evenimentele din primele zile ale săptămânii, ar spune că am avut de-a 
face cu o furtună într-un pahar cu apă, alţii că au extras din acestea învăţăminte majore 
pentru că esenţialul, adesea, se ascunde printre detalii, iar lucrurile mari se ridică prin 
efortul celor mici. Indiferent de tabăra în care ne vom situa, primele zile ale săptămânii şi, 
împlicit, aceasta pe care o parcurgem ne pun în faţa unor serioase probleme de conştiinţă. 
Sinceritatea găsită la unii în dozele cele mai mici ar putea să-i împiedice pe aceştia să 
recunoască faptul că totul se rezumă la gradul de înţelegere, că forţa, agresivitatea şi 
descinderile pe care le eliberăm acum sunt de fapt scuze, pretexte ori mijloace destul de 
bine puse la punct, adică destul de eficiente în a ascunde laşitatea. 

Finalitatea acestei recunoaşteri este însă armonia. Deci este indicat să avem 
încredere azi în a ne deschide sufletul, pentru că el nu se întâlneşte cu spinii, ci cu alte 
deschideri, iar schimbul care se realizează ar putea să ne smulgă din această retrogradare, 
din această plăcere în a ascunde adevărul, în a-l deforma sau schilodi, adică laşitate. 

Cu toate că această stare nu este deloc plăcută, tendinţa de a ne extinde câmpul 
conştiinţei, de a ne îndrepta spre alte zone informaţionale ne lasă impresia că oricât de 
complicate şi dinamice ar fi, oricât de periculoase se pot dovedi aceste direcţii ele se pot 
transforma în avantaje prin contactul cu necunoscutul. Vărsătorul, când este tranzitat de 
Lună, ne încarcă pozitiv emoţiile cu acel sentiment al libertăţii, al nevoii de a sta în zona 
neîngrădirii, indiferent ce preţ ni s-ar cere pentru asta. 

Prin urmare, 29 august este, la fel ca şi zilele de luni şi marţi, un exemplu de 
înţelegere aplicat propriei persoane. Gândul de a ne ridica deasupra propriei condiţii 
produce o undă de regret faţă de ceea ce trebuie să lăsăm în urmă, faţă de acel confort, faţă 
de acele elemente pe care le recunoaştem uşor pentru că ani de zile am lucrat cu ele. Azi 
aceste elemente sunt puse la îndoială, sunt zdruncinate, sunt negate sau aşezate pe acelaşi 
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nivel cu regretul pe care îl avem în faţa pierderii timpului sau a modificărilor ce apar odată 
cu vârsta. 

Într-un cadru mai larg, cel al acţiunilor de grup, careul Lunii cu maleficul Marte 
urmat apoi de sextilul acesteia cu un alt malefic aduce fluctuaţii şi schimbări de situaţii, 
contradicţii, divergenţe de opinie, tendinţa de anulare a unui drept, de depreciere a 
imaginii publice prin exprimare defectuoasa sau derapaje în declaraţii. Aspectul tonic pe 
care trigonul Lunii cu Jupiter îl are, în ceea ce privesc grupurile, exprimarea socială nu va 
avea un efect direct în această zi, ci mai curând mâine. El aduce gândul bun pe care mulţi îl 
obţin noaptea din confruntarea cu sine sau din autoanaliza aplicată evenimentelor de peste 
zi. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne măsura cuvintele, de a ne 
tempera pornirile şi de a ne lăsa libertatea de a simţi şi gândi fără a considera că trebuie să 
marcăm momentul printr-o declaraţie, o confesiune sau o exprimare scrisă sau vorbită. 
Aventura interioară este cea susţinută azi şi doar în cazuri rare, ce nu ţin de impulsurile de 
acum, ci doar de etape derulate anterior cu minuţiozitate ale căror finalităţi apar acum şi 
care ţin de contextul particular al temei natale, se poate apela la declaraţii sau luări de 
poziţie. 

 
Joi, 30 august 

Joi 30- 8-2012  3:21     Sun (Vir) Tri [Cap] Pluto 
Joi 30- 8-2012  4:24 Mercury (Leo) Sex (Lib) Saturn 
Joi 30- 8-2012 10:24     Sun (Vir) Opp [Pis] Chiron 
Joi 30- 8-2012 16:19 Mercury (Leo) Squ (Sco) Juno 
Joi 30- 8-2012 18:34    Luna(Aqu) Tri (Lib) Saturn 
Joi 30- 8-2012 20:13    Luna(Aqu) Squ (Sco) Juno 
Joi 30- 8-2012 20:48    Luna(Aqu) Opp (Leo) Mercury 
Joi 30- 8-2012 23:04    Luna(Aqu) Squ (Tau) Lilith 

 
Pe mulţi pasionaţi de astrologie trigonul Soare-Pluton împlinit azi îi va face să 

creadă că a sosit momentul regenerării, că multe din cele ce erau ascunse şi nu puteau fi 
folosite sau măcar exprimate într-un mod adecvat contextului, ies la lumină, se pun în 
valoare şi totul va străluci. Atunci când Soarele şi Pluton se află în acest unghi, cu toate că 
Pluton este retrograd, în general avem parte de ipostaze de acest gen. Acum, însă, lucrurile 
se construiesc altfel. 

În 29 aprilie 2012 când Soarele şi Pluton au împlinit primul trigon de anul acesta, 
Luna se afla în trigon cu Uranus, iar Lilith se afla în preajma Soarelui la o anumită 
distanţă, în limita toleranţei admisă pentru conjuncţie. Afectarea luminariilor prin 
conjuncţia cu Soarele şi implicit careul cu Luna, a adus lui Lilith puterea de a îi încuraja pe 
oameni să se folosească unii de alţii, să uite de iubire şi să îmbrăţişeze ataşamentul și 
promiscuitatea ca pe unicele plăceri ale vieţii. 

Acum Lilith trece din postura de răscolitor al vieţii personale în cea de pericol social. 
Ceea ce acum patru luni în urmă se consuma prin dezicere, neapartenenţă, acum se 
împlineşte prin neputinţa de a motiva, justifica, demonstra. Revoluţia lui Pluton vizează 
acum un probatoriu. Dacă ştim va trebui să dovedim, dacă deţinem, va trebui să arătăm, 
dacă suntem puternici va trebui să oferim demonstraţii de forţă şi dacă am renunţat la un 
demers trebuie să dispărem total din cadrul acestuia. Azi nu există jumătăţi de măsură şi 
Lilith în conjuncţie cu Coada Dragonului îi va încuraja pe oameni să lanseze atât de multe 
pretenţii, să rupă tăcerea, să se exprime la scenă deschisă, să strige, să se comporte, să 
calce în picioare promisiuni mai vechi dintr-o totală lipsă de luciditate, dintr-o 
neîndemânare în privinţa relaţionării pe acest nivel, din teamă de a fi descoperiţi, poate 
chiar din teamă de suferinţă. Pentru că se face acum apel la promisiunile deşarte ale 
primăverii, mai precis ale finalului de lună aprilie, anduranţa va fi privită ca o nouă 
penitenţă. Ca şi cum nu-i suficient că am fost înşelaţi atunci, acum se va pune din nou 
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problema refuzului, însă nu aşa, ci în mod public, prin împărtăşirea unor impresii care nu 
fac cinste şi nici plăcere celui în cauză. 

Pe acest fond al trigonului dintre Soare şi Pluton, sextilul dintre Mercur şi Saturn şi 
apoi trigonul pe care Luna îl va împlini cu Saturn va încerca transformarea lui Saturn în 
planetă care să medieze opoziţia Lună-Mercur. Medierea nu se realizează însă în sensul 
direct, deci pe direcţia firească de desfăşurarea a evenimentelor, ci pe tendinţa de 
reîntoarcere. Cumularea celor două tendinţe (aceasta şi trăsăturile trigonului Soare-
Pluton) sunt, în forma lor fuzionată, o interesantă coincidenţă şi vor apărea celor 
superficiali, ce nu doresc să-şi discearnă viaţa şi care, sub motivaţia nevoii de 
experimentare, de fapt îşi neglijează judecata, drept un element care susţine acelaşi 
demers, aceeaşi idee, aceeaşi serie de evenimente, adică „Aceeași Mărie, dar cu altă 
pălărie”. În realitate, prima se referă la amintiri, cealaltă la utilizarea unor deprinderi 
construite de amintiri. Este clar că deprinderile construite pe retrăirea continuă a unor 
amintiri nu se pot obţine în cele mai multe din cazuri în patru luni, ci este nevoie de mult 
timp, de ani de zile pentru a se construi în forma aceasta. Confuzia care se construieşte 
între ceea ce amintim şi ceea ce simţim că putem face ca urmare a faptului că am menţinut 
în suflet amprenta acestor amintiri timp de mai multe luni îi face pe unii să se considere 
invincibili doar pentru ştiu, cunosc, sunt mai experimentaţi, mai buni, mai pricepuţi. Un 
gen de culpabilizare savantă îi motivează pe aceşti indivizi chinuiţi să nu vadă că ei sunt 
sancţionaţi cu noua condiţie, că nu au ajuns aici printr-un act deliberat, ci au fost obligaţi 
de suita de erori făcute cu bună ştiinţă. Combinaţia dintre aroganţă şi inconştienţă îi va 
face pe unii să se arate aşa cum sunt, să-şi afişeze superficialitatea şi să se erijeze în lideri 
de opinie şi cu cât vor încerca mai mult să convingă cu atât de penibili vor fi. 

De partea cealaltă, îi găsim pe cei care îşi pun serios problema supravieţuirii. 
Opoziţia dintre Soarele din Fecioară şi Chiron din Peşti tulbură conştiinţa pentru că ne 
aduce în faţă probleme care, la prima vedere, nu par să poată fi rezolvate cu apelul al 
moralitate, spiritualitate sau manipulare energetică. Tristeţea acestei conştientizări va găsi 
în cealaltă categorie de oameni un ecou negativ. “Nu vreau să ajung aşa!” pare să fie deviza 
principală a acestora şi nu doar pentru azi, ci pentru întreaga săptămână. În felul acesta, 
mulţi se vor apropia de studiu, îşi vor suplimenta sarcinile profesionale, vor considera că 
nu muncesc suficient, că nu depun suficient efort şi procedând aşa îşi epuizează corpul, își 
suprasolicită sistemul nervos, iar funcţia hepatică, în general afectată când Soarele trece 
prin Fecioară, nu mai poate activa la cote optime şi fiinţa nu se mai poate apăra în faţa 
agresiunilor venite din partea unor substanţe nocive sau din partea unor energii negative. 

Pe acest fond, ultima zi de Vărsător (Lună în Vărsător) devine o zi în care se pot 
activa crizele de reumatism, revolta împotriva sistemului, iar tensiunea nervoasă să atingă 
vârful săptămânii. Cuvântul şi lipsa ecoului favorabil al acestuia constituie complicaţia 
definitorie a acestei zile. 

Prin urmare, 30 august este o zi dificilă la capitolul aspiraţii şi împliniri sociale. 
Apelul la trecut, dificultatea de a înţelege calitatea informaţiilor, de a le plasa 
corespunzător, de a renunţa la orgoliu sau la ideile stupide care au mai fost sancţionate o 
dată în trecut, ne încurajează să abandonăm proiecte importante şi să motivăm printr-o 
sănătate deficitară lipsa eficienţei la fel cum, anterior, am motivat prin rapiditatea şi 
agresiunea noului neputinţa de a ne comporta la nivelul aşteptărilor. 

Că suntem victimele propriilor dorinţe de a fi buni, puternici, creatori, inteligenţi, 
geniali sau apreciaţi ori frumoşi sau că ne lăsăm consumaţi de umilinţa de a nu fi aşa cum 
ne dorim, tipurile de relaţii pe care le dezvoltăm sunt aberante şi agresează şi mai mult 
sistemul mental. O cană cu apă, azi, nu va fi un simplu obiect, ci un element care ne aduce 
aminte de cel care a mai băut de acolo, de cât de important este să bem 2-3 litri de apă 
zilnic, de faptul că nu putem să facem asta, de consecinţele consumului necorespunzător 
de apă, de alte cazuri similare şi de disperarea că nici în viitor nu vom putea să corectăm 
acest neajuns. Pe alocuri, ca totul să fie mai ciudat, putem îndrepta indulgenţa pe care ne-o 
arătăm şi faţă de cel care e vinovat doar pentru că a mai băut de acolo sau că a folosit o 
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cană identică acesteia. Părăsirea vârfului de tensiune nu înseamnă şi rezolvarea problemei, 
ci detenta în faţa unui alt moment, cu alte elemente, alte obiecte, însă folosind acelaşi 
mecanism. 

În felul acesta, deducem că amintirea şi rememorarea ei continuă ne duce spre a 
dezvolta un tip de comportament pe care azi avem şansa să-l vedem cât de nociv poate fi. 

În relaţiile sociale, aceste devieri se pot repeta în mod obsedant de-a lungul întregii 
zile, menţinându-ne într-o sferă a superficialităţii. Unii se simt bine aici, poate chiar în 
elementul lor şi nu vor avea nicio problemă cu acest tip de avertisment. Cei care doresc să-
şi îmbunătăţească în mod vizibil calitatea vieţii vor considera că fenomenul este mai amplu 
şi că ori codul genetic este de vină, ori societatea, faptul că s-a născut într-un loc nepotrivit 
sau că, printr-un joc al sorţii, erori mici făcute în tinereţe i-au pecetluit soarta acum la 
maturitate. 

În realitate, nu avem de-a face decât cu un joc al minţii. Mintea va activa azi într-un 
mecanism al culpabilizării şi cel care va ieşi din această sferă, respectând regulile morale 
sau dezideratele pe care şi le-a stabilit, va avea o zi liniştită, cu deschideri speciale faţă de 
energie, putere, informaţie şi cu perspectiva de a le menţine pe acestea. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a media asupra relaţiei de prietenie. 
Dacă în cazul legăturilor de rudenie sau a celor de natură profesională condiţionările sunt 
adânci, prietenia ne invită să înţelegem cât de creatori suntem. A ridica sufletul unui 
prieten spre mulţumire, linişte, siguranţă înseamnă a dovedi calitatea benefică a forţei 
creatoare, fără a mai conta cât de multă presiune pot pune asupra individului celelalte 
două tipuri de relaţii. 

 
Vineri, 31 august 

Vineri 31- 8-2012  1:30    Luna(Aqu) --> Pisces 
Vineri 31- 8-2012  1:43    Luna(Pis) Squ [Sag] Node 
Vineri 31- 8-2012  4:19    Luna(Pis) Con [Pis] Neptune 
Vineri 31- 8-2012 10:25    Luna(Pis) Tri (Sco) Mars 
Vineri 31- 8-2012 13:31 Mercury (Leo) Squ (Tau) Lilith 
Vineri 31- 8-2012 14:11    Luna(Pis) Sex [Cap] Pluto 
Vineri 31- 8-2012 14:37    Luna(Pis) Con [Pis] Chiron 
Vineri 31- 8-2012 16:57     Sun (Vir) Opp (Pis) Luna(Full Moon) 

 
Ultima zi a lunii august îl aduce pe Mercur în careu cu Lilith şi pe luminarii în 

opoziţie şi nu oricum, ci suprapuse peste Axa Dragonului într-o veritabilă cruce a 
destinului. În preajma acestora le găsim pe Neptun şi Chiron, cu care Luna împlineşte azi 
conjuncţii, pe Lilith în preajma Cozii Dragonului, pe Junon în preajma Capului 
Dragonului, dar şi pe maleficii Marte (trigon cu Luna) şi Pluton (sextil cu Luna) împlinind 
aceasta ecuaţie astrală cu intenţia de a aduce lunii august o faimă sporită, pe lângă cea pe 
care o adjudecase deja în primele două decade. 

Trecerea Lunii în Peşti aduce acestei zile o notă diferită faţă de cea de ieri şi o 
dinamică specială care ne pune în faţa unor decizii importante pe care nu vom şti cum să le 
luăm. 

Pe de o parte Mercur şi Lilith ne încurajează spre acumulări inutile, să strângem 
bani când ar trebui să-i învestim, să-i cheltuim, să-i transformăm în alte valori, să ţinem la 
păreri care nu au relevanţă, să invocăm reguli, tabieturi, moralităţi doar de dragul de a 
impune un standard vieţii, fără a lua în calcul dacă acesta este şi util sau real. Privind 
aceste îndemnuri spre minciună, spre a ascunde adevărul şi înţelegerea, spre a aprecia 
oamenii şi situaţii după criterii eronate, după înclinaţia spre tragic predispusă de Luna din 
Peşti, adâncirea conflictului cu sine, neputinţa de a găsi drumul cel drept, calea, înţelegerea 
adecvată contextului se va ridica şi ne va învălui încă de dimineaţă. 

Luna plină, împlinită cu ascendentul momentului în Capricorn, ni-l aduce pe Saturn 
din nou în postura de mediator pe sensul retrograd al zodiacului, adică din nou cu tendinţa 
de a ne întoarce la locul faptei, de a nu lăsa ranchiuna, orgoliul rănit, invidia să se 
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limpezească şi de a ne întoarce din nou privirea spre ceea ce s-a-ntâmplat, însă cu o 
atitudine negativă, sfidătoare. 

Ceea ce este cu adevărat important nu vine din rătăcirea pe care o realizăm azi ca 
semn al înţelegerii deficitare aplicată mesajului saturnian, ci pentru că Luna plină se opune 
în totalitate axei destinului. Asta înseamnă că orice element care se înfiripă în ego, emoţie, 
gând, în structura subtilă a fiinţei care este legată de viaţa personală, de Eu, ţinteşte spre 
dezordine, spre destabilizare şi îşi va căuta un sprijin într-un element de ordin exterior. 
Luna plină de pe axa Fecioară-Pești, cu Jupiter pe casa a V-a, îndemna la abuz de putere, la 
tulburări de conştiinţă care se vor îndrepta spre o zonă a creaţiei, descendenţei, a 
moştenirilor ideologice, a nevoilor împărtăşite pentru rezolvarea cărora este necesară 
coeziunea de grup. Se va pune multă patimă în planurile acestei zile şi dacă, atunci când se 
va pune problema împlinirii unei nevoi multora le va apărea un surâs ironic pe buze, în 
privinţa relaţiilor diplomatice, cele care asigură buna convieţuire a generaţiilor care vin 
într-un cadru armonios, aceleaşi persoane care se trezeau încărcate de veselie la auzul 
cuvântului “confort”, acum se simt cuprinse de o spaimă teribilă. Cu doi malefici pe casa 
străinătăţii, cu Luna neagră în casa poporului, a tradiţiilor şi a resurselor pe care le 
dovedeşte marea masă de oameni, cu Pluton în casa morţii şi privării de libertate şi Uranus 
în casa a II-a, a strictelor necesităţi, se poate observa de către oricine, chiar și de cei care 
nu deţin cunoştinţe avansate de astrologie, că finalul lunii august nu este deloc simplu şi că 
impulsul, explozia care se pregăteşte pentru acest final reprezintă ieşirea din scenă, într-un 
mod teatral şi fabulos, a unor personaje caraghioase, nu pentru a dispărea din scena vieţii 
sociale sau politice, ci pentru a se transfera într-o zonă mult mai favorabilă pentru ei, care 
îi va avantaja cu mult mai mult decât îi avantajează acum o masă amorfă de persoane ce nu 
pot să-şi impună crezul prin niciun mijloc. 

Pe această conjunctură, tot ceea ce este bun (pentru că există şi unghiuri speciale, 
favorabile, excepţionale aş îndrăzni să spun) se desfăşoară în umbră, după cortinele trase, 
sub interdicţia unui cod de reguli foarte strict, cu draperiile trase şi într-o semiobscuritate 
aproape de sinistru. În tot acest forfot astral, România, ca stat Vărsător, nu este vizat în 
mod direct, însă poporul român, ca naţiune aflată pe vibraţiile zodiei Peşti, va trebui să 
accepte o nouă serie de încercări care sunt, aşa cum am văzut şi până acum, tangente 
destul de vizibil şi dureros la penibil, prostie, indecenţă, chiar incultură. Ceea ce este 
ascuns, în speţă Pluton, şi care vizează gestionarea resurselor de tipul bogăţiilor subsolului, 
explorarea unui anume fond genetic, aduce un avantaj acestui popor de care mult timp nu 
va fi conştient, adică va deveni un comerciant de valori fără să-și dea seama. Va privi suită 
de vizitatori şi abia peste ani va realiza că aceştia nu vin să spună “Bună ziua!”, ci vin să 
cumpere, să-şi însuşească bunuri după bunul plac după reguli pe care ei înşişi şi le-au 
stabilit. De partea cealaltă, Venus în casa parteneriatelor vizibile, a confruntărilor la 
vedere, deschise, își îndreaptă atenţia spre valorile tradiţionale într-un mod lipsit de 
amploare, vlagă, poate chiar de conţinut. Mesaje gen “Noi nu ne vindem ţara” ar putea fi 
puse pe acest gen de congruenţe ideologice care lasă impresia unei lupte de clasă, dar, în 
realitate, ele sunt segregări ale unei deviaţii psihocomportamentale marcate de 
neînţelegeri, promovarea nonvalorilor, sărăcie, frică, disperare. În felul acesta, se creează 
impresii eronate şi mersul lucrurilor va fi unul neplăcut marii mase, cea care se află acum 
cu Lilith în casa a IV-a a temei Lunii pline, în stadiul în care să considere acest slogan unul 
care, dacă ar putea fi spus din nou, ne-ar salva. Tabloul este însă din nou întunecat de 
calitatea de mediator drastic, dur al lui Saturn. Trecutul lui “Noi nu ne vindem ţară!” este 
acum judecat prin declaraţii la vedere, corozive, puternice care nu creează oponentului 
niciun fel de problemă, ci doar nouă, ca popor Peşti. 

Trecând dincolo de acest tablou, se poate observa, prin trigoanele pe care Saturn şi 
Marte le împlinesc în această perioadă cu Neptun, ne duce cu gândul că dincolo de 
aparenţe există un rost pe care noi, oamenii de rând, fiinţele care îşi caută cu disperare un 
loc sub soare, unul cât mai confortabil şi plăcut, nu putem şti. Sunt înţelesuri care se 
ascund în înţelesuri şi mai mari, aşa cum sunt scopuri care derivă din evenimente mici care 
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par, la prima vedere, întâmplări stupide. Viaţă îşi urmează cursul ca valul marii care se 
aruncă asupra ţărmului într-un dans hipnotic, dar care nu realizează niciodată aceiaşi paşi 
şi care niciodată nu se întoarce în adâncimile mute ale mării fără firul de nisip pe care îl 
îmbrăţişează. Într-o raportare la ceea ce trăim, nicio descindere socială, nicio modificare 
de registru, oricât de mică şi neînsemnată este, dacă aduce pe calea sonoră sau vizuală 
numele unui popor, adică amprenta sa socială,s produce în lanţ evenimente ca unduirea 
unui val care îl vor modela în direcţia micşorării puterii sale de expresie sau a diminuării 
resurselor sale. Salvarea vine din mister, ocult, din tăcere, din refuz sau deviaţie. 

Prin urmare, ultima zi a lunii august ne va surprinde cu o intensitate stranie a 
evenimentelor asupra cărora nu vom putea zăbovi şi pe care nu o vom putea controla 
pentru că nu vine dintr-un singur loc, ci este efectul unei forţe construite în timp. Unora li 
se va părea că aud în jur doar concluzii şi toate sunt îndreptate împotriva lor, că sunt 
invitaţi să explice sau să demonstreze de ce cu ceva timp în urmă au spus o anumită 
informaţie, de ce au ridicat deasupra capului o greutate aşa mare, de ce au cărat în spate o 
persoană, un grup sau de ce deciziile i-au mers în acea direcţie. Totul arde în jur şi pe acest 
crescendo devenim agitaţi sau trişti, pierduţi în faţa unor cauze care nu şi-au atins 
finalitatea. 

Pentru oamenii comuni viaţa azi se ridică la standarde pe care nu le pot controla. 
Azi se simt apreciaţi de cei spre în trecut care se uitau pe furiş, se simt purtaţi de valul cel 
mai înalt şi îndemnaţi să vorbească de sus în faţa celor mici, căutând prin acest tip de 
fariseism mascat să pară mici înţelepţi, să medieze conflicte ce nu-i privesc sau să ofere 
explicaţii în situaţii pe care nu le-au traversat niciodată. Acest circ va părea în faţa celor 
mari şi puternici o scenă dizgraţioasă însă nu au puterea să intervină. 

Fără să ştie, cei mici şi neînsemnaţi decid, aşa cum îi îndeamnă valul astral, pentru 
toţi şi ajung să se transforme fără cunoştinţă în comercianţi. Din punctul de vedere al celor 
profunzi azi evenimentele se îndreaptă pe frecvenţa lui “Ţara noastră aur poartă, noi 
cerşim din poartă-n poartă.” 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne alege în cunoştinţă de cauza ce 
anume să ridicăm, pe ce drum să mergem şi să nu ne consolăm la gândul că străbunii au 
făcut la fel. Noi, acum, nu mai beneficiem de absenţa precedentului. Patima este 
periculoasă dacă ea nu sporeşte binele, ci doar îl consumă. 
 

Sâmbătă, 1 septembrie 
Sambata  1- 9-2012  3:58    Luna(Pis) Squ (Gem) Jupiter 
Sambata  1- 9-2012  5:31 Mercury (Leo) --> Virgo 
Sambata  1- 9-2012  6:10 Mercury (Vir) Squ [Sag] Node 
Sambata  1- 9-2012 23:01    Luna(Pis) Tri (Can) Venus 

 
Este şi rândul lui Mercur să-şi schimbe semnul, să intre din nou, ca în urmă cu 

câteva luni, în domiciliu, să se delecteze cu principii serioase despre viaţă şi să se 
aventureze în descoperiri noi, în construirea de noi principii de viaţă şi dezvoltarea unei 
dinamici serioase asupra căreia ne-am dorit de mult timp de intervenim aşa. Prima zi a 
lunii septembrie ne îmbie cu simplitate, cu uşor, cu tendinţa de a ridica standardele vieţii 
la un nou nivel, de a rupe tăcerea însă nu prin tact şi nici prin înţelepciune, nu prin 
cultivarea gândirii corecte, ci printr-o descindere severă, prin răzbunare, opoziţie, 
întoarcere împotriva curentului ca şi cum un individ, din propria iniţiativă, doreşte să ţine 
piept întregului grup şi nu se teme că va fi înfrânt. 

Acest gen de inconştienţă, ce se aseamănă cu situaţia în care cineva rupe tăcerea, ni 
se va înfăţişa azi ca primul semn de boală, primul şi cel mai evident semn al deviaţiei pe 
care omul o poate manifesta de-a lungul lunii septembrie care, ştim deja din analiza apliată 
anului 2012, ne învăluie cu a doua împlinire la grad perfect a unghiului de 90 de grade 
dintre Uranus și Pluton. Faptul că azi vom considera că a sosit momentul adevărului, ne 
sugerează, înaintea dorinţei de sacrificiu pe care Mercur în Fecioară o manifestă din plin, 
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ideea că suntem în centrul atenţiei. Simţul social comportă azi o modificare de registru, în 
sensul în care să ne modulăm trăsăturile comportamentale pe linia: “Scopul scuză 
mijloacele”. 

La mai puţin de o oră de la intrarea sa în Fecioară, Mercur va trece prin careul cu 
Axa Dragonului şi ne va oferi un val de predispoziţii neplăcute, ca şi cum devenim dintr-
odată capricioşi, pretenţioşi, ca şi cum în absenţa vreunei dovezi serioase ne simţim trataţi 
necorespunzător, ignoraţi sau împinşi spre o zonă periferică a situaţiei sau conjuncturii. 
Semnul revoltei, aşa cum apare el în această formulă, ne va ridica mari semne de întrebare 
referitor la sinceritatea celor cu care interacţionăm, celor cu care am pornit la drum într-un 
demers şi pe fondul acestei agitaţii să fim dispuşi să ne stabilim reguli, îngrădiri, limite de 
la care să nu ne abatem. 

Domiciliul lui Mercur în Fecioară nu vizează lumea ideilor, jocul cu noţiunile şi nici 
uşurinţa de a interacţiona, aşa cum se întâmplă când această planetă trece prin Gemeni. 
Aici totul este calculat, precis, inclus în reguli, sistematizat, redus la principii care 
încadrează etapele demersului până în cele mai mici detalii, în paşii ce trebuie urmaţi cu 
stricteţe. Până şi spontaneitatea, aşa numitele surprize, glumele, veselia, jovialitatea, totul 
este calculat şi abordarea lor se decide rapid în raport cu un stimul. Pentru cei care şi-au 
educat până acum simţul social, care înţeleg anturajul şi înţeleg corect un mesaj care vine 
spre ei, stimulul va fi unul de sinteză, care îngrijorează, care pune individul pe drumuri şi 
care cere soluţionarea unor probleme ce nu fost lăsate în grijă altora şi tocmai din acest 
motiv finalitatea a fost abandonată. În cazul acesta, vedem eficienţa şi hărnicia care ne vin 
din zodia Fecioară, vitalitatea şi disponibilitatea de a consuma pentru fiecare lucru, oricât 
de mărunt ar fi, totul şi de a ne bucura de demersul în sine mai mult decât de beneficiile ei. 

Cei care au dorit să trăiască doar pentru a consuma, se lovesc azi de vibraţiile 
negative ale zodiei Fecioară, de închistarea şi teama pe care nu le vor putea controla şi pe 
care vor căuta să le ascundă, culmea, prin acelaşi gen de practici, însă la o mai mare 
intensitate. Astfel, careul dintre Mercur şi Axa Dragonului îi împinge pe aceştia spre 
excese, spre abordări triste ale fenomenului social, în sensul că vor interveni cu solicitări 
personale, reaşezate, reinventate, reformulate, acolo unde societatea, grupul, familia le 
cere efort şi implicare. Procedând aşa, ajung să se fixeze şi mai mult în această zonă a 
ciudăţeniilor comportamentale, a egoismului şi invidiei şi să cultive o formă de supuşenie 
care are de fiecare dată un final negativ. 

Spre seară, când Luna şi Venus se întâlnesc într-un trigon aceste elemente negative, 
în cazul celor educaţi în spiritul egoist, se transformă în atitudini narcisiste. Sunt 
mulţumiţi şi bucuroşi că lucrurile chiar dacă au mers rău pentru ei au fost negative şi 
pentru ceilalţi şi această manieră trivială de a gândi conjuncturile vieţii este menită să-i 
încarce cu energie, să-i îndemne spre a se mândri şi mai mult cu puterea lor, spre a se 
gândi că şi în perspectivă lucrurile pot să se desfăşoare în acelaşi registru. În realitate, ceea 
ce s-a-ntâmplat azi este doar o nişă a destinului, doar o deschidere construită sub forma 
unei încercări pe care fiecare o va promova în ideea menţinerii propriului nivel. Cei care se 
plasează în zona micilor tirani, cei care îşi consumă timpul şi energia pentru a-i căli pe 
ceilalţi, pentru a-i motiva să evolueze rămân în acelaşi registru al bucuriilor născute prin 
suferinţele altora. Ceilalţi care acceptă provocările destinului, care se privesc în oglindă şi 
văd o persoană care doreşte în permanenţă să se autoperfecţioneze vor rămâne, ca şi până 
acum, în acelaşi registru al bucuriilor născute din propriile suferinţe. Acum, când Mercur 
şi Capul Dragonului sunt în careu, perspectiva schimbării în bine este aproape inexistentă. 
Nu rămân în picioare decât mecanismul, regula, principiul, schema sau artificiile pe care 
le-am aplicat până acum. 

Prin urmare, prima zi a lunii ne introduce în atmosfera complicată a lui 
septembrie care va avea faima de a fi cea mai ciudată luna de peste an. Trăsătura de an al 
extremilor devine acum, prin conjuncturile lunii septembrie una organică, dureroasă, nu 
pentru că acum se vor întâmpla lucruri mai ciudate decât s-au consumat până acum, ci 
pentru că abia acum se văd primele fire ale tulburărilor de conştiinţă, ale deviaţiilor 
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comportamentale, ale elementelor negative ce au trăit ascunse sub înfăţişarea de elemente 
corecte şi benefice. Într-un ton in extremis, valorile acestei zile sunt inserate în trăsăturile 
generale ale anului şi sunt încurajate să se exprime la o intensitate cât mai mare. Că se 
deschid porţi ale puterii, că se promit schimbări majore sau că un vraci răsărit din tufişuri 
spune că deţine leacuri miraculoase, toate devin mijloace de expresie care, în a doua parte 
a lunii, în preajma careului Uranus-Pluton, vor căuta să fie implementate mai mult cu forţa 
şi cu aroganţa imixtiunii, decât cu puterea convingerii sau prin cea a exemplului. 

Trecerea lui Mercur în Fecioară este bună pentru mediul de afaceri care lucrează cu 
o mobilitate pe termen scurt, care are nevoie de un cadru legislativ adecvat sau de o altă 
formă de aprobare, chiar dacă aceasta nu implică nimic scris sau nimic de ordin 
administrativ. Mercur va trece rapid prin Fecioară şi până pe 17 septembrie va impulsiona 
soluţionarea acelor elemente restante. Pentru că multe dintre cele pe care le va mobiliza 
cer timp, o parte nu vor avea răgazul necesar să-şi vadă finalitatea până pe 17 septembrie, 
însă intervalul va rămâne în istoria acestuia an ca o perioadă în care s-a dorit recuperarea 
timpului pierdut, reeşalonarea unor sarcini de lucru, acumularea de bani albi pentru zile 
negre. 

Această direcţie generală va fi mai puţin vizibilă azi, însă cei care sunt atenţi la 
fenomenul social pot citi din tendinţele care se înfiripă acum că suita de evenimente în 
această direcţie va merge. Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a 
ne desprinde de acele obiceiuri rele, de a profita de această clarificare astrală, de această 
reconfirmare a poziţiei, după cum ne sugerează combinaţia Mercur în Fecioară şi în careu 
cu Axa Dragonului, şi de a încerca o schimbare de registru din rău în bine sau din bine în 
mai bine. Această schimbare implică folosirea instrumentelor specifice zodiei Fecioară: 
post, rugăciune, puritate, repliere, efort, ambiţie, abnegaţie, seriozitate sau chiar umilinţă. 
Nu contează metoda, nici procedeul, ci contează valorile pe care le cerem universului, ceea 
ce atragem şi, evident, ceea ce vom alege să  menţinem. 

 
Duminică, 2 septembrie 

Duminica   2- 9-2012  0:15 Mercury (Vir) Opp [Pis] Neptune 
Duminica   2- 9-2012  3:54    Luna(Pis) Tri (Sco) Juno 
Duminica   2- 9-2012  5:26    Node [Sag] --> Scorpio 
Duminica   2- 9-2012  6:32    Luna(Pis) Sex (Tau) Lilith 
Duminica   2- 9-2012  8:36    Luna(Pis) Tri [Sco] Node 
Duminica   2- 9-2012  8:37    Luna(Pis) --> Aries 
Duminica   2- 9-2012 21:55    Luna(Ari) Squ [Cap] Pluto 
Duminica   2- 9-2012 22:58    Luna(Ari) Con [Ari] Uranus 

 
Cu Luna pe ultimul segment al zodiei Peşti şi pe fondul împlinirii opoziţiei Mercur-

Neptun, trecerea Axei Dragonului de pe primele minute ale Axei Gemeni-Sagetător, pe 
ultimele minute ale axei Taur-Scorpion, este percepută că o cădere în infern, că o 
desprindere de ultimele fire ale bunătăţii, ale înţelegerii sau echilibrului, ca o abandonare a 
ceea ce era menţinut forţat în sfera armoniei sau echilibrului. Dacă în limbaj popular “a-şi 
da aramă pe faţă” nu înseamnă a spune adevărul, ci a dezveli, mai mult din greşeală, 
adevărul, forma în care se prezintă azi dinamica socială va fi percepută de cei mai mulţi 
dintre noi ca pe o exprimare la scenă deschisă a dificultăţilor de gândire, a exprimării sau 
chiar a erorilor de judecată. Recunoaşterea prostiei este însă o calitate pe care nu oricine o 
deţine şi tocmai de aceea schimbarea registrului comportamental nu implică şi înţelegere 
corectă a situaţiilor pe care le parcurgem. Dacă cei mai mulţi vor considera că viaţa îi 
obligă să-şi întineze sufletul, să se umilească, să-şi rupă degetele de emoţie, de teamă sau 
să desconsidere tot ceea ce este promovat de marii gânditori ai lumii ca fiind de primă 
importanţă pentru educaţia morală, trecerea de la o extremă la alta, deocamdată într-un 
cadru restrâns, ne pune în dificultate schema de gândire, seriozitatea alegerilor pe care le-
am abordat până acum şi ne abandonează în faţa unor porţi imense pe care să o admiram, 
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mai mult sau mai puţin în serios, ca un personaj asemenea unui celebru patruped, cu 
întregul arsenal psihicomportamental din dotare. 

Capul Dragonului va trece de pe semnul adevărului, pe cel al misterului, de pe 
Săgetător, pe Scorpion, având în spate această dilemă a culorii, formei, idei sau chiar a 
finalităţii, adică acea apăsare menţinută prin îndoială în forţele proprii. Mercur chiar dacă 
este în domiciliu, Fecioara nu aduce încredere în forţele proprii, ba maik mult cu cât 
vibratile sale sunt mai agresive cu atât neîncredere este mai mare. Asta înseamnă ca 
atitudinea de cruciat în faţa unei nedreptăţi mici nu face decât să ne arată cât de adânc este 
icebergul sub luciul apei şi cât de periculoase sunt vietăţile care s-au obişnuit să trăiască în 
preajma sa. De asemenea, agresivitatea faţă de banal, original sau chiar faţă de ridicol, 
când pe alte conjuncturi am râde sau am ignora, indică teama de suferinţă, neputinţa de a 
înţelege că, a fi o fiinţă completă, înseamnă a şti şi din ce este construită această energie, 
fără a o întâmpina cu orgoliul celui care nu acceptă o altă poziţie. 

Acest patrimoniu este pus la bătaie în lupta cu valorile, în tendinţa de a schimba 
adevărul pe minciună şi a nu spune nimic despre asta. În Scorpion, Axa Dragonului îi 
încurajează pe oameni să-şi construiască identităţi misterioase, să-şi descopere veleităţile 
insuflate de destin, să se ridice prin putere, funcţie, prin recunoaştere, să acceadă spre ceea 
ce se va dovedi, nu departe în timp, ci chiar în a doua parte a lunii septembrie, ca fiind prea 
mare, ca o pălărie ale cărei margini depăşesc cu mult conturul capului. De asemenea, 
ataşamentul de obiect, de acele ipostaze ale trecutului care creează impresii majore, 
răspândește un parfum inedit, un zumzet de mirare, adică, într-un alt plan, acele 
evenimente care lasă mulţimea cu gura căscată. Evenimentele construite în secret, 
structurile ale căror statut sunt abordate pe ascuns sunt avantajate de acest tranzit, la fel 
explorarea ţinuturilor greu accesibile, în special cele situate la mari adâncimi. 

Trecerea Axei Dragonului pe gradele anaretice ale zodiilor Scorpion şi Taur, unde va 
sta până pe 20 septembrie, pune la grea încercare la nivel social lupta pentru putere, 
pentru cucerirea de noi teritorii, după criteriul resurselor, al perspectivei de îmbogăţire, al 
sporirii acumulărilor din punct de vedere social, dar şi îmbrăţişarea unor preocupări care 
vor leza puternic sănătatea şi echilibrul energetic. În acest interval, la confluenţa acestora, 
găsim abuzurile medicale, procesele de manipulare a materialului genetic, de explorare 
necuviincioasă a câmpului energetic, de invadare a intimităţii individului şi inventarea 
unor reguli care să le permită pe viitor acestor persoane să aibă acces în intimităţile altora 
fără a mai fi necesar acceptul acestuia. Faptul că Luna şi Lilith îndreptă spre Capul 
Dragonului azi aspecte pozitive nu înseamnă că modificarea în bine a direcţiilor 
următoarelor 20 de zile este una solidă. Acestea au menirea de a ne păcăli într-un mod mai 
elegant, mai delicat încât să nu vedem realitatea direct în faţă, ci reinterpretată, 
reanalizată. Totuşi Scorpionul pentru Capul Dragonului reprezintă ceea ce reprezintă 
antibioticul pentru o infecţie: din perspectiva evenimentului în sine, această intervenţie în 
forţa este perfect justificată, însă dintr-un alt unghi, dintr-o altă privelişte, calitatea acestui 
beneficiu este sever pusă la îndoială. În felul acesta, dorinţa de putere, modalitatea de a o 
obţine, uşurinţa cu care suntem îndemnaţi să ne ridicăm deasupra celorlalţi prin 
tonalitatea vocii, mesaj nu înseamnă că suntem şi îndreptăţiţi să facem asta. Tentaţia, cea 
care vine din Scorpion, are, prin Coada Dragonului din Taur, rădăcina în dorinţe mai vechi 
ce erau, la vremea la care au fost formulate, perfect justificate, însă acum aplicarea lor este 
total nepotrivită. 

Aşadar, trecerea lui NN în Scorpion ar trebui să reprezinte un îndemn la 
reformulare, la refacere, purificare, curăţare a vieţii de reziduuri, a anturajului de fiinţe 
care ne parazitează, la apropierea sufletului de acele valori pe care le asimilăm cu efort, 
suferinţă sau umilinţă. Faptul că într-o asemenea zi când nici gândurile nu sunt 
sedimentate corespunzător, nici aspiraţiile nu şi-au deschis aripile pentru a se îndrepta 
spre destinaţie, Luna trece prin fereastra careului Uranus-Pluton reprezintă un 
avertisment serios în privinţa consecinţelor sociale ale alegerilor pe care le facem azi. 
Acesta este semnul că tot ceea ce vine spre noi azi, pentru a se finaliza, ne ofensează, ne 
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întristează, ne umileşte şi ne sugerează că în viaţa aceasta nimic bun nu se poate întâmpla, 
cel puţin prin ceea ce ne apare azi în faţa ochilor sau ne invadează gândurile. 

Totuşi, elementul pozitiv, pentru cei care doresc să-şi adâncească emoţiile prin 
contactul cu realitatea, nu prin menţinerea emanaţiilor Egoului personal, îl reprezintă 
posibilitatea de a aduna într-un grăunte concentrat o mare cantitate de emoţie negativă, de 
energie disonantă pe care, printr-un efort constant, să o înlăturăm. Aceasta seamănă a 
încercare depăşită, a curaj exprimat într-un mod superior şi doar de cel care nu priveşte 
lumea ca pe o suită de supuşi sau de resurse aflate în faţa sa pentru a-l distra sau mulţumi, 
ci ca o suită de factori care, cu bune şi cu rele, i se aşează în drum, iar traversarea sa 
reprezentând acum unicul său scop. 

Dincolo de aceste mesaje ezoterice ce pot fi de folos unei persoane care se află în 
căutarea unor răspunsuri, realitatea crudă în care trăim primeşte din partea contextului 
astral de azi o grea lovitură. Adevărata schimbare apare acum prin dezicere, prin 
împrăştiere, fragmentare pentru ca după 20 de zile de tensiune şi incertitudine să privim 
toate acestea ca pe o imensă oportunitate. Nu doar învăţătura esoterică ne învaţă că 
întotdeauna calitatea unui om este elementul cel mai complex al vieţii pentru că însumează 
nu doar trăsăturile sale de caracter, cunoştinţele sale sau abilităţile cu care ar putea să fie 
înzestrat, ci şi rafinamentul cu care se deplasează prin marea de oameni, uşurinţa cu care 
îşi găseşte un loc acolo unde o anume necesitate de ordin obiectiv sugerează. Intrăm într-o 
perioadă de 20 de zile de recalibrare. Ceea ce vine spre noi nu este nou, doar că ni se cere, 
ca la un dans pe care l-am văzut la televizor, dar nu l-am încercat, să executăm o 
echilibristică, deopotrivă, a trecutului şi viitorului, dar şi noilor partituri comportamentale 
care ne vin din jur, din destinele celorlalţi ca o consecinţă a interacţiunilor de natură 
karmică. Cu alte cuvinte va fi complicat să trăieşti printre oameni şi să rămâi neschimbat 
de ei, să-ţi duci existenţa după aspiraţiile formulate cu ani în urmă fără să faci un 
compromis mut, gâtuit, sever în a accepta alături o stranie coabitare. Adâncimile 
Scorpionului nu sunt neapărat bune sau neapărat rele, dar toate poartă amprenta unei 
ambiţii care, atunci când nu sunt măsurate, ne rup de calitatea destinului. Ceea ce rezultă 
este o cârpeală gen: “N-am avut de ales”, “Aşa se întâmplă cu toţi. Toţi au făcut 
compromisuri.” “Asta am dat la schimb şi am ales prost”, “M-a prins pe picior greşit”. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne îndeamnă spre fapte care, indiferent de 
calitatea lor, ne vor obosi fiinţa în următoarele 20 de zile. Indiferent că suntem pe baricade 
sau că ne căutăm unele pentru a ne urca sau că modificarea înseamnă renunţarea la 
tribună, dinamica personală va fi azi, şi după exemplul de acum şi în următoarele 20 de 
zile, în disonanţă cu destinul personal. Ceea ce este nou nu este neapărat şi bun, iar ceea ce 
este bun nu trebuie să neapărat să ne aparţină. Va fi însă greu să ne menţinem în această 
echilibristică şi mai toţi vor ceda în faţa acestui val agresiv pentru că fiecare are de 
înfruntat proprii demoni înainte de a produce o schimbare în viaţă, adică fiecare ar trebuie 
să-şi facă un inventar la rece prin care să constate dacă dispune de un minim de resurse în 
acest sens. Scorpionul, în general nu doar ca gazdă a Capului Dragonului, nu agreează 
deciziile pe genuchi în gară, cele pripite, cele care nu ies nici măcar la numărătoare, nu 
doar la conţinut, cele care nu conţin un inventar strict în ceea ce privesc posibilităţile şi 
mijloacele de expresie. Riscul Scorpionului este unul dintre cele mai calculate riscuri, 
tocmai de aceea valoarea lui Eu în această ecuaţie, indiferent în ce context este analizată, 
implică: “Eu am”, “Eu pot”, “Eu deţin”, “Eu fac”. 

Dacă într-un context simplu, în care două sau mai multe valori personale îşi dau 
mâna pentru a se ridica şi pentru a trage după sine un individ care are nevoie de 
recunoaştere reprezintă mijlocul cel mai potrivit pentru a reuşi, în conjunctura de faţă va fi 
aproape imposibil ca oamenii să poată realiza un schimb constructiv de informaţii. Azi 
Mercur şi Neptun ating momentul maxim al opoziţiei lor şi mulţi vor puncta vârful unei 
stări de tensiune la care lucrează de câteva zile. Aşadar, va fi greu să renunţăm la Eul 
nervos, irascibil, revendicativ, pentru că, împreună cu un alt Eu la fel de nemulţumit, să 
punem bazele unui plan de acţiune, al unei platforme, al unei desprinderi, al unei ridicări 
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deasupra condiţiei de oameni irascibili şi anxioşi. Pierzând acest start, totul se va rezuma 
în următoarele zile la acest mod compulsiv de a privi lumea. Din adâncul lui “Eu pot”, dar 
în faţa lui “... dar nu mai am cui...” oamenii se vor aşeza acum pe alte baze, pe trepte 
diferite şi cât ai pocni din degete lumea se construieşte prin alte ierarhii care doar seamănă 
cu cele vechi. Vorbim aici de valorile umane, nu doar de persoane, tocmai de aceea mulţi 
vor fi păcăliţi în faţa acestor modificări astrale atunci când se vor aştepta să fie aruncaţi la 
coş, expulzaţi din firma, concediaţi sau trimişi în şomaj. Omul rămâne, se schimbă 
tributul, calitatea, munca prestată şi în acest context este cu atât mai dificil, mai dureros, 
de exemplu, să nu mai faci acelaşi lucru pentru firma ta, pentru beneficiul tău, ci pentru un 
nou lider, un nou şef, de ce nu un nou stăpân. Privind aceste construcţii astrale la nivelul 
marilor conflagraţii mondiale ne încearcă o uşoară surprindere: cine, cum, de ce? 

Într-un cadru restrâns, cel al vieţii personale, rotaţia puterii ne pune în gardă faţă de 
folosirea abuzivă şi necuviincioasă a unor procedee, operaţii, de a da curs unor plăceri, fie 
ele şi constructive pe moment, care să atenteze la sănătatea morală, la echilibrul afectiv, 
puterea de memorare, justa apreciere a situaţiilor, oamenilor sau la selecţia valorilor. 

Pentru că nimic din ceea ce trăim azi nu se rezumă doar la această zi, recomandarea 
este de fapt o invitaţie la căutarea puterii Absolute. A înţelege cât de adâncă este balta din 
faţa casei şi a ne lăsa cuprinşi de dorul de mare este semnul că putem privit ansamblul şi 
extrage din el surâsul care ni se potriveşte cel mai bine. 
 
 

Săptămâna 3 - 9 septembrie 2012 

 
 

Săptămâna 3-9 septembrie 2012 este deosebit de importantă pentru că ne 
constrânge să acţionăm într-un registru comportamental dificil. Evenimentele, aşa cum 
vom vedea din observaţiile consemnate pentru fiecare zi în parte, au un caracter 
tendenţios, practic în fiecare zi se întâmplă ceva special, ceva nou, o variaţiune a ceea ce 
trece de la o zi la alta reuşind să moduleze în aşa fel relaţiile interpersonale şi atitudinea 
faţă de propria persoană, dar şi faţă de realizările pe care le-a comportat până acum încât, 
la finalul ei, foarte puţine vor mai rămâne la fel cum erau la început. 

Dacă planetele individuale Marte, Mercur şi Venus vor fi vedete luni, marţi şi joi, 
relaţia acestora cu planetele colective Jupiter, Pluton sau Uranus, cu Chiron sau Junon, dar 
şi agresiunea lui Lilith asupra Axei Dragonului face din această săptămână una deosebit de 
importantă şi grea, încărcată de alegeri dificile, de responsabilităţi majore care pot duce 
fără prea mare efort spre şubrezirea relaţiilor. 

Ceea ce se împlineşte în această săptămână nu vine însă să lanseze spre noi mesaje 
negative, nici chiar conjuncţia lui Lilith cu Coada Dragonului, oricât de negativă este ea în 
orice conjunctură se implică, ci ne pune în faţa deciziilor eronate pe care le-am purtat cu 
noi de mult timp şi care pot aduce, prin reeditarea lor, consecinţe grave asupra împlinirii 
personale. Se va insista mult în această săptămână pe regret, pe rememorarea eşecului, pe 
revolta împotriva unei reguli din cauza neînţelegerii ei sau printr-o diminuarea a puterii de 
a reacţiona corect în situaţii delicate. 

În această săptămână vitalitatea este la cote minime, nu pentru că cineva ne fură 
puterea, ci pentru că asaltul astral ne consumă pe dimensiuni ale vieţii asupra cărora nu 
acţionăm conştient. Privindu-le în mod strategic şi conştient aceste situaţii au menirea de a 
ne ajuta să înţelegem că evenimentele bune şi rele sunt precum tratamentul pe care îl 
aplică un gardian unui puşcăriaş. Dacă acesta este agresiv şi are o atitudine 
necorespunzătoare perioada de detenţie este rea, dacă nu, este bună. Puţini sunt cei care 
înţeleg ceva din calitatea pe care o au acum planetele, iar dintre acestea, cei mai mulţi 
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trăiesc prin regretul că nu au putut să schimbe, să facă altceva cu viaţa lor. Viaţa este un şir 
de experienţe şi calitatea sufletului nu se descoperă regretând alegerile făcute, ci 
înfruntând adevărul, chiar dacă acesta este dureros sau tragic. 

În această săptămână vor veni spre noi adevăruri dure şi tragice, împletind în 
construcţii bogate efecte personale sau colective ce ne vor solicita foarte mult pe maturitate 
şi acceptare. Cu cât ne vom agita mai mult cu atât mai puţină energie vom avea pentru 
etapa din ziua următoare şi tot aşa până în ultima zi a săptămânii care ne va pune în faţa 
unor situaţii asupra cărora nu vom avea pe moment control. Abia în cursul săptămânii 
viitoare (marţi) vom realiza cât de importantă a fost ziua de duminică şi cât de multe ar fi 
trebuit să facem atunci pentru a fi pregătiţi să rezolvăm termenele care se vor aglomera, 
explicaţiile pe care trebuie să le oferim. 

Consultând cu atenţie mesajul astrelor vom considera că, de vreme ce puterea scade 
de la o conjunctură la alta, şi atunci când creşte de fapt ne încearcă mai mult în fata 
agresivităţii a cărei activare va avea consecinţe şi mai neplăcute decât cele din trecut pe 
care ni le vom aminti acum, mulţi vor considera că a renunţa le Egoul care a construit toate 
aceste identităţi sociale implică a ne raporta tot timpul la celălalt. “Goleşte-te de tine şi eu 
te voi umple” spunea Iisus exprimând chiar acest îndemn al acestei săptămâni de a ne 
îndrepta spre Celălalt. 

Evident, nu se recomandă să dăm curs confuziei de a pune pe umerii altora 
responsabilitatea propriilor decizii, ci de a decide în aşa fel încât să fie foarte bine pentru 
cei din jur, chiar dacă asta înseamnă un anume disconfort pentru persoana în cauză. 
Pentru că trăim într-o societate în care nevoia celuilalt este privită ca un element de 
slăbiciune din partea lui sau ca o sursă de venit pentru cel care o află şi încearcă să o 
rezolve, calitatea de susţinător nu poate fi acum sinonimă cu ideea de Martor. Cine va reuşi 
să-şi susţină aproapele, trecând peste propria nevoie, înseamnă că se umple de El, 
înseamnă că deţine acea înţelegere care inspiră sufletelor evoluate încredere. Prin 
rezonanţă, fapta sa va fi răsplătită cu una asemănătoare din partea Maeştrilor, din partea 
Duhurilor Naturii, din partea Străbunilor, a geniilor, a fiinţelor elevate reuşind, prin aceste 
legături subtile magice, să se desprindă de tragicul sau încântarea acestei vieţi şi să înveţe 
ceea ce e de învăţat, nu să continue să se orbească spiritual mimând bucuria, fericirea şi 
cunoaşterea ori dramatizându-şi condiţia de muritor și a căuta, pentru aceasta, acceptul 
celor din jur. Acest zbor magic înseamnă desprindere de regretul eşecului sau al bucuriei 
incomplete şi îmbrăţişarea lui “Eu sunt cel ce sunt” aşa cum nu se poate citi din nicio 
lucrare sau nu poate fi auzit din gura altcuiva. Totuşi, pentru că experienţele trecute ţin 
captive fluidele personale, ele par reale prin ceea ce invocă, atât de reale încât devin 
puternice atunci când ne captează atenţia. Tocmai de aceea, ca avertisment, contextul 
astral de acum nu ne va ajuta deloc în această direcţie. A dramatiza, invoca greutatea 
gândirii, echilibrului, iubirii, iertării, mulţumirii când, în realitate, nu este nevoie de nicio 
condiţie exterioară pentru a fi îndeplinite, ne înfăţişează într-un mod cât se poate de clar 
cât de legaţi suntem de ceea ce am creat. 

Suntem creatori, dar de ce factură? În această săptămână aflăm în ce constă această 
calitate de creator şi este important să reţinem toate aceste componente pentru a le folosi 
în finalul anului 2012 pentru reechilibrarea sau redimensionarea vieţii. 

 
 
Luni, 3 septembrie 

Luni  3- 9-2012 10:43   Venus (Can) Squ (Lib) Saturn 
Luni  3- 9-2012 12:56    Luna(Ari) Sex (Gem) Jupiter 
Luni  3- 9-2012 14:04    Mars (Sco) Sex [Cap] Pluto 
Luni  3- 9-2012 18:11    Mars (Sco) Tri [Pis] Chiron 

 
Începând de azi Soarele iese din fereastra careului cu Axa Dragonului şi deci suntem 

eliberaţi de tensiunea de a face greşeli lamentabile, de a fi împotriva curentului, de a nega 
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sau ignora aspecte importante ale vieţii sau de a distruge dintr-un impuls neadecvat 
demersuri complicate pentru reconstruirea cărora este nevoie de multe luni sau chiar ani 
de zile. Rămâne încă activă opoziţia Soarelui cu Chiron şi, de asemenea, trigonul cu Pluton. 
Pe acest fond, cele patru aspecte care se împlinesc azi sunt aducătoare de şansă. Este vorba 
însă de o șansă condiţionată de puterea de a gândi logic, corect, de gradul de seriozitate, de 
forţa pe care suntem dispuşi să o consumăm în favoarea grupului, a societăţii, de admiraţia 
care ne cuprinde în faţa valorilor trecutului. 

Azi, Venus şi Saturn se întâlnesc într-un careu (10:43), Marte va avea de împlinit un 
sextil cu Pluton (14:04) şi un trigon cu Chiron (18:11), iar Luna va împlini un singur aspect: 
sextilul cu Jupiter (12:56). 

Aceste combinaţii au în mod evident o componentă afectivă care se va distribui de-a 
lungul întregii zile ca un abur fin. Dacă din careul Venus-Saturn oamenii vor extrage 
învăţăminte, lecţii de viaţă, referitor la ceea ce s-a înfăptuit eronat, la ceea ce s-a greşit din 
demersurile anterioare, prin cele două aspecte benefice pe care Marte le împlineşte cu 
Pluton şi Chiron se încearcă distragerea spiritului de la necazurile şi complicaţiile vieţii şi 
de identificare a acelui traseu care să ne confere rezultate notabile. Nu este o noutate 
pentru Marte să se întoarcă spre trecut şi să-şi extragă de acolo germenii unui nou demers, 
informaţiile care să-l ajute pentru a se ridica deasupra propriei condiţii, pentru că el 
reprezintă iniţiativa şi curajul. Este, însă, inedit pentru această planetă să lanseze, printre 
aceste iniţiative încărcate de dinamism şi efervescenţă, mesaje de conciliere, spre iertare, 
aşa cum se înţelege din trigonul Marte-Chiron. Tendinţa lui Marte de a media opoziţia 
Soare-Chiron, adică de a aduce înţelegere într-o dispută de natură ideologică, ni se poate 
înfăţişa ca o reinventare a propriei persoane, ca o reformulare, ca o decizie categorică în 
care beneficiul principal să nu fie unul de natură materialistă, ci unul referitor la 
convingeri, la judecată, la suflet. 

Pentru că Luna şi Jupiter îşi împlinesc aspectul lor la puţin timp de la atingerea 
fazei maxime a careului dintre Venus şi Saturn, tendinţa de a aduna păcatele pentru a le 
afişa pe toate în faţa celui care trebuie să le ierte va simplifica mult dinamica 
evenimentelor, ajutându-ne să alegem oamenii potriviţi, să ne căutăm susţinătorii după 
rezonanţă, nu după ambiţii sau dorinţe. 

A doua parte a zilei, pentru că se sprijină pe întreaga construcţie a nevoii de a 
repara, ne va aduce un plus de energie născut din dorinţa de a face bine, de a corecta, de a 
rectifica sau de a aşeza lucrurile într-o ordine a firescului. Dacă vom judeca aceste unghiuri 
doar prin energia lor în sine şi nu le-am privi în contextul lunii septembrie, ne-am aştepta 
de la această zi la prea multe beneficii decât poate ea oferi. Astfel, ne vom aştepta azi la 
liniştirea conflictelor, la temperarea pornirilor, la înţelegere, chiar la pace, în timp ce 
Pluton, implicat azi într-un sextil cu Marte (aspect benefic), strânge lanţul careului cu 
Uranus, grăbindu-se spre împlinirea sa la grad perfect ce va avea loc pe 19 septembrie 
2012. Această opoziţie menţinută pe zona publică, privită ca forţă magnetică păstrată încă 
din lunile anterioare în zona socială, ne apare acum sub forma deciziilor complicate care 
ne-au construit anumite aspecte ale personalităţii sau ale identităţii sociale, inclusiv 
această atitudine de reconciliere vizibilă azi, punând o mare greutate pe nevoia de a 
continua, de a persevera, de a duce mai departe un ţel, o deviză, de a menţine vie flacăra 
entuziasmului şi a schimbării. Privind această desfăşurare de forţe înţelegem că pe acest 
context iau naştere alte două forme de antagonism, mult mai subtile şi mai puternice decât 
am parcurs până acum. Dacă la evenimentele consumate în trecutul apropiat am luat parte 
mai mult împinși de la spate ori luaţi de val, acum vom dori să ne afișăm altfel, adică să 
producem o schimbare prin aport personal, nu prin forţa de grup, să venim cu argumente 
solide, să lansăm mesaje reale, corecte. Astfel, are loc o nouă constrângere, ce va fi 
înfăţișată ca o deviere, ca o pătare a individului purificat acum prin nevoia grupului de a-i 
acorda o șansă, de a-l ierta, ceea ce duce la martirizare, la victimizare şi abia așa se poate 
recupera timpul pierdut, deci accede la una dintre cele mai rapide forme de evoluţie. În 
faţa unei asemenea situaţii, mulţi dau bir cu fugiţii, se întorc din drum, nu suporta durerea, 
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acuzaţiile, pentru că se obinuiseră deja cu locul călduţ al traiului fără opoziţie majoră. Este 
bine de ştiu că în această lume, pentru că deţinem o haină care este împotriva evoluţiei, a 
vibraţiilor sublime, nu există progres fără opoziţie, fără efort, fără muncă şi, acolo unde 
rezultatele vin fără a fi susţinute de contracţii serioase ale fiinţei, tentaţia, iluzia, decăderea 
vor fi în preajmă. 

Prin urmare, debutul acestei săptămâni se va dovedi complicat şi dureros pentru 
cei care speră ca doar pentru că s-au decis, doar pentru că îşi recunosc atrocităţile la care s-
au dedat în trecut să fie iertaţi, înţeleşi şi puşi pe acelaşi nivel cu victimele de altădată sau 
mai sus în posturi privilegiate. Întâlnirea cu greşelile trecutului va face din această zi una 
complicată de lipsa de judecată. Marte, vedeta acestei zile, prin dorinţele sale, acum 
formulate în sensul pur, evolutiv, va încerca să ne convingă asupra uşurinţei de a trăi prin 
alegeri, nu prin fapte, prin emoţie, nu prin responsabilitate, adică prin simplitatea lui “eu 
simt” ca şi cum fapta nu mai este importantă. Deşi aşa pare, Marte nu aduce acum lipsă de 
judecată, ci o detaşarea de trecut, de greutatea sa, de mecanismul său complex care îl 
motiva pe om să acţioneze rapid, în forţă, să preia controlul, să lupte pentru independenţa 
sa, pentru drepturile sale, chiar dacă uneori acestea erau exagerate sau inventate. Acum 
vrea să ierte şi se va implica în gesturi sociale de o mare complexitate, însă fără a lăsa 
posterităţii vreo urmă faptică şi asta îi va nemulţumi pe cei care păşesc în lumina nouă 
îmbrăcaţi încă în mantia vechilor obiceiuri. 

Când evenimentele de azi vor face referire la propria persoană, să fim sinceri şi să ne 
lăsăm antrenaţi în demonstrări, justificări pentru a motiva iertarea şi a o întări în 
desfăşurarea ei, iar când va fi vorba despre ceilalţi să fim prudenţi şi să ne amintim că 
trăim într-o lume în care îndemnul cel mai simplu pentru un lup este de a-şi pune pe umeri 
o piele de oaie pe care, nu cu mult timp în urmă, a răpus-o. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne urmări dorinţele, de a le 
simplifica şi de a le atribui doar un rol catalizator, dar mai ales de a uita că fapta defineşte 
persoana. 

 
Marţi, 4 septembrie 

Marti  4- 9-2012 11:53    Luna(Ari) Opp (Lib) Saturn 
Marti  4- 9-2012 14:05    Luna(Ari) Squ (Can) Venus 
Marti  4- 9-2012 18:40    Luna(Ari) --> Taurus 
Marti  4- 9-2012 19:46 Mercury (Vir) Tri [Cap] Pluto 
Marti  4- 9-2012 20:36 Mercury (Vir) Opp [Pis] Chiron 
Marti  4- 9-2012 21:32    Luna(Tau) Sex [Pis] Neptune 
Marti  4- 9-2012 22:47   Venus (Can) Tri (Sco) Juno 

 
Pe ultimul segment al zodiei Berbec, Luna le va spune oamenilor că problemele cu 

care se confruntă sunt cât se poate de importante şi majore, că doar ceea ce simt ei este 
important, doar ceea ce le traversează fiinţa şi îi încântă sau îi sperie merită atenţia 
cuvenită. Ca o continuare a dinamicii din ziua anterioară, mulţi se vor compromite 
lăsându-se în voia acestor mofturi sau asupra unor variaţiuni emoţionale lipsite de 
relevanţă. 

Azi, Mercur trece în linia întâi, împlinind şi el, asemenea lui Marte din ziua 
anterioară, câte un aspect cu Pluton (trigon) şi respectiv cu Chiron (opoziţie), iar Venus, 
încercând să fie constantă în mesajul său, împlineşte un trigon cu Junon. Nici că se putea o 
combinaţie mai neobişnuită, pentru că acestora li se alătură Luna din exaltare, adică 
permisibilitatea, rezervele folosite pentru a hrăni modestia şi încântarea de a trăi în 
simplitatea unei vieţi care înseamnă, înainte de toate, bucurie prin sentiment şi apoi prin 
acumulare. 

În prima parte a zilei va fi însă destul de dificil să ne controlăm sentimente, să le 
canalizăm constructiv, că ne ocupăm de înţelegere, studiu, de ceea ce nu implică în mod 
direct o faptă, o acţiune dinamică, o mişcare, o ridicare sau o coborâre. Mulţi vor considera 
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că fapta, indiferent care este ea, trebuie manifestată, desfăşurată, ridicată ori coborâtă, 
pentru a obţine un avantaj în orice fel de relaţie. Adoptând această atitudine, calitatea 
gândirii va fi, aşadar, alterată, pusă în postura de a reprezenta individul cu ceea ce a 
acumulat în ultima perioada, nu cu ceea ce ştie de ani de zile, dar nu prin educaţie, obicei 
sau calităţi sedimentate, ci printr-un transfer complex realizat din zona unde amintirile de 
lungă durată sau de foarte lungă durată sunt depozitate. În acest interval de timp parcă 
nici nu am fi coordonaţi de Mercur în domiciliu, pentru că mulţi vor fi indiferenţi, 
dezorientaţi şi nepăsători la valorile ancestrale, la vârstă, la experienţă, la rezultatele 
muncii şi extrem de interesaţi de bucurii superficiale, explozive. 

După ora 14:05, când se consumă careul dintre Lună şi Venus, Luna va intra în 
Perioada fără direcţie şi această intensitate, dezvoltată pe ideea de a simţi şi trăi cu toată 
fiinţa tot ceea ce iese în cale, nu este de bun augur ceea ce implică un cost, un consum, o 
deplasare pe distanţe scurte, un mesaj transmis drept părerea unui grup sau a unei 
structuri sociale. O anume subiectivitate, motivată de lipsa de vivacitate, pierderea unui 
fragment, al mesajului, uitarea, devitalizarea, vor ascunde adevăratul motivul al eşecului. 
Agresivitatea lipsită de fundament, cea care ne vine din ziua de ieri, şi care anterior s-a 
dezvoltat pe lipsă de control, de înţelegere, adică pe un Mercur disonant, primeşte acum 
invitaţia la împăcare şi conciliere de la un Mercur care doreşte să îngroape securea 
războiului, să uite trecutul şi să poată construi ceva interesant şi frumos pe viitor. Aşa după 
cum se poate constata, avem de-a face cu o contradicţie de sensuri şi intenţii. Dacă, pe de o 
parte, trigonul Mercur-Pluton incită la reconciliere, printr-o atenţie cuvenită acordată 
limbajului, raţiunii, logicii, de cealaltă parte, prin relaţia sa de opoziţie cu Chiron, Mercur 
aduce acum drept argument definitoriu regretul şi cere de la situaţia de faţă o finalitatea 
prin fapte (Lună în Taur), fără să-l intereseze cum s-ar putea anula o tensiune întreţinută o 
bună bucată de vreme (sextil Luna-Neptun). Cel care nu poate păşi etape, care doreşte să 
trăiască totul cu intensitate, dar într-un mod lipsit de pericolul autosatisfacţiei, a 
dezordinii ce are nevoie de explicaţii, de dovezi ale noii prietenii, va fi circumspect în faţa 
acestui nou val de schimbări. 

Dacă unui începător în ale observaţiilor astrale trigonul Mercur-Pluton şi apoi 
Mercur-Chiron îi sugerează un nou început, posibilitatea de a lega noi prietenii, de a 
înlocui disputa şi complicaţiile psihocomportamentale cauzate şi de faptul că unii se 
dovedesc la un moment dat a fi persoane de proastă factură, intervenţia trigonului Venus-
Junon, extinde această relaţie spre spaţiile celorlalte zile şi face, nu doar din această zi, ci 
din perioada de 4-5 zile ce are dată de 4 septembrie în mijloc, un interval al neputinţei de a 
gândi limpede, de a accepta greşelile prezentului, dar de a dezvolta o indulgenţă anormală 
faţă de altele care s-au manifestat în trecut. Această relaţie răsturnată, care poate, pe 
alocuri, să sfideze bunul simţ, bunele relaţii, ţinteşte spre un interes care vine din trecut 
împreună cu emoţia. Atât Racul (Venus în Rac) cât şi Scorpionul (Junon în Scorpion) sunt 
semne care, pentru a lucra bine, au nevoie de un stres, de o teamă, de o motivaţie 
dureroasă, încărcată de efort sau care se sprijină pe un pericol. Dacă în cazul Racului, 
pericolul este unul de natură relaţională, melancolică (neapartenenţa, neintegrarea, 
neînţelegerea, divorţul, lipsa iertării, respingerea) în cazul Scorpionului, acestea au o 
conotaţie volitivă, stresul venind ca un element de disconfort social menit să pună în 
pericol aspiraţiile şi ambiţiile sale, adică ceea ce se susţine pe patimă şi dorinţă. Așadar, 
ceea ce vine din relaţia celor două semne definește dizarmonia perioadei și ne spune că 
aceste rădăcini sunt cauzate de absenţa rezervelor privită ca fenomen, ca proces amplu, nu 
ca o ipostază întâmplătoare a prezentului. Pentru orice demers, Fecioara, acum, prin 
Mercur, are nevoie de rezerve, de o schemă clară de acţiune pentru că, prin însăși natura 
sa, dispune de un acut simţ al pericolului. Consumându-se în demersuri fără a ţine cont de 
această componentă benefică finalităţile sunt exemple de eşec, risipă, prostie, incultură, 
revoltă împotriva a ceea ce nu înţelege sau apreciază, exemplu unei educaţii 
necuviincioase. 
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Pentru că ne referim la oameni şi la comportamentul lor, prin dinamica adâncă pe 
care Venus şi Junon o dezvoltă acum, mulţi se vor dovedi creatori, lăsând să se ridice din 
adâncimile sufletului acele veleităţi pe care nu le-au putut exprima. Acum se împrietenesc 
tacit cu frica şi suspiciunea, reuşind să le creioneze prin gesturi teatrale, mimetism sau, în 
cazuri mai rare, prin creaţii de geniu. 

Indiferent că sunt sau nu înzestraţi cu simţ artistic, talentul şi expresivitatea ne vor 
însoţi şi Scorpionul, prin Junon, atunci când nu este copleşit de resentimente şi nu este 
chinuit de răutăţile pe care nu le-a putut finaliza, adică alege să se exprime superior, îşi 
dezvăluie trecutul său de Leu, adică de a fi creator de valori. 

Prin urmare, 4 septembrie prin complicaţiile de natură relaţională, prin 
profunzimea relaţiilor spre care ne invită poate pune la încercare acea sensibilitate pe care 
am ascuns-o sau am negat-o. Unii nu se înţeleg prea bine cu regretul şi evită să se implice 
în acţiune pe care mai târziu să le regrete, însă cei mai mulţi, datorită nesiguranţei şi a 
lăcomiei, se împrietenesc foarte repede cu remușcarea manifestând-o amplu şi complicat. 
De la a regreta o simplă alegere asupra căreia nu mai pot reveni, se lasă antrenaţi în 
nostalgii bolnăvicioase regretând că nu s-au născut într-o ţară modernă, într-o familie 
bogată, că nu au parte de jumătatea mult dorită, că nu au fost atinşi de genialitate. 
Regretul, mai ales cel care ascunde laşitatea de a fugi de ceea ce eşti acum, reprezintă un 
mecanism care ne umple de negativitate. Ezoterismul trece însă şi el prin momente de 
cumpănă, aşa cum se întâmplă şi cu alte ştiinţe. Vedem astfel cum printre psihoterapeuţii 
apăruţi ca ciupercile după ploaie mulţi debordează de regrete şi consideră că proliferarea 
acestui mod de a denatura trăirea mistică devine chiar periculos: “Nu am suficientă 
vitalitate”, “Nu mă rezonez ca pe vremuri cu toate lucrurile acestea minunate”, “Nu mai 
am suficientă aspiraţie”, “Mă topeşte lumea asta rea”, “Am început să uit lucruri 
importante”, “Mă simt o persoană vulnerabilă în faţa mizeriei umane” ș.a.m.d. Acestea 
nu sunt decât câteva exemple din cât de mult şi adânc poate pătrunde regretul în mintea şi 
sufletul unui adept. Dacă este un om comun, atunci regretul are justificarea neiniţierii, 
adică vieţuirii într-un context aleator, lipsit de o regulă precisă – cea a cercetării spirituale. 
A înţelege regretul, a urmări energia sa corozivă care ne macină corpul, mintea şi sufletul, 
care ne topeşte orice relaţie şi o scufundă adânc în neîncrederea şi suspiciunea lui “ar fi 
fost mai bine altfel” înseamnă a acorda autoeducaţiei un rol cât se poate de important şi 
serios. Din nefericire, acest impas în care se află ezoterismul creşte direct proporţional cu 
numărul adepţilor. Încă de pe vremea lui Voltaire se ştia că oamenii preferă să vorbească 
despre fericire cu atât mai mult cu cât sunt mai departe de ea. 

Înţelegerea acestei zile, că se susţine pe raţiune, logică, pe obsesia preciziei, a 
perfecţiunii sau că răscoleşte trecutul din dorinţa de a găsi greşeala cea mai mare pentru a 
o repara, urmăreşte hrănirea regretului, adică a gândului care atunci când se argumentează 
sau când doreşte să-şi înţeleagă sursa afectivă a naturii sale spune “Ar fi fost mai bine 
altfel”, negându-şi întreaga sa desfăşurare şi implicit schimburile pe care le-a dezvoltat 
alături de semenii săi în tot acest răstimp. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lăsa azi preocupaţi de realitatea 
sentimentelor şi gândurilor, de a nu tânji după mai mult, mai puţin, altfel, ci de a descoperi 
mulţumirea a ceea ce avem deja. “Lumea este plină de nefericiţi care vorbesc despre 
fericire” (Voltaire) 
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Miercuri, 5 septembrie 
Miercuri  5- 9-2012  8:37    Luna(Tau) Tri [Cap] Pluto 
Miercuri  5- 9-2012  8:43    Luna(Tau) Sex [Pis] Chiron 
Miercuri  5- 9-2012 11:05 Mercury (Vir) Sex (Sco) Mars 
Miercuri  5- 9-2012 11:07    Luna(Tau) Opp (Sco) Mars 
Miercuri  5- 9-2012 11:07    Luna(Tau) Tri (Vir) Mercury 
Miercuri  5- 9-2012 21:54     Sun (Vir) Tri (Tau) Moon 

 
Regretul zilei de ieri devine, prin sextilul lui Mercur cu Marte, un catalizator, un 

element care produce reacţia, dar nu se consumă, o forţă care generează reacţii în lanţ, dar 
de a cărei existenţă nimeni nu aminteşte nimic. A doua zi de Taur (Luna în Taur) ne 
îndreaptă spre efort, spre curaj, spre a ne comporta altfel decât până acum, mai frumos, 
mai bine, mai politicos pentru că, în realitate, urmărim să obţinem un anume avantaj. 
Acest îndemn astral ne va afecta pornind de la cel mai mic şi neînsemnat gest, până la cele 
mai ample şi puternice demersuri, cele care ţin de societate, de dinamica psihosocială, de 
evoluţia rasei umane în ansamblu. Pentru că marile mişcări sociale au la baza clipiri 
aparent nesemnificative manifestate sub forma gândurilor (Mercur) sau a impulsurilor de 
moment (Marte), relaţia specială dintre cele două planete ne îndemnă să ne manifestăm 
neobişnuit, ca şi cum în gât sta să iasă o vorbă magică sau dintre degete să apară sclipiri 
magice, ca în celebrele filme pentru copii cu zâne şi vrăjitori. Acestor forţe nu li se poate 
anticipa finalitatea, nici măcar conţinutul, ci doar că, prin concursul acestor planete, 
ambele în domicilii nocturne, dezvoltă manifestări stranii ce ţin de împlinirea destinului, 
descoperirea elementului personal, a Misiunii, a traseului evolutiv. 

 În afara acestui îndemn special, sextilul dintre Mercur şi Marte este un aspect 
foarte bun pentru educaţie, studiu, pentru abilităţile manuale, pentru vindecare, pentru a 
manipula energia sau aparate sofisticate, pentru a cerceta locuri ascunse şi apoi de a 
încadra corespunzător toată bogăţia de informaţii descoperite, este un moment foarte bun 
pentru a îmbrăţişa o cale, un drum, pentru a lua decizii deosebit de grele. În afara unei 
opoziţii pe care Luna şi Marte o ridică, toate aspectele care se împlinesc azi sunt pozitive şi 
nu se întâmplă ca în alte zile când binele susţinea negativitatea careului Uranus-Pluton. 
Acum acest bine se înfiripă cu un foarte mare curaj, ca o delicată plăntuţă care îşi alege un 
destin aprig, acela de a se naşte și a crește pe înălţimile munţilor. 

Totuşi, nu trebuie să ne ridicăm aripioarele şi să considerăm că vântul ne este în 
totalitate favorabil. Suntem încă în fereastra astrală a regretului şi am putea fi tentaţi azi să 
ne alegem greşit bucuriile cu care, în viitorul apropiat, să ne umplem timpul. Am putea să 
alegem o anume fericire care să ne contrabalanseze eşecul de altădată sau să ne ofere 
sentimentul acceptării ori a înălţării aşa cum ne-am fi dorit cândva. Pentru că nu se ştie 
precis care sunt direcţiile personale, poate, cel mult, se pot distinge din linia 
predispoziţiilor temei natale, nu putem considera că această direcţie este în totalitate 
negativă. Nu putem şti dinainte ce experienţe ne-a pregătit sufletul, dar putem să alegem 
altceva: să nu uităm sub ce nimb ne-am născut, care sunt parfumurile astrale care ne vin 
de peste copaci, cât de curată ne este casa în care dorim să primim aceste daruri. Nu putem 
şti dacă toate acestea, aşa cum se prezintă ele, ar avea sau nu vreo importanţă asupra 
devenirii spirituale, dar un lucru este clar: nu vom ajunge să le folosim greșit sau să le 
desconsiderăm decât dacă vom fi constrânși să alegem urgent, adică să ne folosim judecata 
deja alterată de regretul că nu suntem şi nu am construit ceea ce ne-am fi dorit sau am fi 
meritat. 

Într-un ton aparte, delicat şi simplu, a renunţa la regret azi înseamnă a avea 
încredere în necunoscut, în ceea ce nu poate fi prevăzut de nimeni din exterior, ci doar de 
fiinţa în cauză şi doar pentru propriul său sistem de valori, pentru propriul său destin. 

Pe fundal, relaţia cu lichidele azi este uşor afectată. Se simte nevoia de apă, de 
emoţie, de lichide, de iertare, de maleabilitate, de curgere, asta înseamnă că elementul cel 
mai neplăcut care ne-ar putea tulbura este cel al durităţii, încăpăţânării, al uscăciunii. 
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Inimile împietrite vor avea o zi dureroasă, apăsătoare în care nici manifestările unor 
afecţiunii mai vechi nu le vor părăsi (cele ce ţin de sistemul circulator sau de cel osos). 

Prin urmare, ziua de 5 septembrie ne îndeamnă să ne privim propriul univers în 
faţă şi să ne jucăm propriul rol. Cei care doresc să joace în “Haine cele noi ale împăratului” 
vor privi ziua cu tristeţea şi apăsarea pe care ne-o oferă rutină, vor striga după vinovaţi şi 
nimic din ceea ce va veni spre ei acum nu va fi potrivit. Vor fi trişti, apăsaţi de greutăţi, 
suspicioşi şi când vor avea ocazia, adică atunci când cineva din jur le va arăta o oglindă, vor 
izbucni în crize de nervi, vor acuza şi ameninţa, chiar vor decide împotriva adevărului sau a 
celui care îl asistă. Vor abuza de cuvânt şi de dreptul de a-l folosi în modul cel mai 
nepotrivit cu putinţă şi prin aceasta vor dovedi puterea de care aveau nevoie pentru a se 
ridica. Aceşti oameni se vor ridica azi prin sacrificiul celorlalţi şi nu vor ţine minte că au 
fost scoşi din tristeţe, că au fost motivaţi de indivizii care şi-au împlinit un anume 
deziderat al destinului lor, adică de a întrupa, chiar şi pentru ei, fire ale destinului prin cei 
rătăciţi. 

Evident, nu vorbim aici de roluri mesianice, nici de sacrificii materiale majore, ci de 
expresii de înaltă graţie sufletească, de sublima forţă spirituală care se poate manifesta sub 
forma atitudinii, reproşului, sugestiei sau a simplei prezenţe. 

În rest, ziua ne încântă prin evenimente benefice, superioare, îndrăzneţe menite să 
ne ridice moralul şi să ne facă să credem în dragoste, prieteni, în frumos. Aceasta este, de 
fapt, şi recomandarea zilei de a oferi celor din jur atenţie, bucurie, disponibilitate, 
înţelegere şi dragoste pe măsură propriei puteri şi fără nicio aşteptare. A trăi bucuria şi 
prietenia este una din lecţiile de bază pe care cu toţii avem nevoie să o asimilăm. “Nu are 
nicio noimă să cerşeşti prietenia.” (Antoine de Saint Exupery) 

 
Joi, 6 septembrie 

Joi  6- 9-2012  2:44   Venus (Can) Sex (Tau) Lilith 
Joi  6- 9-2012 12:34   Pluto [Cap] Sex [Pis] Chiron 
Joi  6- 9-2012 12:43   Venus (Can) Tri [Sco] Node 
Joi  6- 9-2012 17:47   Venus (Can) --> Leo 

 
Dacă în zile anterioare Venus a fost un catalizator al relaţiilor complicate, căutând 

să indice elementul cel mai simplu sau mai dificil pentru a fi depăşit, azi ea îşi încheie 
periplul său în Rac şi, spre seară, va trece în Leu unde va sta până pe 3 octombrie. Aşadar, 
azi ea se va alătura Lunii negre (Lilith) şi Axei Dragonului care sunt, de asemenea, pe 
gradul anaretic, iar Pluton, atingând împreună cu Chiron primele secunde din gradul 7 al 
zodiilor Capricorn şi respectiv Peşti adaugă mesajului venusian puţină înţelepciune de care 
are atât multă nevoie în această trecere de la tragic la glorios. 

Chiar dacă Racul este un semn tragic, Venus este familiarizată cu rezonanţa sa, 
având domiciliul şi exilul în acest mod vibrator (Balanţa - domiciliul și Berbecul – exilul 
sunt zodii cardinale). Este însă mai puţin familiarizată cu responsabilitatea mare ce derivă 
din relaţia cu Axa Dragonului mai ales acum pe ultimul grad al Racului când se gândeşte 
mai curând la a recompensa sau la a plăti cu aceeaşi monedă, la a echilibra balanţa prin a 
întoarce un gest frumos său urât exact aşa cum a fost făcut cândva, decât să-şi facă planuri 
de viitor, să se gândească la consecinţe sociale. Mesajul acestei planete nu este azi însă 
împotriva demersurilor sociale sau a celor care vizează adâncimea gândirii ori a faptelor 
încărcate de responsabilitate, dar este puternic lezată de egoism şi invidie, de regrete 
adânci, ca şi cum este obligată de tot ceea ce se întâmplă în jur să-şi amintească doar ceea 
ce nu a mers bine, doar ceea ce s-a fragmentat sau a fost îndreptat împotriva propriei 
persoane. Intervenţia lui Lilith vine să lezeze puternic mesajul venusian impunând o 
distorsiune în ideea de început. Pe cuspida dintre Rac şi Leu, Venus îi ajută pe oameni să 
renunţe la negativitate şi să se apropie unii de alţii pentru a descoperi căldura contactului 
şi a se bucura de beneficiile înţelegerii. Luna neagră (Lilith), prin sextilul său cu Venus, 
sugerează că mesajele trecutului, evenimentele din ultima vreme nu trebuie abandonate 
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pur şi simplu, ci clarificate într-un flux unilateral de informaţie, adică vorbind de unul 
singur, ridicând tonul, luând decizii fără a consulta grupul de apartenenţă. Acest mod de a 
interveni în locuri nepermise face parte din trăsătura acestei săptămâni, aceea de a ne 
preocupa de ceea ce nu este esenţial sau nu se cade, de ceea ce ne depăşeşte ca amploare 
sau ca grad de înţelegere. 

Deja minciuna este un element perimat şi nimeni nu va mai dori să se complice 
căutând să explice ori să deconspire un neadevăr însă nici așa nu e bine pentru că dinamica 
astrală îi va îndrepta pe oameni spre a accepta această formă de abuz (acceptarea minciunii 
drept etalon de normalitate) ca fiind adevărul absolut. Într-un dezacord major faţă de 
predispoziţiile astrale ale zilei de ieri, ceea ce se întâmplă acum înseamnă ceea ce în popor 
de numeşte “săptămâna chioară”, adică momentul în care judecata nu mai funcţionează la 
cotele cele mai bune şi simţurile se desfăşoară libere şi la intensităţi diferite fără 
posibilitatea autocontrolului. 

Pe acest fond al nevoii de a plăti sau recompensa o faptă, fără discernământ, ceea ce 
poate avea și conotaţii pozitive, nu doar negative, relaţia de sextil pe care Pluton şi Chiron 
au ales să o împlinească azi când ambele sunt în mers retrograd va face din îndemnurile 
personale, din dorinţele lipsite de frenezie, consistenţă sau valabilitate un element 
definitoriu al perioadei, iar deciziile se vor baza pe acest lemn putrezit pentru a căuta să 
ridice mari valori și a impune o modificare substanţială a concepţiei despre lume și viaţă. 
Se vor spune vorbe mari azi, se vor face lucruri ample, graţioase, poate chiar spectaculoase 
pe acest unghi, însă fără a urmări dacă temelia acesteia este potrivită să suporte o greutate 
ideologică sau existenţială atât de mare. Prin sextilul Chiron-Pluton se caută răspunsuri pe 
probleme majore ale omenirii, se caută vindecarea unor afecţiune fizice sau sociale, se 
caută anularea lor, adică stingerea unor zone de conflict, atingerea punctului de dialog sau 
renunţarea, însă pentru o scurtă perioadă de timp - până în 5 octombrie 2012, când Saturn 
va intra în Scorpion. 

Dimensiunea comună a vieţii, pentru sectorul personal, implicarea lui Venus în cele 
două tipuri de unghiuri şi a planetei Pluton în sextilul cu Chiron, pe final de Rac, îi invită 
pe oameni să se descarce de o responsabilitate, să renunţe la sentimentele apăsătoare ce 
ţin de datorie, retribuţie, patimă, egoism şi să privească spre o împăcare cu sine, cu soarta, 
cu un apropiat. Din nefericire, acest moment doar simulează înţelegerea superioară, doar o 
evidenţiază, însă nu o desfăşoară, nici măcar în cazul celor care s-au familiarizat cu ea, nici 
măcar acolo unde ea era cunoscută ca făcând parte din temperamentul individului. Lilith, 
prin atingerea sa dizarmonică, va reuşi să creeze confuzii de termen, discontinuităţi în 
înţelegeri sau va provoca impulsuri negative ce altădată ar fi fost înghiţite de părerea prea 
bună pe care grupul o are despre un individ. Acum aceste prejudecăţi, fie ele pozitive sau 
negative, se ridică, se evaporă, se depărtează de individ şi acesta iese dezgolit în faţa 
celorlalţi. Rezervele de care ne vorbeşte Pluton, cele care sunt adevăratele acumulări, care 
îl inspiră pe om şi îl ajută să se împlinească din punct de vedere moral sau spiritual, sunt 
acum folosite la maximum. Oamenii de carton, cei care şi-au îmbrăcat o formă ce poate fi 
modelată prea uşor pentru a simula transformarea sau maturizarea, apar acum dezgoliţi şi 
se vor arăta dezorientaţi în faţa unor probleme pe care nu pot să le rezolve. Ceea ce se 
construieşte azi prin îmbinarea energiilor plutoniene şi venusiene va distruge o parte din 
miturile cu care unii sunt îmbrăcaţi. Acuzând viaţa, societatea, tot ceea ce există în jur, însă 
deloc pe ei înşişi, aceştia se tem de lucrurile evidente, de ceea ce au construit, se tem de 
minciună, adevăruri parţiale şi de ceea ce au implementat în ceilalţi. Pentru că energia 
plutoniana este pentru mulţi astrologi un mister, o necunoscută, o forţă care nu poate fi 
uşor reperată ori înţeleasă, mulţi vor avea impresia că ziua de azi reprezintă începutul unei 
vânători de vrăjitoare. 

Prin urmare, 6 septembrie este o zi de desprindere de trecut, de o formă a 
trecutului care nu a fost adaptat în conformitate cu dezideratele personale, cu idealul 
personal, ci care a fost construit conjunctural pentru a satisface anumite nevoi. În timp, 
această creaţie conjuncturală a devenit identitatea individului şi lucrând în continuare cu 
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ea au ajuns să o perceapă ca pe o trăsătură de caracter, adică să fie asimilată propriului Eu. 
Aceşti oameni au acum o zi destul de negativă la capitolul experienţe personale, tristă prin 
ansamblul ei, nu doar prin ceea ce sugerează sau indică în anumite momente. 

Deşi pe final de Rac, Venus ar putea acutiza relaţiile cu familia, cu copii, cu profesia, 
cu tot ceea ce a inspirat până acum individului încredere sau stabilitate, sentimentele vor fi 
cele care se vor tulbura foarte mult şi doar prin neputinţa de a le stabiliza se ajunge la 
conflict între generaţii sau între persoane care lucrează la departamente diferite. Dovezile 
de nepotrivire sunt false, justificările, altele decât cele de natură afectivă, sunt eronate. 
Tocmai de aceea, intenţia de a invoca acestea pentru a lămuri situaţia, ca în zilele trecute, 
prin raţiune şi logică, mai ales că au dat rezultate, este o alegere cât se poate de greşită şi 
pentru că se produce într-un moment de hiatus (trecerea unei planete de la o zodie la alta 
produce un hiatus de frontieră), adică de discontinuitate astrală, care are rolul de nod 
energetic, posibilitatea de a face o mare greşeală, prin invocarea unei scheme cunoscute şi 
verificate în timp, este foarte mare. 6 septembrie nu ne ajută să judecăm lucrurile după 
schemele raţiunii aşa cum am fost învăţaţi, ci după cum a descoperit că trebuiesc simţite, 
după cum se construiesc în chipul lor afectiv, prin emoţii, prin trăiri diafane şi sincere. 

Relaţiile dintre oameni sunt puternic marcate de sentimente şi a refuza acum 
confruntarea cu propriul mod de a fi şi simţi, a nega că anterior am simţit eronat, puternic, 
fals său sincer, doar de dragul de a acorda credibilitate unui sistem de valori axat de 
noţiuni, reguli, scheme de lucru, demonstraţii sau certitudini, înseamnă a fi împotriva 
propriei persoane. Este cunoscut faptul că zodia Rac, pentru că deţine în trăsăturile sale 
semnul înfrângerii, a regretului, prefer[ să nege un element personal, un talent, o 
exprimare a propriei fiinţe pentru că nu se poate desprinde de o anume schem[ 
comportamentală care convinge mai mult în direcţia eşecului decât în cea a exprimării de 
sine. Venus pe final de Rac, dar şi într-un sextil cu Lilith, de asemenea pe final de Taur, 
rupe tăcerea şi va căuta să facă într-o zi cât nu a făcut în ultima lună. Va începe prin a 
invoca absenţa unui confort material, a obiectului necesar, a persoanei potrivite, a 
informaţiei adecvate şi apoi se va desfăşura invocând scheme raţionale verificate în timp 
care i-au susţinut, separat, fiecare din motivele invocate. 

A fi raţional azi înseamnă a greşi invocând o schemă care nu se poate aplica acum. 
Tocmai de aceea recomandarea merge spre a ne preocupa de înfruntarea propriei 
negativităţi, a propriilor îndoieli, de a refuza valabilitatea oricărei informaţii doar pentru că 
ea este verificată pe sistemul raţional şi de a o raporta la emoţie. A apela la postul de 
gânduri este azi una dintre cele mai bune opţiuni. 

 
Vineri, 7 septembrie 

Vineri  7- 9-2012  4:11    Luna(Tau) Opp (Sco) Juno 
Vineri  7- 9-2012  6:02    Luna(Tau) Con (Tau) Lilith 
Vineri  7- 9-2012  6:36    Luna(Tau) Opp [Sco] Node 
Vineri  7- 9-2012  7:09    Luna(Tau) --> Gemini 
Vineri  7- 9-2012  8:30    Luna(Gem) Sex (Leo) Venus 
Vineri  7- 9-2012  9:56    Luna(Gem) Squ [Pis] Neptune 
Vineri  7- 9-2012 13:14     Sun (Vir) Squ (Gem) Jupiter 
Vineri  7- 9-2012 21:14    Luna(Gem) Squ [Pis] Chiron 
Vineri  7- 9-2012 22:11    Luna(Gem) Sex [Ari] Uranus 

 
Şi tocmai când am crezut că lucrurile se mai liniştesc, când am simţit sufletul 

încărcat de căldură şi determinare, prin trecerea lui Venus în Leu, azi dăm peste o altă 
năzdrăvănie, peste o altă conjunctură astrală care, parţial, s-a simţit şi ieri, dar a fost greu 
să fie delimitată de ceea ce deja se împlinea la grad perfect: careul dintre Soare şi Jupiter. 
Acest unghi ridicat între cele două domicilii ale lui Mercur, va avea de înfruntat întâi de 
toate finalul Lunii prin exaltarea sa (Taur) şi trecerea sa prin fereastra Axei Dragonului, 
deci de împlinit conjuncţia cu Lilith, opoziţia cu Junon şi conjuncţia cu NS. Intrată în 
Gemeni, chiar de dimineaţă (7:09), Luna va avea de împlinit un sextil cu Venus şi un careu 
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cu Neptun pentru ca, spre seară, să se împrietenească într-un mod neaşteptat cu Uranus şi 
să se certe discret cu Chiron. 

În tot acest tablou aproape că nici nu mai percepem că Luna îşi schimbă semnul, că 
trece de la nevoia de a avea, la cea de a şti, aproape că nu ne mai dăm seama care este 
adevăratul motiv pentru care am fost eliberaţi de o mare tensiune şi care este rostul 
uşurinţei de a comunica şi găsi soluţii când întregul cadru social pare să se fi răsturnat din 
nou. Se întâmplă des acest lucru ca Luna să acţioneze din fundal, să fie un catalizator al 
faptelor sociale, să se implice puternic în evenimente, dar să nu-şi lase amprenta în 
rezultate. 7 septembrie este o astfel de zi pentru că ea va fi dominată de complicaţiile eşecul 
zilei anterioare şi, în acelaşi timp, de presiunea pe care societatea o pune pe individ, pe 
calitatea sa, pe funcţiile pe care le deţine, pe experienţele sale, pe succesul său, pe calitatea 
pe care, la un moment dat, acesta a reprezentat-o. 

Când evenimentele sunt produce de zodia Taur ele au o componentă care durează 
mult, indiferent de astrul care le determina, iar când ele sunt produse în Gemeni, se vor 
evidenţia printr-o imensă mobilitate astfel că în finalul lor lucrurile vor arăta complet 
diferite faţă de cum erau la început sau după cum au fost stabilite în faza incipientă a 
demersului. Privind cerul acestei zile şi judecând că elementele negative vin din Taur, iar 
cele pozitive din Gemeni, prin tranzitul Lunii aplicat celor două semne, înţelegem că relaţia 
de careu dintre Soare şi Jupiter merge în direcţia atitudinilor compulsive, a refuzului de a 
evolua, schimba sau transforma ori al aceluia de a accepta o decizie ca fiind dreapta, justa, 
echitabilă. Se va încerca o cârmuire deficitară, prin apelul la un conservatorism meschin, 
marcat de regretul de a fi în această situaţie acum, de a întruchipa rostul şi statutul acesta. 
Ceea ce va dura va avea un timp de desfăşurare mai mare decât speranţă care se înfiripă 
din cele câteva contacte consumate în a doua parte a zilei. 

Pe acest fundal careul Soare-Jupiter este aducătorul unui semn de separare ale cărui 
urmări sunt de neschimbat. Erorile de decizie prin acest aspect sunt mult mai evidente 
pentru că ele se susţin pe conflict, pe o atitudine refractară, pe reticenţă, pe lipsa de 
concentrare şi iresponsabilitatea. Prin acest unghi totul devine întâi neplăcut şi după ce 
trece proba de foc a disputei se poate îndrepta spre înţelegere sau echilibru. Mulţi se vor 
dovedi lipsiţi de simţ practic în aspiraţiile lor, necuviincioşi în solicitări şi făţarnici în a-şi 
colecta informaţiile pentru împlinirea demersurilor. Tulburările de concepţie, cele care nu 
ţin de o anume relaţie cu societatea (acestea devine erori provocate de alegerea unui 
anumit mecanism care a funcţionat în trecut, dar care acum este total nepotrivit) au o 
componentă care îi face pe oameni să emită păreri despre zone sociale diferite faţă de cele 
în care trăiesc. Această expansiune se realizează pe lipsa de control, pe neputinţa de a 
accepta o înfrângere, lipsa de mobilitate sau chiar lipsa de educaţie. Toate aceste demersuri 
sociale, toate acestea descinderi sunt energii care slăbesc funcţionarea ficatului şi a 
pancreasului, care slăbesc rezistenţa organismului la acţiunea substanţelor nocive sau a 
energiilor negative ducând la acutizarea unor afecţiuni metabolice sau chiar la o 
îmbolnăvire generală. Cauza generală, aşadar, nu va fi stresul, tensiunea socială, grija zilei 
de mâine, lipsurile, ci o judecată folosită prost în a alege raţiunea în detrimentul emoţiei 
sau de a alege o emoţie refractară în detrimentul uneia constructive. 

Fiecare ştie pentru sine care sunt emoţiile refractare, care sunt persoanele vizate în 
a le prelua sau care sunt cele constructive. Mecanismul astral de azi activează în toate 
sectoarele şi duce la regrese majore ale vibraţiei personale dacă nu avem curajul de a privi 
în ochi impulsul care doare şi a-l ierta, dar şi de a căuta să dezvoltăm o înţelegere adecvată 
contextului faţă de cauza care l-a produs. Azi răul nu se scoate cu rău şi alegerile tensionate 
au nevoie întâi de acceptare, apoi de iertare pentru a se ridica spre o nouă formă. 

Soarele şi Jupiter nu devin exemple ale negativităţii, dar pot fi folosite de cei care 
activează deja într-un registru periculos pentru a invoca faptul că principalii vinovaţi sunt 
familia, anturajul, societatea sau contextul istoric în care îşi duc existenţa, nu ei înșiși, nici 
măcar atunci când dovezile îi acuză în mod clar. Scopul cunoaşterii acestor previziuni 
astrale este acela de a identifica elementul eliberator, iar azi, careul cu orbul cel mai mic 
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care se va menţine cel mai mult (mai mult decât careurile Luna-Neptun şi Luna-Chiron 
datorită vitezei mai mari de deplasare a Lunii) este cel dintre Soare şi Saturn. Dacă 
afectarea ficatului se realizează pe încăpăţânare, mânie, ură, iar a pancreasului pe 
neputinţa de a asimila experienţele vieţii, de a găsi bucuria în lucrurile şi întâmplările din 
jur, înţelegem cât de ample sunt rădăcinile dezechilibrelor pe care cele două planete le vor 
coordona azi. 

Prin urmare, ziua de 7 septembrie ne ajută să ne identificăm grijile cele care s-au 
transformat în timp în fobii, în obsesii aplicate propriilor comportamente sau 
comportamentelor celorlalţi. Azi înţelegem că boala nu este un element de dizarmonie 
aplicat de tranzitul planetelor pe bolta cerească, ci elementul de disconfort personal etalat 
drept calitate, emblemă sau atribut. Când ajungem să decidem prin aceste dovezi de 
disconfort căutând, nu să le rezolvăm, ci să le ascundem şi să considerăm că timpul le va 
şterge urma, nu facem decât să dezvoltăm un comportament negativ, să ne îndreptăm spre 
o sumă de factori ce, împletiţi cu mici îndemnuri astrale spre înţelegerea greşelilor, care, şi 
aceştea, sunt privite prin falsă înţelepciune, ajungem în postura de a dezvolta un 
comportament creator de valori false care, în loc să lucreze cu universul, prin rezonanţă, 
prin armonie, consumă din energia personală şi duc la epuizarea.  

În felul acesta, sănătatea este un beneficiu al funcţionării fiinţei în ansamblu şi prin 
procese asemenea celui indicat mai sus în formă simplificată se poate vorbi despre 
mecanisme de distrugere a acesteia. Îndemnul spre a leza sănătatea este mai mare azi 
pentru că avem de parcurs un careu între dreptate şi vitalitate, între dreptul social şi cel 
personal între calitatea de “a fi” şi beneficiul social de “a exista”. Înţelegând această 
dinamică azi, când tensiunea careului ne condiţionează să privim evenimentele ca pe nişte 
lecţii de viaţă, observăm că zalele acţiunilor proprii se transformă într-un lanţ imens care 
se pierde în negura timpului şi care ne aparţine în totalitate, cu toată suită de cauze şi 
efecte. 

De râdem sau suntem trişti, dacă glumim sau privim sever conjuncturile acestei zile, 
dacă vom fi tentaţi să ne însuşim bunurile altora sau preferăm să renunţăm la bunul 
personal fizic pentru a primi, conform promisiunii Maeştrilor, calităţi şi virtuţi spirituale, 
întregul mecanism astral curge spre a ne învăţa să trăim. Nimic din ceea ce apare aici nu 
este în totalitate rău sau în totalitate bun şi, din cele care sunt născute în puritate absolută, 
când vin în contact cu substanţa de aici, se îmbracă în hainele dualităţii şi, deci, vor avea şi 
ele înfăţişarea de cauză bună sau rea ori de efect bun sau rău. În faţa acestor patimi 
existenţiale fiecare individ are, ca semn al misiunii sale, obligaţia de a se descoperi pe sine. 
Până ajunge să-şi vadă chipul în oglindă va trebui să se desprindă de acest cocon construit 
din cauze şi efecte dincolo de care fără un efort considerabil nu va putea vedea. 

Jupiter în Gemeni nu aduce înţelepciune, dar nici Soarele în Fecioară nu poate ajuta 
individul să se apropie de discernământ. Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi 
este acea de a ne apropia de valorile şi etaloanele lansate de Marii Maeştri, de exemplele 
lor de viaţă, de bucuria cu care au traversat viaţa ca o mare înfocată şi au învins obstacolele 
pe care le-au întâlnit. Nu trebuie să uităm în general, dar mai ales azi, că aici în această 
lume “experimentăm ideea de corp, nu de spirit”. 

 
Sâmbătă, 8 septembrie 

Sambata  8- 9-2012 11:48    Luna(Gem) Squ (Vir) Mercury 
Sambata  8- 9-2012 14:12    Luna(Gem) Con (Gem) Jupiter 
Sambata  8- 9-2012 16:14     Sun (Vir) Squ (Gem) Luna(Half Moon) 
Sambata  8- 9-2012 23:42    Node [Sco] Opp (Tau) Lilith 

 
Pentru că, aşa cum am luat cunoştinţă din prezentarea generală, săptămâna aceasta 

este dinamică şi dificultatea ei nu vine din amploarea conjuncturile, ci din caracterul lor 
tendenţios, azi avem parte de conjuncţia dintre Lilith şi Coada Dragonului şi în care tot 
ceea ce poate fi mai complicat şi greşit, mai prost şi indecent va veni să ne tenteze şi să ne 
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convingă că, fie pe zona socială (conjuncţia Lilith-NS), fie în cea personală (careu Luna-
Soare) ceva trebuie să se rupă pentru ca întregul edificiul să supravieţuiască. 

Dacă judecăm după faptul că apropierea lui Lilith de Coada Dragonului s-a făcut 
lent, ceea ce se consuma azi ar fi fost aşteptat să se întâmple sau chiar programat de o 
minte diabolică pe care rezonanţa negativă a îndemnat-o spre o conjunctură atât de 
ciudată pentru a obţine maximum de efect. 

În afara acestor conjuncturi, fundalul, în această a doua zi de Gemeni (Luna în 
Gemeni), intervin un careu Luna-Mercur şi o conjuncţie Luna-Jupiter ca şi cum se 
încearcă distragerea atenţiei de la lucrurile esenţiale, de la greşelile mari, de la erorile 
majore care se împlinesc acum pentru a genera impresii eronate şi a finaliza un demers 
incomplet sau greşit căruia i-au fost create primele fire ale existenţei sale la începutul 
anului. Este adevărat că situaţia de acum, aşa cum cere ea finalizare, este diferită de cum 
era formulată la începutul anului, însă emoţiile sunt aceleaşi, gândurile şi intenţii de 
asemenea. 

Când Lilith trece prin Coada Dragonului vin spre noi erori ale trecutului, greşeli care 
au fost săvârşite în ultimele luni sau cele care au început să se contureze încă din 
septembrie 2009, când Lilith a trecut prin conjuncţia cu Capul Dragonului, iniţiindu-se un 
ciclu periculos, cel al furtului sau abuzului de putere, care avea să pună la grea încercare 
încrederea în oameni, respectul, buna cuviinţă, dar şi succesul unor demersuri ce depind 
de oameni cu un caracter puternic pe care greutăţile vieţii nu-i răstoarnă. 

Este mai puţin important cât de grav poate fi acest element şi cum ne poate doborî 
criteriile, cât este de important să identificăm acele elemente de comportament ce se 
remarcă acum, acele motivaţii pe care vom dori să le susţinem chiar dacă situaţia, 
conjunctura, demersurile nu cer aşa ceva, acele impulsuri şi chiar să mergem mai departe 
cu explorarea până la a identifica şi urmări calitatea pe care o vom deplini azi în contextul 
vieţii sociale. 

Sunt oameni pentru care interiorizarea, studiul aplicat structurilor energetice, a 
componentelor temperamentului sau caracterului nu constituie o problemă, însă pentru 
cei mai mulţi acele reacţii care nu au o justificare imediată, directă, creează confuzii şi 
tulbură conştiinţa. Aceştia, pornind de la neînţelegeri mici, ajung, printr-o rezonanţă cu cei 
care gândesc şi simt confuz ca ei, să participe la un demers social eronat sau negativ, să 
susţină prin păreri ceea ce “se cere acum”, ceea ce “are căutare acum” fără a fi deloc tentaţi 
să privească din afară situaţiei, în ansamblul ei. Detaşarea va fi, aşadar, duşmanul nr. 1, iar 
asistentul său va fi ranchiuna. 

Aceste trăsături nu ţin de modul cum astrologul mânuieşte mesajul astral, ci vin ca 
efect al suprapunerii unui aspect negativ menit să susţină eroarea de judecată, lipsa de 
consecvenţă şi de respect (Coada Dragonului) cu acel element pentru care astrologia are 
doar definiţii încărcate de negativitate (Lilith). Azi combinaţia celor două rele nu ne va 
aduce, aşa acum suntem deja obişnuiţi, ca la matematică, un element pozitiv (“minus” cu 
“minus” egal “plus”), ci va întări şi mai mult negativitatea până la limita maximă a 
intensităţii pe care o conţine individul. Nu va pune nimic în plus, dar nici nu va avea milă 
sau înţelegere. 

Nu doresc să dezvolt acest element destul de periculos şi trivial pentru că nu este 
atât de important cât de rapid şi intens se succed elementele negative, ci cât de dispuşi 
suntem să le observăm pentru a le elimina. Mulţi susţin că traseul cel mai scurt pentru a 
progresa spiritual, pentru a deveni o fiinţă echilibrată din punct de vedere moral este să 
urmăreşti dezvoltarea calităţilor, pentru că acestea au darul de a anula negativitatea. Un 
astrolog ştie însă că anumite unghiuri astrale devin dificil de folosit în această direcţie 
pentru că lansează mesaje duplicitare, nu pentru că ar fi ceva tendenţios în magnetismul 
astral, ci pentru că lucrează la o viteză de lucru, de trecere de la o noţiune la alta, de la un 
nivel la altul, în toate direcţii şi mediile sociale aşa cum omul comun nu poate lucra. Pus să 
aleagă şi, în acelaşi timp, să se răsucească la sol sau în aer, să sară pur şi simplu sau să facă 
acrobaţii prin aer, cedează repede şi pune asupra evenimentului eticheta de “rău”, 
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“malefic”, “trivial”, “tendenţios”. Deşi nu dorește sa ducă până la final demersul pentru a 
înţelege în ansamblu ceea ce a experimentat, se opreşte şi îşi va atribui rolul de cunoscător 
al procesului folosind etichetele de mai sus împreună cu explicaţiile semantice din dotare. 
La următorul maraton astral vor fi din ce în ce mai puţini voluntari care să-şi încheie 
periplul şi din ce în ce mai mulţi cunoscători într-ale eşecului. Aceşti guralivi care vorbesc 
în numele învingătorilor, în numele celor care termină cu adevărat cursa sau, în cazuri 
rare, dacă nu o termină îşi asumă eşecul, consideră că eşecul este reprezentativ pentru 
tehnică, nu pentru limitele lor de acţiune. Aceştia denaturează sensurile “dinamic”, 
“complicat”, “forţat”, “rapid”, cu cele negative gen: “rău”, “malefic”, “trivial”, “tendenţios”. 

Acum, când Lilith refuza orice compromis şi când nu mai permite laşilor să devină 
specialişti în teoria succesului, orice mişcare menită să lucreze la alt ritm, cu jocuri de rol, 
de scenă sau transferându-se dintr-un registru într-altul ar putea să ni se înfăţişeze ca o 
veritabilă lecţie de viaţă. Pentru cei care doresc să înţeleagă sau să cuprindă în înţelesuri şi 
mai mari această dimensiune a vieţii, în aceste momente unice de răscolire a întregului 
spectru al fiinţei (emoţii, gânduri, intenţii, fapte etc.), relaţia Lunii negre cu Coada 
Dragonului, pe careul dintre luminarii, înseamnă o încercare asemănătoare celor pe care 
călugării o au în posturile lor aspre sau pe care yoghinii o parcurg cu un curaj nebun în 
lungile lor perioade de izolare. Este interesant şi în acelaşi timp incitant să promovezi un 
asemenea test al vieţii, dar este important de ştiut că, după ce-l treci, după ce ajungi la 
final, nimic din tine nu va mai fi la fel cu ceea ce erai sau deţineai la începuturi. De fapt, 
acesta este şi scopul vieţii. Această înţelegere şi această rezonanţă cu forţa saltului spiritual 
face diferenţa dintre oamenii fericiţi şi cei nefericiţi, dintre fiinţele comune şi cele trezite. 

Prin urmare, ziua de 8 septembrie este o zi în care se stabilesc etaloane eronate, 
în care sunt promovaţi oameni care nu sunt vârfuri în domeniile în care sunt declaraţi 
experţi şi în care ispita devine un element atât de viu şi puternic încât am putea să spunem 
ce întreaga lume s-a răsturnat. 

Trăsăturile negative ale acestei zile nu vor scăpa de sub control, aşa cum se poate 
întâmpla pe conjuncturi asemănătoare la care participă Uranus, dar în mod sigur ceva din 
structura individuală, mânuite cu multă minuţiozitate de careul luminariilor, pot complica 
relaţiile de familie, raporturile cu autoritatea, accelerând gradul de uzură al corpului, al 
minţii şi împovărând sufletul cu experienţe care, în absenţa înţelegerii lor adecvate, nu-i 
vor fi deloc utile. 

Este important de înţeles că vibraţiile acestei zile declanşează, în marea majoritate a 
situaţiilor, conjuncturi care activau însă în fundal, și pe care până acum nimeni nu a avut 
curajul să le aducă la lumină. Punerea lor în discuţie, aducerea lor la lumină nu înseamnă 
neapărat un lucru bun, ci evidenţierea lor pentru o eliberare de condiţionări neplăcute ce 
activau fără a avea habar de ele. 

Ceea ce este important va veni din disponibilitatea spre a ne deschide faţă de 
înţelegerea acestor fenomene speciale. Se spune că un om prevenit va face faţă situaţiilor 
mult mai uşor şi mai bine decât cel care înfruntă necunoscutul cu naivitate. Tocmai de 
aceea invitaţia acestei zile este aceea de a respecta valorile bunului simţ, al echilibrului 
moral şi de a sta drept în faţa nedreptăţii pentru a înfrunta orice formă de negativitate cu 
curaj. Curajul este marele mister pe care Lilith nu-l poate cunoaşte. “Trăieşte ca un om 
curajos; iar dacă nu ai noroc, înfruntă-i loviturile cu o inimă curajoasă.” (Cicero) 

 
Duminică, 9 septembrie 

Duminica   9- 9-2012  3:13 Mercury (Vir) Squ (Gem) Jupiter 
Duminica   9- 9-2012 13:58    Luna(Gem) Tri (Lib) Saturn 
Duminica   9- 9-2012 19:48    Luna(Gem) --> Cancer 
Duminica   9- 9-2012 22:24    Luna(Can) Tri [Pis] Neptune 

 
Finalul săptămânii nu este mai puţin important decât ceea ce s-a consumat de-a 

lungul celor șapte zile. Azi Mercur şi Jupiter aduce puţină sămânţă de scandal în ceea ce s-
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a salvat, dar nu pentru a strica ceva, ci pentru a propune o nouă serie de schimbări, acestea 
mai mult de conştiinţă, de abordare, cele ce ţin de informaţie şi mai puţin de de fapte, ori 
ce planuri de viitor. 

Când Mercur şi Jupiter sunt în careu survine o neglijenţă în exprimare, o 
supraapreciere a rolului personal şi de aici până la a face greşeli lamentabile nu este decât 
un pas. Nu se poate totuşi vorbi de răutate şi nici de indiscreţie, ci mai curând de o 
neatenţie în a vedea, aprecia sau încadra, precum şi o vizibilă dificultate în a face apel la 
cunoştinţe mai vechi. În felul acesta, mulţi se vor precipita în demersurile la care participă 
şi nu vor fi interesaţi să repare nimic din ceea ce au depreciat. Ba mai mult, sunt 
necuviincioşi în ceea ce priveşte conduita, adică abordează reguli de comportare care nu 
sunt adecvate. Pentru că vorbim aici de Marte în Fecioară, mulţi vor lua în uşor situaţiile 
serioase şi importante, vor face glume nepotrivite în cele mai nepotrivite locaţii căutând să 
dea o tentă ridicolă situaţiilor şi mesajelor. 

Pe ultimul segment al zodiei Gemeni, Luna va participa la această campanie de 
denigrare pe care Mercur şi Jupiter o declanşează azi şi va căuta să aducă o undă de 
veselie, de bună dispoziţie acolo unde severitatea conjuncturilor i-a făcut pe oameni 
încordaţi şi învrăjbiţi unul faţă de celălalt. Din nefericire chiar aceste conjuncturi, pentru 
că aspectul lor pozitiv este prea slab, contribuie la deprecierea relaţiilor. Prea multă 
mişcare, prea multă agitaţie şi prea puţină eficienţă ne pune în dificultate puterea de a ne 
situa pe traseul cel mai bun dintre identificarea problemei şi soluţionarea ei. 

Dacă lipsa de coerenţă se manifestă în desfăşurarea problemei, nevoia de a evada 
din complicaţiile unei vieţi apăsătoare ne va cuprinde în a doua parte a zilei. Seara târziu, 
când Luna şi Neptun se vor întâlni într-un trigon pe semne de apă, nostalgia ne va 
cuprinde, însă în aspectul ei pozitiv şi conciliant. Nu va fi suficient pentru că acest 
sentiment corect şi folositor care ne va cuprinde spre seară ar fi fost util dimineaţa. Astfel, 
reacţiile ne vor părea întârziate, poate chiar inutile însă cel care va acţiona nu va judeca 
aşa, ci se va lăsa antrenat de ceea ce simte pentru a trece în spaţiul săptămânii următoare 
cu mulţumirea că nu a stricat chiar totul în jur, că nu a pierdut chiar toate şansele care l-au 
curtat azi. 

Dacă în segmentul personal careul dintre Mercur şi Jupiter ne aduce erori de 
judecată, defecţiuni ale unui sistem, chiar greşeli în regimul hidric, în alimentaţie, în 
modul de răspuns la un stimul, în sensul de transformare a unui mesaj pozitiv într-unul 
negativ, răstălmăcirea tendenţioasă a informaţiilor, în zona publică azi, când Mercur se 
află într-o etapă nefavorabilă a conjuncţiei sale cu Soarele (ars de Soare), aduce devieri de 
la sensul propus, pierderi de imagine şi invocarea unui moment de repaus într-un context 
în care se cere activitate. Aspectul nu este însă foarte clar conturat, mai ales că fiind zi de 
weekend, mulţi se delectează cu odihna şi tocmai de aceea nu se va pune foarte clar 
problema muncii, a efortului spre a recupera un timp pierdut, spre a devansa termene, 
spre a clarifica un aspect de ordin profesional. Mâine, pe conjuncţia Mercur-Soare în 
cazimi, acest neajuns va fi depăşit de o accelerare naturală a procesului de muncă. Abia 
marţi vom înţelege cât de important s-a dovedit sârguinţa zilei de azi, cât de bine ne-ar fi 
prins dacă acum am fi luat în considerare şi am fi depus un minim de efort, fără 
constrângerea termenului, ci de bună voie. Ceea ce acum am fi făcut liber, marţi vom face 
constrânşi, condiţionaţi de termene, de presiunea venită din exterior, a şefului, a familiei, a 
stării de sănătate. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne duce în faţa unor complicaţii nepotrivite 
pentru o zi de weekend destinată relaxării, care duc la slăbirea rezistenţei la efort prin ieşiri 
din ritm, întreruperi aparent necomplicate, pierderea interesului faţă de studiu, educaţie, 
problematizare şi îndreptarea atenţiei spre dezordine mentală, spre bârfă, incertitudine. 

În mod firesc problemele acestei zile nu vin să repare ceva din trecut, nici măcar nu-
l vor invoca, însă, spre seară, emoţiile vor oferi senzaţia că am trăit o zi nostalgică în care 
nimic nu a fost nou. Mercur în Fecioară nu susţine spontaneitatea, ci mai curând nevoia de 
stabilitate şi apoi, când aceasta este obţinută, eliberarea de tensiune şi grijă printr-o veselie 
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anormală. Până în preajma orei 19,00, când Luna va trece în Rac, vom simţi nevoia să 
râdem şi să luăm în uşor orice problemă ne iese în cale, riscând să pună în dificultate ceea 
ce până acum am salvat cu mare efort. Relaţiile profesionale sunt puternic lezate, tipurile 
de colaborare care implică apelul la un bagaj de cunoştinţe, gen prieteni care se ajuta sau 
se susţin prin calitatea pe care o au într-o instituţie, aplicarea unor noţiuni dobândite prin 
stagii de formare într-un cadru intim îi pune pe cei în cauză în situaţia de a depăşi o limită 
a convieţuirii, de a impune o informaţie cu aceeaşi autoritate care în zona ei de origine, fără 
să se mai ţină seama de faptul că situaţia de acum şi contextul sunt diferite. Toată această 
relaţie care trece peste clasicul transfer de informaţii sau de barieră pe care secretul 
profesional o presupune aduce mai multă tensiune în relaţiile personale decât e cazul. 
Mulţi vor fi acuzaţi că aduc acasă problemele de la serviciu, alţii că îşi transferă la serviciu 
tensiunile din familie şi nimeni nu va încerca nici măcar puţin să înţeleagă procesul care se 
desfăşoară acum. 

Careul dintre Mercur şi Jupiter, cu Mercur ars de Soare (într-o conjuncţie mai mare 
de jumătate de grad) slăbeşte abilitatea de a explica, justifica, demonstra sau prezenta 
coerent o informaţie. Profesia sau statutul social, imaginea publică, prin această întunecare 
a minţii în momentul în care i se cere acesteia viteză de reacţie, isteţime, poate reprezenta 
cel mai penibil moment al săptămânii. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne respecta azi limitele pe care 
societatea, cu bune şi cu rele, o reprezintă. A amesteca problemele, încercând ca, prin asta, 
să combatem plictiseala, durerile fizice, disconfortul provocat de o prezenţă dezagreabilă 
are asupra propriei fiinţe un efect de bumerang. 

 
 
 

Săptămâna 17 - 23 septembrie 2012 

 
 

Săptămâna 17-23 septembrie ne aduce ca principal eveniment împlinirea celui de al 
doilea careu Uranus-Pluton (miercuri). Neptun, prin careurile pe care le împlineşte cu 
Junon (marţi) şi Lilith (vineri), tulbură orice tip de asociere şi ne pregăteşte pentru a 
accepta, înţelege şi asimila îndemnul spre schimbarea, ajustarea, recalibrarea trăsăturilor 
de caracter şi acceptarea ideii că modificările sociale, cele ce ţin de statut, renume, achiziţii, 
progres se sprijină acum pe o decizie personală alimentată de necesitatea de a vedea altfel, 
cu mai multă detaşare, ceea ce am construit până acum. 

În rest, unghiurile planetare se consumă într-un registru comun, aşa cum o fac 
anual: intrarea lui Mercur în Balanţă (luni), revenirea lui Pluton la mersul direct (marţi) 
opoziţia şi careul pe care le împlinește Mercur cu Uranus și respectiv Pluton, sextilul 
Venus-Jupiter, sextilul Soare-NN (vineri), intrarea Soarelui în Balanţă (sâmbătă). 

În ciuda aparenţelor, punctul culminant al săptămânii nu va fi cel din ziua de 
miercuri, când Uranus şi Pluton își împlinesc al doilea careu, ci în ziua de vineri, când se 
împlinesc 9 aspecte, dintre care doar patru sunt cu Luna. Maniera în care vom privi această 
zi ne va oferi posibilitatea de a alege corect şi eficient traseul efectiv pe care dorim să 
mergem până la finalul anului. Nu se va pune problema deciziilor sociale, altele decât cele 
cu care suntem deja obişnuiţi, deoarece careul Uranus-Pluton are, în limita orbului, o 
acţiune continuă până în 2016 și toate evenimentele sunt legate de la o lună la alta, ci se va 
pune problema nuanţării acestora, raportării lor la o grilă de reguli care ne facilitează ceea 
ce ezoteriștii numesc Salt. Ridicarea nivelului de conştiinţă, în acest stadiu, nu implică 
atingerea iluminării şi nici expansiunea câmpului conştiinţei spre lumi foarte rafinate ori 
imaculate, ci are ca principala consecinţă echilibrarea Eului şi desprinderea de creaţiile 
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minţii false, a obiceiurilor susţinute pe egoism, invidie, minciună, răutate, deci de pregătire 
a fiinţei pentru contactul cu nedefinitul care ne vine din păturile superioare ale astralului și 
care se va consuma gradat până la finalul lui 2012. Multe dintre acestea sunt depozitate pe 
structura informaţională a fiinţei şi activează în fundal, împiedicând uşurinţa remodelării, 
ridicării spre un nivel superior de manifestare. Conjuncturile din această săptămână, 
prezentat separată pe zile, în funcţie de momentul maxim când acţionează, ne ajută să 
recunoaştem uşor ipostazele personale sau sociale când am lucrat împotriva luminii 
interioare şi să reuşim prin conștientizare şi, evident, alegere, decizie, hotărâre, să ne 
desprindem de consecinţele acestora. 

Deşi pentru cei care nu au mai lucrat până acum cu aceste noţiuni abordarea ar 
putea să pară abstractă, după primul pas, după primul contact cu elementele practice ale 
magnetismului astral, se va putea observa cât de simplu sunt legate elementele, cât de uşor 
se rezolvă tensiunile şi frământările şi cât de mult timp eliberăm prin inactivarea acestora. 

În rest, săptămâna are de împlinit elementele saturate ale consecinţelor abuzului de 
putere care, de la începutul anului, este practicat sistematic, dar şi de a face faţă unor 
severe deviaţii de la cale. În absenţa ascultării, a înţelegerii şi a disponibilităţii pentru a 
corecta, evenimentele tind să se desfăşoare în acelaşi ton dizarmonic, însă cu intensitatea 
cerută de schimbare. În felul acesta, devenim victimele propriilor ambiţii şi despre asta ne 
vom da seama spre finalul anului 2012. 

Avertismentul care se impune pe marginea acestor vibraţii astrale este acela de a lua 
în considerare modificarea cadrului general al emoţiilor în direcţia pozitivării lor, dar nu 
prin apelarea la mijloace false de expresie, ci prin desprinderea de ceea ce ne obligă să ne 
comportăm aşa. Sinceritatea eliberează mintea de tensiunea pe care şi-a creat-o singură şi, 
în linişte, ne vor învălui toate cele bune pe care, aşa cum vom vedea din aspectele analizate 
de-a lungul acestei săptămâni, le vom primi din pătura superioară a astralului sau poate 
chiar de dincolo de ea, acolo unde, cu actualele mijloace de predicţie, nu putem ajunge. 
Acest paradox de a şti că se va întâmpla ceva, dar de a nu putea indica prin mijloace 
specifice astrologiei care este adâncimea dinamicii astrale reprezintă, din nou, un element 
pozitiv, acela care dovedeşte că astrologia lucrează în mod deschis cu alte ştiinţe ezoterice 
pentru perfecţionarea sistemului energetic, pentru regăsire de sine şi evoluţie. 

Să privim cu maximă seriozitate această săptămână şi să nu luăm în uşor ceea ce 
vine spre noi sperând că timpul le va rezolva, pentru că exact timpul ne lipseşte şi una din 
componentele magnifice ale acestor îmbinări complexe este chiar recuperarea timpului, a 
energiei sale, a puterii pe care am abandonat-o în evenimentele rămase prizoniere în 
trecut. 

 
 
Luni, 17 septembrie 

Luni 17- 9-2012  2:21 Mercury (Vir) --> Libra 
Luni 17- 9-2012  3:32    Luna(Lib) Squ [Cap] Pluto 
Luni 17- 9-2012  3:41    Luna(Lib) Opp [Ari] Uranus 
Luni 17- 9-2012 10:09 Mercury (Lib) Tri (Gem) Lilith 
Luni 17- 9-2012 11:38    Luna(Lib) Sex (Leo) Venus 
Luni 17- 9-2012 15:30 Mercury (Lib) Sex (Sag) Juno 
Luni 17- 9-2012 18:26    Luna(Lib) Tri (Gem) Jupiter 

 
Trecerea lui Mercur în Balanţă este semnul că mintea omului se întoarce spre 

echilibru, spre buna conduită, spre armonie şi înţelegere. Oamenii par să se înţeleagă mai 
bine şi nu pentru că se simt constrânşi să-şi corecteze comportamentul, ci pentru că 
vibraţia astrală conduce spre aşa ceva. Totuşi, intrarea lui Mercur în Balanţă de anul acesta 
este una problematică. Ea se produce cu ascendentul momentului în Leu şi pe unghiuri 
comune ale celorlalte planete, dar dispuse în combinaţii stranii care mobilizează în 
direcţiile cele mai neaşteptate. 
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În primul rând, relaţia lui Mercur din Balanţă cu Lilith din Gemeni înseamnă 
asociere pentru o fraudă, pentru a construi o minciună, pentru a anula o constrângere ori 
pentru a demonstra o formă de libertate pe care nu am manifestat-o până acum. Lupta 
dintre bine şi rău, prin acest trigon, devine o joacă lipsită de seriozitate, iar faptele care 
sunt generate de acestea adâncesc iresponsabilitatea, greşeala şi lipsa de seriozitate. 
Greşeala nu este neapărat un lucru rău, cel puţin prin aceste relaţii de acum ea se poate 
ridica într-un mănunchi de cauze şi efecte care să nu fie neapărat negativ ceea ce produce, 
însă în mod sigur se va manifesta ca o păcăleală ale cărei consecinţe vor fi vizibile abia spre 
finalul anului 2012. Până atunci vom convieţui bine cu greşeala, cu compromisul, cu 
incertitudinea sau chiar cu intenţiile rele. Pentru că în Balanţă, Mercur stimulează 
memoria fiindcă acţionează asupra structurii afective, calitatea evenimentelor, direcţia 
spre care se îndreaptă şi tipurile de persoane care intervin în această ecuaţie vor fi mult 
mai uşor de remarcat decât conţinutul informaţional al unei situaţii. Sub pretextul că 
selecţia se face prin a evidenţia elementul cel mai important, până pe 5 octombrie, când 
Mercur trece în Scorpion, împreună cu Saturn, aprecierea anturajului va trece printr-o 
derivă, printr-o delăsare ca şi cum ne permitem o relaxare, o destindere. 

De partea cealaltă, sextilul cu Junon ne face să credem că tot ceea ce este important 
vine spre noi cu o mare uşurinţă, că nu este suficient să facem eforturi pentru a atinge 
informaţia, pentru a ne construi relaţii solide, ci ele vin spre noi cu o mare uşurinţă, cu tot 
cu elementele auxiliare necesare şi, evident, cu manualul de utilizare. Totul este ascuns în 
spatele convenienţelor, a zâmbetelor largi, a manierelor delicate, a comunicării într-un 
limbaj rafinat, elegant sau superior. Cei care înclină spre a gândi şi judeca lumea prin 
trăsăturile ei negative vor trăi un adevărat moment de surprindere. Această armonie, 
această reglare a relaţiilor, acea apropiere de schema standard a relaţiilor îi sperie. În 
realitate, se atinge azi etalonul standard pe care avem nevoie să-l manifestăm în 
următoarele săptămâni. Mercur, fiind în postura de a media, nu doar opoziţia lui Lilith cu 
Junon, dar şi tendinţa Nodurilor, pune mult credit pe educaţie, interacţiune, solicitarea 
ajutorului, a susţinerii, prin a lansa invitaţii menite să-i pună pe oameni la lucru de bună 
voie, cu zâmbetul aferent şi cu toată disponibilitatea de care sunt în stare. Acesta este un 
etalon firesc, normal, pe care tot timpul l-am avut în preajmă, în jur, ascuns printre 
amintiri, dar pe care nu l-am folosit. A lipsit sincronizarea, lipsa de motivaţie sau 
acurateţea ideilor. Acum regulile nu mai sunt privite ca interdicţii, ca obstacole în calea 
libertăţii de exprimare, ci ca adevărate instrumente de coordonare. 

Va fi neplăcută nesiguranţa pe care elementele surpriză le vor impune, însă ele se 
vor manifesta mai mult începând de mâine. Azi, când Mercur se află la limita maximă a 
opoziţiei cu Uranus, vom considera că aceste variabile ne scad randamentul, ne frânează 
puţin, dar cu puţină determinare se poate depăşi acest neajuns. 

Prin urmare, debutul acestei săptămâni ne îndeamnă spre a acţiona într-un 
registru nou, spre a ne dezvolta abilităţile de comunicare, de mediere în aşa fel încât 
lucrurile să pară simple, uşor de gestionat, de folosit ori de transferat. Calitatea acestor 
direcţii va sta însă în consecinţe. Modul în care Mercur mediază acum, prin aceste trăsături 
pozitive, tendinţa Nodurilor şi relaţia de opoziţie dintre Junon (asociere) şi Lilith (tentaţie) 
reprezintă un suflu nou, un nou început, o nouă dezvoltare sau o extindere într-un nou 
sector. Totul se produce cu acurateţe fără să fie însă şi uşor de înţeles sau de integrat. 
Finalul anului va avea un rol edificator în privinţa evenimentelor de acum. Atunci vom 
înţelege de ce am fost îndrumaţi în această direcţie, de ce am fost judecaţi, evaluaţi sau 
consiliaţi în modul acesta. 

Totuşi, este important să înţelegem că nu tot ceea ce este uşor, este şi bun, corect 
sau de preferat, că nu toate elementele noi trebuie apreciate după simplitatea cu care se 
manifestă, ci după consecinţele lor. Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este 
aceea de a ne apropia de oameni cu gândul că eficienţa faptei este mai importantă decât 
fapta în sine, că rezultatele finale sunt edificatoare pentru calitatea umană a celui care 
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uzează de ele. Bucuria, dacă nu ne duce azi spre simplitate, spre finalul anului, va cere un 
preţ prea mare. 

 
Marţi, 18 septembrie 

Marti 18- 9-2012  4:03 Neptune [Pis] Squ (Sag) Juno 
Marti 18- 9-2012  8:06   Pluto (Cap) S/D 
Marti 18- 9-2012 14:29    Luna(Lib) Con (Lib) Saturn 
Marti 18- 9-2012 17:45    Luna(Lib) --> Scorpio 
Marti 18- 9-2012 19:32    Luna(Sco) Tri [Pis] Neptune 

 
Împlinirea careului dintre Neptun şi Junon de acum se produce cu Pluton static. 

Acest lucru stimulează atenţia pe problemele personale, corelaţiile care se fac între 
evenimentele sociale şi modul de răspuns, baza de date pe care o folosim în conjuncturi, 
grupele de informaţii pe care le folosim pentru a ne pune în valoare sau pur şi simplu 
pentru a ne exprima. 

Pe ultimul sector al zodiei Balanţă, Luna ne îndeamnă să ne conştientizăm şi să ne 
înţelegem fricile legate de singurătate, sărăcie, urât, diform, imoral, agresiv. Această 
dispunere se încadrează foarte bine în trăsătura generală a săptămânii, aceea care 
generează evenimente pe termen lung. Ceea ce se naşte acum, ceea ce apare acum ca 
eveniment nou, ca element într-un anumit cadru social produce efecte care se vor consuma 
spre finalul anului 2012 şi care se vor lega de o suită de alte întâmplări care ne vor învălui 
tot anului 2013. 

Oamenii, atunci când nu sunt informaţi, când nu ştiu totul despre subiectul care îi 
preocupă, se tem, iar pentru a-şi tempera această frică inventează, îşi reconstruiesc 
informaţiile şi se apropie de ele cu convingerea că sunt reale. Uitând că se hrănesc zilnic cu 
iluzii, că se otrăvesc în primul rând cu frică şi apoi cu aşa-numitul antidot al fricii 
(îndrăzneala) oamenii își dezmembrează şi apoi reasamblează viaţa cu o mare uşurinţă, 
consumând cea mai mare parte din energii pentru a se ascunde de adevăr. Careul dintre 
Junon şi Neptun ne încurajează să ne ascundem de adevăr, să-l reconstruim, să-i punem 
straie noi, să ne adâncim în această preocupare cu convingerea că reparăm ceva important, 
că distrugând de fapt dezvelim o informaţie, un adevăr. În realitate, greutatea neînţelegerii, 
a neacceptării ne ţine captivi într-o manifestare eronată a minţii sau chiar în mintea falsă, 
cu ideile în care am crezut şi cu convingerile de care nu dorim să scăpăm. 

Relaţia dintre Eul fals şi cel adevărat se va desfăşura în acelaşi mod cum se 
desfăşoară relaţia dintre mintea adevărată şi cea falsă, adică într-un raport de dominare ce 
are ca scop anularea adversarului sau transformarea sa într-un sclav. Relaţia dintre 
adevărat şi fals, dintre cuvântul real şi cel imaginat, într-un cadru intim, nu poate genera 
atât de multe probleme ca atunci când se manifestă în zona publică. Răstălmăcirea 
adevărului sau exprimarea sa incompletă va ridica mari semne de întrebare, va duce la 
adâncirea minţii în regret, făcând-o să se apropie mai mult de valorile trecutului, cele care 
nu mai pot fi schimbate, decât să se preocupe de construirea unui viitor corect şi simplu. 

Junon şi Neptun au mai fost în careu în mai 2012, cu Neptun în Peşti, asta 
înseamnă că problemele pe care dorim să le ascundem acum sunt noi, fragede, nu au 
trăinicie şi nici nu par atât de periculoase dacă sunt lăsate libere. Dramele sufletului, cele 
existenţiale, care ne fac să ne luăm în serios atât de tare şi să nu ne trăim viaţa cu pasiune 
şi dedicaţie, doresc azi să iasă la lumină. Prin aceste drame refuzăm să ne iertăm pe noi 
înşine pentru ceea ce nu ne-a ieşit din calcule, pentru ceea ce nu am reuşit să împlinim, 
pentru refuzul celorlalţi, pentru insucces şi stagnam în aspiraţii care să ne alimenteze şi 
mai mult părerea de rău. Acest cerc vicios este azi alimentat de nevoia de a face lucruri 
mari, cu toate că nu dispunem de materialul necesar. Tragem cu ochiul la ceea ce li s-a 
întâmplat celorlalţi care au reuşit şi nu luăm în calcul că azi nu mai dispunem de şansa 
care ne-a învăluit ieri, care ne-a impulsionat şi ne-a ajutat să ne apropiem atât de simplu 
unii faţă de alţii. În absenţa unei înţelegeri adecvate semnul progresului, prin raportare, va 
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fi din start sortit eşecului şi, din orgoliu, mulţi vor prefera să mimeze victoria, reuşita, 
succesul, ridicarea ori progresul. Este lesne de observat cât de uşor se ajunge de aici la 
regret, cât de uşor ne hrănim mintea cu exemple de neputinţă şi cât de uşor ne 
transformăm pe noi în înşine în victime. 

Timpul nu ne este prieten, deşi ceea ce vom face va fi încărcat de valoarea sa, însă 
nu pentru binele individului, ci spre mustrarea lui. Peste puţin timp Saturn va trece în 
Scorpion, părăsindu-şi ritmul agale prin care măsoară timpul şi aduce greutate gândirii în 
schimburile de idei şi impresii ce apar în perioada asta. Prin ceea ce se întâmplă acum, 
vom înţelege că finalul anului va aduce din această săptămână evenimentele deja 
combinate cu cele din mai 2012, când Junon şi Neptun s-au întâlnit în careu, scotând în 
evidenţă acele elemente negative spre a le confirma şi a inventa sau reinventa din nou 
regretele, adică acele păreri de rău care ne conving că lumea nu poate fi schimbată, că 
eşecul este veşnic. 

Ceea ce vine spre noi acum, oricât de clar ni se arată, să nu fie un motiv de 
întristare. A şti ce vine, a intui calitatea unui eveniment înseamnă în acelaşi timp a primi 
ajutorul necesar depăşirii lui. În acest stadiu suntem invitaţi să înţelegem, să încadrăm 
corect, să separăm grâul de neghină. 

Spre seară, când Luna va trece în Scorpion (cădere) regulile devin rigide, iar inserţia 
lor, preferată de cei care aleg să nu gândească liber, care se consumă calculând, nu trăind, 
se lipesc de frica de a spune ceea ce gândesc şi care apoi continuă rememorând această 
constrângere şi regretând la nesfârşit lipsa de iniţiativă. În acest context, Luna trimite spre 
Neptun un trigon, deci sunt şanse să înţelegem corect situaţia, însă nu va fi putere. Pentru 
că suntem sub razele directe ale careului Uranus-Pluton, care se va împlini mâine pentru a 
doua oară anul acesta, regretele, rememorările negative care ne cuprind azi vor avea ecouri 
sociale importante pentru că vom fi tentaţi să ne asociem cu oameni de aceeaşi factură şi 
nu pentru a ne clarifica, ci pentru a ne convinge de realitatea a ceea ce trăim, de vreme ce 
nu suntem singuri. 

Prin urmare, ziua de 18 septembrie ne accelerează viteza de lucru şi ne pune în 
faţa unor situaţii pe care, până acum, le-am privit greşit, le-am analizat şi interpretat prin 
prisma regretelor. Pornind de la elemente personale, de la situaţii intime, fie sub forma 
unor impresii sau chiar sub forma unor aprecieri expuse în intimitate, calitatea a ceea ce 
facem azi va fi ușor alterată de subiectivism. Când comparăm, de fapt alegem varianta care 
ne convine acum. Or acest “acum” este un element care trebuie rezolvat, nu promovat, nu 
dus pe mai departe. Când nu se va ţine cont de acest lucru, evenimentele vor fi gestionate 
prost şi se vor proiecta în viitor cu tot arsenalul din dotare, nu foarte departe, ci spre 
finalul anului 2012. 

Din tot acest mecanism ne vom alege cu o plăcere de a răscoli prin amintiri sau de a 
invoca atitudinii ori ipostaze din trecut când raporturile cu ceilalţi erau marcante, 
încărcate de forţă, de succes şi tărie de caracter. Pentru că e vorba despre un careu ridicat 
cu Neptun, nu ne va prea ieşi această manevră, dar ne va plăcea să ne risipim în speranţe şi 
iluzii, în acest decor ireal chiar şi atunci când ştim clar că este un balon de săpun. În felul 
acesta, pentru cel care caută să-şi trăiască viaţa cu seriozitate, ziua se prezintă ca un 
instrument de autocunoaştere. Vede ceea ce nu este bun după ipostaza spre care se simte 
cel mai puternic atras şi nu se va pierde în detalii penibile, ci va căuta să le înţeleagă apoi 
să le rezolve cu atât mai tare cu cât acestea se dovedesc mai insistente. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne petrece ziua în post de gânduri şi 
de a ne îndrepta mintea spre ceea ce ne bucură, spre ceea ce ne încântă pentru a ridica 
vibraţia din jur şi a ne proteja de căderea spre care ne poate duce un mic regret. 
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Miercuri, 19 septembrie 
 Miercuri 19- 9-2012  4:20    Luna(Sco) Tri [Pis] Chiron 
Miercuri 19- 9-2012  5:15    Luna(Sco) Sex (Cap) Pluto 
Miercuri 19- 9-2012  8:59  Uranus [Ari] Squ (Cap) Pluto 
Miercuri 19- 9-2012 17:29    Luna(Sco) Squ (Leo) Venus 
Miercuri 19- 9-2012 23:33    Luna(Sco) Con (Sco) Mars 

 
Am ajuns şi la a doua împlinire a careului dintre Uranus şi Pluton, a doua 

confruntare a celor două forţe agresive, care produc, şi separat, dar şi împreună, mari 
modificări în conştiinţa individuală. Dacă, în zona publică, acest careu conduce seria de 
evenimente spre a răsturna o situaţie, spre a o împlini şi a o promova într-un cadru rigid 
care nu ar fi indicat prin niciun semnal că ar putea să se construiască în felul acesta, în 
zona vieţii personale, careul Uranus-Pluton aduce din nou la lumina plăcerea de a construi 
situaţii periculoase sau de a participa la cele pe care alţii le fac. Nu se poate vorbi despre o 
manifestare specială în această zi, pentru că acest careu, până în 2016, se afla în limita 
toleranţei, însă se poate observa o particularizare prin unghiurile pe care Luna le 
împlineşte acum şi prin faptul că tranzitează domiciliul lui Pluton (Scorpion). Activitatea 
comună va suferi deci o întoarcere din drum, o răsturnare, o oprire sau o accelerare, adică 
o modificare a stării ei de fapt. Situaţiile noi, cele care au fost programate acum, care se 
ridică la orizont prin caracterul lor inopinat, devin azi factori de stres, de nemulţumiri, 
instrumente pe care oamenii le folosesc unii împotriva celorlalţi. Acest mod de acţiune, 
tocmai pentru că este indicat de careul celor doi, activ până în 2016, nu este deloc o 
noutate. Motivele confruntărilor de asemenea nu sunt noi, ci azi, mai exact în perioada 
aceasta, apare o reeditare a ceea ce s-a consumat în iunie 2012 şi modul de răspuns la 
problemele de acum va avea un ecou asupra lunilor mai şi noiembrie ale anului următor. 
Pentru omul comun pare greu de crezut că întâmplările dintr-o singură zi să se regăsească 
în felul acesta, ca un arc peste timp, în două luni ale anului 2013, dar pentru un pasionat de 
ezoterism, nu. El ştie că viaţa este presărată de astfel de ipostaze decisive şi că nu doar 
evenimentele dintr-o zi, ci chiar o decizie de o clipă poate răsturna întreaga existenţă şi să 
o plaseze într-un con de umbră din care să nu mai iasă niciodată. 

Cadrul social al acestei zile este adâncit în păcat, în vină, iar consecinţele acestor 
acţiuni necuviincioase au darul de a pune individul, cu întregul său univers interior, într-
un con de umbră. Faptele greşite sunt cele pe care le vom prefera şi nu vom fi deloc tentaţi 
să depunem eforturile necesare pentru a ne echilibra. Totul va merge din etapă în etapă, 
până în momentul în care individul se identifică în ansamblul său cu fapta negativă pe care 
o face. În mod firesc, imaginea sa este afectată şi întregul anturaj îl consideră drept un 
adevărat reprezentant al faptei pe care a săvârşit-o. În felul acesta, devenim exponenţi ai 
trecutului, ai vieţilor anterioare, ai dezideratelor de grup şi urmaşii unor dinamici sociale 
la care am aderat conjunctural şi de care nu mai scăpăm. Eliberarea de condiţionările 
acestea se face prin efort major, prin desprindere de tabiet, obicei, prin evitarea 
elementului cunoscut chiar a impresiilor pe care le aveam despre situaţii ori persoane. 
Acest îndemn astral complică foarte mult lucrurile pentru că desprinderea totală este 
extrem de greu de făcut şi, în egală măsură, amestecarea ataşamentului cu nonatașamentul 
poate da naştere unor confuzii referitoare la situaţii, obiecte, funcţionarea unor mecanisme 
sociale sau la perspectiva lor în timp. Când balanţa înclină în favoarea 
nonataășsamentului, careul Uranus-Pluton aduce combustie, creşte temperatura în zona 
conflictului sau, în cadrul vieţii personale, temperatura la propriul, ori tensiunea arterială. 
Calitatea de fiinţă muritoare are şi un avantaj, acela că în procesul de desprindere de 
trecut, de calitatea pe care am putea-o reprezenta la un moment dat, poate surveni 
transmutarea şi sublimarea într-un alt stadiu. Asta implică evoluţie, or evoluţia naturală, 
fără un motiv, fără o informaţie şi existenţa unui stadiu inferior, cum este cel pe care-l 
parcurgem noi acum, nu prea sunt compatibile fără a fi raportate la un scop, la o menire. 
În felul acesta, Axa Dragonului, cea care a intrat de curând pe Taur-Scorpion, accentuează 
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calitatea lui Pluton, că guvernator al Scorpionului, şi da conjuncturii o altă expresie decât 
s-a întâmplat la careul anterior, din iunie 2012, când Axa Dragonului era pe Gemeni-
Săgetător. Nu ne va mai interesa caracterul justiţiar al aparenţei sociale, dinamica acidă a 
mişcării maselor, ci descoperirea unei resurse, identificarea mijlocului prin care informaţia 
să circule, să ridice expresia creatorului său la un nivel superior celui de acum. Faptul că 
azi consecinţele acţiunilor, adică identificarea individului cu calitatea faptelor sale, nu este 
un element bun, dar că, la nivel global, îndemnul constituie mijlocul prin care se caută 
detensionarea relaţiilor, în sensul că toată lumea să fie împăcată şi mulţumită, constituie 
un mare paradox, cel al extremelor, una din trăsăturile definitorii ale lui 2012. 

Privind întregul context al perioadei prin ceea ce se consuma acum înţelegem că în 
cel mai fericit caz presiunea astrală ne va permite să sublimăm regretul în nostalgie şi să 
convieţuim cu ea o perioadă, poate chiar până la finalul anului 2012. 

Trigonul Luna-Chiron şi sextilul Luna-Pluton aduce o înţelegere imediată a ceea ce 
se întâmplă acum, însă careul Luna-Venus şi conjuncţia Lunii cu Marte, din a doua parte a 
zilei, ne indică faptul că într-un cadru mai mare, în spaţii largi oamenii se dovedesc 
incapabili să-şi gestioneze mecanismele vieţii. 

În ciuda aparenţelor, multe îngheaţă azi, se opresc din desfăşurare, nu mai cer 
urgentare şi nici nu dau semne că în viitorul apropiat se vor mişca. Ceva toxic îi cuprinde şi 
nu se pot curăţa, iar elementul corodează într-o libertate absolută învelişul şi se îndreaptă 
ameninţător spre interior. Înţelegem din toate acestea că vom fi motivaţi să ne căutăm 
identităţi noi, prin regrete sau nostalgii, şi în acelaşi timp să ne lăsăm în voia unor mişcări 
sociale care să ne păcălească sau să ne promită că în viitor, la finalul anului 2012 sau în 
lunile mai şi noiembrie ale lui 2013, ne vom păstra identitatea, numele, statutul, funcţia, 
direcţia. 

Prin urmare, 19 septembrie ne va invada cu mult mister şi ne va facilita contactul 
cu forţele cele mai puternice şi mai mari în care propria viaţă este integrată. Acest contact 
îi poate speria pe unii sau le poate incita imaginaţi altora. A schimba locul de muncă, 
cercul de prieteni, calitatea unei lucrări, mediul de afaceri, a modifica ora de trezire, 
programul de lucru sau de somn constituie momentul în care individul pune piciorul pe 
graniţa. El poate reveni sau îşi poate anunţa trecerea identificându-se cu motivul care îl 
determină să facă trecerea. Unii, mai leneşi, se sperie în faţa acestei treceri şi pentru că 
deviza acestei zile este mişcarea, oprirea, în cazul acestora este nevoie de o justificare 
solidă. În felul acesta, ajung să bată cîmpii, să fabuleze, să inventeze duşmani şi situaţii 
care să le motiveze stagnarea ori întoarcerea la un stadiu inferior. În realitate, 
evenimentele zile sunt judecate în funcţie de mişcare, de cât de ample sunt gesturile, cât de 
categorice şi cât de corozive se vor dovedi opririle. 

Într-un registru personal, cel al vieţii intime, contactul cu vibraţia acestei zile îi 
întoarce pe oameni în trecut, la nostalgia lunilor de vară, la ceea ce s-a-ntâmplat cu ani în 
urmă sau la perioade marcante din istorie. De fapt şi aceasta tot o stagnare înseamnă, dar 
este una mai uşor de acceptat şi mai plăcută. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a evita orice formă de oprire. 19 
septembrie este o zi dinamică, de efort susţinut, de determinare, de explorare şi orice pas 
înapoi este menit să anuleze efortul pe care l-am făcut pentru a ajunge acolo. 
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Joi, 20 septembrie 
Joi 20- 9-2012 16:10     Sun (Vir) Sex (Sco) Moon 
Joi 20- 9-2012 17:55    Luna(Sco) Con [Sco] Node 
Joi 20- 9-2012 19:33    Luna(Sco) --> Sagittarius 
Joi 20- 9-2012 21:10    Luna(Sag) Opp (Gem) Lilith 
Joi 20- 9-2012 21:17    Luna(Sag) Squ [Pis] Neptune 
Joi 20- 9-2012 22:33    Luna(Sag) Con (Sag) Juno 

 
Pe ultimul segment al zodiei Scorpion, Luna are de împlinit sextilul cu Soarele şi 

conjuncţia cu Capul Dragonului, iniţiind un nou ciclu draconitic. Până în preajma orei 
17:55, când Luna va trece prin Nodul său de Nord, experimentăm ceva din direcţiile zilei 
anterioare, de răscolire a sufletului, a minţii, a gândirii, de aducerea a fiinţei în punctul în 
care vede greşeala şi se impune să o corecteze. Cea mai mare parte a zilei vom trăi cu ideea 
de separare, de schismă, de segmentare şi nu vom reuşi să ne implicăm în acţiuni de 
amploare pentru că vom avea impresia că ceva mai mare, mai important, mai profund stă 
să se întâmplă, se află în preajmă şi la un semn se declanşează şi trebuie să ne găsească 
pregătiţi. 

Pe acest ultim sector al zodiei Scorpion, oamenii vor fi încordaţi, uşori temători în 
faţa schimbării şi nemulţumiţi de ceea ce fac, de ceea ce au făcut şi de ceea ce vine spre ei. 
Cu fiecare pas descoperă însă că se înşeală, că din multitudinea de acţiuni spre care au 
posibilitatea să se îndrepte mintea selectează ceea ce se dovedeşte a fi cel mai neplăcut şi 
greşit. Fenomenul, invocat adesea aici ca fiind o selecţie negativă a evenimentelor, revine 
din nou în centrul atenţiei prin remuşcare. Fiind în Scorpion, Luna nu ne va încuraja să ne 
exprimăm, să punem la dispoziţia celorlalţi ceea ce ne nemulţumeşte şi, fiind închiși toată 
ziua, vom gândi că avem un secret, o ţintă, o relaţie ascunsă, un plan din care va sări 
norocul şi care ne va elibera de tensiune şi grijă. 

Tot acest efort, toată această contracţie ni se va înfăţişa ca o ultimă etapă într-un 
demers public însă ea nu va fi. Când Luna şi Capul Dragonului se întâlnesc, acesta încă se 
află pe gradul anaretic, pe ultimul segment al acestuia, ceea ce poate sugera, datorită 
cuspidei, ideea de final, că intensitatea neplăcerii, a stresului atinge punctul final. În 
realitate, acestea trec într-o nouă zona a complicaţiilor de natură socială, aducând 
probleme de conştiinţă, de alegere dificilă între bine şi rău, de acceptare a unei unui sfat, a 
îndrumării, de atingere a unui moment de inspiraţie corectă, adevărată, nu creată de 
mintea falsă. Totul devine, în următoarele aproximativ 30 de zile, o luptă cu informaţia, cu 
veridicitatea ei, cu stabilitatea emoţională sau sufletească. 

Trecând în Săgetător, Luna ne invită la un alt mod de a gândi şi simţi, punându-ne 
doar în faţa a ceea ce trebuie urgent rezolvat, ca şi cum nimic nu mai există în afara 
acesteia. Va fi nevoie de o puternică motivaţie pentru a ieşi dintr-o zonă de conflict, de a ne 
întoarce la starea de linişte, de înţelegere, de calm, de confort sufletesc, de bucurie 
interioară, pentru că nu doar opoziţia Lunii cu Lilith ne atrage într-o zonă periculoasă, 
tulburătoare, ci şi careul cu Neptun, cel care ne convinge că îngrijorările sunt reale şi 
perspectiva lor este una permanentă. Apar azi ceva întârzieri în reacţii şi multe dintre 
neplăcerile care ne vin de aici vor fi mai curând organice. Că apar lovituri, că scăpăm din 
mâini obiecte, că le pierdem în zone aglomerate, că le uitam în tren, în autobuz, în metrou, 
în magazin sau că le rătăcim prin minte, putem spune că aspectul benefic al zilei sta în 
această desprindere întâmplătoare de obiectul care subjuga mintea. Aceasta, însă, nu va fi 
o problemă pentru că mintea, dacă nu este educată să se desprindă prin impuls propriu îşi 
va căută un alt instrument, o altă cârja de care să se sprijine. 

Prin urmare, traversăm azi un interval de efort. Pe mulţi acest efort îi încântă, îi 
consuma, îi mulţumeşte pentru că le aduce motivaţia necesară pentru a se ridica din 
plictiseală sau pur şi simplu le oferă garantul că ceva nou li se întâmplă. Deja nu mai 
contează dacă noutatea ar putea fi plătită scump, dacă schimbarea în sine nu reprezintă un 
progres, ci mai curând o reinventarierea a problemelor, într-un cadru personal, intim. 
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Calitate acestei zile va sta însă în uşurinţa cu care vom conştientiza că ne îndreptăm 
spre ceea ce ne produce suferinţă. Mintea alege după un pattern negativ şi ne constrânge să 
credem cu convingere că aceasta este realitatea. Acesta este cadrul inferior în care 
acţionează acum careul Luna-Neptun şi opoziţia Luna-Lilith. Elementul superior, ce 
survine din aportul suplimentar de energie care emană din Axa Dragonului, ne spune că 
dincolo de această conştientizare mai există ceva. Omul care a greşit nu trebuie să rămână 
veşnic încorsetat în această vină, ci se poate transforma într-o încercare pentru cel faţă de 
care a greşit încurajându-l să-şi cultive iertarea. Evident, exemplele se pot extinde şi în alte 
registre, dar iertarea pare să fie starea sufletească de care vom fugi cu o mare insistenţă. 
Azi vom avea energie pentru a ne implica în tot felul de acţiuni inutile, însă atunci când 
trebuie să facem ceva util, bun, corect, pozitiv intervine obstacolul, iar obstacolul este ceea 
ce trebuie să ne preocupe pentru că din depăşirea lui ne vin beneficii substanţiale. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a alege azi să acţionăm în registrul 
curajului, al iniţiativei, dar nu pentru a face demonstraţii de forţă, ci pentru a ne elibera de 
constrângerile inferioare, pentru a gândi liber de imaginea sau încărcătură emoţională a 
obiectului ori a persoanei cu care interacţionăm. Dincolo de tot ceea ce vedem şi 
recunoaştem în câmpul vizual există ceva mult mai adânc, mult mai profund şi care ar 
putea avea pentru noi realizări mult mai mari şi mai importante decât sperăm să obţinem 
de la aceleaşi elemente vechi, uzate şi ruginite. 

 
Vineri, 21 septembrie 

Vineri 21- 9-2012  1:22 Mercury (Lib) Opp [Ari] Uranus 
Vineri 21- 9-2012  2:20 Mercury (Lib) Squ (Cap) Pluto 
Vineri 21- 9-2012  6:08    Luna(Sag) Squ [Pis] Chiron 
Vineri 21- 9-2012  6:44   Venus (Leo) Sex (Gem) Jupiter 
Vineri 21- 9-2012  7:05    Luna(Sag) Tri [Ari] Uranus 
Vineri 21- 9-2012  7:53    Luna(Sag) Sex (Lib) Mercury 
Vineri 21- 9-2012 10:19 Neptune [Pis] Squ (Gem) Lilith 
Vineri 21- 9-2012 16:31     Sun (Vir) Sex [Sco] Node 
Vineri 21- 9-2012 22:40    Luna(Sag) Opp (Gem) Jupiter 

 
Până în 2016, momentul în care Mercur trece pe axa Berbec-Balanţă, reprezintă 

ipostaza în care comunicarea, abilitatea de a înţelege mesajele scrise ori cele vorbite, 
schimbul de impresii, puterea de a valorifica prin scris, citit, printr-o preschimbare în bani 
sau alte valori circulante calitatea unui obiect, a unei stări sufleteşti sau a unei idei, au de 
înfruntat o mare încercare, cea a reformulării, a exerciţiului într-un alt registru 
informaţional, a sintezei şi a inversării calităţilor, în sensul că elementul personal va trebui 
exprimat în mod colectiv şi invers. Acesta este momentul în care Mercur se va afla într-o 
relaţie de subordonare cu careul Uranus-Pluton, ca şi cum mesajul mercurian este ghidat, 
condus de o intensă reformulare care vine din partea maleficilor Uranus şi Pluton. 

Azi, Mercur se va afla în careu cu Pluton şi în opoziţie cu Uranus, adică în raport de 
constrângere personală cu Pluton şi de obstrucţiune socială cu Uranus. Asta înseamnă că 
libertatea de expresie este condusă, ghidată, canalizată după reguli care îi sunt străine 
individului şi, poate, şi prin mijloace noi, prin înfăţişări, prin chipuri noi sau novatoare 
prin caracterul lor inopinat. 

Oricum am încerca să privim situaţia, există un stres care va lucra bine cu neputinţa 
de a înfăptui schimbarea, modificarea, trecerea sau acceptarea unei situaţii noi, ce a fost 
impusă ca necesitate de drept. Că asta înseamnă a executa un ordin, a da curs unei 
solicitări venită din partea unei persoane pe care nu o putem refuza sau că ne întâlnim în 
sfârşit cu executorul judecătoresc, amploarea evenimentelor va lăsa un gol care nu se va 
manifesta azi în totala să funcţiune, ci care va lucra asupra fiinţei, o va eroda, o va încerca 
treptat până în luna mai 2013 când cei doi malefici se vor întâlni din nou. Ceea ce va 
constitui elementul cel mai important al acestei zile şi, implicit, al acestei săptămâni, este 
încercarea de a construi ceea ce se erodează cel mai uşor, ceea ce este supus cel mai repede 
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trecerii timpului, uzurii, suspiciunii sau neîncrederii. Fie că ne preocupăm de dinamica 
socială, de tipurile de relaţii, de a administrare a unui fond afectiv de grup, de 
reinventarierea sau descoperirea de noi mijloace de comunicare şi relaţionare sau ne lăsăm 
antrenaţi în demersuri sociale care au ca finalitate noi acumulări, reaşezarea fondurilor 
proprii pe alte baze, aspectul coroziv al raporturilor astrale ne pune în faţa pierderilor. Nu 
este nimic rău că, din când în când, să ne mai desprindem de ceea ce ne-a hrănit 
ataşamentul şi posesivitatea, indiferent că o facem benevol sau că suntem obligaţi, însă 
este important să ştim că orice desprindere costă, doare sau poate complica relaţia cu sine 
ori cu semenii care se situează pe devizele minţii false cele ce ţin de comoditate, lipsă de 
perspectivă, dramă, incertitudine, frică. 

Toate acestea primesc însă binecuvântarea unui aspect care, după o explozie, după o 
pierdere, după un şoc, o nemulţumire sau o perioadă marcată de apăsare, ne readuce 
zâmbetul pe buze: sextilul beneficilor Venus şi Jupiter. Acest unghi aduce redescoperirea 
prieteniei, înţelegerii şi în același timp acceptare desprinderii, acceptarea reintegrării, a 
ideilor noi, a recomandărilor, chiar a toleranţei sau a iertării. Deşi, poate, pe alte 
combinaţii astrale sextilul Venus-Jupiter ar fi însemnat mai curând autoindulgenţă, azi pe 
o adâncire în necesitatea de a face un salt, de a schimba, de a lăsa în urmă o greutate, de a 
soluţiona o problemă personală, nu poate fi vorba despre așa ceva pentru că sunt prea 
multe probleme legate de obiecte sau fiinţe pentru a ne îndrepta atenţia spre propria fiinţă 
în felul acesta. 

Pe ideea „una caldă, una rece”, careul pe care Lilith îl împlineşte azi cu Neptun, şi 
care se formează de câteva zile bune, are de asemenea un efect atenuat asupra individului 
aducând intensitate controlată evenimentelor care cer urgentare. „Mă enervează, dar are 
ceva bun care-mi place”, „Iert, dar nu uit” sunt doar câteva din expresiile prin care ne vom 
ghida pe zona publică şi care lasă să se vadă coexistenţa unor forţe contrare, a 
extremităţilor, a binelui cu răul pentru o elevare sau o ridicare a nivelului spre o zonă 
neutră, cea în care soluţia să fie descoperită de suflet şi integrată în virtutea legilor care vor 
fi atunci, în viitor, dar care să nu poată fi acum, în acest stadiu, indicată de vreun unghi. 
Aceasta înseamnă a fi în întuneric şi a te desprinde de el, a merge pe sub pământ printr-un 
labirint care pare să nu te ducă nicăieri, dar prin folosirea unor mijloace superioare 
instrumentelor comune să ajungem la lumină şi să înţelegem că nimic din ceea ce era 
integrat în cotloanele labirintului nu ne-ar fi putut ajuta să facem acest pas. 

Este complicat de explicat prin instrumente astrologice cum reacţionează pătura 
superioară a vibraţiei astrale la stimuli care vin de dincolo de ea. La fel este dificil de 
integrat într-o prezentare ce vizează anticiparea evenimentelor ceva care prin însăşi 
mesajul planetelor nu poate fi localizat în timpul şi spaţiul astral, decât că va exista şi se va 
manifesta doar dacă individul îşi va îndeplini, în relaţia cu sine, condiţia 
nonatasșmentului. 

Totuşi, în ziua paradoxului, interpretul astral trebuie să spună, trebuie să atragă 
atenţia asupra direcţiei spre care se îndreaptă acest magnetism şi, mai ales, care este 
calitatea lui. Pluton, din capul locului, devine astrul cu cea mai puternică influenţă. Fiind 
prin definiţie planeta nonatașamentului, ne aduce pe final de tranzit al Soarelui prin 
Fecioara contactul cu lumina, cu calităţi pe care să nu le recunoaştem din prima clipă, cu 
abilităţi despre care nu am crezut niciodată că ne-ar putea fi atribuite, cu puteri care să ne 
inspire calm, linişte, pace. Toate acestea sunt elemente predispuse de pătura superioară a 
vibraţiilor astrale, de nivelul cel mai înalt, de stratul de lumină a magnetismului astral de 
care uzează cel care îndeplineşte anumite condiţii. În absenţa îndeplinirii acestor condiţii, 
şansa, norocul, cel care ia azi chipul sextilului Venus-Jupiter, se scurge pe noi ca apa pe o 
piatră golaşă, doar ne atinge şi doar vom trăi sentimentul că am fost martorii unui 
eveniment special, am înţeles ceva important, dar nu vom putea să pătrundem sensul 
acestora şi nici să le integrăm în propria existenţă pentru a produce la rândul lor efecte 
benefice. 
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Sextilul Soare-Capul Dragonului ne indică faptul că acest moment este important 
pentru expresia personală, că această clipă de iluminare, această ipostază în care se 
deschid cerurile cere îndeplinirea unei condiţii, aceea de a fi de acord cu desprindere de 
ataşament şi frică. Cu toţii observăm că ataşamentul şi frica sunt două elemente care ne 
produc suferinţă, însă în ciuda acestei conștientizări nu preferăm desprinderea, nu dorim 
abandonarea lor pentru a descoperi care este expresia cea mai înaltă a sufletului. Curajul 
de a ne modela reprezintă garantul că am putea să beneficiem de ceea ce este pozitiv şi 
sublim în această zi. 

În absenţa îndeplinirii acestei condiţii, ziua va fi marcată de evidenţierea legăturilor 
complicate, de retrăirea unor ipostaze penibile, de asocierea cu indivizi care trăiesc aceeaşi 
confuzie, aceeaşi nemulţumire sau durere şi, prin aceasta rezonanţă, să ni se mai 
domolească din tristeţe. 

Prin urmare, ziua de 21 septembrie aduce într-un mănunchi elemente de 
dinamică ezoterică, dar şi reconfigurarea unor trăsături de caracter în combinaţii extrem 
de variate şi ample. Cei care sunt obişnuiţi să urmărească fenomenul astral, care se 
preocupă de viaţă şi în aspectul ei metafizic, nu doar materialist, vor vedea peste tot 
semne, avertismente, vor primi mesaje, recomandări, sfaturi toate cu titlu gratuit şi toate 
pentru a înţelege care este calitatea mediului în care s-au integrat şi care sunt greutăţile pe 
care trebuie să le lase pentru a se ridica în văzduh, pentru a fi mai uşori în gândire, mai 
simpli în simţire şi mai profunzime în atingere.  

De partea cealaltă, sufletele care nu doresc să schimbe nimic şi care își trăiesc viaţa 
în absenţa vreunei preocupări ce ţine de lumina sufletească, ba chiar ai putea spune că prin 
ceea ce fac luptă împotriva luminii spirituale cu cât aceasta încearcă mai tare să se facă 
remarcată, au parte de o zi plină de semnale negative. Că este vorba despre acutizarea unor 
afecţiuni de natură fizică sau că sunt opriţi în a se manifesta într-un anumit fel, că li se 
refuză o idee, o intervenţie, un gest, un obiect, o donaţie, o ofertă, esenţa acestor 
întâmplări se află dincolo de adâncimea ideilor sau raţionament de ordin materialist. 
Destinul le cere şi lor la fel de direct şi de urgent eliberarea de o povară, însă ei preferă să 
schimbe nonatașamentul cu trocul, şantajul emoţional sau viclenia. Acestea constituie 
obstacole în exprimarea corectă şi, evident, în atingerea succesului. 

21 septembrie, chiar dacă aduce două aspecte extrem de bune (sextilul Venus-
Jupiter şi sextilul Soarelui cu Capul Dragonului) succesul este condiţionat. Tocmai de 
aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a ne oferi azi privilegiul de a fi mai 
buni şi mai liniştiţi, de a trece cu seninătate peste orice incident, oricât de logic sau de bine 
argumentat ar fi. Dintre toate zilele acestei săptămâni, 21 septembrie este o zi sacră. 

 
Sâmbătă, 22 septembrie 

Sambata 22- 9-2012  0:00    Luna(Sag) Tri (Leo) Venus 
Sambata 22- 9-2012 17:48     Sun (Vir) --> Libra (Autumnal Equinox) 
Sambata 22- 9-2012 19:45    Luna(Sag) Sex (Lib) Saturn 
Sambata 22- 9-2012 22:20    Luna(Sag) --> Capricorn 
Sambata 22- 9-2012 22:40     Sun (Lib) Squ (Cap) Luna(Half Moon) 

 
Echinocţiul de toamnă se produce anul acesta în fereastra Primului Pătrar, însă 

împlinirea sa la grad perfect se consuma când cele două luminarii sunt deja intrate în 
semnele următoare, Soarele în Balanţă, iar Luna în Capricorn. Trecând în Balanţă, de fapt 
trece în fereastra opoziţiei cu Uranus şi al careului cu Pluton, planeta cu care Luna face o 
conjuncţie chiar mâine. În felul acesta, aceste două zile ale săptămânii se unesc într-o 
structură nouă ca şi cum sunt purtătoarele aceluiaşi mesaj ce se întinde de-a lungul a 48 de 
ore. 

Trecerea Soarelui în Balanţă este un element de trecere de la materialism la spirit, 
de la gândirea sprijinită pe reguli, axiome şi teoreme, la cea care se bazează pe secvenţele 
relaţionale, care apreciază raporturile dintre oameni după tipuri de reacţii, moduri de 
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răspuns sau intensitatea sentimentelor. În Balanţă, Soarele devine lipsit de argument, de 
expresie personală, ci doar mijlocul prin care se manifestă noţiunile, frumosul, 
rafinamentul şi armonia căutând să se exprime chiar şi acolo unde materialul de bază nu 
permite modelarea. A fi în zodia Balanţă înseamnă a cere universului o construcţie 
frumoasă, un corp bine proporţionat, o gândire liniştită, lipsită de orgolii adânci, atinsă de 
o detaşare aproape de metafizic. Asta înseamnă că sufletul care cere este, la rândul său, 
înzestrat cu un simţ social special, cu uşurinţă de a relaţiona şi de a modifica vibraţia unui 
grup, de a impune echidistanţă şi de a obţine prin asta o dinamică pozitivă. 

Acum, când Soarele intră în Balanţă de fapt intră într-o cetate aflate în asediu, adică 
intră în fereastra careului dintre Uranus şi Pluton, construind cu acestea un careu în T 
cardinal, cu Pluton focar, ce-şi are punctul reflex (soluţia) în Rac, domiciliul Lunii. Magia 
acestor dispuneri astrale concură la ridicare nivelului de gândire, la apelul făcut spre 
înţelegere şi de a înălţa un edificiu prin efort şi munca în echipă. În egală măsură, atenţia 
este îndreptată spre drame sentimentale, spre nemulţumire, spre a invoca pretexte pentru 
a critica sau a face apel la un sfat bun, concret, dar de a nu pune nimic în practică. 

Înainte de a fi în conjuncţie cu Pluton, Luna va trece prin sextilele cu Saturn şi 
Neptun, devenind planetă focar al triunghiului minor împlinit cu cei doi. Ceea ce vine spre 
noi azi este diferit faţă de ceea ce s-a consumat ieri. Se va face, la fel, apel la conduită şi la 
exemple corecte de practică, însă integrarea lor va fi dintr-o perspectivă mult mai mare şi 
mai adâncă, dispusă mai mult spre înţelegere şi efort, spre a trece cu vederea anumite 
greşeli, dar de a refuza un comportament ce ar putea să se dezvolte prin cultivarea 
acestora. 

Pentru că Soarele în continuare mediază tendinţa Nodurilor, căutându-se soluţii şi 
înţelegeri practice, explozia de neastâmpăr, apelul la evenimente negative, istorii vechi, 
critici nejustificate, comportamente aberante, dezvoltate din lipsă de control sau orgolii 
nemăsurate, au azi o justificare existenţială. „Nu mai pot trăi cu această persoană în 
preajmă”, „Mi-am pierdut complet răbdare”, „Nu mai tolerez aşa ceva” sunt doar câteva 
din expresiile care ne vin spre a justifica deciziile categorice pe care suntem tentaţi să le 
luăm. Judecând după faptul că Soarele trece în Balanţă, nu vom fi chiar aşa siguri pe 
decizii, tocmai de aceea până la punerea ei în practică vom consulta şi alte persoane, ne 
vom raporta şi la alte exemple şi vom căuta să ne însuşim câte ceva din experienţa celor 
care au mai trecut prin situaţii similare. Vom încerca, dar dacă această componentă este 
prea mult încărcată de emoţii, prea siropoasă, prea afectivă, renunţăm şi alegem în orb sau 
nu alegem nimic. 

Ipostaza în care deciziile, atât de importante azi, sunt ignorate mută centrul de 
interes pe Saturn, pe gândire, pe rezervă, interiorizare, pe melancolie şi aduce decizia într-
o altă unitate de timp. Azi va părea că nu se decide, dar, de fapt, există timp, nu ne grăbeşte 
nimeni dacă ne raportăm la un alt interval, unul mai mare, mai cuprinzător, mai generos. 

Prin urmare, 22 septembrie prin trecerea Soarelui în Balanţă ne aduce o 
desprindere de obsesia sarcinilor, a regulilor şi a acumulărilor, pentru a îmbrăţişa un mod 
mult mai relaxat de a trăi sau de a privi o anumită problemă. Prin Balanţă, totul are un alt 
rit, unul diferit de ceea ce a fost până cum, la polul celălalt, dar unul adaptat stilului de 
lucru, modului de a gândi, vitezei de reacţie. 

În general, acest tip de intervenţie este unul plăcut, superior din punct de vedere 
calitativ, chiar şi atunci când oboseşte prin indiferenţă sau oscilaţie. Azi înţelegem că ideea 
este prima etapă a deciziei şi că a consulta anturajul pentru un fapt pe care anturajul în 
sine, după decizie, îl asimilează, denotă respect, şi echilibru. Nu vorbim aici despre cei 
născuţi în zodia Balanţă, ci despre vibraţiile acestei zodii. În cazul lor, intervin elementele 
karmice care nu conţin numai calităţi, ci şi defecte care duc spre această zodie. Pentru 
astrologia previzională, Balanţa este semnul unor deschideri, a identificării elementelor de 
şansă şi succes acolo unde toată lumea a căuta şi nu a găsit nimic, dar nu prin detaliu sau 
efort, ci prin detaşare de context. Mulţi vor descoperi azi şi mâine că stau pe o bogăţie 
imensă, dar pentru asta va trebui să se detaşeze de ceea ce s-au construit, să devine 
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martorii propriului edificiu, nu susţinătorul, şi atunci vor reuşi să se uite sub tălpi pentru a 
vedea comoara. 

Ceea ce vine spre noi azi ne îndeamnă spre a ne uita în locurile pe care le evităm, 
spre a nu ne mai teme din prima clipă de ceea ce nu cunoaştem, de a nu mai fi atât de 
agresivi sau reticenţi la nou, la ceea ce ne poate modifica starea minţii. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a ne rezerva ziua 
pentru observaţie. Fiţi martorii propriilor existenţe! 

 
Duminică, 23 septembrie 

Duminica  23- 9-2012  0:01    Luna(Cap) Sex [Pis] Neptune 
Duminica  23- 9-2012  9:02    Luna(Cap) Sex [Pis] Chiron 
Duminica  23- 9-2012 10:01    Luna(Cap) Squ [Ari] Uranus 
Duminica  23- 9-2012 10:18    Luna(Cap) Con (Cap) Pluto 
Duminica  23- 9-2012 18:01    Luna(Cap) Squ (Lib) Mercury 

 
Finalul săptămânii ne aduce o grupare de cinci aspecte pe care Luna le împlineşte cu 

Neptun şi Chiron (sextile), Uranus şi Mercur (careuri) şi cu Pluton (conjuncţie). Într-un 
mod deloc surprinzător pentru un astrolog, dinamica astrală a acestei zile ne conduce pe 
un drum al amăgirii. Relaţiile de natură profesională au acum o componentă stridentă, una 
care ne constrânge arealul de selecţie şi ne mobilizează să dăm curs acelor direcţii care nu 
duc la niciun rezultat. În final, ultima verigă din lanţ poartă întreaga responsabilitate. 

De partea cealaltă, relaţia de sextil a Lunii în exil cu Neptun în domiciliu ne 
încurajează spre cercetare. Nevoia de a simţi, de a face pe plac, de a reduce calitatea muncii 
doar pentru că stadiul acesta în care se află nu este potrivit ne motivează să căutăm veriga 
slabă din tot acest demers şi să o reparăm. În felul acesta, unii vor deveni căutătorii 
adevărului ceilalţi elementele care opresc împlinirea acestui demers şi este lesne de 
observat că se pierde timp preţios deviind de la ceea ce ar trebui cu adevărat să înfăptuim. 
Rolul pe care-l îndeplinim, acela de cercetător sau de victimă, prin prisma propriilor 
argumente este perfect adevărat şi nu ne permite ca, în timpul derulării evenimentelor, să 
putem interveni cu un factor de autoreglare, să înţelegem că am greşit şi să putem corecta. 
Sunt multe elemente care, coroborate, ar coroda voinţa, încrederea în sine şi modul cum 
este gestionată vitalitatea. Aşa că, o dată ales rolul este dus până la capăt. Nici spre seară 
nu vom reuşi să ne reglăm conturile, ba mai mult după careul Lunii cu Mercur intrăm în 
aplicaţia trigonului Soare-Lilith şi nimic nu ne va mai putea convinge de duritatea 
mesajului, de greşeală sau abuz de putere. 

Trecând prin conjuncţia cu Pluton, Luna trece de fapt prin fereastra careului 
Uranus-Pluton dând evenimentelor mici o tentă majoră, imensă, colosală. În felul acesta, 
un simplu strănut nu rămâne în familie, ci se transmite pe linie profesională în 
descendenţă, până la ultima verigă. 

Dacă în privinţa conduitei nu prea putem face nimic, noile vibraţii, cele ale zodiei 
Balanţă, ne invită azi la a ne însuşi calitatea de martor. Acum, de acest lucru, nu este 
vinovat Pluton, ci Saturn pentru că parcurge ultima combinaţie cu Soare în Balanţă din 
acest ciclu. Se pare că această ultimă ieşire la rampă reprezintă o analiză aplicată propriei 
vieţi. Ne întoarcem spre sine cu gândul de a ne corecta ceva din comportament, pentru a ne 
studia o trăsătură de caracter şi pentru a ne descoperi care sunt acele calităţi care trebuiesc 
exploatate pentru a deveni mai eficienţi. Dintre toate, greutatea cea mare o reprezintă 
elementul care ne constrânge cel mai mult azi: anturajul. Prin Saturn, pe final de tranzit 
prin exaltare, anturajul reprezintă un profesor excelent, nu prin a produce modelarea sub 
solicitările acestuia, ci prin constrângerile acestuia în direcţia explorării limitelor. Ceea ce 
obligă și care ar putea veni din anturaj, prin Saturn, nu reprezintă decât o limită personală 
pe care ne-o observăm doar când presiunea exteriorului o exercită asupra interiorului. 

Azi, când Luna trece prin conjuncţia cu Pluton şi când aceasta este în mare parte 
acaparată de trasarea direcţiilor grupurilor mari de oameni, naţiunilor, Saturn devine 
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bunicul care are grijă de nepoţel cât părinţii sunt la serviciu sau plecaţi în delegaţie. În tot 
acest timp, chiar dacă diferenţele de vârstă sunt semnificative înţelepciunea bătrânului şi 
inocenţa copilului reuşesc să facă o combinaţie excelentă. La fel, acum, cei care reuşesc să 
se desprindă de importanţa de sine, de sentimentul că, având ieşire la mari zone, 
comunicând cu un număr mare de oameni şi reușind să transmită un mesaj în bloc cu efort 
minim şi cu maximum de rezultat, sunt neapărat şi eficienţi. Rezumatul ultimilor trei ani 
reprezintă acum cel mai puternic îndemn spre a alege o anume cale, un anume traseu spre 
a face, aşa cum ezoteriștii spun, Saltul. 

Prin acestea, astrologia anunţă schimbări majore în sfera conştiinţei însă sufletele 
comode, leneşe sau cele care refuză conştient să-şi asume răspunderea pentru acţiunile lor 
se vor strădui să stea deoparte de această relansare spirituală. Acestora, Saturn, în ultimii 
trei ani nu le-a fost prieten şi în aceste momente rememorarea spre care ne îndeamnă va fi 
oarecum dureroasă pentru ei şi în loc să-şi amintească ce au câştigat, cum au învins 
obstacole grele ori complicate, preferă să-şi retrăiască eşecurile cele mai mari, să se 
gândească la ceea ce au pierdut. Aceasta îi va acapara atât de mult încât nu vor vedea că nu 
toţi sunt marcaţi de drame, nemulţumiri şi eşecuri şi vor aprecia că viaţa este din ce în ce 
mai grea şi că este imposibil să trăieşti cu asemenea probleme sau responsabilităţi. Prin 
argumentele lor şi raportând la ceea ce trăiesc totul are o justificare, însă micile elemente 
de subiectivitate care s-au interpus de-a lungul timpului printre demersuri cele care le-au 
justificat tensiunea, nervii, drama, atunci când sunt scoase din ecuaţie rezultatul, întregul 
cadru social sau conjunctura în sine capătă o altă înfăţişare. Realitatea, construită de 
impresii, justificări, mici erori de gândire sau minciuni pe care până şi persoana în cauză a 
ajuns să le creadă justifică acum dramele şi îi obliga să lucreze în autonomie, să se separe 
de grup, să uite uşor, să regrete intens şi să privească cu suspiciune orice intervenţie 
asupra anturajului. Că este mai intensă sau mai voalată, această influenţă a lui Saturn, ca 
semn de analiza pe care îl face la fiecare doi ani şi jumătate când iese dintr-un semn poate 
complica acum orice inserţie socială, pentru că se suprapune peste careul Uranus-Pluton, 
un unghi agresiv la care el nu participă. Fiind implicat în trigonul cu Neptun, Saturn va 
lucra acum asupra a ceea ce nu a fost real în relaţii, asupra a ceea ce am întreţinut prin 
minciună şi egoism. Deocamdată nu va interveni prin a schimba, ci doar prin a inventaria. 

Prin urmare, finalul de săptămâna ne găseşte în postura de a face un mare efort 
de înţelegere, de conştientizare, de eliberare dintr-un prizonierat. Mintea, gândirea în 
general, mai exact adâncimea impresiilor pe care ni le formăm azi, au un efect coroziv 
asupra acelor relaţii care s-au susţinut pe eroare de gândire, pe minciună, pe compromis. 
Sextilele şi trigoanele Lunii şi, implicit, conjuncţia ei cu Pluton, ni se va înfăţişa azi ca şi 
cum suntem în postura de a îndeplini sarcini suplimentare, de a da curs unei solicitări care 
cere consum interior, fie şi numai ca intenţie, ca propunere, ca strategie pe care să o 
aplicăm în următoarele săptămâni, până pe 5 octombrie când Saturn va intra în Balanţă. 

Lipsa timpului pentru activităţile obişnuite, pentru tabieturi este un semn că 
acţiunea lui Saturn este deja în desfăşurare şi pentru a fi în consonanţă cu îndemnul său 
este indicat să dăm dovadă de maleabilitate, de indulgenţă, de respect faţă de ceea ce vine 
spre noi, chiar dacă se va dovedi într-o totală disonanţă faţă de ceea ce gândim sau facem, 
faţă de ceea ce ne defineşte. 

Această interacţiune, prin tipul de invitaţie pe care îl lansează, reprezintă, în primul 
rând semnul că dacă omul se schimbă anturajul, modul de răspuns al acestuia, adică 
feedback-ul, va fi altul, iar efortul de a continua un demers va fi în direcţia în care 
acţionează forţele astrale, nu împotriva lor. În felul acesta, consumul interior va fi mult mai 
redus. Pentru aceasta nu este nevoie decât de respect şi acceptare, de a smulge din 
adâncimile gândirii argumentele refuzului, a regretului, a respingerii, a urii şi a aştepta că 
universul să ne insufle adevăratul sentiment pe care prezentul îl cere. 

Având în faţă acest mecanism astral, recomandarea nu este alta decât aceea de a ne 
aminti că suntem exploratori şi că aceasta implică, în primul rând, deschidere faţă de nou, 
nu întâmpinarea noului cu prejudecăţile trecutului. Calitatea gândului va fi azi urmărită 
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după modul cum reacţionează anturajul. Deşi mulţi ar putea considera acesta un joc, poate 
chiar unul periculos ori lipsit de vreo relevanţă, ar trebui sa le fie suficient că energia 
astrală ne pătrunde pe toţi şi dacă vom fi în stare să acceptăm că schimbarea modului de 
reacţie şi al celui de a gândi duc la modificări în structurile sociale, atunci în mod sigur 
structurile sociale, lucrând pe acelaşi principiu al rezonanţei, vor acţiona în consecinţă. 

 
 

Săptămâna 24 - 30 septembrie 2012 

 
 

Săptămâna 24 – 30 septembrie 2012 continuă dinamica a ceea ce a preluat din 
săptămâna anterioară, particularizându-l pe noi sectoare de viaţă, pe noi demersuri, 
pasiuni sau direcţii. Fiecare dintre cele şapte zile pe care le-am abordat aici sunt încărcate 
de o componentă aparte a careului în T pe semne cardinale pe care maleficii Uranus şi 
Pluton îl construiesc la finalul săptămânii cu luminariile. Începând de luni şi până vineri, 
inclusiv, intenţiile, aspiraţiile se vor desfăşura într-un cadru continuu lăsând impresia unui 
crescendo, a unei intensităţi care sporește, pe un anumit segment, de la o zi la alta şi a unei 
neputinţe care devine din ce în ce mai evidentă cu cât ne apropie mai mult de weekend. 

Dacă primele două zile ne încurajează să dăm curs invitaţiilor, să privim tentaţiile 
cu o seriozitate aparte, să dăm curs ideii de acţiune şi să ne implicăm în multe din 
evenimente pentru a ne demonstra că putem, ştim, înţelegem şi suntem eficienţi, miercuri, 
prin relaxarea impusă de trigonul Mercur-Jupiter, ne convingem că dispunem de 
suficientă putere, relaţii sau energie pentru a face faţă oricăror situaţii. Ceea ce vine spre 
noi miercuri este dinamic şi pătrunzător, deschizător de drumuri şi, numai în comparaţie 
cu dramele din ziua următoare, de joi, 27 septembrie, va lua înfăţișarea unui balon de 
săpun. 

Centrul de greutate al acestei săptămâni va veni însă pe finalul ei şi, cum este de 
aşteptat, o mare parte din trăsăturile acestei săptămâni vor trece şi în luna următoare 
impregnând cu aroma lor mesajul trecerii lui Saturn în Scorpion de pe 5 octombrie 2012. 

Ceea ce ne aduce acum din trecut acest unghi ne pune în faţa a ceea ce am apreciat 
cel mai mult şi pentru care am consumat atât de multă putere şi energie. Acum avem 
privilegiul de a vedea dacă am construit un edificiu real, serios, puternic sau dacă am 
ridicat castele de nisip pe care valul ucigaş ni-l mătură de la o singură trecere. Oricum ar fi, 
totul va fi privit întâi ca o imensă provocare, ca o invitaţie în a ne desprinde de tristeţi, 
drame sau chiar bucurii pe care ni le-am alimentat cu mintea falsă. Nu se ştie ce se află 
dincolo de ele, de fapt nici nu este important, cel puţin nu acum, pentru că mesajul 
conjuncturilor pe care le traversăm săptămâna aceasta ne îndreaptă spre recunoaşterea 
problemelor, spre ajutorul reciproc, spre identificarea realităţii de dincolo de tristeţe, 
drame, bucurie sau pierdere. 

Se anunţă a fi o săptămână de efort, cu oscilaţii temperamentale, tocmai de aceea 
avertismentul merge în direcţia cultivării respectului faţă de oameni. Dragostea de oameni, 
susţinerea, încurajarea lor ne aduce aminte de faptul că suntem cu toţii părţi din acelaşi 
Întreg. Dacă în faza incipientă, Întregul poate fi o construcţie falsă, dând curs acestor 
sentimente frumoase, edificiul iluzoriu se desprinde şi împreună cu cei pe care îi regăsim 
în noua postură ne putem îndrepta spre o realizare mult mai importantă, cea care este 
conformă cu evoluţia, cu adâncimea sufletului. 
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Luni, 24 septembrie 
Luni 24- 9-2012  2:00     Sun (Lib) Tri (Gem) Lilith 
Luni 24- 9-2012 10:48    Luna(Cap) Sex (Sco) Mars 

 
Pe ultimul sector al zodiei Capricorn, Luna se întâlneşte azi cu Marte într-un sextil 

căutând să aducă la lumină noi motive de convieţuire şi o nouă direcţie aspiraţiilor şi 
gândirii. Deşi zodia Capricorn nu reprezintă un exponent al bucuriei şi exprimării la scenă 
deschisă, dar nici Scorpionul, cel pe care Marte îl tranzitează în perioada aceasta, ceea ce se 
deschide acum prin acest sextil va surprinde prin depăşirea unor bariere de comportament 
prin intermediul ideilor. Sunt găsite explicaţii pentru a aprecia o conjunctură, aplicate noi 
mijloace de evaluare şi din dinamica acestora se desprinde noi motivaţii, noi abilităţi și 
prin acestea mulţi se vor apropia de situaţii sau persoane cu care până acum nu au avut 
nimic în comun. 

Suntem încă în fereastra a ceea ce ezoteriștii numesc Salt şi experimentăm azi ideea 
de comunicare prin depăşirea unui obstacol. Acest obstacol poate fi o stare proastă, o 
durere de spate, de picior, un inconvenient cauzat de fluctuaţia tensiunii arteriale sau o 
criză reumatică. Depăşirea acestui inconvenient, abandonarea schemei mentale care ne 
spune cât de important şi valoros este acest obstacol ne conferă un tonus aparte. Acest 
tonus este elementul care ne poate face cele mai mari probleme de-a lungul acestei zile 
pentru că el va gestiona greşit rezervele, fiind coordonat de trigonul Soarelui cu Lilith. 

Când Soarele şi Lilith sunt în trigon oamenii se mint frumos, se impulsionează spre 
a-şi consuma rezervele, economiile pe plăceri care promit intensitate colosală, bucurii 
magnifice. Mulţi se lasă antrenaţi de acestea şi speră că acea intensitate se va menţine mai 
mult timp, că ea va produce, la rândul ei, în cascadă, mai multe bucurii care, chiar dacă 
sunt mai mici, vor putea să menţină tonusul şi caracterul pozitiv al acţiunilor. Trigonul 
acestora pe semne de aer aduce un joc interesant al cuvintelor, al ideilor, al planurilor de 
viitor ceea ce va face noul suflu şi mai periculos în caracterul său iluzoriu. 

Celor care iluzia sau minciuna nu le inspiră nimic periculos, care îmbrăţişează 
această latură ori de câte ori au ocazia, simţindu-se în elementul lor atunci când se ascund, 
vor privi predispoziţiile acestei zile cu o bucurie aparte. Toţi sunt atenţi la ceea ce li se 
spune, la ceea ce au de demonstrat, la uşurinţa cu care adaugă broderii comportamentale 
unor situaţii care s-au remarcat mai curând prin banalitate decât prin amplitudine şi 
această fascinaţie, această carismă complică relaţiile și le menţine în categoria minciunii şi 
făţărniciei. 

În aspectul său bun, acest trigon scurtează drumul spre o realizare, acordă 
consultanţă în depășirea unui obstacol legat de comportament, castă, nivel de cultură şi 
putere de înţelegere, oferindu-le celor din tagma inferioară să vadă lumina, să înţeleagă 
cum este să fii puternic, înţelept, limpede la minte şi curajos. Probabil că această lumină îi 
sperie, dar în mod sigur le va gestiona, dacă vor dori să înţeleagă, o parte întunecată a 
fiinţei, cea pe care în mod frecvent nu o împărtăşesc nimănui. 

Modul în care Soarele mediază opoziţia lui Lilith cu Junon, dar mai ales 
agresivitatea cu care Luna neagră răscoleşte trecutul fiecăruia, făcându-l vulnerabil în faţa 
unui auditoriu, a interesului public, ne încurajează spre a avea mai multă încredere în 
conjunctură decât în om. Nimic nu poate fi mai delicat şi teribil decât această combinaţie 
întuneric – lumină, adică Luna neagră versus Soare. Faptul că punctul reflex al acestei 
medieri este plasat la începutul Vărsătorului care, momentan, nu conţine niciun tranzit (o 
găsim doar pe Venus în Leu, deci pe axă), ne poate lăsa impresia că la capătul drumului nu 
este nimic, că finalitatea nu este cea pe care o aşteptăm şi nici persoanele nu sunt demne 
de încrederea pe care le-o acordăm. Nu este bine să cădem în acest păcat pentru că acolo 
unde Luna neagră pune piciorul, există o variabilă care acţionează în propria mobilitate şi 
care poate coborî, dar şi urca după cât de repede şi profund poate fi înţeles sensul 
destinului. Acum sensul destinului este de asemenea lezat în mod direct de Luna neagră 
prin activarea careului în T împreună cu Junon (asocierile) şi Neptun (iluzia) în postura de 
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planetă focar, dar şi prin suprapunerea acestora peste Axa Dragonului semn că tot ceea ce 
se întâmplă este de o importanţă majoră. 

Prin urmare, debutul acestei săptămâni este unul spectaculos prin complicaţiile 
mici care generează evenimente mari, prin dinamica unor situaţii aparent lipsite de 
importanţă care devin, începând de azi şi care se vor întinde de-a lungul întregii 
săptămâni, tentaţii în a ne ridica sau a ne coborî nivelul de relaţionare, puterea de a folosi 
informaţia, seriozitatea faţă de muncă şi cizelarea caracterului. 

Ceea ce se consumă azi este însă înţeles corect sau măcar în această direcţie se pot 
îndrepta eforturile, însă pentru a se considera că obstacolul este depăşit va fi nevoie de mai 
mult decât o simplă încercare. Luna în Capricorn aduce abilitatea de a acţiona în cascadă, 
în repetate rânduri şi de fiecare dată cu alt arsenal, cu mai multă forţă cu un caracter mai 
pozitiv, cu gânduri mai bune. Ţinta, finalitatea, capătul drumului constituie ceea ce trebuie 
să ne intereseze, nu o stare de moment, nu confortul pe care îl obţinem printr-o 
detensionare. 

Cei mai leneşi, mai comozi sau pe care nu-i interesează deloc modelarea 
caracterului, ci doar faptul că se dedau plăcerilor motivând „îmi trăiesc viaţa”, vor fi 
impulsionaţi să-şi rateze şansa de a descoperi că viaţa aceea pe care ei spun că şi-o trăiesc 
au componente cu mult mai frumoase, rafinate şi puternice decât reuşesc prin instinct să 
exploreze. Pe aceştia, trigonul Soare-Lilith nu-i ajută, ci îi încurajează să-şi ridice şi mai 
multe ziduri pentru a se izola de cei din jur. 

Recomandarea este aceea de a ne apropia azi mai mult prin curaj decât prin teamă, 
de a ne gândi că este mai constructiv să ne folosim energia pentru a rezista unei presiuni, 
decât să o utilizăm pentru a întreţine o stare de tensiune ori de nervi. O simplă alegere 
gândită altfel decât până acum poate înclina balanţa. 

 
Marţi, 25 septembrie 

Marti 25- 9-2012  0:18    Luna(Cap) Squ (Lib) Saturn 
Marti 25- 9-2012  0:24    Luna(Cap) Sex [Sco] Node 
Marti 25- 9-2012  2:32    Luna(Cap) --> Aquarius 
Marti 25- 9-2012  5:04    Luna(Aqu) Tri (Gem) Lilith 
Marti 25- 9-2012  6:56     Sun (Lib) Tri (Aqu) Moon 
Marti 25- 9-2012  7:42    Luna(Aqu) Sex (Sag) Juno 
Marti 25- 9-2012 14:25    Luna(Aqu) Sex [Ari] Uranus 
Marti 25- 9-2012 21:07     Sun (Lib) Sex (Sag) Juno 

 
Luna trece azi în Vărsător şi cuvintele au mai multă greutate pentru că vor exprima 

ceea ce este mai puternic şi mai convingător din existenţa unui individ, ceea ce este mai 
intens şi mai încărcat de dorinţa de libertate. Până să treacă în această zodie, pe gradul 
anaretic al Capricornului, în plină noapte, va împlini un careu cu Saturn, ultimul în această 
ipostază din acest ciclul de aproximativ 30 de ani (Lună în exil în careu cu Saturn în 
exaltare), dar şi un sextil cu Capul Dragonului fără însă a reuşi să medieze tendinţa 
Nodurilor, decât în cazurile particulare, cele care ţin de mişcările retrograde, care devin 
importante doar când sunt particularizate de o direcţie trasată de alte planete. Această 
reglare de conturi ale Lunii cu Saturn şi împlinirea lui Saturn într-un aspect minor cu 
Capul Dragonului conferă nopţii de luni spre marţi o direcţie specială. Gândurile şi 
impresiile care ne vin din subconştient sunt acum încadrate după direcţii importante ale 
destinului. Nu se ştie dacă se va reuşi punerea în aplicare a ceea ce se gândeşte sau se caută 
acum, dar în mod sigur acele elemente care acum sunt incluse în capitolul „căutare”, 
„ţintă” vor fi recunoscute în viitor şi este posibil ca indivizi mai vigilenţi, care se dovedesc 
aşa din naştere sau care sunt, conform temei natale, impulsionaţi la acel moment să fie aşa, 
vor reuşi să le recunoască şi să le aplice. 

În Vărsător, Luna face aspecte cu planetele situate în primul decan al zodiilor pe 
care le tranzitează, iar aici includem Luna neagră, pe Junon, şi pe Uranus. De asemenea, 
Soarele împlineşte azi cu Luna un trigon şi cu Junon un sextil ceea ce duce la trasarea unui 
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triunghi minor. Azi se iau decizii, se caută soluţii, se răscoleşte prin ceea ce deţinem acum 
într-un depozit, într-o bază de date, într-o cămară sau prin buzunarele hainele pe care nu 
le-am mai îmbrăcat de mult după un indiciu care să ne ducă spre o soluţie practică. Pentru 
că Luna din Vărsător încurajează mai mult spre exprimare decât spre adâncirea ideii este 
posibil ca în cursul zilei de azi să ne repezim la a comenta în plus despre ceea ce nu 
cunoaştem suficient de bine, să facem proiecţii, să ne ridicăm din capul mesei şi să 
închinăm un toast în favoarea celei mai nepotrivite persoane reuşind astfel să doborâm 
anumite bariere pe care înţelegerea deficitară, lipsa unei gândiri clare, structurate sau 
absenţa unor informaţii preţioase o menţineau. 

Soarele şi Junon în sextil reprezintă un aspect foarte bun pentru viaţa privată, 
pentru redescoperirea unor sentimente mai vechi, pentru împlinirea unor aspiraţii comune 
şi prin aceste realizări cei doi sau familia mai numeroasă pe care o formează să beneficieze 
de noi achiziţii, de recunoaştere socială, de prosperitate. Ele se încadrează foarte bine în 
societate prin încercări, prin probleme, prin constrângeri în faţa cărora oamenii se simt 
acum mult mai puternici, mult mai uniţi şi mai motivaţi să se rafineze. Vorbim aici nu doar 
de un unghi între Soare şi Junon, ci de o întreagă construcţie astrală realizată de acestea 
împreună cu Luna şi Lilith. De asemenea, ca subcomponentă a acestei construcţii, 
triunghiul regal Luna-Soare-Lilith pare să modifice conduita şi să ne confere mai multă 
încrederea în faptul că împreună reuşim mult mai bine decât separat. 

Prin urmare, 25 septembrie este o zi a vitezei de reacţie, a corectării conduitei, 
dar şi a căutărilor în maldărele de amintiri, în reziduuri. Mulţi se vor simţi bine 
rememorând ceea ce a fost dificil în ultima perioadă şi s-a depăşit de la sine, ceea ce i-a 
constrâns ori ceea ce i-a supărat foarte tare. Mimând modestia, evident neintenţionat, 
aceştia se bucura de faptul că necunoaşterea, lipsa soluţiilor de atunci nu iese la lumină. 
Din nefericire azi, repetând procesul mental prin apelul pe care-l facem spre acele 
mecanisme, aceştia riscă să se de-a de gol, să-şi divulge cele mai mari slăbiciuni şi să intre 
în nişte complicaţii din care să iasă cu mare greutate. Întregul demers bun al acestei zile 
este susţinut de planetele care îşi ating acum gradul maxim, însă, în umbră, Uranus şi 
Soarele îşi restrâng din ce în ce mai mult toleranţa opoziţiei lor aducând, până sâmbătă, 29 
septembrie când se împlineşte, un crescendo neplăcut, încărcat de risc şi neputinţa de a 
anticipa ceea ce este esenţial pentru buna desfăşurare a unui proces. 

 Această nesiguranţă, această indecizie se va manifesta în fiecare zi în mod diferit, 
iar azi ea ne atinge elementul care ar fi trebuit să ne garanteze o certitudine, o stabilitate. 
Se poate spune că această eroare ar putea să ne atingă informaţia, emoţia sau direcţia spre 
care ne îndreptăm, însă judecând după faptul că mâine, pe unghiurile care se împlinesc, 
direcţia va fi alta este puţin probabil ca stricăciunea să fie prea mare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne accepta unii altora greşelile 
pentru că toţi dezvoltăm azi, chiar fără să ne dăm seama, acelaşi timp de comportament. 
Generând o undă de armonie, fie şi numai cu gândul, dacă acţiunea nu permite ignorare 
unor greşeli, înseamnă a ne pregăti pentru conjunctura specială a zilei de mâine, în care 
Mercur şi Jupiter vor să descopere piatra filosofală însă ceva sau cineva îi leagă la ochi. 

 
Miercuri, 26 septembrie 

Miercuri 26- 9-2012  6:12    Luna(Aqu) Tri (Lib) Mercury 
Miercuri 26- 9-2012  7:30    Luna(Aqu) Tri (Gem) Jupiter 
Miercuri 26- 9-2012 17:08 Mercury (Lib) Tri (Gem) Jupiter 
Miercuri 26- 9-2012 18:26    Luna(Aqu) Opp (Leo) Venus 
Miercuri 26- 9-2012 19:04    Luna(Aqu) Squ (Sco) Mars 

 
Întâlnirea dintre Mercur şi Jupiter pe semne de aer înseamnă o creştere 

considerabilă în direcţia înţelegerii şi comunicării strategice. Calitatea pe care o deţine 
acum Mercur este una remarcabilă, deoarece în această dispunere devine coordonatorul, 
stăpânul, ghidul lui Jupiter, cel care doreşte să reconstruiască, să reinventeze să găsească 
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elementul care ne-a lipsit în tot acest timp. Se impune astfel reevaluarea noţiunilor, 
regândirea direcţiilor principale precum şi o îmbogăţire a informaţiilor despre oameni, 
relaţiilor dintre aceştia şi puteriilor de care dispun. Aspectul este benefic şi încurajează 
spre o bună înţelegere, spre o totală lipsă de constrângere în ceea ce privesc evenimentele 
de acum, dar şi o relaxare a tensiunilor pe relaţiile mai vechi, pe demersurilor care implică 
mişcarea valorilor. 

Medierea este una din trăsăturile definitorii ale momentului, mai ales că Balanţa, 
prin Mercur, domină aceste ipostaze indiferent că se preferă explorarea limbajului, că 
acţiunea este cea care este abordată, că se insistă mult pe relaţiile dintre oameni, dintre 
instituţii, că se urmăreşte cercetarea unor aspecte de comportament sau, mai mult, că sunt 
vizate situri arheologice, vestigii, depozite de informaţii, baze de date sau orice alte 
elemente ce pot duce la îmbogăţirea patrimoniului cultural. 

De partea cealaltă explorarea în interes personal este mult încurajată în direcţia 
afacerilor, tranzacţiilor, schimburilor de tot felul care duc la câştig de ambele părţi. Ziua 
devine astfel benefică la acest capitol şi pentru că Luna, trecând de jumătatea zodiei 
Vărsător, construieşte împreună cu Mercur şi Jupiter un triunghi regal pe semne de aer ce 
are la bază, la limita superioară un triunghi minor cu Venus focar. Zmeul, configuraţia care 
le cuprinde pe cele două, se bazează mult pe tensiunea socială impusă de opoziţie, adică de 
unghiul de 180 de grade dintre Lună şi Venus. În felul acesta, nemulţumirea adunată în 
timp, refuzurile repetate, o anume tensiune desprinsă din lipsa identificării unui punct 
comun aduce zilei o explozie temperamentală care se soldează cu un final fericit. 

Aşadar, nu totul este benefic, nu totul se constituie ca o rampă de lansare, ci totul 
are la bază o constrângere pe care orice individ va dori să o rezolve. Abia prin această 
soluţie ziua poate căpăta un caracter benefic. Însă, prin careul pe care Luna îl împlineşte cu 
Marte în a doua parte a zilei, multe din evenimente se pot îmbrăca în mai mult dramatism 
şi există posibilitatea ca, în absenţa unui autocontrol minim, lucrurile să scape de sub 
control. Dorinţa de reuşită, uşoara invidie apărută că o urmă a eficienţei pe care ceilalţi o 
dezvoltă, pun prea multă greutate pe o desfăşurare de forţe care nu are încă trăinicia şi care 
implică legături între oameni care nu sunt foarte bine închegate sau nepregătite pentru 
acest gen de acţiune. Nu este însă un motiv de îngrijorare pentru că în cel mai rău caz se 
risipeşte o şansă, însă nu se strică nimic, nu se face mai mult rău decât s-a făcut, pentru că 
nu se consumă dintr-un loc decât dacă există premizele că în altă parte să se completeze 
până la semn. 

Judecând după faptul că medierea, cea promovată azi de împlinirea trigonului 
Mercur-Jupiter presupune existenţa unui conflict care să poată fi remediat, înlăturat, 
soluţionat, tensiunile care sunt invocate pentru acest gen de întrevedere poartă o evidentă 
amprentă subiectivă. Pentru că este vorba aici despre Marte din Scorpion care acumulează 
şi căruia îi este imposibil să-şi rezolve o problemă, ci mai curând urmăreşte dominarea 
cauzei care a produs-o, apelul la umilinţe mai vechi, la abuzul de putere, la refuzuri, la un 
gol de informaţii sau de relaţii ne pune în postura de a căuta un intermediar care să ne 
faciliteze deplasarea spre o altă zonă a societăţii. 

La nivel social ziua se prezintă ca una benefică prin neprevăzut, prin incertitudine, 
prin variabile care ies de sub control şi care sunt aduse pe linia de plutire prin factori ce nu 
pot fi anticipaţi sau cunoscuţi în detaliu. 

Prin urmare, ziua de 26 septembrie ne încurajează să ne folosim relaţiile, 
cunoştinţele pentru a creşte social, afectiv său spiritual. Multe din cele care vin spre noi azi 
sunt încărcate de neprevăzut, un neprevăzut care, în absenţa unui autocontrol, duce la 
pierderea avantajului evident pe care îl presupune conjunctura sau situaţia respectivă. 

Ziua nu aduce pierderi substanţiale, ci mai curând reglarea, preschimbarea unei 
valori, înlocuirea ei cu alta, nu neapărat mai bună sau mai folositoare, ci una nouă sau 
diferită de cea veche. Ceea ce azi va fi vizibil doar în partea incipientă, în caracterul său 
novator, mâine va deveni o problemă, o tensiune. Cei care sunt conştienţi de acest lucru şi 
care sunt preocupaţi permanent de perspectiva evenimentelor vor vedea în distorsiunile ce 
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apar în a doua parte a zilei un semn că lucrurile pot scăpa de sub control, că asocierile sunt 
azi benefice doar din întâmplare, doar datorită conjuncturii. Aceştia se vor detaşa în a doua 
parte a zilei de îndemnul principal, de acţiune, manifestând o evidentă îngrijorarea faţă de 
etapele relaţionării sau ale demersului. 

Pentru că evenimentele acestei zile nu ţin de calitatea de a fi bun sau rău, de a fi 
eficient sau puternic, ci mai curând de a da curs unui anumit tip de asociere sau 
interacţiune, de a spune cuvântul potrivit atunci când este cerut, de a cerceta pentru a 
folosi timpul, recomandarea pentru această zi este aceea de a profita de situaţie pentru a ne 
ridica deasupra propriei condiţii, dar de a nu considera că totul se va desfăşura după cum 
ne apare azi. Ceea ce vine azi spre noi aparţine doar zilei de azi şi nimic nu poate ieşi 
dincolo de ea. Unii se vor teme de consecinţe, însă grija lor pentru ceea ce vine azi spre ei 
este nejustificată. Ziua de mâine îşi va purta singură de grijă. 

 
Joi, 27 septembrie 

Joi 27- 9-2012  5:58    Luna(Aqu) Squ [Sco] Node 
Joi 27- 9-2012  6:32    Luna(Aqu) Tri (Lib) Saturn 
Joi 27- 9-2012  8:23    Luna(Aqu) --> Pisces 
Joi 27- 9-2012 10:00    Luna(Pis) Con [Pis] Neptune 
Joi 27- 9-2012 11:28    Luna(Pis) Squ (Gem) Lilith 
Joi 27- 9-2012 11:48   Venus (Leo) Squ (Sco) Mars 
Joi 27- 9-2012 14:51    Luna(Pis) Squ (Sag) Juno 
Joi 27- 9-2012 19:27    Luna(Pis) Con [Pis] Chiron 
Joi 27- 9-2012 21:10    Luna(Pis) Sex (Cap) Pluto 

 
Teama de celălalt, de ceea ce a putea să spună sau să facă, reprezintă modul prin 

care această zi ne trezeşte la realitate. Chiar de dimineaţă, după ce atinge careul la 
Nodurile sale şi trigonul cu Saturn (ultimul din acest ciclul în această dispunere) Luna va 
trece în Peşti, luând contact cu Neptun la puţin timp de la acest ingres. În mijlocul zilei, 
după ce Luna împlineşte careul cu Lilith, Venus şi Marte îşi împlineşte careul lor din 
semnele de putere Leu şi respectiv Scorpion. Ulterior acestui moment, Luna va trece prin 
careul cu Junon, conjuncţia cu Chiron şi sextilul cu Pluton, oferind zilei o dinamică aparte, 
cu multe schimbări de situaţie, cu multe opriri, cu multe înţelegeri care, din nefericire, nu 
merg mult în trecut, ci care se opresc la tipul de acţiune pe care l-am preferat în ultimele 
zile. 

Când Venus şi Marte sunt în careu oamenii devin capricioşi, indecişi, lipsiţi de simţ 
practic şi dispuşi să se respingă unii pe alţii pe motive penibile, simpliste. Atracţia şi 
respingerea fac parte din schemele de acţiune ale acestei zile şi ele ne vor pune în faţa unor 
situaţii pe care mulţi nu vor şti să le gestioneze. 

Dacă în prima partea a zilei evenimentele ne vor bulversa, nu doar prin careul Lunii 
la Nodurile sale, cât mai ales prin trecerea ei de la Vărsător la Peşti, de la un mod 
vibratoriu fix, la unul mobil, de la stabilitate în surpriză, la mobilitatea în tăcere, în a doua 
parte a zilei, prin împlinirea careului dintre Venus şi Marte, vom parcurge evenimente 
explozive, toate înscrise pe un portativ arhicunoscut în care simpatiile şi antipatiile vor 
juca un rol esenţial. 

Teama de eşec revine din nou în centrul atenţiei, de asemenea şi neputinţa de a 
înţelege ce este nou şi ce nu din ceea ce vine spre noi, mai ales că toate lovesc în aceleaşi 
puncte sensibile pe care nu am reuşit să le gestionăm corespunzător atunci când au mai 
fost atinse. Acest unghi se adresează în special cuplurilor, celor care urmăresc să se implice 
în relaţii sentimentale, celor care vor dori ca intermediul sentimentelor, a farmecelor 
personale să obţine diverse avantaje. 

Spre seară, când Luna va trece prin conjuncţia cu Chiron şi apoi prin sextilul cu 
Pluton, întâmplările mari, cele care ne-au condus paşii de-a lungul întregului şir de 
evenimente desfăşurate în această lună, încep să prindă contur. Azi reuşim să le vedem 
acestora partea pozitivă, iar neplăcerea, acolo unde apare, să fie pusă pe seama unei 
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interpretări pozitive, a mofturilor, a viziunii simpliste asupra vieţii sau a reducerii unei 
relaţii la nivelul simţurilor, a plăcerilor fizice. De poimâine, când Soarele se va afla într-o 
relaţie strânsă cu Uranus şi Pluton, vom realiza că pretenţiile personale trebuie privite 
altfel, abandonate sau preschimbate în altceva. 

Prin urmare, raporturile personale ţintesc azi spre o formă de dezordine în care 
nu vom avea cum să-i învinuim pe ceilalţi, nu vom mai putea să punem pe umerii celorlalţi 
greutăţile personale cele mai mari, deşi vom simţi că de fapt aceasta este soluţia multor 
probleme cu care ne vom confrunta. Azi impresiile sunt la mare căutare, bârfa, lenea şi 
indencenţa în exprimare. Chiar dacă cei educaţi nu vor prefera niciodată aşa ceva, careul 
dintre Venus şi Marte îi vor aduce în situaţia în care să aibă aceleaşi manifestări ca 
persoanele care bârfesc şi critică nejustificat. Nefiind înţeleși aceştia vor intra în şuvoiul 
social pe poziţii neplăcute pentru ei şi, din dorinţa de a se face înţeleşi, vor strica şi mai 
mult pe ideea „Cine se scuză se acuza”. Aceştia sunt cei care vor avea de suferit azi, dar şi 
sâmbăta, 29 septembrie, când Soarele va împlini un careu în T puternic şi marcant cu 
Uranus şi Pluton. 

Azi pretenţiile mici devin probleme sociale, iar problemele ce ţin de gestionarea 
bunului public, cele legate de administrarea unei firme, problemele de stat devin expresia 
unor mofturi de moment. Pentru ca Uranus intervine în această perioadă cu probleme ce 
nu ţin de obiectivitate, că neprevăzutul, care ne apare în această săptămână diferit de la o 
zi la alta, este mult mai prezent în existenţa personală decât pe alte conjuncturi, careul 
dintre Venus şi Marte se va exprima la un nivel superior, dând problemelor mici o tentă 
socială evidentă. Mulţi pe aceste conjuncturi ajung în instanţă pentru a-şi apăra un drept 
social, un privilegiu, nu să împartă un bun personal. 

Pentru că azi avem parte de o distorsiune a calităţilor individuale, de o 
supradimensionare a acestora şi, evident, o compromitere a lor pe ideea „pălăria e mai 
mare decât capul”, recomandarea este aceea de a căuta mijlocul cel mai paşnic de a 
gestiona o nemulţumire, un conflict şi, mai ales, de a nu confunda viaţa personală cu cea 
publică, adică de a nu externaliza un conflict şi a-l transforma într-o problemă publică. 
Pentru că 27 septembrie este o zi de frustrare sunt recomandate tehnicile şi procedurile de 
meditaţie, de temperare a minţii, de sublimare a energiei inferioare în alte preocupări care 
conferă o percepţie corectă asupra realităţii. 

 
Vineri, 28 septembrie 

Vineri 28- 9-2012 14:29    Luna(Pis) Squ (Gem) Jupiter 
 
Lăsându-i în urmă pe Neptun şi pe Chiron, Luna se întâlneşte azi într-un careu cu 

Jupiter, cel care îşi mai păstrează încă relaţiile bune cu Mercur şi care încă ne mai 
îndeamnă spre a negocia orice lucru pe care nu-l putem accepta de la sine. Tensiunea pe 
care o aduce Luna prin constrângerea lui Jupiter să se întoarcă la probleme, să iasă din 
starea de optimism şi pozitivitate, ne va oferi azi încă o lecţie asupra faptului că o greşeală, 
fie ea cât de mică, se poate întoarce asupra noastră în cele mai nepotrivite momente. 

Careul Lunii cu Jupiter înseamnă uitare, refuz, pierderea unor valori, a identităţii, 
refuzul unui progres şi retrăirea în mod repetat a unor situaţii care nu-şi au rostul, care nu 
sunt reale sau care nu pot fi rezolvate în felul acesta. Pentru că Luna se află încă în Peşti, 
emoţiile sunt cele care invocă un alt drept la realitate, care cheamă simţul social al 
individului spre a gestiona şi defectele sale, pentru a soluţiona o problemă ce ţine de bani, 
proprietăţi, imagine sau statut social. 

Ceea ce cere acum soluţionare este motivat de suprasaturaţie de un preaplin şi care 
nu poate soluţionat decât printr-un reproş, o acuzaţie, o ruptură, o fisură. La teama de 
deposedare se ajunge prin această fisură, prin această desprindere de firesc, de tabiet, de 
ceea ce era comun şi simplu până acum. Ideea de a nu mai putea suporta ritmul de zi cu zi, 
ceasul deşteptător, zgomotele regulate ale vecinilor, programul de lucru, alimentele, 
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regimul, dieta, culoarea părului, cromatica din cameră face din ziua de 28 septembrie o 
forţă în a întoarce un anume tip de colaborare şi a-l pune departe de drumul său firesc. 

O formă de revoltă ne atinge azi iremediabil şi cei sensibili vor sesiza că energia 
curge liberă în direcţia în care apare fisura, ca şi cum picioarele îi duc în zona conflictului, 
le iese din gura cea mai nepotrivită vorbă, aleg dintr-un magazin cel mai nepotrivit produs 
şi urmarea este, în primul rând, un regret şi apoi o revoltă. Când ajung să se revolte 
înseamnă că deja se pregătesc pentru dizarmonia de mâine, când energia de bază, când 
calitatea gândirii şi nevoia de inovaţie vor trebui reformulate și abordate într-un chip nou. 

Prin urmare, ziua de 28 septembrie este o zi de o cromatică aparte. Totul ni se 
înfăţişează în sensul cel mai personal posibil şi reacţiile vor fi de asemenea personale. Azi 
putem foarte uşor să negăm un ajutor substanţial care a venit din partea unui apropiat sau 
care a venit din partea unui grup şi s-a dovedit foarte util. Apropierea de această formă de 
negaţie ne îndreaptă atenţia spre îndoieli, suspiciuni, spre frământări care nu ne vor face 
deloc bine şi care vor reuşi să ne complice existenţa. Unii vor considera că de vină este 
societatea, criza, preţurile, faptul că se opreşte energia electrică din când în când, că nu au 
un film bun pe care-l vadă la televizor, că mâncarea nu mai are acelaşi gust şi că vremurile 
nu par să se schimbe deloc. Deşi aşa pare, nu perspectiva este cea care ne tulbura azi, ci 
lipsa unui sistem echilibrat de gândire. Faptul că ne lăsăm antrenaţi într-o tensiune atât de 
mare pe nişte situaţii care nu au suport real, decât în propria minte, înseamnă că pe 
undeva fluxul energetic s-a întrerupt şi am trecut pe autonomie. Acum vedem cât de mult 
ne ţin puterile pentru că momentul în care ne vine în minte „Gata, eu până aici am putut” 
înseamnă că am atins cota minimă a energiei personale. 

Evenimentele sociale nu se desfăşoară azi după o regulă, după o ordine, ci multe vin 
şi trec în virtutea primului impuls. Tocmai de aceea recomandarea acestei zile este aceea 
de a lua în serios nu motivul supărării, tristeţii, a nemulţumirii sau nervozităţii, ci faptul că 
în faţa unei situaţii pe care ar fi trebui să o vedem altfel ne aruncăm în braţele dizarmoniei 
fără să ne preocupe deloc cizelarea acestei laturi a personalităţii. Calmul, liniştirea minţii, 
ignorarea explicaţiei care vine spre noi constituie soluţia pentru a depăşi încercările acestei 
zile. A ne risipi puterile aiurea reprezintă o mare încercare a acestei zile şi este important 
să fim atenţi pentru că mâine vom avea mai multă nevoie de ele decât am crede. 

 
Sâmbătă, 29 septembrie 

Sambata 29- 9-2012  5:34    Luna(Pis) Tri (Sco) Mars 
Sambata 29- 9-2012 10:14     Sun (Lib) Opp [Ari] Uranus 
Sambata 29- 9-2012 13:28    Luna(Pis) Tri [Sco] Node 
Sambata 29- 9-2012 16:13    Luna(Pis) --> Aries 
Sambata 29- 9-2012 19:56    Luna(Ari) Sex (Gem) Lilith 
Sambata 29- 9-2012 20:54     Sun (Lib) Squ (Cap) Pluto 

 
Înaintea de Luna plină care se va împlini mâine, azi, când ne vom situa în sfera sa 

de acţiune, dinamica faptelor proprii, izbucnite din nevoia de a demonstra sau pune la 
îndoială ceea ce este bun şi curat, motivând schimbarea, reînnoirea, pun într-o relaţie 
dificilă energia personală, demersurile majore ale vieţii, calitatea de mediator, cea pe care 
ne-am asumat-o la începutul săptămânii. 

Azi, Luna, în a doua parte a zilei (16:13), va trece în Berbec, lăsând impresia 
debaranșării de drame şi preferând acţiunea directă, incisivă, cea care scurtează timpul de 
desfăşurare, chiar dacă prin asta se pierde din efect, din conţinut sau chiar din calitatea 
produsului. Între opoziţia Soare-Uranus (10:14) şi careul Soare-Pluton (20:54) Luna 
împlineşte, când încă se află în Peşti, un trigon cu Marte şi altul cu Capul Dragonului, iar, 
când se află în Berbec, un sextil cu Lilith. 

Cu toate că Luna, adică structura emoţională, abilitatea oamenilor de a emite şi 
fuziona prin emoţii, reuşeşte să medieze tendinţa Nodurilor, oscilaţiile vibraţiilor negative, 
cele care vin din unghiurile pe care Soarele le împlineşte acum la grad perfect, ne pun într-
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o relaţie complicată cu sine şi generează conflicte între individ şi societate, între 
dimensiunea individuală şi cea socială, între cerul personal şi cel colectiv, de la primul pas 
până la punctul culminant al zborului. 

Dacă prin opoziţia Soarelui cu Uranus dezordinea mentală aduce un caracter 
neobişnuit vieţii, careul Soarelui cu Pluton ne duce spre zona primitivă a fiinţei, spre 
partea întunecată a ei, iar din combinaţia celor două aspecte înţelegem că vom fi îndemnaţi 
să facem fapte care ne vor compromite sau care vor distruge o anume componentă socială 
pe motivul saturaţiei, cel pe care de multe ori l-am invocat în ultimele zile. Nu pentru că 
suntem încordaţi facem greşeli, nici pentru că nu ne-am rezolvat încă problema cu 
secretele personale, cu încrederea în ceilalţi, ci faptul că este posibil să dovedim că nici 
până acum nu am reuşit să gestionăm foarte bine situaţiile de criză, neprevăzutul, 
conjuncturile inopinate, noutatea. În faţa acestei viteze de lucru mulţi îşi pierd cumpătul, 
apelează la informaţii care nu sunt încă finalizate şi renunţând la elaborarea preliminară îşi 
distrug rezultatele muncii, inventând obstacole, duşmani care de fapt nu există. Ceea ce 
există, situându-se în sfera acţiunii careului Uranus-Pluton, activ în mod continuu până în 
2016, ţine de un factor de tensiune, cel care ne face să nu ne încredem în oameni, care ne 
tulbură orice ideal şi care, în cazul temperamentelor dinamice, aduce o instabilitate ce 
poate trece uşor drept agresivitate sau violenţă. Când pe astfel de unghiuri un astrolog nu 
invoca motivul tensiunii şi al agresivităţii înseamnă că va privi superficial unghiurile dintre 
planete. 

Pentru că acest careu dintre maleficii Uranus şi Pluton, în formă şi în intensitatea la 
care se prezintă acum, este nou pentru noi ca indivizi, dar şi pentru egregorul la care 
participăm, picătura de culoare care intervine acum prin împlinirea careului în T cardinal 
cu Pluton focar vine să anunţe evenimente viitoare încărcate de mister care surprind prin 
elementul novator, dar şi prin seninătatea cu care se doreşte o distrugere sau o schimbare 
într-un sector cheie. Nimeni nu poate şti care vor fi consecinţele acestui tip de acţiune, care 
va fi ecoul acţiunilor în timp, însă trăsătura definitorie pe care am inserat-o şi în analiza 
aplicată anului 2012, va fi cea de sancţiune. Întotdeauna un unghi între maleficii Uranus şi 
Pluton va sancţiona ceva. În cazul de faţă, careul, va sancţiona un rău, o deciziei eronată, 
un traseu păgubos, un deficit de putere, o hrănire deficitară, o dezvoltare anarhică. În felul 
acesta, înţelegem că ziua nu poate include o decizie care să apară şi să se finalizeze acum, 
care să se nască în spaţiul dintre răsărit şi apus şi care să fie decisivă pentru omenire. Pot 
apărea altfel de cazuri, însă pe un unghi atât de mare, atât de amplu este practic imposibil 
să faci să încapă atâta determinare într-un spaţiul atât de mic. 

Chiar dacă nu se ştie precis care este direcţia acestui unghi, istoria ne poate indica, 
prin apelul la singura ipostază specială (cea din 1166 î. de Ch.) când trăsătura definitorie a 
fost protejarea specificului naţional. Evident, nu putem vorbi pentru acea perioadă de 
progrese în domeniul tehnicii, nu putem nici măcar să ne gândim că acest lucru ar fi fost 
posibil aşa cum îl parcurgem acum. Totuşi, este important să amintim că avansul special, 
cel al mijloacelor ştiinţifice de cunoaştere, s-a realizat în raport cu cele două planete, în 
special cu Uranus. Uranus ne-a adus aici şi tot el ne face dependenţi de mijloacele sale ca şi 
cum deviza de acum este aceea de a ne apăra universul artificial în care trăim. Această 
deviză, mai puţin evidentă acum, dar mai puternică în anul următor, ne sugerează că ceea 
ce în trecut însemna protejarea specificului naţional, cel care i-a făcut pe oameni la nivelul 
la care acţionau ei să uite că omul este un cetăţean universal, să-şi protejeze ceea ce le-a 
crea identitate, statut. Acum, stilul artificial, dependenţa de ceas, telefon, internet, 
televizor ori de mijloacele de transport, de confortul pe care îl primim din folosirea 
tehnicilor moderne, ne dau impresia că respirăm mai uşor, că ne doare mai puţin sau că ne 
e mai bine de vreme ce nu depunem atât de mult efort. Lupta cu efortul este de asemenea 
impusă de careul celor doi, însă ea acum este integrată în ceea ce reprezintă acum 
protejarea interesului propriu. 

În dimensiunea prezentului, protejarea identităţii prin combaterea unui rău poate 
lua forma crizei financiare dacă sistemul fiscal este greşit orientat şi dacă acesta nu 
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reprezintă un element necesar valorificării rezultatelor muncii. În zonele unde termenul de 
criză a fost inserat artificial, intervenţia careului celor doi malefici va avea rol tonic, 
eliberator, benefic. Aici putem descoperi eroii pe care manualele de istoriei îi vor consemna 
în viitor, acolo sentimentul universal, deschiderea faţă de soluţii, indiferent de calitatea şi 
modul cum sunt puse în aplicare, vor ridica statutul fiinţei, glorificându-l. Ceea ce nu este 
viabil, ceea ce nu are încă emblema acestei partituri noi, a inspiraţiei divine care aşează 
piesele vieţii în ordine, indiferent cât de răsfirate sunt, se îndreaptă spre reformulare. 

29 septembrie nu constituie singura zi în care evenimentele se consumă în felul 
acesta, ci ar putea reprezenta vârful unor demersuri asupra cărora puţini pot interveni cu 
un factor de reglare. Dacă, prin educaţie, putem să alegem ce spunem, când să acţionăm, 
când să fim rezervaţi, cum să ne exprimăm, ce informaţii să selectăm şi de la ce persoane, 
cei care nu-şi îndreaptă atenţia spre emoţii decât când sunt constrânşi de anturaj vor avea 
o zi plină de încercări personale, legate de mers, de deplasarea spre o zonă cu informaţii 
noi, de verificare a cunoştinţelor, de recâştigarea sau pierderea încrederii. 

În a doua parte a zilei când Luna va trece în Berbec teama de a greşi, de a pierde un 
statut, de a risipi agoniseala de o viaţă printr-o eroare de gândire, o gafă, un ghinion se 
risipeşte, deci ne va reveni încrederea şi optimismul. Chiar dacă toate acestea sunt iluzii, 
pentru că doar starea de spirit se schimbă, nu şi condiţionările sociale, ceea ce vine spre 
noi din sextilul Lunii cu Lilith este tonic şi plăcut. 

Prin urmare, momentul în care Soarele şi maleficii Uranus si Pluton construiesc 
un careu este primul semn evident că, fie rău, fie bine, ceva se mişcă în societate şi că din 
haosul acesta se ridică ceva. Înţelesul a ceea ce vine spre noi acum poartă amprenta 
elementelor magnifice. Totul este atins de nou, de speranţa că orice modificare are la capăt 
un beneficiu nesperat, că orice încercare are la baza rădăcinii sale un sac plin cu galbeni pe 
care trăsăturile noastre ancestrală l-au pus acolo şi i-au marcat locul cu aceste plante 
încărcate de spini şi urât mirositoare. Prin ceea ce se ridică acum şi ne încearcă suntem 
îndemnaţi să protejăm, să scoatem un gând, o emoţie, un demers social sau chiar o 
construcţie din calea urgiei, din faţa valului ucigaş.  

Privind întregul ansamblu al acestei zile, observăm că ea se încadrează în indicaţiile 
aplicate anului 2012, ca an al extremelor. Totuşi, elementul particular al ei, cel care nu vine 
din zilele anterioare şi care nu se distribuie de-a lungul lunilor următoare, ţin de nevoia de 
a identifica elementul de precizie dintr-o conjunctură, de a răscoli pentru a găsi un lucru 
esenţial, un obiect de preţ sau soluţia salvatoare. Evident, pentru că parcurgem îndemnuri 
atât de mari, ceea ce vine spre noi nu se poate finaliza acum, însă dacă este ca ziua să se 
remarce printr-un element unic, atunci acel „ceva” îl reprezintă nevoia de a păşi etape, de a 
găsi cheia succesului, punctul unde se adună toate firele destinului sau locul de unde 
izvorăşte apa vieţii. 

Tocmai de aceea recomandarea este aceea de a ne lăsa în voia evenimentelor, dar de 
a nu uita că dacă nu stă în puterea noastră ca barca să plutească, acesta fiind un fenomen 
natural, de noi depinde direcţia spre care se îndreaptă. Dacă motorul este defect, dacă 
vâslele sunt uzate sau rupte ori dacă velele se dovedesc a fi găurite prima reacţie este aceea 
de a ne proteja barca de ceea ce ne poate surprinde în viitor. Dacă drumul este corect, 
barca poate intra imediat pe ape liniştite şi nu ne trebuie atâtea instrumente de apărare, 
câte credem acum că ne trebuie la drum. A crede în tine, a crede în Dumnezeu stă, deci, în 
firea celui care doreşte să înţeleagă rostul vieţii pe care o personifică. Fie că este ceva ce nu 
ştie despre sine, fie că ajunge să considere că natura, în toată complexitatea ei, nu poate fi 
produsul hazardului, El şi Absolutul sunt două variabile care pot impune, evenimentelor cu 
care mintea s-a obişnuit că sunt reale, modificări de structură şi direcţie. Astfel, apropierea 
de sine, de sursa Luminii spirituale, de ceea ce este rafinat şi distins, de simplitate poate 
face armele pe care le-am construit să ne apărăm, total inutile. 
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Duminică, 30 septembrie 

Duminica  30- 9-2012  0:12    Luna(Ari) Tri (Sag) Juno 
Duminica  30- 9-2012  4:40    Luna(Ari) Con [Ari] Uranus 
Duminica  30- 9-2012  5:34    Luna(Ari) Squ (Cap) Pluto 
Duminica  30- 9-2012  6:18     Sun (Lib) Opp (Ari) Luna(Full Moon) 
Duminica  30- 9-2012 23:39    Luna(Ari) Sex (Gem) Jupiter 

 
Nu putem lăsa în urmă trăsăturile zilei anterioare pentru că ele nu se adresează doar 

zilei de 29 septembrie, ci întregii perioade, dar nu putem să nu acordăm mai multă atenţie 
Lunii pline, cea care se împlineşte azi la ora 6:18, pe axa Berbec-Balanţă. Faza de Lună 
plină în Balanţă aduce nevoia de apropiere, de ridicare a standardului de viaţă, a celei 
profesionale, de accedere spre informaţii mai bune, mai valoroase, mai frumoase, mai 
plastice. Problema se pune însă că această Lună plină se împlineşte când Soarele şi Uranus 
încă nu şi-au încheiat opoziţia şi când careul în T cardinal, cu Pluton focar, ne ţine încă în 
tensiune. 

Încordarea este deci trăsătura definitorie a acestei zile însă nu aşa cum s-a 
întâmplat ieri, prin griji pe care să le proiectăm în viitor, ci prin ceea ce ne presează acum. 
Axa Berbec-Balanţă aduce, prin găzduirea celor două opoziţii pe care Pluton le controlează 
din postura de planeta focar, crize în relaţii şi neputinţa de a depăşi un impediment. Că 
acest impediment este dat de o stare de oboseală, de tristeţe, de foame de alimente sau de 
informaţii, de ceea ce ne lipseşte, nu este important. Criza apare abia în situaţia în care 
constatăm că suntem privaţi de un drept, că nu avem în patrimoniul personal un obiect şi 
că meditând la aceste lipsuri ajungem să constatăm că acestea erau cele mai importante. 

Ca şi ieri, mintea ne va juca pe degete, va dori să ne construiască o încăpere în care 
să ne arunce toate dramele pe care nu le-am rezolvat în ultima vreme. Este bine să ne 
pregătim ca totul în această zi să izbucnească din nimic, fără un motiv evident. Suita de 
aspecte pe care Luna le va împlini cu Junon (trigon), Uranus (conjuncţie) sau Pluton 
(careu) adâncesc sentimentul de neapartenenţă, de marginalizare şi ne cer efort 
suplimentar pentru a soluţiona o problemă care, în realitate, nu există. Aşadar, ceea ce 
apare azi ne constrânge să ne pierdem pe drumul nevoilor care nu sunt reale şi care vor 
pune stăpânire pe noi prin consecinţele pe care le vor produce. Unii se vor apropia mai 
uşor de alcool, alţii de substanţe stimulatoare, unii vor considera că starea de sănătate li se 
îmbunătăţeşte prin suplimente nutritive, prin alimente naturale sau prin medicamente 
specifice pe care să şi le administreze singuri. Această căutare împrăştiată fără cap şi fără 
coadă, această dezordine în gânduri nu este predispusă de Luna plină, ci doar scoasă la 
lumină, doar evidenţiată prin intensitatea pe care o predispune de fiecare dată această 
fază. 

Cei tineri vor privi totul ca pe o provocare, ca pe o stranie condiţionare din care 
elementul noutate să nu lipsească şi, privind aşa, nimic să nu mai conteze, nici măcar 
consecinţele erorilor pe care ar putea să le săvârşească acum. Pentru că după Luna plină, 
întreaga zi vom fi în aplicaţia sextilului Lunii cu Jupiter, toate acestea vor fi luate în uşor, 
vor părea simple evenimente, obstacole mici pe care le putem combate cu ceea ce avem la 
îndemână sau ca o provocare de a încerca ceva nou. 

Acest curaj este unul artificial şi seamănă cu focul interior declanșat de un pahar cu 
votcă. După ce efectul alcoolului trece, reacţiile secundare vor cere o altă abordare, alt 
produs, alt interval de timp pentru a-şi face efectul şi deci o decalare în timp a ceea ce 
avem nevoie acum să protejăm, ca îndemn venit din partea careului Uranus-Pluton. 

Savoarea unei vieţi trăită în simplitate se plăteşte scump în aceste vremuri. 
Presiunea care se pune pe cei care se izolează de aceste fapte negative prin perpetuarea lor 
îi încearcă foarte mult. În felul acesta, înţelegem cum îndemnul de a ne apropia de un 
artificiu, de un supliment, de a înlocui ideea, emisia mentală, gândul, dragostea, relaţia, cu 
ceva artificial care să ne confere aceeaşi stare de bine constituie şi pentru cei care le 
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acceptă şi pentru cei care le refuză un element de verificare a tăriei de caracter, a 
rezistenţei fizice, a puterii de a decide pentru propria viaţă. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne îndeamnă să ne comportăm bizar. O 
anume stare de spirit se ridică din vârful picioarelor, până în creştet, amintirea unui 
eveniment, prima dragoste, savoarea unui aliment sau entuziasmul pe care îl conferă un 
succes social, promovarea unei etape sau avansarea pe linia profesionale ne incită şi vom 
considera dintr-odată că a sosit momentul să cerem vieţii mai mult, să ne luăm singuri din 
raft ceea ce este expus şi să considerăm că suntem privilegiaţi, că acestea sunt bucuriile pe 
care destinul ni le-a rezervat. 

Deviaţia de la cale, realizarea unei bucle, fie pentru că se doreşte încercarea unui 
element nou sau pur şi simplu retrăirea unor ipostaze, spune unui iniţiat că sufletul se 
teme de pierdere, de moarte, de desprindere şi că aceste elemente de încercare îl sperie şi îl 
face să involueze. Nu am certitudinea că involuţia se aplică în cazul tuturor situaţiilor de 
genul acesta, dar teama de deposedare reprezintă una din marile încercări ale omului 
modern. 

În cadrul general al careului în T pe care maleficii Uranus şi Pluton îl realizează 
acum cu luminariile, dimensiunea personală capătă o notă dramatică. O dată ce şi-a 
pierdut încrederea în sine nimic din exterior nu-l va convinge să şi-o recapete, nimic nu-i 
va veni în ajutor pentru a se ridica după ce a căzut. Tocmai de aceea recomandarea pentru 
această zi este aceea de a lăsa în urmă ceea ce credem că sunt azi probleme personale 
urgente pentru a ajuta, susţine sau impulsiona pe cineva din anturaj sau chiar anturajul în 
sine. În felul acesta, descoperim cât de reale ne sunt problemele şi cât de puţină nevoie 
aveam de întregul arsenal de planuri, demersuri, intervenţii sau ritualuri pentru a le 
soluţiona. Păcăleala acestei zile constituie chiar această încurajare în a ne ambiţiona să 
rezolvăm totul, să adunăm totul, să ignorăm totul şi să lăsăm în urmă totul, chiar şi 
prietenia. Este însă clar că a da curs plăcerii privită ca refuz a ceea ce, până la urmă, ne 
defineşte ca entitate, nu duce la nimic bun. 

Aşadar, azi fiţi buni, generoşi şi neobosiţi în a ajuta, susţine sau încălzi inimile 
celorlalţi. 

 
 

Săptămâna 1 - 7 octombrie 2012 

 
 

Săptămâna 1-7 octombrie 2012 aduce un tribut interesant nevoii de a progresa, de a 
ne ridica deasupra condiţiei obişnuite, de a ne elibera de constrângerile pe care ni le-am 
creat în ultimii trei ani şi de a înţelege că puterea nu constă în relaţie, în asociere, ci în 
dezvoltarea unui gen de mister dincolo de care să te poţi desfăşura fără a oferi explicaţii 
pentru fiecare etapă intermediară. 

În această săptămână Saturn va părăsi zodia Balanţă zodie pe care o tranzitează din 
29 octombrie 2009. În tot acest răstimp ne-a dominat gândul că depindem unii de alţii, că 
suntem construiţi pentru a lucra în echipă, că împreună reuşim mai uşor decât separat, că 
dacă nu obţinem succesul în grupuri mai mari sau în asocieri, fie ele şi stranii, înseamnă că 
în mod individual nu avem niciun succes. Oricât de dur s-a dovedit, pentru că în această 
poziţie s-a confruntat şi cu o relaţie dificilă cu Uranus, Saturn trece într-un semn al 
abuzului de putere şi al secretelor pe un fundal agresiv şi care va genera, în prima instanţă, 
până la finalul lui 2012, evenimente controversate. 

Până vineri, 5 octombrie, când aceasta va face practic trecerea în infern, avem de 
parcurs un careul al lui Venus cu Axa Dragonului (marţi), un sextil Venus-Saturn pe 
gradele anaretice din Leu şi respectiv Balanţă şi, evident, trecerea lui Venus în Fecioară 



Fii în profunzime!     A NUL 2012 – ANALIZA ASUPRA TRANZITELOR  
 

© Gheorghi ţă Coşer, 2012 462

(miercuri) opoziţia lui Venus cu Neptun, conjuncţia lui Marte cu Axa Dragonului şi 
intrarea lui Jupiter în mers retrograd (joi). În ziua ingresului lui Saturn în Scorpion, 
Mercur se grăbeşte şi el să părăsească zodia pe care o tranzita, împlinind o conjuncţie cu 
Saturn pe ultimul grad al Balanţei, semn că acest semn va fi extrem de încărcat şi care se va 
dovedi mai curând vinovat de toate relele pe care Saturn le-a făcut în ultimii trei ani. 

Ziua de 5 octombrie este generoasă în aspecte. Venus şi Lilith se întâlnesc într-un 
careu, Chiron cu Junon  de asemenea sub acelaşi unghi de 90 de grade şi luminariile în 
trigon. Ulterior, Mercur şi Neptun vor construi un trigon (sâmbătă), iar duminică, la puţin 
timp ca Uranus şi Junon să-şi împlinească trigonul la care lucrează de ceva vreme, Marte 
să treacă în Săgetător, încheind o săptămână care le va pune multora capac în demersurile 
lor fanteziste, care îi va ridica pe unii la rampă şi va produce, sub necesitatea rectificării, 
multe modificări de direcţie. 

Nu este deloc potrivit să ne aventurăm în această săptămână în a invoca drepturi 
care nu au fost respectate în ultimii trei ani, în a ne face dreptate prin deziceri, trădări, 
informaţii vândute, prin desprinderi de grup, prin minciună sau prin culpabilizare. Viaţa 
este dură uneori şi această duritate se poate manifesta ca în această săptămână, adică să nu 
ne ofere ceea ce cerem. 

Tocmai de aceea avertismentul acestui interval ne îndeamnă să ne vedem de 
treburile noastre, să fim înţelegători şi realişti şi să privim tot ceea ce vine spre noi ca pe un 
mijloc de cunoaştere. Fie aflăm din interior care este pulsul unui eveniment, fie suntem 
expulzaţi şi primim prin această desprindere graţia unei noi etape pe care este necesar să o 
îmbrăţişăm. A gândi viaţa, nu înseamnă a o toca în prejudecăţi ori a sugrumat cu bucurii 
efemere, ci a o îmbogăţi cu fiecare zi, cu fiecare fiinţă care ne atinge trecerea, cu fiecare 
inspiraţie care ne învăluie. 

 
Luni, 1 octombrie 

Luni  1-10-2012 14:36    Luna (Ari) Opp (Lib) Mercury 
Luni  1-10-2012 23:05    Luna (Ari) Tri (Leo) Venus 

 
Cele două aspecte pe care Luna le împlineşte azi sunt puse sub semnul progresului. 

În primul rând opoziţia Lună-Mercur, împlinită în mijlocul zilei, şi apoi trigonul Luna-
Venus, împlinit cu puţin timp înainte de miezul nopţii, ne aduc în centrul atenţiei 
necesitatea de a progresa, de a schimba în bine ceea ce vine spre noi, de a corecta, de a 
înalţă şi de a rectifica o informaţie, un demers pe care anturajul, universul sau noi înşine 
le-am abandonat. 

Fundalul pe care se consumă toate acestea îndemnuri este unul energic, puternic, 
poate chiar agresiv, impus de careul în T pe semne cardinale pe care Soarele cu Pluton şi 
Uranus îl mai formează încă. Acest fundal, care în săptămâna anterioară s-a exprimat la 
scena deschisă, s-a axat pe împlinirea unei scheme de lucru ample şi care acum va trebui 
particularizată într-un mod simplu şi original. 

Opoziţia Lunii cu Mercur înseamnă gândire selectivă, identificarea propriilor limite, 
acceptarea întunericului pe care îl avem în interior şi exprimarea lui pentru a învăţa, 
cerceta, deschide porţi ale sufletului, ale cunoaşterii. În felul acesta, agresivitatea pe care o 
experimentăm, pierderile de memorie care ne învăluie, respingerea pe care o avem de 
parcurs azi sunt elemente care ne restructurează. De unele nu mai avem nevoie, altele 
trebuie sublimate, unele sunt părţi ale unei construcţii bune, altele se aseamănă cu viruşii 
subtili care corodează structura din interior şi o duce spre prăbuşire. Dacă încercăm să 
folosim scheme vechi, dezvoltate fără linişte şi respect faţă de anturaj, faţă de sine, dacă ne 
vom propune să ne ridicăm la fel de egoist aşa cum am făcut-o anterior când ne-am 
construit ceea ce trebuie să curăţăm din structura interioară acum, atunci vom 
experimenta opoziţia Lună-Mercur prin egoism şi pe baza mesajului: “Doar eu pot, tu nu!”. 

Spre seară, când Luna şi Venus îşi împlinesc trigonul pe semne de foc, sentimentul 
că avem lucruri importante de făcut ne duce spre o zonă de confort afectiv. Unii vor 
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descoperi că se simt bine în propria piele, ceea ce nu s-a-ntâmplat de-a lungul zilei, alţii că 
se bucură de un cadru intim benefic, acela dat de camera de lucru, dormitor, prezenţa unei 
fiinţe dragi. În realitate, din adâncimile astrale vin spre noi vibraţii rafinate care ne 
îndemnă să ne înţelegem bine cu ceea ce avem în jur, cu oamenii, cu obiectele, să ne 
deschidem inima şi sufletul spre ceea ce este construit în jur şi să acordăm acestora o 
importanţă pozitivă după cum s-a dovedit până acum. 

Prin urmare, debutul săptămânii vine spre noi cu îndemnul de a ne apropia de 
adâncimile fiinţei cu sentimentul că suntem utili, că putem mai mult, că ne putem 
armoniza cu anturajul şi că, dacă am greşit faţă de cineva, acum este adecvat şi util să ne 
cerem iertare, să transformăm în energie pozitivă ceea ce până acum a fost revoltă, război, 
nemulţumire şi agresivitate. 

Nevoia de a descoperi care ne este rostul, cum ne ajută liniştea şi pacea, cât de 
adâncă ne este iubirea sau nevoia de a ajuta, ne duce în faţa unei conştientizări puternice. 
Unii vor înţelege prin aceste unghiuri ce importanţă au în grupul de apartenenţa, care este 
impresia generală a acestuia şi cum se fi modelat pentru a reuşi să se integreze. Alţii se vor 
replia şi îşi vor asculta îndemnurile sufleteşti, cele care nu critică pentru a distruge, ci 
pentru a corecta şi a reconstrui dintr-un material uzat, dintr-o masă amorfă, dintr-o 
structură inutilizabilă ceva sublim. Este momentul în care grupuri aflate în derivă se 
repliază, îşi facă planuri pentru viitor şi îşi pun la punct structuri care să asigure buna lor 
funcţionare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne permite azi să fim aşa cum ne 
vine din interior, dar de a ne impune, cu mintea sau alt instrument de ordin interior, să 
observăm, să analizăm şi să oprim acolo unde exprimarea depăşeşte o anumită limită 
pentru a ne ridica pânzele corabiei şi a pleca spre alte ape, mai limpezi. Este important de 
ştiut că mulţi devin agresiv pentru că sunt deosebit de sensibili şi pentru că trăiesc în acest 
mediu fără o structură mental-afectivă care să filtreze exemplele de comportare, gândire 
sau putere care îi vin din anturaj. Ceea ce se construieşte azi ne canalizează spre a înţelege 
cât de tulbure sunt apele şi cam în ce direcţie este nevoie să ne deplasăm. 

 
Marţi, 2 octombrie 

Marti  2-10-2012  1:18   Venus (Leo) Squ [Sco] Node 
Marti  2-10-2012  1:31    Luna (Ari) Opp (Lib) Saturn 
Marti  2-10-2012  2:25    Luna (Ari) --> Taurus 
Marti  2-10-2012  3:59    Luna (Tau) Sex [Pis] Neptune 
Marti  2-10-2012 14:03    Luna (Tau) Sex [Pis] Chiron 
Marti  2-10-2012 16:22    Luna (Tau) Tri (Cap) Pluto 

 
Când Luna îşi finalizează tranzitul său pe ultimul segment al zodiei Berbec, Venus şi 

Axa Dragonului îşi desenează pe cer careul lor pentru a da vieţii o tentă pozitivă, pentru a 
reuşi, prin implicare, să schimbe sensul evenimentelor şi adâncimea lor. 

Azi vom fi contrariaţi de noroc, de şansă şi de complicaţiile pe care acestea ni le 
aduc, de regretele pe care le sădesc în suflet, de calitatea îndoielnică a ceea ce produc şi de 
îndârjirea cu care ne-am decis să le privim, să le observăm, să le folosim. Dorinţe care ţin 
de anumite realizări materiale, de a o anumită inserţie socială, de canalizare a puterii de 
influenţa spre anumite zone periculoase, care îi transformă pe semeni în sclavi, ne aduce, 
pe lângă bucuria împlinirii, pe lângă confortul de a avea ceea ce am intenţionat, şi povara 
unei greşeli pe care să o menţinem, nu pentru că ne dorim o rezonanţă negativă, ci pentru 
că ajungem să credem că numai aşa putem trăi. 

Micul Benefic (Venus), şansa, bucuria de a trăi, rafinamentul, din Leu ne extinde 
câmpul egoului personal spre zona lui “Nu avem altă soluţie. Trebuia să procedez aşa”. 
Prin Venus, necesitatea are întotdeauna o parte bună, una ce ţine de comoditate, de 
confortul personal, de binele egoist şi care va avea de fiecare dată o explicaţie, o justificare 
perfectă pentru sine, de vreme ce și-a construit totul pentru a proteja acest “eu” incapabil 
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încă să gândească corect pentru sine. În Leu, Venus nu este în stare să ne ajute să gândim 
corect despre propria persoană, ci profitabil, după cum ne convine mai mult şi după cum 
ne va proteja mai bine interesele, orgoliile, nemulţumirea sau comoditatea. Aflându-se 
acum în careu cu Axa Dragonului, visul fericirii se ridică şi ne aflăm în faţa a ceea ce am 
construit. Că am construit o ideea, o ţintă, un edificiu concret sau o relaţie, puterea de a 
gândi corect, bine, de a privi evenimentul cu luciditate şi de a le vedea acestora perspectiva 
ne zdruncină şi ne pun în faţa unor conjuncturi delicate. Ca nimeni nu le va putea înţelege, 
că sufletul se va opune ori că o altă structură personală se va ridica din negură şi îşi va 
striga nedreptatea, nu mai contează. Important va fi ceea ce rezultată din toate acestea, 
finalitatea şi aceea se va prezenta sub forma unui zdruncin interior, a unei nemulţumiri, a 
unei îndârjiri cu care vom urmări să ne păstrăm realizările, bucuriile şi confortul. 

Unii şi-au construit toate acestea pe baze benefice, solide şi chiar dacă s-au dovedit 
egoiste, edificiul pe care l-au ridicat este superior din punct de vedere moral şi deci util 
celorlalţi. Unii au urmărit să pună egoismul în faţa altora, au îmbrăţişat minciuna sau 
răutatea şi au dat confortului personal o înfăţişare  sinistră pentru ceilalţi. Această 
categorie de oameni vor privi trecerea de la Berbec la Taur a Lunii ca un prilej de a lăsa noi 
pretenţii, de a invoca faptul că banii s-au terminat şi nu contează ce sacrificii fac cei care îi 
produc, ei vor să li se ofere din nou suma necesară pentru a beneficia de a toate avantajele 
confortului. 

Venus în Leu în careu cu Axa Dragonului mai are o componentă care ne va afecta pe 
toţi cei care am experimentat până acum o relaţie sentimentală. Prin această poziţie şi prin 
acest unghi, Venus vine cu rememorarea dramelor sentimentale, cu necesitatea de a 
construi relaţii identice celor din trecut care nu au evoluat prea bine, pentru a încălzi din 
nou simţurile şi a ne demonstra că, de vreme ce s-a putut construi din nou edificiul, 
greşeala nu ne aparţine. Acest gen de păcăleală zdruncină şi mai mult structura afectivă iar 
amploarea evenimentelor, pentru cei care se rătăcesc în aceste reziduuri va fi una 
impresionantă, ca să nu mai vorbim de consecinţe. Saturn, cel care îşi încheie în această 
săptămână tranzitul prin Balanţă (domiciliul lui Venus), tocmai pentru că trece pe ultimul 
grad al zodiei ne adună din trecut ceea ce nu a funcţionat bine din schemele aplicate. Azi 
nu vom da importanţă acestor mesaje, nu ne vom preocupa deloc de evoluţie, de repararea 
greşelilor, aşa cum ne îndeamnă Saturn, ci să să reconstruim, atât cât mai avem timpul 
necesar, relaţiile care nu au mers aşa cum ne-am dorit. Luna, în plină noapte, va împlini 
ultima opoziţie cu Saturn din acest ciclu, aducând întregului context un plus de informaţie 
de aceeaşi factură, cu aceeaşi încărcătură afectivă intensă şi prin aceleaşi mijloace. Mulţi 
vor observa că, pornind de la o imagine, cea a iubitului/iubitei, a părinţilor trecuţi la cele 
veşnice, a prietenilor din copilărie sau de la fotografii din tinereţe se simt cuprinşi de un 
val de emoţii, de regrete şi îi învăluie dorinţe cărora nu le mai pot ţine ritmul şi 
intensitatea. Toate acestea vin de la tendinţa de a ne revolta împotriva a ceea ce am 
construit, împotriva a ceea ce am înţeles că reprezintă destinul, evoluţia, progresul, binele, 
confortul. 

Trecând în Taur, Luna ne va indica, de-a lungul întregii zile, ce avem de modificat, 
care sunt conjuncturile care ne zdruncină cel mai tare, care ne sunt punctele sensibile, ce 
nu merge bine în relaţiile pe care le parcurgem. Nu trebuie decât să fim atenţi, martori la 
propria desfăşurare. 

Prin urmare, în ziua de 2 octombrie ne vom întâlni cu ceea ce am construit. Ne 
vom uita la ochişorii propriilor copii şi le vom vedea educaţia pe care le-am transferat-o, 
indiferent că aceştia sunt copii în carne şi oase sau că iau înfăţişarea unor idealuri, a unei 
ţinte ori că reprezintă edificiul social pe care l-am ridicat cu atâta efort şi sârguinţă. De la 
sine nu vom putea să corectăm impulsul de a ne dori reeditarea lui, ridicarea unui nou 
edificiu, reconstruirea unui nou ideal, cu aceleaşi speranţe de victorie şi dacă dorim să ne 
îmbunătăţim calitatea vieţii va fi nevoie de puţin efort de gândire.  

Azi descoperim că suntem sclavii propriilor impulsuri, chiar dacă multe dintre 
acestea ne duc la realizări pozitive. Semnalul evoluţiei va fi însă dat de calitatea gândirii şi 
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de determinarea de care vom da dovadă pentru a ne ridica. Că acestea ţin de ideologie, de 
ridicarea unei construcţii sau pur şi simplu de menţinere a confortului toate au un element 
comun acela de a conţine reziduuri pe care le-am acumulat în ultimii trei ani de implicarea 
în activităţi de acest gen. Asta înseamnă că a acţiona în acelaşi mod ne va garata obţinerea 
acestor beneficii. De partea cealaltă, careul lui Venus la Destin (Axa Dragonului) însemnă 
şi prudenţă, privarea de un drept, de un beneficiu care prin deţinerea sa ar fi înseamnat 
rănirea mai mult sau mai puţin voluntară a celor din jur. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa azi de selecţie. Cei care 
doresc să-şi facă o analiză a ultimei perioade, care au nevoie de exemple din jur, de 
confirmări, vor vedea în 2 octombrie o zi ideală. Calitatea vieţii este una deosebit de 
importantă, tocmai de aceea parcurgem periodic îndemnul subtil la a ne purifica, a ne 
curăţa sufletul, a ne desprinde de ceea ce consumă inutil energia şi care ne ţine captivi în 
acumulări sau stadii evolutive la care ar fi trebuit de mult timp să renunţăm. 

 
Miercuri, 3 octombrie 

Miercuri  3-10-2012  3:05   Venus (Leo) Sex (Lib) Saturn 
Miercuri  3-10-2012  9:58   Venus (Leo) --> Virgo 

 
Pe ultimul grad al zodiei Leu, Venus va construi azi un sextil cu Saturn şi va aduce 

împlinirea unor gânduri sau direcţii asupra cărora am lucrat ieri. Dacă în ceea ce priveşte 
evaluarea celorlalţi, Venus în Leu ne îndeamnă să dăm dovadă de sinceritate şi 
corectitudine, de forţă în a susţine la nevoie un apropiat, în ceea ce priveşte atitudinea faţă 
de sine ea se va dovedi marcată de autoindulgenţă, de dramatizare. Această componentă a 
fost şi ieri vizibilă, însă azi, pentru că Venus intră chiar de dimineaţă (9:58) în Fecioară, ne 
lansează invitaţii pe care le-am ascuns vreme de o lună de zile (de pe 6 septembrie). Aceste 
mesaje subtile se prezintă ca o grabă, ca o sporire a vitezei de lucru, ca o ridicare a 
pretenţiilor faţă de ceilalţi pentru a nu pierde un avantaj sau onorarea de către cineva din 
anturaj a unei promisiuni. 

În preajma orei 10:00, când va trece în Fecioară (cădere), ascendentul momentului 
se plasează în Scorpion (semnul exilului său) ceea ce amplifică mult trăsăturile sale 
negative şi va face ca până pe 28 octombrie, când va trece în Balanţă (domiciliu), dinamica 
emoţiilor personale să încline foarte mult către a domina prin răceală, prin cenzură, prin 
teama de a nu fi rănit sau grijă ca emoţia constituie punctul cel mai sensibil al perioadei. 

Azi suntem pe graniţa dintre curajul de a ridica standardul iubirii, sentimentului, de 
a abandona regretul atunci când există o motivaţie pe măsură şi de a combate 
subiectivismul, chiar dacă în privinţa evaluării propriilor sentimente acesta va fi prioritar. 
Cei care obişnuiesc să se trezească de dimineaţă vor avea, până la trecerea lui Venus în 
semnul următor (9:58), nostalgia şi, în acelaşi timp, mândria că până acum s-au comportat 
corect, dar că din jur un ecou puternic sugerează că a doua parte a zilei sau în următoarele 
zile, până pe 28 octombrie, cei din jur îşi vor modifica atitudinile şi faptele lor vor fi în 
consonanţă cu acestea. Unii numesc această percepţie intuiţie, alţii deducţie, alţii 
consideră că gandind așa sunt realiști. Cert este că ceva din dinamica personală ne spune 
că o modificare stă să se producă și ea nu va fi deloc placută. 

Ceea ce trăim în intimitate, dar şi aceste semnale care sunt în parte adevărate, 
constituie semnul că ne aflăm într-o dinamică prietenoasă, că suntem atenţi la ceea ce se 
întâmplă în noi înşine şi în jur şi că, fie şi numai parţial, înţelegem ce ni se întâmplă. 
Aceste observaţii, acest gen de cunoaştere, de înţelegere, de evaluare a mediului îşi au 
rădăcina în nobleţe, în curaj şi în dorinţa de a evalua corect mediul, dar şi în grija zilei de 
mâine, privită ca o traducere a fricii de necunoscut. 

Cunoaşterea pe care o experimentăm în această zi ne incită să aflăm lucruri noi, dar 
într-un cadru uşor de controlat, care nu iese din limita puterii şi, mai ales, care nu ne pune 
problema unor emoţii puternice. Când Venus este în Fecioară emoţiile puternice sunt 
evitate, de asemenea sunt evitate situaţiile care se pot finaliza în mod neaşteptat şi sunt 
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îmbrăţişate regulile, precizia, stabilitatea, promisiunile, adică această înlănţuire plăcută 
care duce la repliere, dar care este evaluată greşit din afară. 

Gândind aşa, înţelegem că în felul în care suntem judecaţi de ceilalţi, în mare parte 
greşit (ca urmare a tulburării de gândire venită din această poziţie) la fel îi judecăm şi noi 
pe ceilalţi şi cine are puterea să aprofundeze acest raport ar putea să fie descoperitorul 
unor elemente personale extrem de delicate şi profunde. În general, oamenii îşi 
structurează dorinţele, paşii, aspiraţiile constrânşi sde o frică, pe baza unei temeri. Mulţi 
nu-şi dau seama că până şi meseria şi-o aleg pentru a contrabalansa un neajuns marcant al 
copilăriei sau adolescenţei. Psihologia a stabilit de mult timp că un copil abuzat are toate 
şansele să-şi caute repararea acestei traume printr-o profesie care-i pedepseşte pe cei care 
abuzează sau care îi ajută pe abuzaţi, un copil bolnăvicios sau cu temeri legate de starea lui 
de sănătate se va simţi mai apropiat de domeniul medical ș.a.m.d. Aprofundând relaţia 
dintre agresiunea închipuită sau reală, ce vine din exterior, şi modul cum o percepem, 
ajungem să descoperim că teatralitatea, disimularea sunt adesea preferate pentru a înlocui 
neputinţa de a verbaliza tensiunea. Aşezate una peste alta, asemenea cărămizilor dintr-un 
zid, acestea se interpun între noi şi ceilalţi şi, prin exerciţiu, în timp, le vom asimila și nici 
nu ne vom mai pune problema să răspundem, să ne exprimăm, să explicăm ceea ce doare, 
nemulţumeşte sau stresează, ci este adăugat zidului pe care îl ridicăm între noi şi ceilalţi. 

Acest zid poate lua în cazul unora înfăţişarea raţiunii, a discernământului, a 
spiritului analitic, cele pe care le găsim la trăsăturile lui Venus în Fecioară, la alţii poate lua 
înfăţişarea obsesiilor şi poate duce la degradarea emoţiilor punându-le nu să explice 
nemulţumirea sau durerea, ci să incite stimulul până la ridicol, pentru a demonstra că nu 
le pasă. Ambele ţin de trăsăturile lui Venus în Fecioară, ambele ne ţin captivi în plăceri 
infantile care rămân în acest stadiu pentru că nu sunt împărtăşite. Este simplu pentru cel 
care-şi explorează propria dimensiune afectivă să-şi identifice zidul pe care îl ridică în faţa 
celorlalţi, adică acel “ceva” care îl face diferit, special, superior, altfel, care îi simplifică 
înfăţişarea, dar care îl rupe de oamenii cu care are nevoie să socializeze. Deşi în această 
perioadă îndemnul principal vine să ne spună că este mult mai important să iertăm decât 
să gândim situaţia, nimeni nu va putea să facă asta, decât cei care trăiesc în această lume, 
dar nu sunt deloc influenţaţi de ea (iluminaţii). Tocmai de aceea azi să ne lăsăm preocupaţi 
de zidurile pe care le ridicăm între noi şi ceilalţi, cele care ne apără neputinţa, neştiinţa, 
teama, agresivitatea, ura, dispreţul, nemulţumirea. Aceste trăsături sunt specifice tuturor 
zodiilor, deci toţi am gustat din ele, tocmai de aceea să privim cu maturitate acest tranzit al 
lui Venus în Fecioară (care, faţă de celelalte poziţii, excelează la capitolul ziduri) şi să nu 
dramatizăm prea mult, ci să ne bucurăm dacă se vor înmulţi problemele (trăsăturile 
negative sunt amplificate de poziţionarea ascendentului momentului în Scorpion la 
ingres), pentru că avem ce studia, ce identifica, ce analiza şi în final, ce ierta. 

Prin urmare, azi ne vom preocupa mult de calitatea vieţii. Este adevărat că mulţi 
se vor interesa de ceea ce nu înţeleg, nu apreciază şi nici nu folosesc, însă sunt şi ei, 
asemenea celorlalţi, puşi în faţa aceloraşi situaţii delicate, sunt şi ei antrenaţi să retrăiască 
momente delicate ale ultimelor patru săptămâni, cu toate că s-ar putea ca rezultatul să nu 
fie unul spectaculos. Fiecare îşi trăieşte viaţa însă după propriul ritm, după propria 
intensitate şi, evident, în conformitate cu propriile nevoi. Tocmai de aceea cei care parcurg 
azi complicaţii de natură relaţională care tind să se ramifice, care se confruntă cu dureri de 
rinichi, de bila, de spate sunt cei care obişnuiesc să-şi amâne problemele, să le paseze 
altora, să le transfere celor mai curajoşi sau asupra cărora au un ascendent. Aceştia vor 
intra în zona delicată a sensibilităţii astrale în care orice cuvânt îi va atinge, îi va leza şi le 
va provoca reacţii exagerate. 

La nivelul evenimentelor sociale ziua aduce un plus de putere motivaţiilor 
personale, ca şi cum nimic în societate nu se poate realiza decât dacă, întâi, există un 
echivalent în viaţa personală, un ecou care va permite, în timp, o mai bună gestionare a 
ceea ce se cere acum grupului. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi cu maximă responsabilitate 
emoţia. Să facem din această zi una în care să urmărim emoţiile ca şi cum am studia pe 
altcineva şi să le oferim soluţia în acelaşi tip de raportare. Este adevărat că acolo unde se 
intervine prin impunere, există posibilitatea apariţiei frustrării, dar dacă înţelegerea este 
adecvată, dacă informaţia este corectă şi totală, nu incompletă, se va evita acest neajuns. 

 
Joi, 4 octombrie 

Joi  4-10-2012  1:25   Venus (Vir) Opp [Pis] Neptune 
Joi  4-10-2012 10:44    Luna (Tau) Opp (Sco) Mars 
Joi  4-10-2012 11:17    Luna (Tau) Opp [Sco] Node 
Joi  4-10-2012 14:46    Luna (Tau) --> Gemini 
Joi  4-10-2012 16:16    Luna (Gem) Squ [Pis] Neptune 
Joi  4-10-2012 16:17 Jupiter [Gem] S/R 
Joi  4-10-2012 17:55    Luna (Gem) Squ (Vir) Venus 
Joi  4-10-2012 19:35    Mars (Sco) Con [Sco] Node 
Joi  4-10-2012 19:51    Luna (Gem) Con (Gem) Lilith 

 
Abia intrată în Fecioară, Venus împlineşte o opoziţie cu Neptun, octava sa 

superioară. Ceea ce ieri era închipuire azi devine realitate, ceea ce în planul gândurilor, în 
forul interior exista doar sub formă de presupunere, doar sub formă de proiect azi iese la 
suprafaţă şi, prima dată, se construieşte sub forma unor obstacole de natură ideologică, de 
constrângere de natură afectivă având ca finalitate o tensiune pe care nu ne-o vom atribui 
propriei persoane, ci celorlalţi. 

Până să părăsească semnul exaltării sale (14:46), Luna va trece prin Coada 
Dragonului împlinind opoziţia cu Marte, apoi în a doua parte a zilei, când se va afla în 
Gemeni va trece prin careul cu Venus şi, spre seară, prin conjuncţia cu Lilith. Ziua devine 
însă importantă prin intrarea lui Jupiter în mers retrograd şi prin conjuncţia lui Marte cu 
Capul Dragonului. 

Toate aceste evenimente astrale ne ajută să ne redirecţionăm gândurile spre 
oameni, spre tipurile de interacţiuni pe care le avem cu ei, însă într-un mod straniu şi 
complicat. Vom căuta ca întreaga intensitate a emoţiilor să o distribuim către aceştia fără a 
ţine cont dacă sunt sau nu dispuşi să primească sau să participe la acest schimb sau chiar 
dacă au puterea să înţeleagă tot ceea ce li se oferă. Greşeala cu care pornim la drum în 
această zi vine din acest straniu element care ne pune în dificultate faţă de apropiaţi, faţă 
de superiori, faţă de ceilalţi membri ai familiei. Unii vor alege să spună ceea ce simt, să 
împărtăşească idei noi, să se apropie de cei care sunt de neatins şi să smulgă acestora 
gesturi simple, dincolo de zidurile pe care şi le ridică. Această defazare între mesajul 
emoţiei şi cel al conştiinţei, între “eu simt” şi “eu trăiesc”, între “iubesc” şi “cred”, adică 
între Venus şi Neptun, nu reprezintă o poziţie antagonică a mesajelor. Ele nu se 
sincronizează, timpul uneia va şchiopăta, al alteia o va lua înainte şi chiar dacă una trimite 
ceea ce are nevoie cealaltă, emisiile nu se întâlnesc, iar cei care trăiesc toate acestea devin 
ţinta suspiciunilor, a interpretărilor eronate, a intrigilor sau a pierderilor de lucruri, de 
obiecte pentru că ele nu parcurg traseul în timpul stabilit. 

Înţelegem că acest mecanism, prin care Venus şi Neptun par doi aştri numai buni de 
ceartă, îi face pe aceștia dispuși să-şi reproşeze multe, însă există un alt factor care 
intervine în acest carusel: problemele personale. Până să ajungem să considerăm că planul 
neutru, cel care se află între emitent şi receptor, este de vină, descoperim că în planul vieţi 
personale multe nu funcţionează, că sunt amânate, schimbate, inversate, că brusc ceea ce 
era important se micşorează ca valoare şi trece în planul al doilea. Aceste elemente, 
predispuse de opoziţia Lunii cu Marte, chiar dacă sunt elemente ce ţin de dinamica 
personală, reuşesc să zdruncine un mecanism social datorită Axei Dragonului. Adică, nu 
sunt selectate şi inversate orice fel de situaţii sau lucruri, ci acelea care au perspectivă, nu 
sunt pierdute orice fel de acte, ci acelea care nu mai pot fi înlocuite. În acelaşi registru 
putem integra şi ideile, gândurile, frământările sau chiar planurile pe termen scurt. Atinse 
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de conflict acestea devin elemente de prognoză şi perspectivă, adică acel element pe care 
nu l-a văzut nimeni atâta vreme şi de care nu s-a folosit nimeni, ci doar persoană în cauză, 
iar acum când lipseşte devine de o importanţă crucială. Se naşte aici întrebarea: cât de 
lucizi suntem când ne alegem ceea ce vrem să ne reprezinte? Nu putem răspunde azi 
pentru că nu avem răstimpul necesar, chiar dacă în viitor când vom găsi soluţia, vom 
observa că de azi şi până atunci nu am adăugat nicio informaţie în plus la ceea ce știam 
deja. De ce nu avem răstimpul necesar? Pentru că azi Jupiter intră în mers retrograd, se 
întoarce spre mesajele anterioare şi ne îndeamnă să reluăm proiecte de unde le-am lăsat, 
să punem la îndoială justiţia aşa cum s-a prezentat ea în prima jumătate a anului, să ne 
luăm rămas bun de la proiectele pe termen lung şi să căutăm să lipim de minte şi suflet 
acele idei învechite pe care le ştergem azi repede de rugină. Jupiter îşi va reveni din mers 
retrograd abia la finalul lunii ianuarie 2013, asta înseamnă că în privinţa spiritului 
dreptăţii, a nevoii de a ridica nivelul energetic, îmbunătăţi starea de sănătate prin 
suplimentarea tratamentului, prin alt diagnostic, se va intra într-un uşor regres. 
Întoarcerea spre trecut nu anulează rezultatele, ci le face subordonate altor idei, spre 
exemplu ideii de putere pe care Saturn o va dezlănţui începând de mâine de când intră în 
Scorpion. 

Mulţi se aşteaptă ca retrogradarea lui Jupiter în Gemeni să aibă un efect puternic 
asupra structurilor ideologice, asupra spiritualităţii, asupra tehnicilor de vindecare şi 
poate, în anumite cazuri, ar putea să aibă, însă nu în mod general. Întoarcerea la 
spiritualitate prin retrogradarea lui Jupiter nu este la fel cu a trăi în spiritualitate. Cel care 
se întoarce la spiritualitate înseamnă că porneşte de acolo de unde nu există trăire mistică 
şi se deplasează spre o zonă bogată în simboluri şi tehnici de reechilibrare şi dinamizare 
spirituală. Acest detaliu este reprezentativ pentru astrologia previzională, nu însă şi pentru 
cea karmică. Din perspectiva karmică, întoarcerea la spiritualitate reprezintă de fapt 
continuarea unui drum oprit într-una din existenţele anterioare, ceea ce nu înseamnă 
regres sau ieşirea din cadrul vieţii spirituale, ci, regăsirea şi continuare în sine, spune chiar 
opusul. Astrologia previzională foloseşte însă alt sistem de observare şi tocmai de aceea 
ideea de revenire la spiritulitate într-un context în care cu puţin timp în urma Jupiter prin 
mersul direct a trecut zilnic prin conjuncţia cu Mijlocul Cerului, deci nu l-a oprit nimeni să 
se întoarcă spre cele ale sufletului, prin retrogradare forţează spre observare şi practicare, 
ceea ce înseamnă că se are în vedere corectarea unui comportament sau ajustarea unei 
moralităţi. 

“Nu mai contează când s-a întors, important este că acum crede” ar spune unii. Însă 
pentru astrolog contează, pentru că în funcţie de moment el înţelege şi care este motivul. 
Or acum, când Jupiter este retrograd, când se împlinesc atât de multe unghiuri stresante, 
motivul pe care omul îşi ridică ochii spre cer, nu este acela de a-i cunoaşte esenţa, ci din 
teamă unei sancţiuni. La fel se întâmplă şi în structurile sociale care tind să se îndrepte 
spre conciliere, asociere, grupare, nu fac decât să aducă la lumină temeri mai vechi, frici 
trăite la unison care pot exploda la orice atingere incisivă. 

Pe acest context trecerea lui Marte peste Capul Dragonului aduce dezbrăcarea de 
hainele vechi şi atingerea unui stadiu consistent, a unei voinţe dinamice pe care apoi să o 
poată transpune în acţiuni concrete. Este, de altfel, o mare provocare această conjuncţie 
pentru că aduce dorinţei individuale, chiar dacă puţin cam şubrezita sau agresivă sub 
impactul opoziţiei cu Luna, împlinită chiar de dimineaţă, o însemnătate majoră, punând-o 
în postura de a se manifesta la nivel social, chiar dacă nu este suficient de matură, de 
coaptă, de pregătită pentru aşa ceva. 

Prin urmare, ziua ne aduce coagulare a unor forţe care se vor remarca prin 
dinamism, curaj, iniţiativă. Dacă pe de o parte nemulţumirea şi frica de deposedare par să-
şi sădească loc din ce în ce mai mult în suflet, de-a lungul zilei vom vedea că nu oamenii 
sunt de vină, nu conjuncturile, nici măcar planurile care derivă unele din altele nu au vreo 
vină în pierderile substanţiale ale acestei zile, ci noi înşine. Ne va veni însă greu să credem 
că suntem de vină pentru toate elementele complicate ale zilei, inclusiv pentru ceea ce nu 
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ajunge la noi în mod direct, însă simplul fapt că la contact cu informaţia reacţionăm 
negativ, înseamnă că nu suntem dispuşi să acceptăm limitele de acţiune ale celorlalţi, 
faptul că şi ei, asemenea nouă, experimentează un anumit tip de conduită socială, un 
anume mod de comportare. În cel mai fericit caz, toate acestea ne duc la regretul că în 
prima jumătate a anului nu ne-am mişcat mai repede, nu am acţionat cu mai multă forţă, 
nu am folosit nici timpul și nici banii cu înţelepciune. 

Marte în Scorpion trecând, pe final de tranzit, peste Capul Dragonului aduce acţiuni 
puternice desfăşurate în fundal, în locuri ascunse, în secret, cu uşile închise sau departe de 
orice ochi curios. Ajungând spre noi o informaţie parţială vom considera aceasta o 
desprindere pozitivă, o abordare salutară, o soluţionare genială a unei situaţii. În realitate, 
soluţiile zilei de azi se susţin pe întreg demersul lui Marte prin Scorpion, iar cele care sunt 
gândite azi vor avea nevoie de spaţiul săptămânii viitoare, după ce Marte, duminică, va 
trece în Săgetător. 

Azi oamenii se comportă de parcă joacă într-un film de acţiune, unde nu sunt numai 
actori principali, ci îndeplinesc o mulţime de roluri secundare. Tocmai de aceea finalul zilei 
aduce o ieşire la scenă deschisă cu declaraţii şoc, impresionarea unei audienţe prin vorbă, 
descoperirea unor cuvinte mai vechi în email sau printre scrisori reuşesc sa ne ridice cota 
de audienţă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne detaşa de spiritul de turmă, de a 
refuza să facem ceva doar pentru că aşa ne spune valul şi de a ne rezerva preocupărilor 
personale. Prin acestea putem să ne permitem să răscolim adâncimile fiinţei fără să 
producem efecte secundare, adică alte acţiuni. În felul acesta, nu vom avea de ce să ne 
explicăm într-una din zilele săptămânii următoare manifestările pe care le avem azi. Vom 
fi liberi şi în exprimare, dar şi de efectele acţiunilor. 

 
Vineri, 5 octombrie 

Vineri  5-10-2012  2:11    Luna (Gem) Opp (Sag) Juno 
Vineri  5-10-2012  2:29    Luna (Gem) Squ [Pis] Chiron 
Vineri  5-10-2012  3:38    Luna (Gem) Sex [Ari] Uranus 
Vineri  5-10-2012 12:43 Mercury (Lib) Con (Lib) Saturn 
Vineri  5-10-2012 13:27  Chiron [Pis] Squ (Sag) Juno 
Vineri  5-10-2012 13:35 Mercury (Lib) --> Scorpio 
Vineri  5-10-2012 15:23   Venus (Vir) Squ (Gem) Lilith 
Vineri  5-10-2012 16:40     Sun (Lib) Tri (Gem) Moon 
Vineri  5-10-2012 23:33  Saturn (Lib) --> Scorpio 

 
Una din cele mai încărcate zile de peste an aduna nouă evenimente astrale, din care 

doar trei sunt cu Luna, dintre acestea se remarcă cele două ingresul, trecerea planetelor 
Mercur şi Saturn în Scorpion. Suprasaturaţia este elementul definitoriu al trecerii lui 
Saturn în Scorpion şi este un lucru ştiut faptul că fiinţa se dilată în mod dizarmonic atunci 
când survine blazarea încât extensiile sale să afecteze minţile necoapte care aşteaptă din 
partea mai marelui învăţat să-i motiveze în căutările lor, să le spună care dintre 
nenumăratele fire ale destinului sunt corecte şi care sunt false. 

Începând de azi intrăm într-o perioadă de derivă. S-a terminat cu experimentele 
frumoase, lipsite de pericol major. De acum ne însoţeşte peste tot o umbră, cea care ne va 
spune că orice acţiune are un revers, orice faptă generează o reacţiune şi orice direcţie se 
poate întoarce imediat de unde a pornit pentru cel care nu ştie să păşească liniştit, în Pace, 
în rezonanţă cu adâncimile subtile ale universului, mute de atâta lumină şi cunoaştere. 

Pentru că despre Saturn în Scorpion, atât la modul general, caât şi referitor la aceste 
trei luni ale tranzitului său din 2012 am scris în materialul “2012 – un an al extremelor” 
mă voi limita la trăsăturile de acum, din această zi, care se răspândesc şi asupra zilelor 
următoare. 

Până să ajungem să privim chipul lui Saturn din Scorpion, avem de parcurs o 
conjuncţie Saturn-Mercur pe gradul anaretic din Balanţă, ca o ultimă răbufnire a ceea ce a 
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însemnat efortul de a menţine armonia în limitele bunului simţ, a elementelor cunoscute şi 
a nu o duce spre o epuizare a resurselor sau o extensie stranie a condiţiilor de trai. Astfel, 
azi se vor spune vorbe dure, tăioase, adevăruri grele, cele care au statut de analiză aplicată 
ultimilor ani, ultimilor luni şi care au atât de multă substanţă încât chiar fără a fi 
exprimate, numai gândite, acţionează puternic. Se poate invoca aici teama de eşec, de 
revoltă, de a pierde un control asupra căruia am lucrat în prima parte a anului şi de a căror 
desprindere suntem acum pasibili. Careul Junon-Chiron înseamnă despărţirea de o idee 
salutară, de un proiect important, unul care ar fi putut să ducă evoluţia personală spre o 
nouă etapă. Avertismentul pe care acest careu îl aduce poate lua înfăţişarea negaţiei. Mulţi 
se arată azi dezorientaţi, neîncrezători în forţele proprii, suspicioşi faţă de rezultatele la 
care au muncit atât de mult. Canalizaţi pe această dimensiune negativă a proiectului au 
tendinţa de a renunţa la ceea ce urmează să se împlinească în viitorul apropiat şi deci de a 
pierde privilegiul de a atinge succesul, finalitatea, realizarea, împlinirea. Este, aşadar, 
vorba aici despre utilizarea unui simţi special, despre atenţie, despre dragoste, despre 
credinţă, despre combinarea acestora pentru atingerea idealului. Când toate acestea sunt 
unite într-un singur element atunci avem de-a face cu inspiraţia, iar inspiraţia este o trăire 
care dă sens vieţii şi o duce pe cărări nebănuite, necunoscute chiar și pentru cel care este 
inspirat. 

Prin această îngemănare de forţe pozitive şi negative, azi vom privi exteriorul ca 
fiind expresia interiorului şi unii se vor bucura alţii se vor întrista, însă cu toţii vom fi 
inspiraţi să apreciem ceea ce vedem după cum ne este calitatea gândirii şi orientarea 
afectivă. Mulţi, în faţa acestei realităţi, se descoperă pe sine fiinţe negative, respingătoare 
sau încărcate de valoare, apreciate de anturaj. Lăsându-se în voia acestui miraj se întâlnesc 
pe acest traseu cu o nouă tentaţie, aceea de a desconsidera limitele exprimării. Să simţi 
într-un fel şi să te exprimi în alt fel, să descoperi că emoţiile produc efecte plăcute în 
societate şi să profiţi de acest efect pentru a beneficia de avantaje la care altădată nu ai fi 
ajuns oricât de mult ai face, înseamnă a te plasa sub directa influenţă a careului dintre 
Venus şi Lilith, adică a îndrăzni mai mult, a depăşi o limită într-un moment nepotrivit, 
poate chiar şi cea a bunului simţ, fără avea remuşcări sau, mai târziu, procese de 
conştiinţă. 

Trecerea lui Mercur în Scorpion ne va aduce în preajma unor decizii importante. 
Pentru că parcurgem unghiuri puternice care ne mobilizează şi ne pun să ne construim 
punţi peste timp, nevoia de succes, de eficienţă, de a demonstra că succesul şi acumularea 
sunt elemente la îndemâna oricui, vom trece într-o zonă în care efortul nu va conta de 
vreme ce realizarea sau iluzia ei este aproape. În felul acesta, ne vom folosi inteligenţa, 
isteţimea, spiritul de analiza, judecata pentru a suprima sentimentele în favoarea 
succesului social. Chiar dacă, până pe 29 octombrie când va trece în Săgetător, va fi mai 
uşor de suportat drama, nu înseamnă că problemele s-au rezolvat. Mercur în Scorpion vine 
cu o trăsătură pozitivă, aceea de a observa critic totul, inclusiv propria dimensiune a vieţii, 
inclusiv propriile idealuri şi chiar dacă nu va dori să le oprească dintr-o lăcomie elevată, 
ascunsă bine printre calităţi, va reuşi să înţeleagă care sunt elementele pe care trebuie să le 
schimbe, să le înlocuiască, pe unde mai trebuie să suplimenteze şi, mai ales, pentru cei care 
lucrează cu energia, care sunt elementele care trebuie purificate pentru a face din această 
perioadă una de evoluţie reală, nu închipuită. 

Spre seară, când Saturn trece în Scorpion lucrurile mici devin importante, 
covârşitoare pentru dimensiunea socială, punându-ne în postura de a ne ridica stima de 
sine la un nivel nesperat. Pentru unii acest lucru se va petrece în somn, într-o stare de 
visare şi acest lucru este cu atât mai dificil pentru că nu duce la înţelegerea reală a situaţiei 
în ansamblul ei, ci la supradimensionarea unor fragmente, exagerarea unor calităţi sau 
defecte şi, pe baza acestora, atingerea unor concluzii pe care în următoarele zile le vom 
nega, ascunde, răstălmăci sau preschimbă în altceva. 

Prin urmare, ziua de 5 octombrie ne introduce într-o zonă delicată a existenţei 
umane în care să atingem adevărul, dar să nu-l putem valorifica, să ne ridicăm deasupra 
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condiţiei obişnuite, dar să nu putem observa acest lucru şi în virtutea acestui decalaj să ne 
aşteptăm ca gândurile, sentimentele sau chiar raţionamentele să funcţioneze ca şi până 
acum. Este bine să parcurgem această zi cu gândul că trecând dintr-o zonă în alta de fapt 
trecem de la un mecanism la altul, deci de la un sistem de reguli la altul cu toate elementele 
ajutătoare. 

Ziua de 5 octombrie va iniţia o serie de acţiuni asupra cărora vom lucra până pe 29 
octombrie, când Mercur va trece în Săgetător, dar şi în intervalul 14 noiembrie – 12 
decembrie când va fi din nou în Scorpion datorită retrogradării. Azi ne va tenta o sentinţă, 
o acuzaţie, o desprindere de grupul mare pentru a construi un alt grup care, la rândul său, 
să ajungă mare şi cuprinzător. Ceea ce va veni însă spre noi nu ne va constrânge să ne 
păstrăm regulile, cercul de prieteni, nici măcar promisiunile, ci ne va îndemna să ne 
ajustăm timpurilor pe care le trăim şi să schimbăm ceea ce se poate schimba. Pentru unii 
este o zi tristă care anunţă că îşi va spori tristeţea până la finalul ei sau profundă care ne 
ajută să ne însuşim sarcini suplimentare şi să muncim mai mult sau în condiţii mai grele 
pentru a deveni exponenţi ai rezultatelor obţinute prin muncă. Indiferent de rezultat, 
Mercur şi Saturn în Scorpion sunt poziţii bune pentru experienţele vieţii, însă nu şi pentru 
bucuria de a trai. Scorpionul nu ne permite să atingem savoarea vieţii ba chiar ne va ţine 
departe de ea în aşa fel încât să ajungem să credem că beneficiile vieţii, cele care sunt aici, 
se nasc din muncă, efort, compromis sau isteţime şi că oricât de multă sinceritate ai pune 
în relaţii oamenii nu vor aprecia, iar asta înseamnă că viclenia va proteja mai mult decât 
orice altă trăsătură. Scorpionul, prin aceste zodii, nu ne impune un val al iluziei, ci profita 
de el şi se adaptează la locul faptei căutând să obţină maximum de eficienţă din aceste 
tenebre din care nu se poate ridica. 

Ştim că toate acestea nu constituie un beneficiu şi mai ştim că ridicarea din 
Scorpion nu este deloc simplă, ea nu conţine etape intermediare şi face brusc trecerea de la 
deziluzie la extaz, adică de a muri în suferinţă şi a renaşte în bucurie. Asta înseamnă că tot 
ceea ce debutează acum ne invită la a privi viaţa cu maximă responsabilitate, cu înţelegere 
şi curaj şi că dacă va fi nevoie va trebui să renunţăm la această haină pentru a merge goi în 
bătaia vântului. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne presa să ne înfruntăm greşelile, 
păcatele, bucuriile incomplete sau adânci, adică rezultatele muncii de aici şi de a le da 
acestor o expresie superioară. Dacă reuşim să valorificăm această zi beneficiul va fi 
deopotrivă material şi spiritual, adică se va atinge acea armonie între lumea materială şi 
cea spirituală. A exista în două lumi şi a obţine beneficii în amândouă, nu este acelaşi lucru 
cu a fi bun şi rău în acelaşi timp. Suntem creatori, asemenea fiinţei divine care ne-a 
insuflat viaţă, şi avem darul de a transforma la voinţa materia în energie şi de a materializa 
energia în realizări fizice remarcabile. 

 
Sâmbătă, 6 octombrie 

Sambata  6-10-2012  0:07    Luna (Gem) Con [Gem] Jupiter 
Sambata  6-10-2012  1:05 Mercury (Sco) Tri [Pis] Neptune 

 
Retrogradarea lui Neptun în astrologia karmică îi face pe astrologi să creadă că 

nativii care au o astfel de poziţie în tema lor natală îşi trag vină din ţinutul Atlantidei, cel 
încercat de orgoliu şi nesăbuinţă. Astrologia previzională nu poate face însă nicio corelaţie 
cu acest ţinut şi nici nu doreşte să alimenteze aceste gânduri mai ales că Atlantida, după 
ultimele impresii ale ezoteristilor, nu s-a scufundat din nesăbuinţă sau din orgoliu, ci a 
pierdut bătălia pentru rasa umană, efecte care se văd în structura codului nostru genetic, în 
faptul că fiinţa de altădată care era locuitorul acestei planete a devenit o făptură plăpândă, 
temătoare la tot ceea ce venea de sus şi dispusă să accepte tot ceea ce îi anula frica. 

Întreaga zi de azi este pusă sub semnul ascensiunii către o informaţie mai bună, 
către o acceptare a ceea ce făptura priveşte din balcon către alte meleaguri, către curtea 
vecinului, către calităţile prietenului şi simte că nu le poate atinge. Mercur în Scorpion, 
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încărcat de mistere şi orgolii ascunse, în trigon cu Neptun din Peşti care este nepăsător la 
multe dintre trăsăturile acestei evoluţii şi care priveşte schimbarea cu gândul că orice am 
face totul este, până la urmă, sortit pieirii, aduce în scena acestei zile un personaj care 
vorbeşte o altă limbă decât înţelegem noi. Faptul că înainte de aceasta, Luna şi Jupiter s-au 
întâlnit într-o conjuncţie, indică faptul că oamenii dau dovadă de coerciţie, de spirit de 
echipă. Din nefericire, acestea se petrec noaptea, iar posibilitatea de a produce o schimbare 
în plan social, pe zona publică este cât se poate de limitată. Doar cei care sunt înzestraţi cu 
o gândire matură, care aduc în mod conştient din adâncurile fiinţei, din subconştient, 
manifestări în planul concret pot veni în spaţiul acestei zile cu soluţii. Ceilalţi devin 
mijloace de exprimare ale unor forţe care nu se pot coordona singure şi care au nevoie de 
adepţi, de un public pe care să-l coordoneze, de un ogor pe care să-l însămânţeze. 

Trigonul lui Mercur cu Neptun este semnul că oamenii au posibilitatea de a gândi 
mai bun, mai corect, că emoţiile le sunt bune, corecte, constructive, însă voinţa, mijlocul de 
expresie este unul deficitar. Din nefericire istoria este scrisă de învingători şi tocmai de 
aceea retrogradarea lui Neptun ascunde adevărul, îmbracă suferinţa, înţelegerea, 
cunoaşterea într-o haină care nu-i prieşte. Noi ştim despre Atlantida că a fost scufundată 
de folosirea necuviincioasa a tehnologiei, însă se impune să fim puţin mai realişti. Oricât 
de avansaţi au fost nu au depăşit stadiul pe care l-am atins noi în prezent. Asta înseamnă 
că avem de-a face cu o altă cauză a scufundării. Cei mai îndrăzneţi invocă prezenţa 
reptilienilor, ridicaţi din seminţii abandonate care s-au construi ca rasă pe dispreţul faţă de 
tot ceea ce înseamnă evoluţie şi care îşi folosesc până şi ultima fărâmă de cunoaştere 
pentru a distruge orice posibilitate de a părăsi această lume ca entitate evoluată. Mulţi 
consideră că reptilienii nu există, însă nu putem şti dacă aceştia se înşeală sau nu, însă, 
privind în jur, putem şti că sunt fiinţe care se potrivesc perfect acestui şablon. Nu contează 
cum îi numim, ci contează că aceştia lucrează pentru a deforma adevărul şi dacă în 
întunericul în care trăim nu avem şansa să întâlnim câte o entitate evoluată care să ne 
amintească de faptul că ne tragem din Lumină, dintr-un popor care a venit aici accidental, 
nu avem nicio şansă să ne găsim echilibru. 

Prin urmare, indiferent cum gândim, ziua de 6 octombrie va fi marcată de 
prezenţa acestor fiinţe care ne încearcă voinţa, gândirea limpede, echilibrul emoţional. Nu 
vom îndrăzni să-i numim reptilieni şi, poate, nici nu este important ce nume poartă, cum s-
au prezentat ei în alte perioade istorice, care le sunt în general faptele, ci doar cum se 
comportă azi. Astfel, ziua de 6 octombrie în loc să fie o zi de inspiraţie, de folosire a 
judecăţii pentru identificarea elementelor lipsa dintr-o schemă, de descoperirea a 
adevărului, de schimbare a direcţiei de mers, de descoperire a unei idei absolut esenţiale 
pentru evoluţie, devine o zi de eşec şi lipsă de putere într-o confruntare. După modelul 
Atlantidei, cea care după spusele ezoteriștilor, a fost învinsă de reptilieni, azi vom privi 
înainte şi ne vom subaprecia un adversar. Rezultatul nu este unul catastrofal pentru 
comunitate, ci doar dureros pentru sine. Un talent va fi strivit, nu se va putea exprima şi 
oricât de multă susţinere va găsi în jur el nu se va putea pune în valoare pentru că nu s-a 
pornit la drum cu tot arsenalul. Există o teamă răspândită peste tot în această zi şi oricât 
vom dori să ne detaşăm de ea, gradul anaretic al lui Marte, adică toată teama nereuşitei, a 
neîmplinirii, a lipsei de putere din ultima lună ne va cuprinde. Unora totul li se va părea un 
imens eşec, o imensă dezamăgire, însă asta li se întâmplă doar celor care și-au dorit pe 
tranzitul lui Marte prin Scorpion realizări materiale, putere, recunoaştere, funcţie. Ceilalţi, 
se vor simţi bine că în sfârşit au găsit adversarul care îi cicăleau din umbră, în sfârşit au 
identificat a cui era vocea care îi tot tachina de după cortină. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne rezerva această zi pentru 
adâncirea percepţiei, pentru a ne întoarce spre adversar cu gândul că şi el experimentează 
asemenea nouă un tip de cunoaştere şi că a cere destinului să-l înlăture înseamnă a–i 
permite şi lui, prin procesul rezonanţei să formuleze aceluiaşi destin aceeaşi doleanţă. În 
final, în loc să ne ridicăm nivelul de conştiinţă, ne luptăm cu tot ceea ce iese în cale. 
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Privirea îndreptată spre cer înseamnă în primul rând admiraţie pentru locul unde vom 
ajunge, nu invocarea unui aliat în a da orgoliului personal conotaţii apocaliptice. 

 
Duminică, 7 octombrie 

Duminica  7-10-2012  3:44    Luna (Gem) --> Cancer 
Duminica  7-10-2012  4:01    Luna (Can) Tri (Sco) Saturn 
Duminica  7-10-2012  5:08    Luna (Can) Tri [Pis] Neptune 
Duminica  7-10-2012  6:20    Mars (Sco) --> Sagittarius 
Duminica  7-10-2012  6:40  Uranus [Ari] Tri (Sag) Juno 
Duminica  7-10-2012  9:08    Luna (Can) Tri (Sco) Mercury 
Duminica  7-10-2012 13:28    Luna (Can) Sex (Vir) Venus 
Duminica  7-10-2012 15:08    Luna (Can) Tri [Pis] Chiron 
Duminica  7-10-2012 16:15    Luna (Can) Squ [Ari] Uranus 
Duminica  7-10-2012 17:54    Luna (Can) Opp (Cap) Pluto 

 
Nici nu am observat că deja Luna a scăpat de tranzitul sau instabil prin Gemeni, nici 

nu am observat că deja partea cea mai dificilă a trecut şi că acum experimentăm o liniştire, 
o temperare a pornirilor, o acceptare a gândului că indiferent cine câștigă, Eu, pentru că 
am atins liniştea, Pacea, sunt un învingător. 

Într-un cadru al concretului, al lumii fizice, trecerea Lunii în Rac aduce înclinaţie 
spre poezie, spre melancolie, spre activităţi casnice, spre preocupări care să nu expună 
nicicum fiinţa unui efort intelectual, ci mai curând unui efort afectiv. Iată primul efort 
afectiv pe care Luna îl comportă: piramida de apă cu Saturn şi Neptun. 

Ştim că Saturn, intrând în Scorpion va intra într-un trigon pe acelaşi element cu 
Saturn şi ne va îndemna să ne exprimăm în mod social, public, să descoperim ceea ce avem 
de spus omenirii, ce avem de oferit. Azi însă acest îndemn are conotaţii afective, 
sentimentale sau casnice. Ne îndrăgostim din nou, ne amintim de cât de frumoase erau 
sentimentele care ne încălzeau inima, de cât de atrăgători sunt oamenii dacă îi privim prin 
dorinţa şi cât de frumoşi sunt atunci când iubesc. Azi descoperă că se iubesc nu pentru ceea 
ce îşi arată în mod direct, ci pentru ce intuiesc unii la alţii, pentru ceea ce refuza să-şi arate 
în mod direct, pentru ceea ce îşi transferă ca emoţie sau îşi sugerează ca devenire în grup. 

Pe acest fond al nevoii de a da sentimentului o altă conotaţiei, de a găsi explicaţii de 
altă factură întâmplărilor comune şi de a ridica standardul unei vieţi obişnuite printr-un 
alt schimb de idei, printr-o expunere pe zona publică a sentimentelor banale, cu un efect 
remarcabil, Marte trece în Săgetător, dând vieţii un îndemn spectaculos şi aducând 
dorinţei o componentă care i-a lipsit total în ultima perioadă: entuziasmul. 

 Marte în Săgetător este un element al victoriei, unul care ţinteşte atât de sus încât 
nici el nu mai ştie, cel care ştie de timpuriu că are un ţel şi nu se poate linişti nicicum până 
când nu gustă din victorie. Victoria este elementul care defineşte tranzitul lui Marte în 
Săgetător şi tocmai de aceea reuşeşte să ducă în punctul de echilibru natura animalică şi 
cea umană, instinctul şi gândirea superioară, puterea şi slăbiciunea, nevoia de a demonstra 
şi plăcerea de a renunţa la tot ceea ce vine din această lume pentru o lume a ideilor, a 
spiritului. 

Nu este nimic spectaculos în această poziţie, doar că ne revine puterea şi cheful de 
viaţă, că vom simţi că ne putem întoarce spre orice activitate şi că sângele pulsează altfel 
prin vene, mult mai cald şi cu mai multă determinare. Deşi mulţi ar fi tentaţi să creadă că 
totul se rezumă la ceea ce simt şi că aceste percepţii sunt definitive, Marte nu stă în 
Săgetător decât până pe 17 noiembrie, timp în care vom fi tentaţi să ne deschidem sufletul, 
să ne dăruim necondiţionat, să muncim mai mult, să ne consumăm în competiţii şi să ne 
dorim ridicarea la un alt standard al vieţii. Pentru unii acestea înseamnă consum 
suplimentar, cheltuirea economiilor, adâncirea în datorii şi mai mari, însă pentru toată 
lumea orice efort s-ar întreprinde în această perioadă el duce spre mulţumire şi 
expresivitate, spre o dezvoltare personală armonioasă şi curată. 
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 Pe acest fond al căutării succesului personal, al convingerii Uranus şi Junon îşi dau 
mâna pentru a ridica punţi invizibile între oameni care aparent nu au nimic în comun. Prin 
faptul că se lasă animaţi de dorinţe de dezvoltare, că tind să-şi cultive un ideal care 
seamănă cu idealurile celorlalţi, oamenii se aruncă în valurile vieţii cu un optimism prea 
mare, cu o deschidere care le poate compromite seriozitatea ideilor şi îi poate îndemna să 
pună pe picior de egalitate satisfacţia unei vieţi spirituale trăită în admiraţie cu 
complimentele trecătorilor care se uită şi nu ştiu clar ce văd, dar admiră. 

La nivelul marilor structuri, Uranus şi Junon prin trigonul lor pot construi legături 
trainice între oameni pe baza traumelor, prin motivaţia de a depăşi un obstacol, de a ridica 
standardul de viaţă, de a combate sărăcia, de a suplimenta numărul declaraţiilor sau de a 
completa lista iubirilor interzise la care i s-a permis accesul. Din interior, totul pare perfect 
logic, justificat, din exterior totul pare o prostie şi cei care persistă în a a-şi construi 
propriul univers în care să se bucure de viaţă ajung în punctul în care să dezvolte faţă de 
ceilalţi un fel de mentalitate de sectă în care cine nu se potriveşte standardelor se 
autoexclude. 

În faţa acestei atitudini cutezătoare stau pavăză aspectele pe care Luna din Rac le 
împlineşte cu Mercur (trigon), Venus (sextil), Chiron (trigon), Uranus (careu) şi Pluton 
(opoziţie). Dacă prin relaţiile cu planetele individuale Luna stabilizează convingerea şi 
încrederea în sine, prin raporturile sale cu anturajul, cu grupul de apartenenţă, cu cei cu 
care participă la derularea unor probleme mai vechi, nerezolvate, raporturile sunt de 
natură conflictuală. În felul acesta, înţelegem că alegerile personale făcute pe ideea “dacă 
mă face să mă simt bine înseamnă că este de bun augur”, “dacă îmi vorbeşte frumos 
înseamnă că mă respectă” ș.a.m.d. sunt greşite şi oricât de tare sunt stabilizate ele nu duc 
la evoluţie, ci la o desfăşurare a stării de bine, la o extindere a lui “Eu fac, deci pot”, “Sunt 
bârfit, deci băgat în seamă”, “Sunt apreciat de majoritatea, deci valoros”. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii se ridică la orizont cu gândul de a ne oferi 
mulţumirea şi bucuria de care nu am avut parte de la începutul anului încoace. Pentru 
mulţi asta înseamnă a coborî standardele, a accepta un compromis sau a accepta o 
provocare care după consumarea ei să ne confere o strălucită victorie. Dintre toate acestea, 
doar tonusul va fi cel care se schimbă în mod considerabil, doar ceea ce ne animă, ne 
motivează şi ne încălzeşte sufletul ne rămâne, restul sunt doar baloane de săpun, mijloace 
prin care căutăm să ne îndeplinim dorinţe mai vechi, nu neapărat să schimbăm calitatea 
vieţii. În spatele mulţumirii, a bucuriei, a devenirii mulţi îşi pot ascunde o formă de egoism 
pe care să o placheze cu zâmbete largi şi care să ascundă în spatele convenienţelor, a 
mulţumirii că sunt ceea ce se spune că sunt, ambiţii cutremurătoare. 

Este important să căutăm să privim dincolo de aparenţe şi să nu ne păcălim că dacă 
suntem apreciaţi de majoritatea celor pe care îi vedem, această majoritate este 
reprezentativă, că eşantionul se poate aplica şi la alte zone, alte regiuni sau medii. Este 
greu cu Marte în Săgetător să gândeşti limpede, să nu te laşi animat de dorinţa de mişcare, 
expansiune, demonstrare sau cucerire, însă chiar şi aşa, atunci când ne căutăm un reper, să 
ne străduim să ne îndreptăm spre unul care să ne tempereze ieşirile inutile şi să ni le 
optimizeze pe cele care sunt cu adevărat utile, care ne exaltă sufletul şi ne duc spre progres 
şi relaţii armonioase, nu către acumulare, îmbogăţire sau relaţii bazate pe constrângere. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne îndrepta spre exemplele de 
maturitate şi înţelepciune. Mulţi vor pune la îndoială azi exemplul celorlalţi, considerându-
se buni pentru că doar exemplul propriul le este pe înţeles. Să încercăm să facem invers 
prin cultivarea unui cod de reguli morale pe care nu am îndrăznit niciodată să-l adoptăm, 
cel legat de liniştirea minţii prin alte mijloace, de o dezvoltare a voinţei prin alte proceduri 
sau de îmbogăţire a câmpului personal prin descoperirea altor izvoare. Universul este 
infinit, nu doar ca întindere! 
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Săptămâna 8 - 14 octombrie 2012 

 
 

Săptămâna 8 – 14 octombrie 2012 scade în intensitate trăsăturile săptămânii 
anterioare şi cu cât ne apropiem mai mult de weekend cu atât se sădeşte în suflet o 
oboseală care ne invadează până în punctul în care îi cădem răpuși de sentimentul 
vinovăţiei sau de o oboseală suspectă. Totuşi, până să ajungem la final, avem de trecut de 
primele trei zile ale săptămânii, cele care ne aduc în faţa abuzului de putere şi care ne 
pregătesc pentru a înţelege, în linii mari, cam care va fi sfera de acţiune a trigonului pe 
semne de apă dintre Saturn şi Neptun. Cei care sunt pasionaţi de astrologie ştiu că Saturn 
şi Neptun s-au mai întâlnit într-un trigon în perioada 2001-2002, marcând un eveniment 
ce va rămâne reprezentativ pentru istoria omenirii (căderea Turnurilor gemene) nu atât 
prin ceea ce s-a întâmplat atunci, ci prin fenomenul social pe care l-a declanşat. Dacă pe 
semne de aer cele două au dus la explozii, schimbarea direcţiilor principale, reorientarea 
principiilor războiului, acum, pe semne de apă, ele aduc complicaţii de natură afectivă. 
Dacă anterior pericolul a venit din aer, acum, adică atât cât mai avem din 2012 şi chiar 
2013 pericolul poate veni din apă, din zone mlăştinoase, din compromisuri, din 
promiscuitate sau din asocieri între două forţe care până acum se luptau pentru acelaşi 
teritoriu. 

Acum, Saturn şi Neptun, fiind la început de drum, nu ne pun în faţa unor 
complicaţii atât de mari, ci se vor axa pe ascunderea adevărului, promovarea lui în medii 
secrete sau dezvoltarea unor pârghii pe care oamenii să le folosească eficient abia începând 
de anul viitor. Nu doar în cursul zilei de joi, ci şi vineri, dar în special sâmbătă, sentimentul 
că urmează să se întâmple ceva ne va învălui şi pe unii îi va motiva să-şi adune economiile 
într-un cont, să-şi schimbe tactica, să-şi optimizeze calitatea muncii prin reducerea 
costurilor, nu prin suplimentarea lor. Regruparea acestora face din săptămâna 8-14 
octombrie 2012 una obositoare, tristă şi încărcată de sentimentul că avem pe umeri mai 
multă răspundere decât trebuie. 

Segmentul sănătăţii este uşor afectat de trecerea lui Saturn într-un semn al puterii. 
Pe Scorpion, Saturn aduce limitări în privinţa relaţiilor intime, respingerea partenerului, 
solitudinea sau, în extrema cealaltă, abandonarea moralităţii pentru a trăi în mod continuu 
plăceri care epuizează fiinţa şi o duce la pierzanie. 

Deşi par cuvinte mari, ideea de separare ia în această săptămână înfăţişarea unor 
convulsii, a grijilor nejustificate încă, a contactului cu o apăsare ce se manifestă mai mult 
în zona emoţională, pe care cei senzitivi o pot observa şi sub forma unor evenimente pe 
care anul 2013 le va conţine. Poate că unora această înclinare a balanţei le va plăcea, le va 
incita simţurile, le va oferi sentimentul că sunt puternici, că sunt informaţi, că-și pot refuza 
multe plăceri, dar că mintea le va rămâne întreagă şi, în felul acesta, sunt convinşi că 
dezvoltă un fel de forţă activă pe care, învăluind-o într-o modestie construită pe moment, 
le va da impresia că vor fi pregătiţi pentru ceea ce va veni în 2013. Există, însă, o diferenţă 
atât de mare între ceea ce percepem acum şi ceea ce se va întâmpla, încât în aceste 
momente, după datele pe care le avem, noi, cei pasionaţi de astrologie, putem spune că 
nimeni nu va fi pregătit suficient de mult pentru ceea ce va veni. 

Acum suntem puşi în temă, ne este prezentată schema de lucru, mijloacele de 
evoluţie, care sunt substanţele lipicioase şi care sunt solvenţii, ce ne colorează şi ce aduce 
orice nuanţă spre alb, care sunt elementele care ne stresează şi prin ce minune sufletul se 
poate elibera de şocurile pe care le poate primi în zona sentimentală. Chiar dacă intuim 
destul de bine secvenţele viitoare, chiar dacă informaţiile pe care le primim sunt corecte 
este important să știm că ele acum nu au chipul acţiunilor, ci doar al informaţiilor. 

Finalul săptămânii se va dovedi prea greu, apăsător şi dureros pentru cei care îşi 
cultivă latura feminină. Fiind tentaţi să-şi dezvolte o falsă modestie, adică să caute să iasă 
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în evidenţă prin modestie, nu să şi-o expună doar când este cerut acest lucru, drama 
sentimentală ne aduce în centru atenţiei aspectele cele mai complicate ale vieţii intime. 
Tocmai de aceea avertismentul săptămânii este de fapt o invitaţie la realism. Cunoaşterea 
întotdeauna ne duce spre bucurie, iar dacă o informaţie, oricât de tristă este nu ne 
îndeamnă să ne simţim puternici, buni şi pregătiţi că ştim, înseamnă că fie sămânţa ei este 
tendenţioasă și exploatează temeri ascunse cu grijă în subconştient, fie cel care percepe se 
aşează pe un tron care nu a fost făcut pentru el şi, în lumina reflectorului, defectele îi sunt 
mai evidente. 

Săptămâna 8-14 octombrie ne îndeamnă să demonstrăm că suntem hainele care îi 
fac pe ceilalţi să ne iubească sau să ne urască. A ne consuma energia pentru a încăpea în 
această haină înseamnă uzură, oboseală şi experimentarea unor regrete pe care doar sub o 
presiune foarte mare le-am recunoaşte. Tocmai de aceea această săptămână va fi atât de 
grea şi apăsătoare. 

 
Luni, 8 octombrie 

Luni  8-10-2012  5:09    Mars (Sag) Squ [Pis] Neptune 
Luni  8-10-2012  6:04   Venus (Vir) Opp [Pis] Chiron 
Luni  8-10-2012 10:33     Sun (Lib) Squ (Can) Luna (Half Moon) 

 
Dimineaţă, încă ne mai situam sub razele careul în T cardinal pe care Luna, Pluton 

şi Soarele îl construiesc punând pe umerii lui Uranus din Berbec soluţiile cele mai 
ingenioase şi imposibile de care avem nevoie acum. Da, mulţi vor considera că numai o 
minune îi mai poate salva, numai o minune le mai poate schimba statutul şi îi poate ridica 
la nivelul spre care au tins. Sentimentele ne sunt însă reduse la o formă de rigiditate 
alimentată de teamă. Venus este în Fecioară şi se opune lui Neptun, iar această relaţie 
constituie baza unei configuraţii numită Vapor. Teama de ceea ce este în jur, de oameni, de 
ceea ce ar putea veni din partea lor sau ceea ce nu a venit, pentru cei care aşteaptă în 
această perioadă un răspuns, reprezintă un element care motivează şi ne împinge spre 
experienţe noi. Venus în Fecioară, chiar dacă aduce inhibiţii, reţinere şi prin acestea 
dezvoltă un comportament dur, reticent, critic, poate chiar recalcitrant, reacţionează bine 
într-un mediu conservat în care sinceritatea să fie regulă de bază. La fel, acum, dacă 
sinceritatea în interacţiunile pe care le dezvoltăm este îndeplinită, constrângerea venită de 
la Venus în Fecioară ne îndreaptă spiritul critic spre propriile persoane. “Abia acum am 
înţeles şi eu cum funcţionez”, “M-a ajutat să înţeleg”, “M-a susţinut în proiectul pe care-l 
desfăşor” s.a.m.d. sunt doar câteva din atributele acestui moment, care, de altfel, nu sunt 
deloc specifice lui Venus în Fecioară. 

Azi, când Venus încă îşi mai păstrează din aceste atribute împrumutate, 
considerându-le pe acestea drept experienţe de netăgăduit, Chiron atinge cu aceasta, 
unghiul de 180 de grade şi îi cere să se detaşeze de cuvinte, de declaraţii, să nu se depărteze 
de condiţia începătorului care strigă după dicţionar, după manualul de utilizare sau după 
îndrumar şi să se comporte în conformitate cu declaraţiile pe care le-a făcut anterior. Va fi 
însă o nouă încercare pe care, dacă am prezenta previziunile pe intervale mai mari, am 
încadra-o în trăsăturile săptămânii anterioare pentru că se adresează marilor decizii, 
creării de atitudini care să fie situate la baza colaborărilor, a interacţiunilor şi prin care 
toate proiectele şi demersurile finalului de an să fie demarate. 

Careul lui Marte cu Neptun ne constrânge emoţiile şi ne spune că mesajul exterior, 
atunci când este personalizat, nu poate conţine reguli de bune practici, nu este blând, 
corect şi nici obiectiv. El se racordează la o schemă agresivă de acţiune şi ne trimite la 
probleme mai vechi, cele care au fost greu de rezolvat sau de depăşit în primăvara lui 2012. 
Acum, când Marte şi Neptun sunt în careu, întreaga structură emoţională este zdruncinată 
şi dacă mesajul exterior, construit de oameni pentru a se critica unii pe alţii, a se acuza, 
învinui de lucruri pe care nu le-a făcut deloc sau nu le-au făcut corect, are o justificare 
pentru că un careu nu poate fi atât de dinamic în zona publică precum o opoziţie, ecoul, 
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răspunsul, feedback-ul, modul cum vom primi toate acestea ne vor acuza mai mult decât 
informaţiile în sine. Se va pune deci problema reacţiei, a modului cum răspundem unei 
provocări, a refuzului de a răspunde corect deşi critica venită din afară, în mare parte, este 
corectă. 

Luminariile, cele care aduc mobilitate expresiei personale, care ar fi trebuit acum să 
ne ajute şi să ne susţină elementul personal sunt în careu (Ultimul Pătrar) şi aduc o 
greutate suplimentară efortului de a înţelege de unde atât de multă apăsare din partea unui 
anturaj care nu părea atât de pornit împotriva individului, nici motivat să schimbe sau să-
şi impună propriile reguli. 

Mesajul sintetic al acestei zile vine să ne convingă de faptul că în orice tristeţe există 
o bucurie şi în orice bucurie se ascunde un neajuns. Mulţi nu vor aprecia lecţia acestei zile 
ca fiind una de maturitate însă vor reveni de-a lungul lunii octombrie la ea pentru a se 
regla, pentru a înţelege, direct de la sursă, descinderile unui anturaj care merge spre 
dezordine. 

Prin urmare, debutul săptămânii se va face în tonuri agresive. În mod sigur, cei 
sensibili, care încă mai cred că viaţa este o suită întreagă de plăceri şi că bucuria înseamnă 
absenţa tristeţii, nu înţelegerea ei, vor fi primii care se vor revolta. Astfel, îşi vor manifesta 
nemulţumirea prin cuvinte, replici discrete, un oftat, tonul vocii ridicat sau prin critica 
adresată situaţiei social-economice pe care o traversăm sau, şi mai confortabil, adresată 
politicienilor. Pentru tipul de analiză pe care-l facem aici este mai puţin important spre ce 
sunt îndreptate acestea, cât de important este mesajul şi cât de bine argumentat, ci faptul 
că este exprimat, la o anume intensitate emoţională acum. În mod absolut sigur 
nemulţumirea nu constituie azi mijlocul prin care oamenii îşi eliberează tensiunea prin 
schimburi de cuvinte, de impresii sau prin experimentări în grup, ci şi le argumentează şi 
mai bine, şi le amplifica ori şi le dezvoltă într-o zonă în care acestora nu le era permis să se 
desfăşoare. 

În zona publică această construcţie astrală merge în sensul destabilizării unui 
demers public, a extinderii acestuia într-o zonă care nu era prevăzută în contract, în 
înţelegerea iniţială, şi care riscă să compromită întregul edificiu. Ceea ce nu poate face 
Marte din Săgetător în corelaţie cu Neptun din Peşti este ceea ce cere cel mai mult această 
zi: oprirea. 

Azi totul ni se pare interesant, dar ne va lipsi analizatorul, curajul de a fi sinceri cu 
sine, de a ne opri din agitaţie şi a râde, a ne distra pe seama a ceea ce observăm sau 
înţelegem. Aceasta este însă şi recomandarea pentru această zi. Cel care poate râde de ceea 
ce observă sau înţelege, fie că este la sine sau la cei din jur, se desprinde de careul Marte-
Neptun şi îşi va îndrepta atenţia spre partea superioară a Vaporului, adică spre sextilele pe 
care Pluton le face cu Mercur şi Saturn din Scorpion, devenind creativi, operativi, inspiraţi 
în a se desprinde de turmă şi a se evidenţia prin calităţi, nu prin defecte. 

 
Marţi, 9 octombrie 

Marti  9-10-2012  5:43   Venus (Vir) Squ (Sag) Juno 
Marti  9-10-2012  8:51     Sun (Lib) Tri [Gem] Jupiter 
Marti  9-10-2012  9:47 Mercury (Sco) Tri [Pis] Chiron 
Marti  9-10-2012 11:03   Venus (Vir) Tri (Cap) Pluto 
Marti  9-10-2012 11:07    Luna (Can) Tri [Sco] Node 
Marti  9-10-2012 14:54    Luna (Can) --> Leo 
Marti  9-10-2012 15:44    Luna (Leo) Squ (Sco) Saturn 
Marti  9-10-2012 18:17    Luna (Leo) Tri (Sag) Mars 
Marti  9-10-2012 20:45    Luna (Leo) Sex (Gem) Lilith 

 
Azi devine şi mai evidentă gruparea planetelor pe cele trei tipuri de configuraţii pe 

care le prezintă cerul: vaporul (Chiron, Venus, Saturn şi Pluton), careul în T pe semne 
mutabile (Venus-Marte-Neptun) şi Aripile de pasăre care se formează între Venus, Junon, 
Pluton şi Uranus. Pe fundal Luna îşi finalizează tranzitul ei prin domiciliu (Rac) şi mijlocul 
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zilei (14:54) trece în Leu, nu înainte de a ridica un trigon cu Capul Dragonului proaspăt 
eliberat de tensiunea gradului anaretic din Scorpion. În Leu, Luna va împlini un careu cu 
Saturn (15:44), un trigon cu Marte (18:17) şi un sextil cu Lilith (20:45) aducând în 
crescendo trecerea de la tensiune la înţelegerea ei prin folosirea unui talent, prin 
acceptarea unei condiţii neplăcute, prin folosirea unui minim de resurse pentru a obţine 
strălucire şi eficienţă. 

Prima parte a zilei este însă încărcat de un mesaj special, pe care îl vom regăsi de-a 
lungul întregii săptămâni: curajul de a ne ridica deasupra propriei condiţii. Pentru mulţi 
aceasta este un deziderat pe care îl folosesc antreprenorii atunci când doresc să motiveze 
ambiţiile elevilor şi să se apropie de succes, prin orice mijloc. Pentru ei a-şi depăşi propria 
condiţie înseamnă a o îmbogăţi cu aceleaşi atitudini şi stări, dar pe care să le exprime 
altfel, în alte haine şi pentru alte scopuri. Această depăşirea a condiţiei, pentru un pasionat 
de ezoterism reprezintă purificarea structurii şi renunţarea la o haină veche pe care 
contextul actual nu o mai poate valorifica. Este mai mult decât evident că însăşi expresia 
implică eliberarea de o condiţionare existentă la un moment dat. 

 Prin prisma a ceea de vine spre noi în această zi, calitatea gândirii este uşor alterată 
de modul în care credem că ni se înfăţişează viitorul, după modul cum credem că ne vin 
realizările, după chipul celor care vor contribui la bunăstarea noastră entităţi sociale şi 
după calitatea implicării acestora. Din start careul dintre Venus şi Junon, cel pe care aceste 
planete îl tot formează de săptămâna trecută pun sub semnul întrebării seriozitatea celor 
care doresc azi să rezolve probleme pe care le-au amânat toată luna septembrie. Succesul a 
ceea ce se construieşte pe acest careu înseamnă a trece în umbra o faptă bună, a interveni 
cu o mică răutate, cu o uşoară invidie în faţa a ceea ce încă nu ştim dacă vom rezolva, dar ni 
se promite sau speram. 

Pe acest fond, trigonul Soarelui cu Jupiter, mult mai intens şi mai dinamic decât 
careul lui Venus cu Junon, împlinit anterior, aduce optimism şi încredere, ca un paradox, 
convingându-ne că nimic nu este în totalitate rău sau în totalitate bun. Acest trigon este 
ajutat de alte două trigoane pe care Mercur şi Venus le împlinesc cu Chiron şi respectiv 
Pluton planete care includ în configuraţiile acestei zile puternica lor determinare şi 
abilitatea de a ridica nivelul de conştiinţă, puterea personală, voinţa şi încrederea până la 
punctul în care demersul să se împlinească după cum cere individul. Pentru că Luna se află 
în Rac în tot acest episod cu toţii vom dovedi că avem suficientă energie şi determinare, de 
ambiţie şi forţa pentru a ne duce la îndeplinire demersurile. Hărnicia este de asemenea un 
element că ne ajută să ne menţinem şi ca efort şi ca motivaţie de-a lungul întregii zile pe 
linia care ne duce spre împlinire. 

Cele două trigoane pe care Mercur şi Venus le împlinesc azi ne desenează pe cer un 
“X” ce este privit de astrologi ca un indiciu, ca un motiv ascuns într-un edificiu complex, ca 
un semn menit să ne susţină descoperirea unei chei, a unui element care să deschidă toate 
uşile şi care să ne ridice spre o nouă etapă a vieţii. 

Dacă prin careul lui Venus cu Junon sentimentele au fost cele şubrezite, în ceea ce 
privesc trigoanele ce se împlinesc după aceea, la care participă chiar Venus şi Mercur, 
ideea de putere a sentimentului va căpăta conotaţii misionare. Vom fi tentaţi să-i 
convingem pe ceilalţi de calitatea unor sentimente, să ne susţinem mai bine cauza, să fim 
mai motivaţi în a ne afişa într-un anumit fel şi să credem că prin acestea am reuşit. Din 
nefericire, reuşita de acum este o întâmplare tocmai pentru că nu delimitează clar 
sentimentele pozitive de cele negative şi tocmai de aceea tot ceea ce se elaborează se va 
dovedi plăcut, dinamic, efervescent, eficient, dar nu va fi matur şi nici trainic. Nu trebuie 
sa uităm că Jupiter este în perioada aceasta în mers retrograd, că Venus se află în cădere 
(Fecioară), iar Mercur încă nu s-a desprins de conjuncţia cu Saturn dornic să afle încă de 
pe acum care sunt sectoarele din care îşi poate adjudeca puterea şi pentru cât timp. 

Spre seară, când lucrurile sunt puţin mai aşezate, când ne tentează ideea de a ne 
extinde orizontul percepţiilor spre alte domenii de acţiune, spre zona intimă a celor din 
preajmă, iniţial din curiozitate, apoi dintr-o ambiţie preschimbă în tel, ţinta, finalitate. 
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Dacă încercăm să privim întrega existenţa prin recompensele strălucitoare ale acestui 
moment vom fi dezamăgiţi şi dacă vom insista în această direcţie vom observa că multe nu 
au sens şi că a persista în acest tip de speranţă înseamnă a ne construi un viitor pe iluzie. 
Retrogradarea lui Jupiter se va încheia la finalul lui ianuarie 2013 şi aceasta este dată 
limită până la care putem spera în tăinicia a ceea ce vine spre noi azi. 

Prin urmare, 9 octombrie ne aduce în faţă baloane de săpun, probleme care sunt 
reale, beneficii care nu pot dura şi satisfacţii care ne vor încânta sufletul şi ne vor conecta la 
ceea ce ar putea însemna un beneficiu major în faţa unui obstacol. Nu înseamnă că azi 
depăşim obstacolul, că rezolvăm, ci înseamnă că ne vom mobiliza atât de mult, atât de tare 
şi atât de eficient încât am putea ajunge în punctul cel mai înalt pe care îl presupune o 
etapă a acestui demers sau care ne este permisă fără schimbări majore de statut.  

9 octombrie este o zi a exceselor, a exagerării şi puterii, de încredere, de informaţie, 
totul fiind îndreptate pentru adjudecarea puterii şi ridicarea nivelului spre ceea ce se 
înţelege prin “depăşirea condiţiei”. Cei care sunt lucizi vor privi această zi cu o tristeţe 
adâncă, una metafizică. Aflaţi în faţa uneori beneficii pe care nu şi le-au dorit, în faţa unor 
prietenii care le consumă timpul şi îi obligă şi mai mult la muncă, efort, pierderea timpului, 
ei devin trişti pentru că ştiu foarte bine că nu este ceea ce şi-au dorit sau nu este ceea ce le 
trebuie. Să ai nevoie de apă şi cineva să-ţi aducă hrana solidă, să-ţi fie dor de mamă şi să te 
trezeşti alături cu o femeie care îi seamăna leit, să vrei să ajungi pe platourile spectaculoase 
din Himalaya şi cineva să-ţi ofere un film în care să iei contact virtual cu toate acestea, ţine 
de înţelegerea adâncă aplicată acestei zile. Unii pot lua partea bună a acestor situaţii şi, pe 
ideea “e mai bine decât nimic”, îşi hănesc sufletul oferindu-i ceea ce, în realitate, el nu cere. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a traversa cu curaj acest paradis, care 
este ziua de 9 octombrie însă de a nu uita cine suntem, unde vrem să mergem şi care este 
calitatea celor pe care îi avem în preajmă. A fi schimbător, a ne păcăli că temperatură 
plăcută a unei brize reprezintă media perioadei sau calitatea anotimpului nu dovedeşte 
decât superficialitate şi, pentru a rămâne puternici şi pozitivi, pentru a ne purifica 
structura emoţională, a fi eficienţi şi a trăi în realitate azi ni se cere să fim asemenea 
muntelui. A medita ca un munte este îndemnul acestei zile. 

 
Miercuri, 10 octombrie 

Miercuri 10-10-2012  2:34    Luna (Leo) Tri [Ari] Uranus 
Miercuri 10-10-2012  3:36    Luna (Leo) Squ (Sco) Mercury 
Miercuri 10-10-2012  4:22    Luna (Leo) Tri (Sag) Juno 
Miercuri 10-10-2012 10:31 Mercury (Sco) Sex (Cap) Pluto 
Miercuri 10-10-2012 21:35    Luna (Leo) Sex [Gem] Jupiter 

 
În a doua zi de Leu (Luna în Leu), Luna ne va pune în legătură cu o energie 

magnifică. A fi îndrumător, Canal, ghid, susţinător, confesor sau prieten este pentru 
vibraţiile acestei zile un element care va da sens vieţii şi o va duce spre un tărâm minunat. 
Trigonul cu Uranus şi Junon înseamnă construirea unei Piramide de foc, iar careul cu 
Mercur înseamnă delimitarea unei aripi în configuraţia numită Aripi de pasăre pe care o 
construieşte împreună cu Junon şi Chiron. Dacă de dimineaţă gândul se va îndrepta spre 
un element negativ din trecut sau viaţa ne va scoate în cale un răufăcător ce ne va 
zdruncina puţin încrederea, ne va duce spre teamă şi, cine ştie, poate chiar ne va lăsa acolo, 
mulţi vor gândi “tot răul spre bine”. 

Aceasta este şi deviza acestei zile şi, după cum vedem, această expresie constituie 
elementul care ne ridică din anonimat, care dă sens a ceea ce ieri a însemnat dezamăgire 
sau a ceea ce nu s-a putut atinge în ziua anterioară, cu toate că multe, dacă nu chiar toate, 
pentru unii, au mers foarte bine. Semnul că gândim aşa reprezintă primul indiciu că 
tensiunea săptămânii anterioare, furtuna care a venit spre noi şi care ne-a împins la 
muncă, determinare, forţă, care ne-a golit buzunarele şi ne-a pus în faţa unor obstacole pe 
care numai prin determinare puternică le-am fi făcut faţă, intră într-un uşor declin. 
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Începem să ne revenim la starea şi atitudinea pe care le aveam în urmă cu două săptămâni 
şi că urmărim, critic, beneficiile a ceea ce am lucrat şi muncit până acum. 

Ceea ce pare să ne constrângă este Nicovala pe care Piramida de foc o are la baza sa. 
Nicovala întotdeauna îşi va folosi cele două careuri drept resorturi pentru a promova 
talentele şi abilităţile pe care le indică trigonul şi sextilul din partea de sus şi respectiv de 
jos a configuraţiei. Careurile Marte-Chiron şi Uranus-Pluton prin conotaţiile sale sociale ne 
scot, aşadar, din cadrul vieţii intime, ne deplasează câmpul conştiinţei spre elementele de 
grup, spre a lucra în aer liber, spre a ne exprima în faţa unei mulţumi, spre a lansa mesaje 
în eter, pe internet, adică de a lucra la un nivel macro şi de a obţine beneficii de pe urma 
acestei munci. Pentru că tangente la unele dintre punctele Nicovalei îl avem şi pe Neptun, 
de o parte, şi pe Capul Dragonului, de alta, mesajele cu care lucrăm sunt de o importanţă 
majoră pentru grup, pentru cercul de prieteni sau pentru instituţiile la care lucrăm. 
Indiferent cât de nesemnificativă va fi direcţia, consecinţele poartă amprenta unei lucrări 
magnifice de ale cărei beneficii să se bucure toţi cei din comunitate. 

Sextilul dintre Mercur şi Pluton, cel care se află în partea superioară a configuraţiei 
numită Vapor, ce are la bază opoziţia Venus-Chiron, aduce în ecuaţia acestei zile 
elementele unei speranţe, dezideratele unei elan care se vor dovedi foarte bine 
argumentate şi care au un plan de lucru bine structurat şi eficient. Combinaţia dintre 
Mercur din Scorpion cu Pluton din Capricorn înseamnă alianţa solidă, cea care se bazează 
pe înţelegeri legale, administrative sau financiare ce urmăresc administrarea unui fond, 
gestionarea unor resurse sau folosirea unui depozit cu scopul de a reconstrui şi a 
redimensiona inserţia socială. Acest sextil, pentru că ocupă o poziţie atât de importantă, 
avertizează în faţa unor asocieri menite să exploateze la maximum potenţialul unei regiuni, 
fără a indica în mod precis asupra cărui bazin de resurse se adresează. Judecând după 
fondul restrictiv pe care îl indică opoziţia Venus-Chiron de la bază, se pare că acest aspect 
avertizează şi referitor la o agresiune realizată asupra unui fond cultural, asupra unei 
bogate zone ce a fost protejată de însăşi poziţia sa, vreme de sute sau poate chiar mii de 
ani. Accentuarea axei Fecioară-Pești, aduce din nou în discuţie ideea de imoralitate, 
sărăcie, credinţă sau ştiinţă, dezvoltate pentru a valorifica sau distruge ştiinţa. Rolul Lunii, 
cea care aduce în finalul zilei un sextil cu Jupiter pe firmamentul acestei construcţii, ne 
încurajează să ne deschidem mintea şi să privim spre marile centre de cultură, cele care au 
comportat un mare salt începând cu venirea lui Iisus, adică prin intrarea în Epoca Peştilor. 
Acum, când Jupiter este lovit de restricţie (retrograd în exil), Saturn încă nu s-a 
familiarizat cu prerogativele noii funcţii, Pluton şi Uranus se comportă ca doi lideri politici 
ieşiţi din arest, schemele sociale, cele care vizează modificări pe termen lung par să treacă 
acum printr-un moment de cumpănă. Dacă în sfera personală beneficiul de acum este real, 
plăcut şi confortabil, ceea ce ne bucura acum lasă un mare gol pe care istoria îl va acoperi 
cu mari sacrificii. Că se va pune problema unei păci, a condiţiilor pe care aceasta le 
impune, că se va invoca din nou motivul ridicării unor interdicţii sau a îndatorării statelor 
pe mai multe fronturi, calitatea vieţii este cea care va avea de suferit. 

Prin urmare, 10 octombrie este o zi de negociere, o zi de interdicţie la libertatea 
de a suferi şi simţi bucuria după propriile reguli. Ceea ce se întâmplă seamănă cu o situaţie 
ipotetică în care se dă o lege ca, dimineaţa, de la 8,00 la 9,00 toată lumea să râdă, iar de la 
16,00 la 17,00 toţi să doarmă. Este cât de se poate de adevărat că o şedinţă de veselie 
dimineaţa aduce un tonus aparte pentru întreaga zi, iar relaxarea înainte de ora 17,00 
aduce suficientă energie încât să putem folosi şi seara pentru activităţi care să ne solicite. 
Este însă cât se poate de ridicol ca acestea aşa fie impuse. Fiecare îşi coordonează viaţa 
după propriul crez, după propriile reguli şi ele vor fi aplicate atunci când o condiţie de 
ordin interior o impune. În raport cu exemplul nostru, calitatea acestei zile va fi una cât se 
poate de bună, pozitivă şi care ne va aduce, în cele mai multe din cazuri, posibilitatea de a 
valorifica un fond bun, o informaţie, de a gestiona valori pe care le avem depozitate în 
adâncimile fiinţei. Ceea ce se mobilizează azi se dovedeşte a fi stabil şi se îndreptă spre 
zona cea mai sensibilă, spre o structură pe care am epuizat-o prin folosire îndelungată şi 
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care acum are nevoie să treacă printr-o reparaţie capitală sau printr-o perioadă de 
revitalizare, de revigorare. 

Segmentul informaţional este foarte important, chiar prioritar, însă el se va îndrepta 
spre zonale care nu permit accesul direct al informaţiei, ci ne activează în fundal, în secret, 
în varianta codată, critică sau ascunsă în fraze construite cu grijă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne îndrepta azi spre ceea ce 
presupune un limbaj elevat, care aduce energie corpului, gândirii, care ne încarcă pozitiv 
structura emoţională şi care ne pune în legătură cu ceea ce este corect, moral, substanţial 
aducând fiinţei motive elegante, trăsături frumoase şi, evident ajutînd-o să lase o urmă 
specială ca semn al trecerii. 

 
Joi, 11 octombrie 

Joi 11-10-2012  0:39     Sun (Lib) Sex (Leo) Moon 
Joi 11-10-2012  5:37  Saturn (Sco) Tri [Pis] Neptune 
Joi 11-10-2012 18:38    Luna (Leo) Squ [Sco] Node 
Joi 11-10-2012 21:23    Mars (Sag) Opp (Gem) Lilith 
Joi 11-10-2012 22:23    Luna (Leo) --> Virgo 
Joi 11-10-2012 23:28    Luna (Vir) Opp [Pis] Neptune 
Joi 11-10-2012 23:39    Luna (Vir) Sex (Sco) Saturn 

 
Cele două aspecte majore pe care le îndeplinim azi aduc un sens aparte săptămânii, 

dar şi perioadei pe care o traversăm punând pe picior de egalitate greutatea de a reduce 
consumul şi şansa de a acţiona în alt registru cu o eficienţă sporită încât să reducă acest 
consum în mod natural şi benefic. Este vorba despre opoziţia lui Marte cu Lilith şi despre 
împlinirea trigonului Saturn-Neptun. 

Dacă opoziţia dintre Marte şi Lilith gestionează un fond negativ, punând 
suspiciunea şi dorinţele puternice pe picior de egalitate cu normalitatea, calitatea de 
planetă focar în triunghiul minor pe care Luna îl împlineşte cu Soarele şi Jupiter ne aduce 
în postura de a ridica la nivel de eficienţă socială aspecte simple, mici, cele care ţin de viaţa 
privată şi care la începutul acestei săptămâni ne-au încântat sufletul, dar care nu au dat 
semne că pot trăi prea mult. Aceste caracteristici care aduc la lumină trăsături ignorate de-
a lungul lunii septembrie ne constrâng să acţionăm într-o lumină nouă, stranie, în care 
consonanţa dintre viaţa privată şi cea socială să nu mai acţioneze în paralel, ci să 
conlucreze pentru împlinirea unui deziderat comun. Ceea ce nu s-a putut menţine la 
începutul acestei săptămâni, ceea nu a dat semne de vitalitate prea intensă participă azi cu 
toate forţele în zona socială, căutând împlinirea în grupuri, prin implicarea a mai multor 
persoane, prin lansarea de mesaje care să se adreseze unui grup mare de oameni. Aceştia 
nu se pot susţine prin propria vitalitate, prin fondurile pe care le au, prin resursele de care 
dispun şi se ridică pentru a cere mai mult, a pretinde, a face compromisuri şi a primi ceea 
ce în mod firesc nu li s-ar cuveni. Dorinţa de a călca în picioare bunul cuiva doar pentru el 
nu poate fi împărţit este unul din elementele definitorii cu care Marte şi Luna neagră 
acţionează azi. Se minte mult, cu îndrăzneală şi fără a exista vreo urmă de remuşcare 
privind consecinţele. 

În zona publică, trigonul dintre Saturn şi Neptun aduce în primul rând canalizarea 
unei tensiuni spre o altă zonă de conflict. Anterior, în 2001-2002, când cei doi s-au mai 
aflat în trigon pe semne de aer (Saturn trecea prin Gemeniţi o parte a acestui mesaj a fost 
susţinut și de Jupiter) s-a consumat evenimentul de la 11 septembrie, cel în care sunt 
dărmate Turnurile gemene. Dacă atunci pericolul a venit din aer, acum pericolul poate veni 
din apă, prin emoţie, nu prin informaţie, prin ceea ce poate îngheţa sau se poate topi ori 
prin ceea ce dintr-odată va curge deşi până acum se afla într-o stare solidă. Dacă trigonul 
pe semne de aer este spectaculos, exploziv, pe apă el este coroziv şi va anunţa, în raport cu 
dinamica a ceea ce s-a consumat în urmă cu 11 ani, o fisură care va face ca toată apa 
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barajului, toate acumulările să se schimbe în van sau să se deplaseze către o altă structură 
menită să accepte tot ceea ce acum iese din albie. 

Aşa după cum se constată, dacă săptămâna anterioară am avut de parcurs aspecte 
de o aşa mare însemnătate, în care ingresul lui Saturn în Scorpion a fost de referinţă, în 
această săptămână Saturn deja produce primele efecte, ca şi cum pentru aceste momente 
ne-am pregătit de la începutul anului 2012 şi parcă tot nu suntem suficient de înarmaţi, 
suficient de maturi sau de înţelepţi pentru a face faţă. 

 Dimensiunea personal a vieţii, pentru că aceasta ne interesează în acest tip de 
analiză, curge într-o direcţie nouă. Se fac planuri de viitor, ne punem speranţe că lucrurile 
se aşează mai bine în albia cea nouă, decât se simţea în cea veche, însă nu ştim nimic în cât 
de intense, puternice sau complicate se vor dovedi meandrele, cât din ceea ce deţinem se 
va infiltra în terenul pe care-l ocupăm şi cât de mult efort trebuie să depunem pentru a 
învinge. Nu ştim nimic din toate acestea şi oricât ne vom strădui nu vom reuşi să depăşim 
o anume barieră pentru că nu deţinem încă informaţiile necesare. Saturn în Scorpion 
ascunde informaţiile şi când va face alianţa cu Neptun din Peşti, ocultarea devine a doua să 
natură. Nu ştim pentru că nu ni s-a spus, nu ni s-a spus pentru că nu am fost unde trebuie, 
nu am fost unde trebuie pentru că nu am făcut parte dintr-un plan comun, nu am făcut 
parte dintr-un plan comun pentru că nu ne-am dorit asta, nu ne-am dorit asta pentru că nu 
am cunoscut niciodată că ar exista aşa ceva. Astfel pentru omul obişnuit este firesc să 
creadă că nu ştie pentru că nu a ştiu niciodată că există, dar, după cum constatăm, de la nu 
ştim până la nu am ştiut că există sunt mai multe etape în care el nu este integrat. Fiecare 
dintre aceste etape, în planul vieţii sociale, conţine structuri complexe, mai mult sau mai 
puţin secrete prin care existenţa comună este coordonată. Pentru el este mai puţin 
important acum ce se va afla între cele două, cât de intense sunt luptele pentru ocuparea 
fotoliilor de lider în etapele intermediare, de vreme ce lumea aceasta este ascunsă privirii 
sale. 

În felul acesta, azi cel mai mult vor trăi opoziţia Marte-Lilith, adică neşansa, 
agresivitatea, inversiunea, răutatea şi ruptura în relaţii, decât integrarea într-o structură 
mai mare ca perspectivă şi, pe viitor, de a putea modela caractere sau măcar de a contribui 
la dezvoltarea elementului social prin implicare personală. În felul acesta, relaţia Saturn 
din Scorpion cu Neptun din Peşti devine semnul maestrului care refuză să accepte 
discipolul aşa cum este, cu toată aspiraţia sa şi îl modelează trecându-l prin etape pe care 
acesta nu le cunoaşte, dar le accepta de vreme ce a întâlnit “ascunsul”, de vreme ce i s-a 
revelat “ocultatul” şi l-a acceptat. 

Pentru cei care trăiesc în umbră, care nu ştiu ce se ascunde în desişul pădurii, viaţa 
acestei zile va fi marcată de tragedii cărora nu le pot găsi cauza şi nici vedea perspectiva. 
Spre seară, când Luna va trece în Fecioară şi va atinge opoziţia cu Neptun şi sextilul cu 
Saturn criteriile se modifică uşor, reuşind să plecăm capul în faţa a ceea ce nu cunoaştem şi 
să ne amintim de conduita din ultimele zile când am dat dovadă de prea mult orgoliu, de 
prea multă explozie de forţă. Acum dăm semne că ne îndreptăm spre linişte sufletească, 
loviţi de o pierdere, un refuz, o deposedare pe care, de această dată, le vom vedea în 
aspectul lor practic, nu filosofic, ideatic, aşa cum s-a-ntâmplat anterior. 

Prin urmare, ziua de joi ne pune în faţa unor situaţii noi. Deşi trigonul Saturn-
Neptun se formează de mult timp, împlinirea sa, acum, pe semne de apă, ne aduce în faţa 
unor situaţii inedite. Puterea omului de a schimba direcţia vieţii sale, de a se canaliza spre 
ceea ce este important pentru evenimentele viitoare îl face diferit faţă de multe dintre 
fiinţele pe care le are în jur. Probabil că aceasta vine dintr-un simt subtil al orientării, 
dintr-o atracţie pe care un anume centru de interes o exercită asupra noastră şi care, până 
la urmă, nu este chiar atât de abstract pe cât credem acum, la început de drum. 

Semnul de progres care ni se arată azi vine din umbră şi doar cel care se apropie de 
umbră poate şti dacă acolo se află mai mult decât ceea ce pare să iasă acum la lumină. 
Apropierea şi depărtarea de sursă, tradus drept implicare sau neimplicare, interes sau 
dezinteres faţă de progres, avansare, preschimbarea instrumentelor de lucru, face diferenţa 
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dintre oamenii comuni şi cei speciali. Acum contextul astral va face şi el diferenţa dintre 
oamenii comuni şi cei speciali pentru a da un sens suferinţei şi pentru a face o selecţie între 
cei care suferă din necunoaştere sau cei care suferă pentru că doresc să pătrundă printr-o 
poartă care încă nu este adaptată pentru dimensiunea lor. Aşa ajungem să privim întregul 
context al zilei, pentru zona personală, prin prisma complicaţiilor care vin spre noi. Toate 
relele par să ne maturizeze, să ne facă mai vigilenţi, mai puternici, mai selectivi şi, prin 
acestea, să vedem că dincolo de ele se află un întreg univers de forţe şi direcţii ce ne pot 
oferi o multitudine de şanse de reuşită. Pentru aceasta este nevoie să înţelegem azi de ce 
suferim, de ce suntem trişti şi nemulţumiţi, de ce criticăm sau de ce nu suportăm pe 
nimeni în preajmă, de ce dezvoltăm rezonanţe negative şi nu ne simţim confortabil în 
simplitate şi curăţenie. Răspunsul nu va atenua nemulţumirea şi nici durerea, însă ne va 
ajuta să vedem în care din cele două categorii ne situăm. Dacă dincolo de reacţie există un 
întreg mecanism care ia înfăţişarea unui perpetuum mobile, cu fire care se ramifică din ce 
în ce mai mult lăsându-ne impresia că în tot ceea ce observăm decizia personală are un rol 
minim, înseamnă că suntem în grupul celor speciali. Tensiunea motivată de situaţiile 
cărora li se văd începuturile ne va abandona în categoria oamenilor comuni care trăiesc 
simplist, uită repede şi confundă bucuria cu exaltarea. 

Recomandarea pentru această zi este aceea ca în ciuda îndemnului şi motivaţiilor 
care ne vin să ne amintim că rezonanţă are şi o componentă dictată, un fel de tablou de 
comandă, de cârmă care îndreaptă vasul spre ape limpezi şi liniştite şi care ne pot aduce în 
preajmă fiinţe care simt şi trăiesc această adâncime a sufletului la fel de intens pe cât de 
misterios este jocul de-a viaţa. Oricât de abstract ar părea aceasta, finalitatea, după cum ne 
spun înţelepţii, este întotdeauna surprinzătoare. 

 
Vineri, 12 octombrie 

Vineri 12-10-2012  4:16    Luna (Vir) Squ (Gem) Lilith 
Vineri 12-10-2012  4:35    Luna (Vir) Squ (Sag) Mars 
Vineri 12-10-2012  8:09    Luna (Vir) Opp [Pis] Chiron 
Vineri 12-10-2012 10:55    Luna (Vir) Tri (Cap) Pluto 
Vineri 12-10-2012 12:06    Luna (Vir) Squ (Sag) Juno 
Vineri 12-10-2012 16:22    Luna (Vir) Sex (Sco) Mercury 
Vineri 12-10-2012 17:35    Luna (Vir) Con (Vir) Venus 

 
Chiar dacă am lăsat în urma încă de marţi trigonul lui Mercur cu Chiron, azi, prin 

faptul că Luna trece prin conjuncţia cu Venus, opoziţia cu Chiron şi trigonul cu Pluton, 
interesul pentru a ne pune în valoarea spiritul practic, pentru găsi soluţii imediate la ceea 
ce nu pare să ne încurajeze pe termen lung este un element de maximă importanţă. 
Această reţea pe care o construieşte Luna îl aduce pe Pluton în poziţia de planeta 
mediatoare noilor energii pe care Luna le predispune. Se impune deci reanalizarea 
propriilor emoţii, sedimentarea ideilor pe care le-am avut de-a lungul acestei săptămâni 
pentru a ne apropia mai bine de ceea ce ne hrăneşte, de ceea ce ne suplimentează viziunea 
despre viaţă şi ne aduce ceea ce ne dorim cel mai mult acum: statutul de altădată. 

 Transpunerea lui Pluton în postura de planeta mediatoare opoziţiei Luna-Chiron 
activează puntul virtual situată la gradul 7 Taur ce va avea de înfruntat opoziţia lui Mercur 
de la gradul 10 Scorpion. Astfel, prin împlinire, unghiurile de azi ne constrâng să alegem 
pentru nevoile personale doar ceea ce ne hrăneşte, doar ceea ce ne emancipează, ce ne 
conferă din nou statutul pe care l-am avut anterior, în luna septembrie sau chiar în 
primăvara acestui an. Dacă în privinţa emancipării mulţi vor considera că nu le trebuie 
mult pentru a fi mulţumiţi, când vine vorba despre relaţiile de familie, despre relaţiile 
intime, despre raporturile sociale în care s-a investit sentimente, aşteptările pe care le 
avem de la ceilalţi ne pun în situaţia de a ne refuza multe dintre cele care au acum statutul 
de noutate. A revendica un statut mai vechi, a invoca o poziţie pe care am avut-o în trecut 
înseamnă a refuza mersul înainte, a ne reîntoarce la regretele de altădată pe care acum să 
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nu le mai putem controla pentru că atingerea Taurului ne convinge că totul este făcut din 
necesitate. 

În a doua parte a zilei, când Luna şi Mercur se întâlnesc într-un sextil, când, practic, 
se atinge, ca un ultim aspect al zilei, şi conjuncţia cu Venus, toate încep să capete contur, să 
se apropie de sensul pe care îl aveau în gândurile şi anticipările noastre şi să se mobilizeze 
pentru atingerea ţintei, a dezideratului. 

Până în preajma orei 17:35, când Luna va trece prin conjuncţia cu Venus, multe ne 
vor fi neclare. Relaţiile cu subalternii, cu aprobaţii vor trece printr-un regres şi ne vor 
constrânge să ne ascundem sentimentele, să le exprimăm prin teama de a nu pierde 
contactul cu realitatea, cu sentimentul acela care ne dădea în zilele anterioare atât de mult 
încredere şi atât de multă căldură. Acum, îndemnul astral, ne spune că sentimentul trebuie 
refuzat, că prioritare sunt convenienţele, puterea de a trece peste greutăţi şi succesul 
stabilit printr-un act, un document sau o declaraţie. 

Prin urmare, ziua de vineri, 12 octombrie ne aduce prima dintre zilele de relaxare 
astrală de care am avut parte în ultimele săptămâni. Multe din cele ce ni se vor întâmpla 
azi poartă acest mesaj al reeditării unei stări de bine, relansării unor sentimente, ridicarea 
standardului de calitate în relaţii sau aducerea pe linia de plutire a ceea ce era cândva 
valoros şi plăcut. 

Din nefericire acest bine nu poate ţine prea mult, nu se poate extinde prea departe 
în timp şi nici nu ne va reedita trecutul aşa cum îl ştim. Mulţi, pentru că-l recunosc, pentru 
că au încă proaspătă memoria a ceea ce a fost cândva îşi construiesc mental plăceri şi îşi 
impun emoţii pe care vibraţiile astrale nu le reproduc în acest mod. Varietatea de situaţii 
este însă într-o perfectă concordanţă cu visul pe care-l avem, cu aspiraţiile spre a ne ridica 
în ochii celorlalţi, spre a ne simţi valoroşi şi eficienţi şi ceea ce ne vom construi cu mintea şi 
nu este real va trece în planul secund. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu regreta imperfecţiunile acestei 
zile mai mult decât să ne oferim privilegiul de a ne bucura de ele. Este important să ne 
amintim că de multe ori în ultimele săptămâni am încercat şi nu am reuşit să ne construim 
cu mintea bucurii care ne-ar fi fericit viaţa chiar dacă ele nu ar fi fost reale. Acum, chiar 
dacă multe dintre ele activează într-un plan iluzoriu, să le primim în suflet însă să nu le 
oferim haina perspectivei pentru că facem o mare risipă şi abia aceasta este o mare 
greşeală. Să trăim intens şi cu implicare bucuriile acestei zile, dar să nu le ducem în zilele 
următoare pentru că nu ţin. 

 
Sâmbătă, 13 octombrie 

Sambata 13-10-2012  2:47    Luna (Vir) Squ [Gem] Jupiter 
Sambata 13-10-2012 22:19    Luna (Vir) Sex [Sco] Node 

 
Ceea ce vine azi spre noi ne pregăteşte pentru vremuri mai grele. Azi Luna şi 

Jupiter, în plină noapte, îşi definitivează careul lor. Acest unghi ne fragmentează 
încrederea şi ne încurajează să ne judecăm apropiaţii, adică să elibereze trăsăturile Lunii 
din Fecioară, cea care nu lasă nimic necriticat, nimic la voia întâmplării. Ceea ce ne va 
cuprinde de-a lungul întregii zile va fi o tensiune nervoasă ca şi cum am anticipa grija şi 
înţelegerile greşite pe care le vom înfrunta mâine, când Marte şi Chiron vor fi în careu. Azi, 
pe careul dintre Lună şi Jupiter, dezvoltăm probleme legate de convingerile morale, 
religioase, educaţionale ne îndoim de sinceritatea celorlalţi şi, trăind cu această 
convingere, ne substituim liniştea şi încrederea în sine cu o instabilitate psihică menită să 
ne zdruncine structura emoţională. 

În mare parte ceea ce anticipăm acum este corect, însă nu pentru viitorul apropiat, 
nu pentru ceea ce urmează să se întâmple în săptămâna următoarea sau în lunile care vin, 
până la finalul acestui an, ci referitor la ceea ce va veni spre noi în 2013. Anul 2013 va fi un 
an emoţional, aşa cum vom vedea din analiza aplicată acestuia, şi care ne scoate în 
evidenţă că omul devine propriul său obstacol, propriul său inamic, propriul său factor de 
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perturbare. Azi, când între 2:47 şi 22:19 nu se împlineşte niciun aspect la grad perfect, 
când planetele se lasă în voia a ceea ce este lansat deja, avem o fereastră care ne permite să 
observăm, să vedem sau să înţelegem până unde ne poate duce drama emoţională, 
nemulţumirea, teama că pierdem o persoană importantă, că ne chinuim între noi în mod 
gratuit. Dragostea poate să apară dintre acestea ca florile care cresc în deşert şi să ne ofere 
flori minunate cu cât mai aride sunt condiţiile în care apar şi se dezvoltă. 

Anul 2013 este presărat cu multe ipostaze astrale în care aspectul emoţional devine 
prioritar şi prin care se va face apel la ceea ce s-a întâmplat în 2012. Nu informaţia şi nu 
întâmplarea în sine ne va ajuta să ne orientăm în 2013, ci reacţiile emoţionale de acum, 
partitura în care cântăm încă de pe acum. 

Spre seară, când Luna şi Capul Dragonului vor fi în sextil şi Luna va reuşi să 
medieze tendinţa Nodurilor, observaţiile pe care le-am adunat de peste zi vor avea un sens, 
vor fi ordonate în concordanţă cu priorităţile destinului personal, cu prizele de conştiinţă 
pe care vom le avea în următorul an şi cu ceea ce vom considera încă de pe acum că ne va fi 
necesar atunci. Deşi pare prea repede ca, acum, să ne preocupăm de ceea ce va fi în 2013, 
mai ales prin intermediul unor mesaje coordonate de Lună, congruenţa planetară ne va 
convinge că dintr-o scânteie apare focul mare cu condiţia să există materialul necesar 
arderii. 

Prin urmare, calitatea acestei zile va sta însă în căutarea esenţialului şi totul va fi 
încadrat şi coordonat în conformitate cu un element personal, cu o dorinţă individuală, 
una care ne consumă încă din timpul nopţii. Deşi ar trebui ca, fiind o zi de weekend, să fie 
liniştită, frământările existenţiale, cele legate de necesitatea schimbului afectiv, a 
recunoaşterii sociale, a micilor incidente care sau desfăşurat de-a lungul săptămânii ne ţin 
în tensiune şi ne duc într-o zonă a consumului. Acum, în prezent, nu câştigăm nimic din 
ceea ce deducem, înţelegem sau observăm, ci ele se vor dovedi utile în perspectivă. 

Ceea ce ţine doar de această zi ne încearcă pe răbdare. Mulţi, privind în perspectiva 
evenimentelor, se enervează, îşi pierd controlul şi se lasă cuprinşi de teamă. Tocmai de 
aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a ne refuza teama, aşa cum ne refuzăm 
un aliment despre care credem că este impropriu pentru consumat, prea toxic, cu prea 
multe E-uri sau alterat. Frica este inamicul nr. 1 al zilei şi ea ne cuprinde încetul cu încetul 
lăsându-ne impresia că de fapt ea ne avertizează că grija pe care o lăsăm în urma constituie 
un semn al responsabilităţii şi maturităţii. 

 
Duminică, 14 octombrie 

Duminica 14-10-2012  2:01    Luna (Vir) --> Libra 
Duminica 14-10-2012  7:56    Luna (Lib) Tri (Gem) Lilith 
Duminica 14-10-2012 10:30    Luna (Lib) Sex (Sag) Mars 
Duminica 14-10-2012 11:54    Luna (Lib) Opp [Ari] Uranus 
Duminica 14-10-2012 13:51    Luna (Lib) Squ (Cap) Pluto 
Duminica 14-10-2012 15:59    Luna (Lib) Sex (Sag) Juno 
Duminica 14-10-2012 21:46    Mars (Sag) Squ [Pis] Chiron 

 
Ultima zi a săptămânii ne aduce o Lună în Balanţă ca semn al întoarcerii spre ceea 

ce este important acum. Lăsând în urma Fecioara, Luna abandonează percepţiile 
referitoare la viitor, la abilitatea de a converti ideile în forţe şi de a le oferi acestora 
perspectivă. Detaliile sunt uitate şi chiar de dimineaţă registrul se schimbă brusc când 
Luna trece prin trigonul cu Lilith. Acest aspect face referire la viziune, la neputinţa de a 
înţelege care dintre evenimente au trăinicie, care se pretează la schimburi de idei, care ne 
ajută să ne valorificăm mai bine potenţialul şi care ne fac să ne pierdem timpul degeaba. 
Ceea ce se consumă acum ca o uşoară dezorientare, mai ales în dimineaţa acestei zile, 
reprezintă de fapt o evadare din tensiunea pe care o parcurgem acum, o pregătirea a ceea 
ce urmează să se consume în a doua parte a zilei. 
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Chiar de la prânz, când Luna va atinge opoziţia cu Uranus şi careul cu Pluton, 
împlinind careul în T pe semne cardinale cu cele două, refuzul de a vedea perspectiva 
evenimentelor constituie de fapt mijlocul prin care ne protejăm de pericolul viitorului. Azi 
nu vom intui ceea ce urmează să se întâmple, nu ne vom apropia nici măcar un pic de acest 
tip de informaţie, însă ne vom frământa pentru ceea ce vedem că se degradează în prezent. 
Pentru unii regulile sunt clare, partenerii de dialog îşi declară război şi conflictul dintre ei îi 
face pe toţi cei din jur să se simtă ca şi cum ar fi la periferia societăţii, ca şi cum nimic nu se 
mai poate repara, nimic nu mai poate fi ca înainte, nimic nu se va mai dezvoltă în afară 
orgoliului, invidiei, răutăţii, aroganţei. 

Femeile sunt rănite mult mai uşor de contextul acestei zile tocmai pentru că 
sensibilitatea, fiind domeniul spre care se îndreaptă spontan, este încă lezat puternic de 
ceea ce ieri a venit ca informaţie, acţiune sau anticipare. Le scade puterea, se simt agresate 
de un factor masculin lipsit de consistenţă şi care nu se poate controla în desfăşurare. 
Acest element se adresează, cum lesne ne putem da seama, şi celor care înclină să-şi 
folosească mai mult partea feminină a personalităţii, să simtă mediul, să acumuleze, să 
analizeze, să trăiască intens momentele şi să păstreze pentru timpurile care vin valori în 
ideea că poate cândva acestea vor fi utile. Toate acestea sunt puternic agresate de un 
element care devine cu atât mai rigid şi impertinent cu cât întâlneşte mai multă teamă în 
jur. 

Careul lui Marte cu Chiron înseamnă, aşa cum în popor se spune, a pune căruţa 
înaintea boilor, a prezenta prostituţia drept o meserie nobilă, a considera că păgubitul este 
vinovat de vreme ce destinul îi permite să fie înşelat. Această dispunere a lui Marte în 
Săgetător, consumându-se pentru a vărsa totul, a demonstra totul, a se consuma în proces 
până la ultima picătură, cu Chiron din Peşti care nu are încredere în nimic, răstoarnă 
valorile pentru individ, pentru cel mic, pentru cel izolat şi temător în faţa unor evenimente 
schimbătoare sau misterioase. 

Dacă există un noroc al acestor unghiuri, al acestor apucături antisociale atunci el 
este îndreptat spre a ne vedea mai bine chipurile unii altora şi a ne încadra mai bine în 
albia care ni se potriveşte. Din nefericire, sextilul Lunii cu Junon face apel la valorile care 
nu pot fi integrate acum, fie că nu se potrivesc momentului, fie pentru că sunt prea slabe în 
intensitate. Astfel, orice încercare se dovedeşte a fi una regretabilă care ne poate face să 
părem şi mai sensibili, şi mai vulnerabili şi mai periculoşi decât suntem. 

Cu toate acestea, ziua ne poate oferi şi momente de linişte dacă urmărim în mod 
special acest lucru. Ajungem acolo prin solitudine, prin refuzul de a ne întâlni cu sursa 
suferinţei, cu agresorul, dacă refuzam amintirea unor episoade tragice şi dacă alegem să 
trăim într-un prezent pe care să ni-l construim. Este posibil ca acest prezent să fie marcat 
de o uitare care să ia forma, nu doar a refuzului informaţiilor, ci chiar a somnolenţei, iar 
acest lucru este unul bun. Mulţi dintre pasionaţii de ezoterism atunci când se hotărăsc să-şi 
ia în serios practica spirituală se confruntă cu o acută stare de somnolenţă, orice ar face 
astralul îi absoarbe, și că ajung să gândească orice, numai că este un proces normal de 
evadare din această lume, nu. Lucrurile simple sunt însă cel mai greu de înţeles şi tocmai 
de aceea unii nu pot accepta ideea că a curăţa locul pe care stă cere deplasarea într-un alt 
punct, că a purifica structura fizică sau pe cea emoţională ori pe cea mentală cu care fizicul 
este într-o directă legătură este nevoie să ne deplasăm într-o zonă neutră pentru un timp. 
Neputinţa de a medita din această cauză are nevoie de mai multă indulgenţă şi dacă se ţine 
focul voinţei treaz, acest inconvenient va dispărea pentru că se va disipa cauza care îl 
întreţine. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne aduce în faţa unei oboseli psihice majore. 
Mulţi se tem să se confrunte cu realitatea, să se adâncească în a observa şi percepe realitate 
pentru că observă că încă de dimineaţă nu le mai funcţionează intuiţia, aleg să facă numai 
ceea ce le provoacă suferinţă şi nu se pot concentra la nimic important. Ceea ce simt, îi 
încarcă de reziduuri, totul devine dens, apăsător şi singura evadare este ritmul lent, lenea 
sau chiar somnul. 
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Cei care se lasă în voia acestor rememorări devin agresivi, se tulbură din nimic, şi 
dacă bate vântul, şi dacă e senin sau dacă norii acoperă o parte a cerului şi dacă oamenii 
sunt amabili şi dacă nu reuşesc să se înţeleagă nicicum cu aceştia. În absenţa unei precizii 
în ceea ce priveşte intuiţia, observaţiile se rezumă la a investiga ceea ce este aproape, care 
se finalizează repede, care se consumă într-un timp scurt şi care nu solicită mult nici 
structura emoţională şi nici pe cea fizică. 

Azi, pentru că Marte şi Chiron sunt în dizarmonie, mulţi vor fi tentaţi să îmbrăţişeze 
vulgaritatea, să se oprească din evoluţie, din demersurile pe care le au, invocând 
necesitatea unei pauze. Azi oboseala are o altă explicaţie, mergând în direcţia refuzului şi 
nu a refacerii. Faptul că toate acestea ne îndeamnă la linişte şi consolare, la retragere din 
tumultul vieţii spre o zonă confortabilă, așa cum s-a-ntâmplat, sporadic, și în zilele 
anterioare, este o simplă coincidenţă. Cei care, în ciuda predispoziţiilor generale, îşi 
păstrează capacitatea de introspecţie, discernământul şi curajul ştiu că evenimentelor de 
acum le este atribuită o altă cauză. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne oferi azi momente de linişte, de 
retragere chiar dacă explicaţia nu ne va mulţumi, chiar dacă până şi refuzul pare să fie 
epuizant, obositor sau încărcat de o anume greutate. Nu tot ceea ce vine spre noi în această 
viaţă ne este folositor, nu tot ceea ce conţine aerul defineşte calitatea zefirului, iar cine 
înţelege acestea azi, când zefirul acesta este în plină desfăşurare, face dovada evoluţiei, a 
autocontrolului, a adevăratei puteri subtile, cea care duce fiinţa spre lumină, nu-i sporeşte 
densitatea şi nu o scufundă într-o apăsare şi mai mare. 
 
 

Săptămâna 15 - 21 octombrie 2012 

 
 

Săptămâna 15-21 octombrie 2012 ne va pune în faţa unor conjuncturi pe care să le 
privim ca rod al inserţiei sociale, al expresiei sociale marcată de statut sau funcţie, însă ele 
nu sunt altceva decât o colecţie de atitudini extrem de personale care s-au păstrat de-a 
lungul timpului şi care ne vin în această săptămână spre a ne maturiza, a ne educa sau 
convinge că viaţa este în continuare plină de surprize. 

Chiar de la început, Luna nouă ne plasează în această dimensiune personală a vieţii 
oferindu-ne prilejul de a o valorifica într-un chip nou, frumos şi graţios. Cum ni s-a mai 
întâmplat, expresia personală poate trece printr-o uşoară distorsiune, poate fi compromisă 
de lipsa rafinamentului, de neputinţa de a sublima corespunzător ceea ce este negativ. 
Neînţelegerile şi revolta vor face în această săptămână casă bună şi ne vor invita să retrăim 
în mod sintetic trăsăturile lunii septembrie, să ne întrebăm, fără a reuşi să ne răspundem 
corespunzător, de ce viaţa este atât de complicată, de ce bucuriile nu sunt atât de 
accesibile, nici măcar atunci când multe din evenimentele sociale par să se fi temperat 
puţin. 

Trecerea de la o extremă la alta, ca mijloc de expresie a puterii, de la experimentare, 
la analizare cu subtilitate a vieţii, însă doar prin intermediul interesului personal, în 
această săptămână ne va aduce o uşoară prospeţime şi iluzia că multe din calităţile 
dimensiunii sociale s-au schimbat, că adâncimea valorilor poate fi privită şi în felul acesta, 
uşor subiectiv, prin secrete ascunse intenţionat (16-17 octombrie, cât Luna va fi în 
Scorpion) sau prin neputinţa de a înfrunta vulgaritatea ori de a o sublima (18 şi 19 
octombrie, cât Luna va fi în Săgetător). 

Chiar dacă debutul săptămânii se va face în forţă, cu multe elemente personale, 
dinamice, acute, cu mult curaj care să distribuie spre zona publică, lăsând impresia că 
multe s-au schimbat şi că de acum cam aşa va fi, finalul săptămânii ne duce într-o zonă 
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total diferită de acestea, îndreptându-ne atenţia spre suflet, spre valorile morale, spre ceea 
ce este esenţial în viaţă, spre accentele valoroase ale unei expresii individuale, cele care ne 
ţin firul întins şi ne ajută să înţelegem viaţa, fie şi numai parţial. 

Această săptămână, nu pentru că ne slăbeşte puţin din tensiunea aspectelor 
anterioare, ci pentru că mobilizează mai multe trăsături, mai multe noţiuni şi energii 
pentru acelaşi scop, ne ajută să ne aducem aminte că viaţa este o suită de experienţe 
personale şi că fără ele calitatea sa are de suferit. Lupta cu timpul, cu valorile sale ne va 
anima din umbră, ne va impulsiona să vedem ce se află dincolo de partea evidentă a 
întâmplărilor. Nimic din ceea ce vine spre noi în această săptămână nu este lipsit de o 
expresie personală, de un îndemn personal, de o amprentă personală. Că este un produs 
creat intenţionat de individ sau că este efectul unei acţiuni prin care se urmărea obţinerea 
unui avantaj personal, nu are importanţă. Calitatea acestora va sta în valorificarea 
expresiei personale pentru a rafina structura morală şi a accepta că stabilitatea, siguranţa 
şi încrederea, că elementele caracterului pozitiv, ale expresiei personale, îşi au rădăcinile în 
evenimente similare petrecute în luna septembrie. 

Avertismentul acestei săptămâni este acela de a nu ne pierde în detaliile trecutului, 
aşa cum ni s-a-ntâmplat în luna septembrie. Informaţia este cea prioritară, nu 
întâmplarea. Dacă nu vom fi atenţi în această direcţie nu vom face decât să readucem 
trecutul acolo unde nu-i este locul. În această săptămână ne uităm la filmul lunii 
septembrie, fie în ansamblul ei, fie prin invocarea unui episod anume, pentru a ne pregăti 
ca, în viitor, să facem acest lucru pe un interval de timp mai mare de o lună şi să ne 
deprindem cu aceste lucruri. Cei experimentaţi vor fi conştienţi de faptul că această 
călătorie îi ajută să-şi recupereze energia lăsată în trecut, ceilalţi nu, deşi cu toţii vom trăi 
aşa ceva. 

 
 
Luni, 15 octombrie 

Luni 15-10-2012  4:43    Luna (Lib) Tri [Gem] Jupiter 
Luni 15-10-2012 13:33    Mars (Sag) Tri [Ari] Uranus 
Luni 15-10-2012 15:02     Sun (Lib) Con (Lib) Luna (New Moon) 

 
Debutul săptămânii se realizează pe un trigon între Marte şi Uranus şi sub razele 

binefăcătoare ale Lunii noi, ce are pe fundal trigonul pe care Luna din Balanţă îl împlineşte 
cu Jupiter retrograd din Gemeni. Soarele participă alături de Lună la această relaţie cu 
Marele Benefic reuşind să transpune şi în dimensiunea fizică, nu doar în cea emoţională, 
calitatea de coordonator al activităţilor cu caracter public. 

Când Marte şi Uranus sunt în trigon impulsul personal duce la o mai bună afirmare, 
oamenii se pun în valoare mult mai uşor, dau dovadă de ambiţie şi determinare, au 
energie, se exprimă uşor şi se susţin în acţiuni care se vor solda cu un real progres. Asta 
presupune ca protagoniştii să dispună deja de o cantitate suficientă de energie, de o 
determinare puternică, să fie odihniţi şi motivaţi pentru că altfel se vor pierde pe drum, se 
vor risipi în proiecte dinamice, vor porni în maraton şi pe parcurs vor ieşi din competiţie. 

Aceeaşi complicaţie se va dezvolta şi din relaţia luminariilor cu Jupiter care, 
asemenea lui Uranus, se află în mers retrograd ceea ce va solicita mult psihicul, abilitatea 
de a face conexiuni, de a încadra corespunzător tot ceea ce se observă şi de a ne menţine pe 
linia îndemnului de a acţiona, de a adjudeca sau însuşi elementele care ne trezesc interesul. 
În faţa acestui gol de putere, a acestei dinamici complicate care solicită mult gândirea şi 
rezistenţa la efort, ne vom uita în jur pentru a vedea care ne sunt susţinătorii şi care ne 
sunt oponenţii, cine ne ajută să ne ridicăm şi care sunt cei care ne ţin captivi în drame şi 
regrete. Saturn este de ceva vreme în Scorpion şi dă semne că deja s-a acomodat, reuşind 
să ne lanseze invitaţii la a gestiona fondul pe care îl avem acum, pentru ca până la finalul 
anului multe dintre valori să le schimbe, lin, într-o curgere nefirească pentru el, dar 
practică. Astfel, prin experienţele ultimilor trei ani, chiar dacă nu par să încapă în spaţiul 
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unei sigure zile, ne lăsăm antrenaţi de ceva ce s-a-ntâmplat în ultimii anii, de ceva radical 
ce nu am reuşit să ne însuşim, nu am obţinut şi care a produs o frustrare pe care am 
ascuns-o foarte bine. Acum, nevoia de competiţie, dacă nu ne oferă rezultate imediate, 
dacă nu ne convinge că aspiraţia nu a fost iluzorie, ci că avea inclusă în pachet şi puţină 
realitate, ne întoarce spre ceea ce cunoaştem pentru ca măcar evenimentele, nu şi înţelesul 
lor, să ne fie mai accesibile. Lăsându-ne în voia a ceea ce credem că ne este cunoscut, a 
ceea ce ne-a oferit aici în locul în care suntem sau din alte zone geografice, prin oameni, 
personaje fictive sau prin intermediul informaţiilor (lectură, emisiuni radio-tv s.a.) ne 
convingem că am atins ţinta şi că suntem pe picior de egalitate cu cei care şi-au însușit încă 
un pachet de lecţii, care au mai multă avere, mai multe medalii la concursuri, mai multe 
note bune sau mai multe beneficii. Devenim uşor atenuaţi la cantitate şi motivăm că a 
presta o muncă de calitate te pune în evidenţă mai mult decât a aduna nenumărate 
rezultate. 

Despre asta ne vorbesc azi Marte şi Uranus când, pe tema Lunii noi, realizează o 
punte între necesitatea individuală şi cea de grup, între casele II şi X, dar şi conjuncţia 
luminariilor care, din casa străinătăţii şi a valorilor morale superioare, alături de Saturn şi 
Mercur, ne îndeamnă să apreciem trecutul, chiar dacă nu-l putem reedita sau cuprinde aşa 
cum ar trebui. 

Prin urmare, ziua de 15 octombrie ne va constrânge să ne exprimăm la un nivel 
superior gândurile, să ne căutăm eficienţa în orice tip de acţiune vine spre noi azi, să fim 
puternici, combativi şi învingători, chiar şi atunci când, din lipsă de putere, suntem scoşi în 
afara unei competiţii. Nevoia de a ni se spune vorbe frumoase, de a realiza un schimb 
pozitiv cu o persoană dragă, de a experimenta un nou tip de comportament sau de a ne 
prezenta în faţa unui auditoriu altfel decât ne-am pregătit şi să fim inspiraţi să ne susţinem 
prin originalitate şi profunzime ideile, prin expunere, ţine de consistenţa acestei zile. 

 Mediul social îşi schimbă azi calitatea şi aceasta va depinde foarte mult de trăsătura 
individului în următoarele aproximativ 30 de zile. Nevoia de a evada dintr-o zonă a 
umilinţei, de a cere atenţie, de a o cumpăra, negocia, de a o impune în mod direct, prin 
cuvânt sau faptă sau indiferent prin ce mijloace de manipulare în masă, constituie 
elementul definitoriu al următorului ciclu lunar. Cu toţii, în demersurile pe care le 
întreprindem, în segmentul pe care îl coordonam devenim câte un Achile care află că acolo 
unde-i stă puterea, acolo îi va sta şi slăbiciunea. 

Recomandarea pentru această zi constituie ceea ce ne va fi cel mai greu să facem: să 
ne oprim din această agitaţie, mai ales în a doua parte a zilei, în preajma orei 15:00, când 
luminariile sunt în conjuncţie, şi să ne antrenăm în activităţi eminamente pozitive, să fim 
buni cu cei din jur, să ne amintim de cât de mult putem ierta, chiar dacă nu o vom spune 
prin cuvinte, să fim liniştiţi şi împăcaţi cu alegerile pe care le-am făcut până acum, iar dacă 
şi conjunctura ne permite să închidem ochii, să ne liniştim mintea şi să ne lăsăm inspiraţi 
de ceea ce se află dincolo de noi. Luna, din casa a IX-a a momentului producerii fazei de 
Lună nouă, ne va inspira cu un gând, cu o idee, cu o vorbă de duh ce va avea asupra 
sufletului un ecou puternic. Să-l păstrăm în suflet sau, dacă putem, să-l notăm într-un 
carneţel pentru a apela la el în zile mai grele. 

 
Marţi, 16 octombrie 

Marti 16-10-2012  3:06    Luna (Lib) --> Scorpio 
Marti 16-10-2012  3:59    Luna (Sco) Tri [Pis] Neptune 
Marti 16-10-2012  5:03    Luna (Sco) Con (Sco) Saturn 
Marti 16-10-2012 11:47    Luna (Sco) Tri [Pis] Chiron 
Marti 16-10-2012 14:38    Luna (Sco) Sex (Cap) Pluto 
Marti 16-10-2012 15:30 Mercury (Sco) Sex (Vir) Venus 

 
Trecerea Lunii în semnul căderii sale (Scorpion) ne schimbă mult viziunea asupra 

relaţiilor, asupra oamenilor din jur, asupra a ceea ce pare să fie important din ceea ce avem 
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de îndeplinit, ca sarcini profesionale sau personale. Acum, Luna, va împlini prima 
conjuncţie cu octava sa superioară, Saturn, de la intrarea sa în Scorpion. Este, din acest 
punct de vedere, un început, o formă de deschidere spre elementele practice, spre o idee, 
un îndemn, o atenţie sau, de partea cealaltă, un mijloc de a ne încuraja să ne desprindem 
de ceea ce pare să ne păgubească ori să ne descurajeze din traseul pe care am apucat să ne 
îndreptăm. În felul acesta, ziua de 16 octombrie devine una dintre cele mai importante din 
acest punct de vedere. 

Felul în care ne apropiem de oameni, modul în care le împărtăşim impresii sau, la 
modul banal, modul cum interacţionăm de la prima privire, ne motivează să-i vedem altfel, 
să le urmărim altfel reacţiile şi să ne simţim în siguranţă citindu-le comportamentul şi 
nefăcând nimic dacă înţelegem ceva la prima vedere. Deși este puţin stranie, această 
combinaţie de isteţime şi răzbunare se va manifesta azi cel mai mult în sectorul pasivităţii. 
Nu se va pune problema ca aceste direcţii să ia amploare, deci ele vor rămâne la nivelul 
jocului, a reacţiilor de moment, a plăcerii de a face o buclă la comportamentul obişnuit, dar 
de a nu ne pierde încrederea în sine. Chiar dacă este o poziţie proastă pentru Lună, 
Scorpionul aduce acesteia suprimarea emoţiilor care îi afectează impresiile despre sine. 
Oamenii îşi fac tot felul de păreri despre propriile lor persoane şi, în conformitate cu 
acestea, ajung să fie sclavii acestor neînţelegeri. Ar fi minunat dacă ar privi totul cu calm şi 
mult mai simplu, în forma cea mai accesibilă, în modul cel mai direct şi evident, însă 
atunci când va trece prin semnul căderii sale Luna îi va tenta tot timpul pe oameni să-şi 
iscodească unii altora vieţile, să-şi caute punctele slabe, să se umilească unii pe alţii, să 
devină vulnerabili şi să se otrăvească pe sine cu acest venin în speranţa că, într-o zi, când 
vor întâlni pe cineva la fel de acid, să facă faţă şi să fie conştienţi de toate relele care ar 
putea veni din exterior. Este o prostie acest gând şi la fel de greşită este şi coordonarea lor 
după teama de a nu face faţa unor agresiuni. 

Dacă trigonul Lunii cu Neptun ne conferă sentimentul că ne confruntăm cu ceea ce 
putem face, că nu se va pune problema să învăţăm azi nimic nou, ci doar să repetăm, într-
un alt cadru, în alt birou, pe altă stradă, cu alţi oameni ceea ce ştim deja, trigonul cu Chiron 
şi apoi sextilul cu Pluton ne pun în gardă referitor la calitatea reacţiilor. Se pare că azi vom 
fi uşor insensibili la ceea ce le vom face celor din jur, la ceea ce le vom spune, spre ce îi vom 
îndemna sau ce recomandări sau aprecieri am putea face. Duritatea vieţii se poate vedea 
azi prin comportament, prin modul cum sunt alese regulile jocului pentru că în funcţie de 
acestea ne vom întoarce în zona personală mulţumiţi sau agitaţi de umilinţe pe care, cu 
toate pregătirile aferente, nu le-am putut anticipa. 

Pe acest fond, Mercur şi Venus se vor afla azi în sextil din semne reci (Scorpion și 
Fecioară), încurajând preocupările pentru a judeca, interpreta sau critica, în a acţiona în 
justiţie, a chema în faţa unui for superior, a unei autorităţi un element sau un apropiat 
pentru a fi supus puterii de influenţă şi a dezvolta asupra acestuia un ascendent. Deşi orice 
apropiere la unghiul perfect între cele două, stimulează libera circulaţie a informaţiilor, o 
exprimare degajată, o preschimbare a emoţiei în cuvânt, azi acest lucru va fi făcut pentru a 
dăuna şi nimic nu-l poate face pe cel care emite să simtă nemulţumirea sau durerea a ceea 
ce provoacă. 

 Fondul problemei va fi, aşadar, important pentru că el va fi perceput mai mult sub 
formă de deducţie, intuiţie, de citire a unei valoroase informaţii printre rânduri, dincolo de 
comportamentul infractorului sau a judecătorului, departe de cele două roluri pe care ni le 
vom atribui indiferent de mediul social în care vom activa. 

Partea bună a ceea ce se răspândeşte azi prin acest unghi vine din uşurinţa cu care 
unii se vor arunca în valurile vieţii, păşind cu un curaj nebun în zone periculoase, 
cercetând zonele întunecate cu pasiunea cercetătorului care nu se teme de adâncimea 
peşterii pentru că spiţele străbunilor care au trăit acolo intervin ca un factor de reglare a 
fricii, ca un ghid. Ideea care adânceşte misterul, care caută acolo unde nu s-a căutat 
suficient constituie un test important al acestei zile. 
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Prin urmare, 16 octombrie ne învăluie cu o energie dificilă, ne provoacă la un duel 
unde inamicul se ascunde în întuneric. Metodele celor care doresc să se ridice deasupra 
condiţiei lor şi să învingă adversarul se vor dovedi însă prea rudimentare faţă de ceea ce 
avem de înfruntat azi. Cu cât se vor dovedi însă mai duri şi mai porniţi pe înfruntarea unei 
probleme, cu atât mai slăbiţi şi mai vulnerabili vor fi în faţa vieţii. Consumul interior, 
revolta, nemulţumirile ne fac să ne preluăm modele, să ne invidiem unii pe alţii pentru 
rezultate şi să pierdem din vedere scopul pentru care ne aflăm unde suntem. 

În viaţa comună, obişnuită, asta înseamnă a avea de înfruntat azi discontinuitatea 
impusă de mersul lucrurilor, de cursivitatea ideilor, de îndeplinirea unei promisiuni şi de 
perfectarea unei metode care să ne permită o mai corectă convieţuire cu cei cu care nu 
avem prea multe în comun. 

Scorpionul nu ne îndeamnă la compasiune, pentru că-i lipseşte total acest simţ, dar 
doreşte să compenseze totul prin isteţime şi atenţie, prin curaj şi prezenţă. În ciuda naturii 
sale, Scorpionul este un semn de apă, asta înseamnă că emoţia este cheia spre ridicare sau 
coborâre, spre a pluti spectaculos împreună cu valul mării sau a ne adânci într-o mlaştină 
care ne ţine şi mai mult captivi cu cât ne mişcăm mai agitaţi și mai revoltător în ea. Astfel, 
comunicarea şi sentimentul sunt elemente care pot ridica prin apropiere sau apăsa sub 
greutatea lor prin adâncirea în emoţii negative, indiferent ce motivaţii ar avea ele. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu aduce tribut vieţii prin 
sentimente negative pentru că în scurt timp ele se pot întoarce din jur cu prietenii lor cei 
mai buni: tristeţea şi dramă. 

 
Miercuri, 17 octombrie 

Miercuri 17-10-2012  2:33   Venus (Vir) Squ [Gem] Jupiter 
Miercuri 17-10-2012  5:15    Luna (Sco) Sex (Vir) Venus 
Miercuri 17-10-2012  5:22    Luna (Sco) Con (Sco) Mercury 
Miercuri 17-10-2012 23:30    Luna (Sco) Con [Sco] Node 

 
În acelaşi ton duplicitar, careul dintre Venus şi Jupiter, dintre micul şi marele 

benefic, aduce zilei o componentă tristă şi apăsătoare construită pe nevoia de a înţelege 
lumea, de a căuta un mijloc de integrare, de a ridica nivelul de vibraţie, de a găsi o 
modalitate prin care mesajul să fie implementat, transmis, oferit. Survine, astfel, o formă 
de respingere la prima nesincronizare, atribuind întâmplării, conjuncturii şi poate şi 
oamenilor care participă la ea, etichete care nu sunt reale. 

Venus şi Jupiter participă, de altfel, toată săptămâna la ceea ce se construieşte pe 
cer căutând să lanseze oamenilor o invitaţie stranie la respect. Acest respect va fi 
descoperit prin umilinţă şi regret, prin acest sentiment apăsător că, poate, oricât de bine 
am gândi sau judeca o situaţie este posibil ca pe undeva să se fi strecurat o eroare şi, 
neobservată, să pună întreaga comunitate pe jar, să aducă la rândul ei, în cascadă, erori de 
gândire şi de înţelegere. 

Acest unghi, cu toate că Luna din Scorpion vrea să nu piardă nimic din vedere, 
oricât de mult se consumă, ne aduce sentimentul că am ratat o şansă, că am trecut pe lângă 
noroc şi că evenimentele care vor urma vor fi atinse de banal. Zodia Gemeni, prin Jupiter, 
luptă împotriva acestui banal, se îndreaptă spre tot ceea ce poate fi vândut sau cumpărat, 
îşi neagă originile, îşi schimbă înfăţişarea, atributul, vrea să pară altfel decât este şi 
urmăreşte să se îndrepte spre un teren nou nu prin seriozitate, efort şi munca, ci printr-o 
inconştienţă. În ciuda a ceea ce vine prin această planetă, tensiunea care se creează acum 
între ea şi Venus, deja lezată de trecerea ei prin Fecioară (cădere), va lansa informaţii 
contradictorii ce ne vorbesc despre regretul de a nu fi făcut ceea ce trebuie la momentul 
oportun şi despre indiferenţa pe care, în absenţa echilibrului emoţional, ajungem să o 
manifestăm faţă de idealul ales, faţă de cei din jur, faţă de un apropiat anume care în trecut 
a dovedit sentimente nobile, curate, adânci. 



Fii în profunzime!     A NUL 2012 – ANALIZA ASUPRA TRANZITELOR  
 

© Gheorghi ţă Coşer, 2012 492

Luna din Scorpion, acum, ne trage în jos şi aduce direcţiei un sens complicat. Prin 
sextilul cu Venus şi conjuncţia cu Mercur, calitatea vibraţiilor astrale se menţine într-un 
cadru delicat, limitat la a simţi puţin, conform celui mai simplu standard de comportare şi 
de a simula buna relaţionare pentru a ne feri de complicaţii cauzate de ceea ce se află 
dincolo de această latură superficială a personalităţii şi nu am putea controla. 

Vor fi oameni care vor încerca să depăşească această complicaţie căutând să se 
comporte ca şi până acum, să privească viaţa prin greutăţile ei, să o ia în serios şi abia după 
ce simt că acordă importanţa cuvenită elementelor cu care interacţionează să se preocupe 
de simplificarea ei, să treacă totul printr-un ciur, printr-o sită deasă pentru a fi pregătit în 
faţa necunoscutului de mâine. 

Nu încape îndoială că toate acestea sunt reminiscenţe ale unor frământări sufleteşti, 
ale unor gânduri pe care le-am tot dezvoltat de-a lungul ultimelor patru săptămâni şi care, 
se pare, nu au dus decât la o răscolire a ceea ce nu putem controla. 

Totuşi, deviza acestei zile nu ţine de elementele pe care nu le putem controla, nu 
ţine nici măcar de starea proastă pe care o resimţim și pe care nu o putem localiza, fie din 
cauza unei acute nevoi de a abandona greutatea, de a fugi de realitate sau, pur şi simplu, 
datorită unei stări de somnolenţă. Ţine de a ne oferi dreptul de a experimenta dăruirea, 
generozitatea, de a cultiva sentimentul şi a învăţa din ceea ce experimentăm cum este să fii 
în postura de emitent şi cum este să fii şi în postura de receptor. Capul Dragonului şi Luna, 
prin conjuncţia lor împlinită în seara acestei zile, ne aduc la lumina veleităţile casei a V-a, 
cea care ne îndeamnă să lăsăm o urmă a trecerii, să aducem pe lume copii, să le dăm un 
nume, o educaţie, unora să le dăm corp, pe alţii să-i punem între coperţile unei cărţi şi, 
peste veacuri, acestea să ducă mai departe mesajul înţelegerii vieţii, a curajului de a spune 
adevărul, de a construi, crea şi ridica valori prin unicitate, nu prin imitaţie. 

Drama acestei zile, acolo unde ea va doborî sufletele, se va axa pe acest tip de 
înţelegere. Unii vor considera că nu au nimic de oferit, că nu ştiu să facă nimic şi vor căuta 
să convingă auditoriul că au dreptate. Dacă s-ar opri din acest demers şi ar folosi energia 
căutând în adâncul sufletului ceea ce îi anima cel mai mult şi ar căuta să se exprime, la 
început stângaci, apoi cu devotament şi dăruire şi, dacă destinul le permite, cu sacrificiu, 
atunci ar smulge acestei zile ceea ce se teme cel mai mult să ofere: talentul. 

Prin urmare, ziua de 17 octombrie ne îmbie cu trăsături la care considerăm că nu 
ajungem, pe care nu le merităm sau care nu sunt nici pe departe ceea ce ne-am dorit sau 
pentru care am lucrat. Luna din Scorpion devine vulnerabilă prin agresiune. Această 
poziţie scoate în evidenţă o structură afectivă nerafinată, menită să se ascundă pentru a 
induce în eroare, să simuleze atunci când urmăreşte să atragă atenţia şi apoi să înţepe, 
asemenea scorpionului, şi să distrugă iremediabila o calitate pe care nu şi-o poate însuşi 
sau nu o poate manipula. 

De partea cealaltă, Venus, tranzitând printr-o poziţie rigidă, vine pe acest fundal cu 
teama de a iubi, de a înţelege iubirea, de a participa la un proces afectiv, chiar de a 
convieţui, dacă prin asta sentimentele sunt aduse la lumină. Cele două poziţii se aseamănă 
prin tendinţa de a dramatiza şi se deosebesc prin modul în care o fac. Astfel, ele vor aduce 
zilei un caracter duplicitar prin care aceeaşi nemulţumire să fie comunicată într-un fel pe 
zona publică şi altfel în familie, într-un anumit fel în interiorul instituţiei şi altfel în afară, 
ba chiar poate predispune şi o diferenţă între modul în care se simte şi ceea ce se exprimă. 

Îndemnul acestei zile, prin evenimentele predispuse, nu este acela de a ne complica 
şi mai mult viaţa, de a ne aduce în faţa unui judecător (aceasta s-a-ntâmplat ieri), ci de a ne 
face, în primul rând, conştienţi de ceea ce simţim şi, apoi, responsabili de efectele pe care 
le producem. Ghinionul, neşansa, apăsarea, nemulţumirea, disconfortul, nefericirea vin azi 
spre noi pentru a înţelege că, iniţial, acestea au provenit din creaţii mai vechi, dar 
remanenţa lor, reinventarea lor, atribuirea lor altor situaţii, complet noi, motivând 
mecanismul negativ pe care-l reprezintă și rolul lor de a scoate în evidenţă persistenţa în 
greşeală. Nimeni, nici planetele şi nicio altă forţă subtilă, nu ne vor acuza. Acea Judecată 
de Apoi, despre care am aflat din experienţele sfinţilor sau din cărţile cu caracter spiritual 
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sau religios este personificată într-un chip minunat azi prin careul dintre beneficii Venus şi 
Jupiter. Aflaţi în faţa propriilor fapte, privindu-ne într-o oglindă magică alegem să 
recunoaştem cu smerenie ofranda pe care am făcut-o şi, poate, dacă dorinţa de elevare este 
suficient de înaltă, să valorificăm aceste ipostaze şi să ne câştigăm pe merit paşii pe care-i 
facem. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne apropia de oameni azi cu 
căldură, fără a mima, teatraliza sau dramatiza. A simţi real, nu sub comanda minţii, 
înseamnă a ne apropia de puritatea şi inocenţa pe care, în această lume, o atribuim 
copiilor, iar în celelalte, îngerilor. 

 
Joi, 18 octombrie 

Joi 18-10-2012  3:25    Luna (Sco) --> Sagittarius 
Joi 18-10-2012  4:16    Luna (Sag) Squ [Pis] Neptune 
Joi 18-10-2012  9:55    Luna (Sag) Opp (Gem) Lilith 
Joi 18-10-2012 12:05    Luna (Sag) Squ [Pis] Chiron 
Joi 18-10-2012 12:50    Luna (Sag) Tri [Ari] Uranus 
Joi 18-10-2012 16:41    Luna (Sag) Con (Sag) Mars 
Joi 18-10-2012 19:09    Luna (Sag) Con (Sag) Juno 

 
Luna trece azi în Săgetător şi ne îndeamnă să fim deschiși cu ceilalţi, să ne cultivăm 

sentimentul dreptăţii, să fim curajoşi atunci când ni se cere să ne exprimăm o opinie şi să 
ne bucurăm de viaţă, de ceea ce nu acuză, învinuieşte sau perverteşte. 

Dacă în Scorpion, Luna ştie că este vulnerabilă când se exteriorizează, în Săgetător 
ea nu are acest simţ, nu ştie să se oprească şi nici nu poate înţelege, de la sine, fără un 
factor de control, ce se întâmplă cu ceilalţi, când sunt veseli şi de ce, când sunt trişti şi care 
ar putea fi motivul apăsării lor. Spre deosebire de poziţia anterioară, Luna vine în contextul 
astral al acestei zile cu un plin de vitalitate, cu o energie pozitivă şi chiar dacă va leza în 
continuare, direct, prin unghiurile pe care le împlineşte, sau indirect, prin lipsa de măsură, 
răspândeşte o energie pozitivă, o lumină aparte. 

Prin acest îndemn, prin această direcţie, Luna pare să ne conducă la concluzii 
stranii. Multe dintre ele ni le construim singuri, în absenţa fricii de ieri, cea care în anumite 
conjuncturi, constituie un factor interesant de reglare. A fi fără frică şi fără minte înseamnă 
a gusta din rătăcire, din nesăbuinţa pe care oamenii maturi o atribuie adolescenţei sau, cel 
mult, tinereţii în primele sale faze. Totuşi, nu este deloc bine să negăm această fugă de 
probleme pentru că însăşi existenţa nevoii de a o compensa indică faptul că ne situăm în 
acelaşi registru, pe acelaşi nivel, dar pe altă treaptă. 

Astfel, prima parte a zilei, Luna are de împlinit o opoziţie cu Lilith şi două careuri cu 
Neptun şi respectiv Chiron. Acestea duc la o observaţie atentă a ceea ce ni se întâmplă, a 
ceea ce avem în interior, a ceea ce ne opreşte, obstrucţionează sau ne nemulţumeşte şi ne 
face să credem că a lupta împotriva problemei înseamnă a-i reduce puterea de acţiune, a o 
înlătura sau a o transfera în domeniul altuia, care se poate confrunta cu ea cu mai multă 
eficienţă. Careul în T pe semne mutabile pe care acestea îl construiesc aduce primei 
jumătăţi a zilei instabilitate, pe care, prin vibraţiile Lunii în Săgetător, vom încerca să o 
ascundem, să o prezentăm într-o formă simplificată sau părtinitoare. 

În a doua parte a zilei, când Luna va trece prin trigonul cu Uranus şi conjuncţiile cu 
Marte şi respectiv Junon, chiar dacă Lilith se opune acestui grup şi poate păta orice 
intenţie de a iniţia ceva bun, corect, constructiv, forţa elementului benefic va fi mai mare 
decât ceea ce e negativ. Astfel, vom puteam mult mai uşor să negociem, să cântărim, să 
cercetăm şi să ne alegem cu ceva bun din toate acestea. Presiunea, însă, rămâne şi soluţia 
pe care deopotrivă Chiron şi Neptun ne-o lansează ne incită la a demonstra că, în ciuda 
instabilităţii, există o zonă în care ne menţinem echilibru, există un element care ne aduce 
linişte şi care este neatins de trăsăturile acestor unghiuri. Pentru unii, acest loc este 
reprezentat de o amintire, o stare sufletească sau poate în mod concret un loc anume în 
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casă ori la mare depărtare de reşedinţă. Aceasta poate aduce un aer proaspăt fiinţei, o 
poate revigora şi îi poate oferi posibilitatea de a se încărca prin gândire pozitivă, prin 
optimism, prin uşurinţa cu care abandonează anumite tensiuni pentru lucruri simple şi 
prin tonul moderat prin care descoperă că schimburile cele mai emoţionante sunt cele 
susţinute pe nonverbal. 

Prin urmare, ziua de 18 octombrie ne invită să ne exprimăm într-o dimensiune 
nouă. O parte dintre problemele care vin spre noi azi sunt vechi, însă ele se pregătesc de 
sărbătoare, sunt puse în faţa unor personaje noi pe care pot, deopotrivă, să le critice sau să 
le încurajeze. Ceea ce se va consuma azi se înscrie însă în categoria firescului, a 
normalităţii printr-o serie de acţiuni care vin din zonă publică. Impactul personal poate 
comporta însă o uşoară distorsiune provocată de intensitatea căldurii, a bucuriei, dar şi 
prin faptul că acestea vin spre noi brusc, imediat.  

Dacă acest disconfort psihic aduce neputinţa de a ne opri fluctuaţiile minţii, în plan 
fizic acestea afectează sistemul digestiv, în special funcţiile hepatice, care pot duce fiinţa 
într-o zonă de disconfort accentuat. În felul acesta, ni se va întâmpla să dorim să ne 
implicăm în acţiuni dinamice, chiar şi atunci când nu dispunem de energia necesară, sau să 
ne consumăm nervii şi timpul pentru ceea ce nu este important. La fel s-a întâmplat şi ieri, 
însă implicarea şi tensiunea emoţională ne-a lăsat o altă impresie. Azi nu mai suntem 
conştienţi că alegem, ci punem mâna în orb pe ce ne iese în cale şi dăm înainte fără a 
gândi. 

Pentru că maniera în care aceste predispoziţii vin spre noi nu ne motivează să ne 
implicăm în acţiuni cu caracter decisiv, dar, din lipsă de perspectivă şi poate chiar de 
control, ne putem implica într-o serie de acţiuni care produc rezultate pe loc, 
recomandarea pentru această zi este aceea de a ne revizui comportamentul, de a ne impune 
momente de stop în toate demersurile, fie şi numai pentru câteva minute, pentru a ieşi din 
cascada care ne învăluie. Săgetătorul, prin intermediul Lunii, vitregit acum de faptul că 
Jupiter, guvernatorul său, se află sechestrat în Gemeni, va impune, fără a conţine şi 
informaţia defectului major sau a stricăciunii, o anume lipsă de control. Cei care vor reuşi 
să-şi coordoneze gândurile, mişcările şi atitudinile vor câştiga experienţă în această zi şi în 
final se vor simţi mai puternici când sunt înconjuraţi de oameni, nu slăbiţi de prezenţa lor. 

 
Vineri, 19 octombrie 

Vineri 19-10-2012  5:31    Luna (Sag) Opp [Gem] Jupiter 
Vineri 19-10-2012 10:14    Luna (Sag) Squ (Vir) Venus 
Vineri 19-10-2012 23:26     Sun (Lib) Sex (Sag) Moon 

 
În ultima zi de Săgetător (Luna în Săgetător) Luna împlineşte această opoziţie cu 

Jupiter pe care o indicam încă din cursul zilei de ieri şi, în plus, aduce un careu cu Venus şi 
posibilitatea de a evidenţia o altă latură a raporturilor care se construiesc între elementele 
de natură feminină a fiinţei şi cele masculine. Sunt astfel puse în evidenţă maleabilitatea, 
asimilarea, sensibilitatea, nevoia apropierii şi chiar înclinaţia spre interacţiune, 
comunicare şi schimb de valori. Toate acestea vin asupra noastră în contrast cu temerile 
susţinute pe energia masculină: competiţie, refuz, siguranţă, constrângere. 

Pentru că relaţia Lunii cu Venus înclină balanţa spre temere şi contradicţie, 
maleabilitatea pe care am dovedit-o ieri, disponibilitatea de a conlucra pentru un ideal 
comun poate deveni acum elementul care să-i pună pe oameni într-o lumină proastă, care 
să-i ducă spre refuzul de a-şi împărtăşi sincer impresii şi de a se exploata unii pe alţii din 
punct de vedere emoţional pentru a ascunde deficitul de încredere pe care îl traversează 
acum. 

Relaţia dintre Venus din Fecioară şi Luna din Săgetător este şi una de natură 
karmică. Planetele din Fecioară, atunci când se implică într-un aspect cu cele din 
Săgetător, aduc la lumină elemente de detaliu care s-au consumat în trecut, surse ale 
inclinaţiei de a demonstra, de a aprecia sau de a aplica o anumită selecţie din necesitatea 
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de a ascunde lipsa de putere, inserţie sau vulnerabilitatea. Faptul că acum suntem 
preocupaţi mai mult de sănătatea fizică, vine din faptul că în luna septembrie am solicitat 
mult corpul şi am lucrat sub presiune pentru a da naştere unei idei sau pentru a o susţine. 
Acum, acea idee devine imagine publică, direcţie de viaţă, deziderat invocându-se un 
obicei, o necesitate, o tradiţie. De asemenea, afectarea sănătăţii îşi extrage explicaţia din 
aceeaşi perioadă intens marcată de solicitări asupra structurii individuale. 

Toate acestea devin karmice atunci când se încearcă punerea în valoare, când se 
cultivă Egoul, personalitatea, elementul individual, cel construit de această lume. În felul 
acesta, orice rezultat decisiv al lunii septembrie atrage după sine o stimulare pe care să o 
simţim acum. Rezultatul va ridica nivelul de percepţie şi va oferi senzaţia că participăm la 
un edificiu major, complex, magnific. În realitate, ceea ce se ridică acum este susţinut pe o 
motivaţie greşită. Fie că este vorba despre Venus din Fecioară, ca planetă focar a 
triunghiului în T mutabil ridicat împreună cu Luna şi Jupiter, fie că ne axăm pe Nicovala 
care are ca protagonişti pe Uranus, Marte, Pluton şi Neptun cu Chiron în conjuncţie, deviza 
este aceea de a refuza modelarea din exterior şi de a continua demersurile sociale pentru o 
mai bună punere în valoare, pentru a reuşi să demonstrăm că suntem în stare. Astfel, prin 
aceste calităţi putem acumula bunuri, avantaje, beneficii şi ne putem construi un statut 
privilegiat. 

Nu toţi au însă parte de aşa ceva, nu toţi se pot număra printre fericiţii câştigători, 
mai ales că acum maniera în care oamenii se folosesc unii de alţii transforma ideea de 
şansa într-o loterie. Motivaţia de reuşită este cea care ne va spune ce anume să preferăm, 
care calităţi sunt utile acum. Mulţi vor prefera trăsăturile feminine pentru că, în viziunea 
lor, vor consuma mai puţină energie și își vor spori îndemânarea acumulând rezerve 
pentru zilele care vor urma. 

Trăsăturile masculine vor fi preferate nu doar de bărbaţi, ci și de cei care ignoră 
avertismentele corpului, care refuza să accepte că nu mai au putere, bani, că au îmbătrânit 
şi că au nevoie de odihnă, conservare, reţinere. 

Prin urmare, ziua de 19 octombrie ne pune în faţa unor elemente extrem de 
personale, cele care au stat la baza afirmării sociale sau cele pe care le vom îmbrăţişa azi 
având la bază aceeaşi justificare. Raporturile dintre individ şi societate vor fi însă animate 
de plăceri care nu-şi au originea în ceea ce se întâmplă în perioada asta, ci vin din luna 
septembrie când am avut de parcurs un mare efort de înţelegere, acceptare şi acţiune şi 
când zona socială ne-a solicitat pentru a se stabiliza, pentru a evita o deviere, o explozie, o 
deplasare într-o direcţie negativă. Efortul de atunci va fi văzut abia acum, când se încearcă 
din nou repetarea procedurii, doar că acum, nu mai avem acelaşi nerv, aceeaşi agresivitate 
care să ne dea rezultate foarte bune pe termen scurt. 

În felul acesta, azi ne vom simţi constrânşi să luăm decizii în mare viteză, cu 
minimum de forţe, prin implicarea celor care se nimeresc să fie în jur şi asta fără a diminua 
din rezultat. Este puţin probabil ca rezultatul să nu fie afectat, ca mintea să nu intervină cu 
dramele pe care şi le-a însuşit între timp, din septembrie până acum, la fel cum este puţin 
probabil să reedităm succesul. A oscila între trăsăturile feminine şi cele masculină este un 
fapt obişnuit, însă nu în a aplica acest procedeu în public. Afişarea elementelor personale 
ţine azi de o anume deconspirare care vine asupra noastră prin Luna neagră ce încă 
acţionează asupra lui Neptun. Cât timp ne menţinem în sfera personală, în viaţa de familie, 
acest pericol ne va ocoli. 

Recomandarea pentru această zi va fi aceea de a nu ne impune standardul de lucru 
sau pretenţiile lunii septembrie 2012. Acum trăim alte vremuri, alte poziţii şi chiar dacă 
luna septembrie nu este prea departe în timp, acum Saturn se află în Scorpion şi nu mai 
dispunem de experienţas şi relaţiile pe care să ni le fi construit în ultimii trei ani, ci suntem 
obligaţi să lucrăm cu ceea ce avem la îndemână. Dacă pe acest fond alegem să gândim 
răsturnat, cerând o împlinire pe zonă publică, aşa cum s-a întâmplat în septembrie, 
rezultatul va fi unul extrem de negativ, adică activarea temerilor masculine: competiţie, 
refuz, siguranţă, constrângere. 
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Sâmbăta, 20 octombrie 

Sambata 20-10-2012  4:40    Luna (Sag) --> Capricorn 
Sambata 20-10-2012  5:30    Luna (Cap) Sex [Pis] Neptune 
Sambata 20-10-2012  7:32    Luna (Cap) Sex (Sco) Saturn 
Sambata 20-10-2012 13:33    Luna (Cap) Sex [Pis] Chiron 
Sambata 20-10-2012 14:17    Luna (Cap) Squ [Ari] Uranus 
Sambata 20-10-2012 16:49    Luna (Cap) Con (Cap) Pluto 

 
Prima zi de Capricorn ne aduce împlinirea unor termeni care s-au manifestat în ziua 

de ieri. Azi, Luna, la puţin timp de la intrarea în semnul exilului său (Capricorn) împlineşte 
un sextil cu Neptun, apoi altul cu Saturn, devenind planetă focar într-o configuraţie numită 
Triunghi minor, aducând o mare greutate deciziilor şi invocând motivele personale drept 
surse ale creşterii şi decăderii. Exemplul personal devine azi un element de creştere 
socială, de progres şi elevare, iar, de partea cealaltă, dacă rememorarea zilei de ieri ne 
încarcă de regret, realizările individuale vor fi etalate ca un motiv în a evita sau a refuza 
progresul social, afişarea pe zona publică, deschiderea sufletului faţă de anturaj, lucrul în 
echipă. 

Luna, intrând în Capricorn, nu doar că pășește în domeniul octavei sale superioare 
(Saturn este guvernatorul Capricornului), ci și pentru că trece prin fereastra careului 
Uranus-Pluton, aduce o trezire la viaţă prin observare, înţelegere şi conştientizare. Din 
nefericire, acestea se pot canaliza într-o direcţie greşite, pentru că acest careu între malefici 
are atât de multă putere, atât de multă determinare şi implicaţiile sale sunt atât de mari 
încât elementele personale, firave, nu au nicio şansă în a se impune sau echilibra. 

Astfel, după ce Luna şi Chiron îşi împlinesc sextilul lor, căutând, prin puţinul pe 
care le-au acumulat în prima parte a zilei, să cântărească gesturile, să se împace cu cei cu 
care ieri au fost în tensiune, să ne incite spre lucru, seriozitate, interiorizare, ponderaţie, 
linişte, Luna va intra în fereastra acestui careu, întâi prin împlinirea careului cu Uranus, 
apoi prin atingerea momentului de conjuncţie cu Pluton. Este o experienţă prin care în 
fiecare lună trebuie să trecem şi de fiecare dată e altfel, de fiecare dată când credem că vom 
face faţă cu brio, intervine un element nou, o variabilă pe care nu am putut să o anticipăm. 

Acum, cu Soare pe final de Balanţă, cu Venus în Fecioară (cădere), calitatea 
emoţiilor va fi una legată de teama de sărăcie, de refuz, de înstrăinare. Dacă în sfera 
individuală acest sentiment este antrenat, pentru că din 2008 de când Saturn şi Uranus s-
au întâlnit prima dată în seria opoziţiilor lor am tot trecut prin asemenea ipostaze, pe zona 
publică acest element devine chiar periculos. Nu există nici premizele schimbării direcţiei, 
nici posibilitatea de a ne întoarce din drum, de a înlocui interlocutorul său de a depăşi 
situaţia preocupându-ne o vreme de altceva. Ceea ce se arată acum trebuie experimentat, 
trăit, înţeles şi asimilat pentru a ne consolida structura şi a nu ne mai speria că dacă bate 
vântul puţin mai tare sau dacă aerul devine un pic mai rece neapărat ne îmbolnăvim. 

 Sextilele cu Neptun şi Chiron din prima parte a zilei ne invită să ne reamintim, ca şi 
în ziua de ieri, când ne-am preocupat de consumul pe care l-am parcurs în luna 
septembrie, invocând acum, nu ansamblul ei, ci, punctual, ziua de 23 septembrie, când 
Luna a trecut prin aceeaşi ipostază. Apelul spre acea zi, spre întâmplările acelui interval 
constituie un beneficiu al acestei perioade, pentru că Soarele se afla atunci în Balanţă, ca si 
azi, şi eşecul acelei zile, greutatea ei, elementul nou căruia nu i-am făcut faţă cu brio poate 
constitui acum avantajul, asul din mânecă. 

 Prin urmare, contextul lui 20 octombrie nu este ieşit din comun şi tot ce vine 
spre noi azi are o componentă personală evidentă. Ceea ce ni se pare greu şi imposibil de 
soluţionat nu are prea mare legătură cu societatea, nu vine spre noi ca o invitaţie în a 
soluţiona problema societăţii, îndemnul ei, ci ca o modalitate de a învăţa mai multe despre 
sine, despre eul personal, despre cum este să iubeşti oamenii, să te sacrifici pentru ei şi să 
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nu-ţi pierzi capul invocând “Eu simt”, “Eu fac”, ci să-ţi urmăreşti ţinta care constituie una 
dintre enigmele existenţei individuale. 

Privind aşa, multe se vor rarefia, se vor disipa şi grijile faţă de timpurile care nu au 
venit încă, faţă de oamenii care refuza să-şi coordoneze paşii prin calitatea morală sau 
echilibru, care dau curs unui comportament compulsiv, se volatilizează şi sunt lăsate în 
urmă informaţii preţioase. Că acestea fac referire la comportamentul lor, la nivelul 
spiritual pe care l-au atins ori că ies la lumină informaţii care nu au putut fi spuse pe alte 
conjuncturi, în speţă în jurul zilei de 23 septembrie, nu mai are importanţă. 

Recomandarea acestei zile este aceea de a lua în considerare tot ceea ce vine spre 
noi cu titlul de rezolvare. Că acesta se îndreaptă spre redactarea unui text, a unei scrisori, 
că ne ducem în vizită, că este redeschis un subiect delicat, că suntem rugaţi să luăm 
atitudine în faţa unei nedreptăţi ori să susţinem o cauză, privite separat, este mai puţin 
important, pentru că toate acestea devin, prin contactele interumane, elemente de 
conduită personală care se vor evidenţia prin calitatea informaţiei care transpare dincolo 
de gest. Remanenţa informaţiei ne va duce spre a înţelege mult mai bine relaţiile, 
implicarea personală, rolul pe care-l au oamenii unii faţă de ceilalţi şi ce rost avem noi în 
crearea sau menţinerea echilibrului emoţional. Atenţia este elementul cel mai valoros al 
acestei zile. 

 
Duminică, 21 octombrie 

Duminica 21-10-2012 17:28    Luna (Cap) Tri (Vir) Venus 
Duminica 21-10-2012 18:04    Luna (Cap) Sex (Sco) Mercury 

 
Finalul săptămânii ne aduce o temperare a ceea ce ne-a îndemnat să valorificăm de-

a lungul celor şase zile până acum. Azi, Luna, tot din Capricorn, ne va delecta, abia spre 
seară, cu două aspecte benefice: trigon cu Venus şi sextil cu Mercur. Astfel, Mercur devine 
planetă focar într-o configuraţie numită Triunghi minor. Luna, încă nu-şi încheie azi 
periplul ei prin Capricorn şi corelând puterea ei de sinteză, abilitatea de a se supune unui 
mare efort, de a aduna, colecta, strânge, însuşi, cu nevoia de a descoperi secretul, cheia 
succesului (Mercur din Scorpion), trigonul pe care-l va face cu Venus din Fecioară ni se va 
înfăţişa ca un raport între două tabere care au ce să-şi ofere unii altora, însă nu o fac decât 
condiţionat. Ceea ce ni se înfăţişează apare ca o joacă, un capriciu al vârstei, al bunăstării, o 
formă de risipă care poate produce celorlalţi zâmbete de compasiune. 

Dincolo de acestea, calitatea zilei ne va convinge că oricât de periculoasă este 
această joacă, oricât de nebunatică poate fi pasiunea de a colecţiona amintiri, stări, vise, 
impresii, ea are rolul de a tempera pornirile, de a revoluţiona lumea, de a o schimba după 
cum gândim, simţi sau vedem. Uneori este nevoie de pace, linişte, retrage, adică de a ne 
diminua acea tendinţă de a modifica mediul şi de a urmări ca această modificare să 
reprezintă însăşi ideea noastră de a ne transforma. Sufletul nu are nevoie de chipuri 
sculptate pentru a-şi aminti cine este, el are nevoie de atingere, de mângâiere, de linişte, 
împăcare. Oamenii nu deţin însă de la sine aceste valoroase trăsături de caracter şi vor 
căuta, în general, dar mai ales azi, să şi le construiască, să apeleze la mijloace auxiliare de 
compensare, să-şi ascundă lipsa de consistenţă, să uite că sunt mici şi neînsemnaţi şi să-şi 
ridice statui imense care să le ducă numele în posteritate. 

Cei care sunt puternici, care nu-şi uită emoţiile la intrarea în muzeu şi nu-şi caută 
broderii abstracte menite să le sugereze prin multitudinea de linii intersectate originile 
încărcate de mister sau însemnătate ale familiei, se vor aşeza azi într-un loc retras şi-şi vor 
hrăni sufletul cu ceea ce le place cel mai mult: o lectură, un film, o plimbare, compania 
unor fiinţe dragi, visul sau relaxarea, visarea, somnul. Toate acestea devin minunate 
mijloace de expresie şi vor genera ipostaze care să întrezărească legătura cu valorile morale 
esenţiale, cu adâncimile spirituale, cu gândirea matură, structurată, echilibrată. 

Prin urmare, ceea ce se dezvoltă azi se construieşte dincolo de ceea ce putem 
observa sau înţelege prin contact direct, ca şi cum avem în mâini mai multe sfori şi prin ele 
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nu coordonăm păpuşi, ci propriile noastre chipuri pentru a ni le pune în valoare după cum 
ne sunt împărţite în minte zonele de interes. Ne va preocupa azi ceea ce este valoros, însă 
nu prin consum, ci prin plăcere, nu prin efort susţinut, ci printr-o pasiune dinamică pe 
care mulţi o consideră epuizantă atunci când o privesc din exterior. 

Ceea ce ni se înfăţişează zi este de fapt o stare de comuniune cu ceea ce rezonăm cel 
mai mult, cu calitatea obiectelor, cu însemnătatea lor, cu perspectiva lor. Le alegem pentru 
că simţim că sunt făcute după chipul şi asemănarea noastră, conform aşteptărilor pe care 
le avem şi dintr-o intensă determinare spre a face lucruri mari, impresionante. 

Fiecare se va întinde azi după cum îi este desfăşurată împărăţia. Dacă va cere 
recunoaştere aici, printre oameni, le va căuta azi cu insistenţă compania, le va simţi lipsa şi 
dorul de ei îi va face să-şi depăşească limite ale inhibiţiei, complexului de inferioritate, 
supraaprecierii sau laşităţii. Dacă se extind spre cultură, imaginile, expresiile, ideile toate 
vor dansa în jurul său îndemnându-l să-şi simtă viaţa ca în versuri marilor poeţi sau ca în 
fascinantele pagini de proză ale clasicilor. 

Pentru că acum ceea ce ne caracterizează ne adânceşte, recomandarea pentru 
această zi este de fapt o invitaţie la curaj. Fiţi voi înşivă! Fiţi puternici în ceea ce faceţi 
pentru că doar aşa vă veţi elibera de ataşamente, percepţii greşite sau vicii. Aerul curat 
împrospătează camera atunci când fereastra îi este larg deschisă. Lăsaţi-vă ferestrele 
sufletului deschise spre ceea ce vă încântă pentru a simţi cum viaţa vă reîmprospătează 
ţinuta, gândirea, structura emoţională sau aspiraţiile. 

 

 

Săptămâna 22 - 28 octombrie 2012 

 
 

Săptămâna 22 – 28 octombrie ne aduce câteva evenimente astrală importante 
pentru anul acesta, însă nu decisive la capitolul exprimare publică sau devenire personală. 
Astfel, chiar din prima zi, Marte şi Junon se întâlnesc în conjuncţie, marţi Soarele va trece 
în Scorpion şi va împlini un trigon cu Neptun pregătind mesajul conjuncţiei Soare-Saturn 
de joi, iar vineri Venus şi Mercur împlinesc cu Capul Dragonului un sextil şi respectiv o 
conjuncţie. Ultima zi a săptămânii vine cu o serie de evenimente care s-au pregătit în 
decursul primelor şase zile, dar pe care le vom percepe ca şi cum nu am învăţa nimic din 
ceea ce ni s-a-ntâmplat, de la viaţă, de la prieteni, profesori, cunoscuţi sau adversari. 

Mesajul acestei săptămâni se înscrie în rândul ideilor existenţiale importante: ai 
grijă ce-ţi doreşti că s-ar putea să primeşti. Astfel, aspectul împlinirii, al consumării unor 
reziduuri cărora dinamica socială nu le-a găsit până acum un loc în dimensiunea personală 
îi va duce pe unii în pragul extazului pentru că, în sfârşit, destinul personal îi bagă în 
seamă, le acorda credit, îi laudă, îi promovează şi le susţine demersurile. Aceste schimbări 
de situaţii, aceste promovări, rocade, sunt demarate până joi când, pe conjuncţia Soare-
Saturn, anumite scheme de acţiune se vor împlini, vor atinge etapa finală. 

Dacă, însă, am crezut că mesajul zilei de joi (împlinirea demersurilor care se vor 
pregăti încă de luni) este tot ceea ce poate să ne spună destinul în această săptămână, ne 
vom înşela. Zilele de vineri şi sâmbătă sunt, în ascuns, două etape de pregătire pentru 
şocul acestei săptămâni: ziua de duminică. Adus din nou în faza evidentă, careul Uranus-
Pluton, cel care doreşte să reformeze lumea din interior, prin informaţie genetică, prin 
mesaj, prin schimbarea omului, trăsăturile ultimei zile a săptămânii ne deschid o poartă 
imensă spre înţelegerea propriei identităţi. Pentru că aşa-numita învăţare nu este decât o 
recunoaştere, atunci când ne întâlnim cu informaţii pe care nu le-am mai abordat în modul 
acesta, toate ni se par noi, iar mijlocul lor de expresie inopinat, chiar dacă acestea nu dau 
năvală peste noi, ci şi-au anunţată venirea prin caracteristicile zilelor anterioare. A lupta cu 
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frica este un element nou pentru cei mai mulţi, însă şi riscant pentru că materia, cea care 
se împrieteneşte cel mai repede cu teama, îşi va apăra prietena şi va face tot ce-i stă în 
putere pentru a fi apreciată şi stimată. În felul acesta, ne vin din jur, din anturaj, impresii 
asupra cărora nu putem emite o reflexie obiectivă şi ne îndeamnă să acţionăm doar în 
contrast cu frica, nu liber, nu pentru căutarea adâncimii sufletului sau pentru a împlini un 
demers ce se construieşte în afara unei constrângeri. 

Prin acestea, calităţile umane se vor exprima în această săptămână prin limitări şi 
doar pentru depăşirea acestor obstacole, pentru ridicarea nivelului de conştiinţă şi a 
descoperirii acelor izvoare pe care, folosindu-le, să ne câştigăm un statut privilegiat în 
sectorul spre care tindem. 

Avertismentul acestei săptămâni vine să ne amintească de proverbul românesc “La 
omul sărac nici boii nu trag” pentru a sublinia dificultatea deciziilor, complexitatea 
alegerilor şi, în final, posibilitatea ca nimic din ceea ce ne-am propus să nu mai fie la fel, 
dar ceea ce obţinem să ne ducă spre o maturizare în aşa fel încât ceea ce va veni spre noi în 
ultima etapă a anului să ne găsească mai rezistenţi. Poate că, într-o extensie a acestui 
proverb, nici nu este important ca boii să tragă, ci să se descopere legătura dintre ţintă şi 
mijloc, dintre superior şi mobilul acestui element care îşi câştigă statutul prin suma de 
factori sau prin efortul celor mici. Acest gen de înţelepciune ne poate face să privim acest 
proverb cu alţi ochi. 

 
Luni, 22 octombrie 

Luni 22-10-2012  3:24    Luna (Cap) Sex [Sco] Node 
Luni 22-10-2012  6:31     Sun (Lib) Squ (Cap) Luna (Half Moon) 
Luni 22-10-2012  7:16    Mars (Sag) Con (Sag) Juno 
Luni 22-10-2012  8:02    Luna (Cap) --> Aquarius 
Luni 22-10-2012 11:30    Luna (Aqu) Squ (Sco) Saturn 
Luni 22-10-2012 15:55    Luna (Aqu) Tri (Gem) Lilith 
Luni 22-10-2012 17:59    Luna (Aqu) Sex [Ari] Uranus 

 
Pe ultimul grad al zodiei Balanţă, Soarele se află din ce în ce mai aproape de Saturn, 

căutând să-i preia din standardele în formare, din elementele de comportament care par să 
aibă cea mai mare trăinicie şi cea mai mare putere de pătrundere. Însă, la aceste valori 
ajungem abia în ziua de joi, 25 octombrie, când la ora 11:31 cei doi vor fi în conjuncţie. Azi 
ne vom delecta cu o conjuncţie între Marte şi Junon, între dorinţă de expansiune şi nevoia 
de a constitui uniuni libere, bazate pe respect, pe bunăcuviinţă, pe certitudini, pe 
generozitate. Mulţi sunt însă porniţi să construiască valori în care nu doresc să se consume 
şi ţinând standardul ridicat, căutând să se impună, de fapt, rup o legătură firavă, se 
desprind de ceea ce se înţelege prin prietenie şi experimentează o serie de trăiri care îi vor 
bulversa şi îi vor pune să se dedea la fapte cu caracter îndoielnic. 

Prima zi a săptămânii se va dovedi o zi de tensiune bazată pe incertitudinile 
neîmpărtăşite. Ceea ce nu am spus nimănui vine asupra noastră prin semne, avertismente, 
coincidenţe, cuvinte spuse fără rost, decizii luate în grabă sau prin căldura contactului, prin 
apropieri care vor surprinde prin uşurinţa cu care sunt abordate. Până la răsăritul Soarelui, 
Luna va împlini un sextil cu Capul Dragonului, fără a reuşi să medieze tendinţa Nodurilor, 
fără a reuşi să rezolve prin ceea ce-i vine din faţă soluţiile de acum. Asta înseamnă efort, 
muncă susţinută, consum şi, mai mult decât atât, apelul la experienţe anterioare. Lansând 
această invitaţie ea va părăsi semnul exilului său (Capricornul) şi va intra în Vărsător 
apropiindu-se de alte noţiuni, de alte mijloace de exprimare, fiind tentată să ia totul în 
uşor, să ridice standardul pretenţiilor atunci când cere, dar să-l coboare atunci când 
primeşte. Dacă într-un mediu tolerant acestea pot găsi înţelegere, fiind puse pe seama 
lipsei de experienţă, poate chiar a vârstei (acolo unde este cazul), a stării de sănătate, a 
dispoziţiei de moment, într-un mediu intolerant acestea devin seminţe care vor germina 
într-un grup mare ducând la formarea unor flori stranii. Prin careul cu Saturn şi trigonul 
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cu Lilith, Luna ne lansează avertismente ce ţin de educaţie, de bună înţelege a regulilor de 
cuviinţă, de convieţuire, de adresare, de folosire a mijloacelor de subzistenţă, de 
identificare a celor mai bune mijloace prin care un individ ar putea să aibă acces la o serie 
întreagă de informaţii. Ceea ce se caută se va dovedi însă ascuns, ocultat, pierdut, incorect 
sau trimis la alt departament pentru verificări. Astfel, ne vedem puşi în situaţia de a face 
faţă unei situaţii stranii, adică de a acţiona într-o direcţie care nu a fost creată încă, de a 
duce un mesaj unui individ care nu-l aşteaptă sau de a primi din jur răspunsuri la 
probleme cu care nu ne-am confruntat încă. Cei care sunt obişnuiţi să lucreze cu energia, 
care au o minte aerisită şi care pot lucra uşor cu noţiunile vor avea o zi relaxată, care nu-i 
solicită şi care le va spune că oricât de stresaţi ar fi, oricât de nemulţumiri s-ar arăta, viaţa 
are întotdeauna ceva pus deoparte pentru ei. Gradul anaretic din Balanţă le aduce acestora 
conjuncturi sau informaţii referitoare la oameni, la persoane, conspiraţii, la demersuri care 
nu-i vizează în mod direct acum, dar de care va trebui să ţină cont în viitor. 22 octombrie 
este o zi a rădăcinilor care trăiesc în adâncimile pământului şi care pot prin muncile lor să 
ducă la formarea minunatelor frunze. O parte dintre frunze ajung, în timp, să uite cine le-a 
hrănit, de unde primesc seva, cine le alimentează frumuseţile. Acestea primesc pedeapsa 
destinului şi cad primele, altele se desprind dintr-un sacrificiu sublim, murind frumos şi 
adiind împreună cu aerul răcoros al toamnei. 

Finalul Balanţei ne va aduce, spre seară, un sextil între Lună şi Uranus, o întâlnire 
între îndemnul care nu are scop, rost, rădăcină şi ţinta spre care trebuie să se îndrepte. 
Este de la sine înţeles că toate acestea vin cu mai multă confuzie şi cu o mare putere de a 
căuta soluţii în locuri neobişnuite. Astfel, abia spre seară ne apropiem de rostul pe care îl 
are această zi, de a găsi răspunsuri şi de a le ţine în preajmă pentru a le folosi atunci când 
va veni timpul. Pentru că studiem astrologie, știm că rostul lor va apărea tot săptămâna 
aceasta, joi, când Soarele şi Saturn vor fi în conjuncţie. 

Prin urmare, 22 octombrie ne aduce în faţa unor situaţii severe pe care nu le vom 
vedea aşa din cauza unei confuzii generale. Marte şi Junon, întâlnindu-se azi în conjuncţie, 
ne aduc în posturi neobişnuite, de a face declaraţii pe care să nu le ţinem, de a promite ceea 
ce nu putem oferi, de a ne angaja în demersuri pe care nu le putem finaliza. Nu mai 
contează că acestea vin de la oscilaţiile pe care le predispune această conjuncţie împreună 
cu trecerea Lunii de la exilul sau (Capricorn), la Vărsător, de la muţenie la exces de cuvinte, 
la nevoia de a lăsa lucrurile în voia lor (Soarele pe gradul anaretic din Balanţă), chiar şi 
atunci când ni se cere implicare, când acţionăm fără voinţa de a face ceva şi de a căuta în 
fiecare moment o scuză sau un motiv pentru a renunţa. Nu contează toate acestea pentru 
că informaţia va circula şi ea va ajunge la destinatar, chiar dacă acesta nu este pregătit să o 
primească. 

Într-un mediul corect, tolerant şi educat acestea sunt trecute cu vederea şi, practic, 
ziua nu va ieşi în evidenţă cu nimic, nu va fi marcată prin nimic special încât memoria să se 
aplece asupra ei şi să o includă. Cei care studiază astrologia, nu doar se preocupă de 
produsele sale finale, cei care doresc să-şi ofere singuri răspunsuri, ştiu că acestea sunt 
emanaţii ale Balanţei, defecte ce vin din acest semn care duc la ceea ce este denumit 
generic “indolenţă”. 

Nu este o zi a indolenţei, ci una în care suntem atraşi către această trăsătură şi 
tocmai de aceea apropierea oamenilor, iniţierea proiectelor comune, promisiunile, 
contractele încheiate azi, adică ceea ce ne vine din conjuncţia lui Marte cu Junon, poate fi 
privit ca un semn al transferului de responsabilitate, adică prezentat, judecat şi încadrat în 
categoria „Dacă tot suntem prieteni/colegi/parteneri nu-i aşa că-mi faci şi mie un 
serviciu?” 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne ţine departe de conduitele 
înşelătoare. Oamenii nu au nevoie unii de alţii pentru a-şi transfera greutăţile, decât atunci 
când devin exponenţii unor mesaje negative. Cei responsabili colaborează, nu cer, 
participă, nu aşteaptă să li se facă, împărtășesc, nu aşteaptă să fie învăţaţi. 
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Marţi, 23 octombrie 
Marti 23-10-2012  3:13     Sun (Lib) --> Scorpio 
Marti 23-10-2012  3:35    Luna (Aqu) Sex (Sag) Juno 
Marti 23-10-2012  4:15    Luna (Aqu) Sex (Sag) Mars 
Marti 23-10-2012 12:05    Luna (Aqu) Tri [Gem] Jupiter 
Marti 23-10-2012 14:14     Sun (Sco) Tri [Pis] Neptune 

 
Intrarea Soarelui în Scorpion ne va ridica un semn de întrebare referitor la 

seriozitatea faţă de munca prestată, faţă de interesul manifestat în situaţii de criză vis a vis 
de partenerii de lucru, colegii de echipă, faţă de prieteni sau cei pe care îi avem în preajma 
atunci când iniţiem şi ne implicăm într-un demers. În Scorpion, Soarele ne îndeamnă să 
fim selectivi cu oamenii, cu situaţiile, ne încurajează să ne preocupăm de ceea ce ne 
alimentează sursa puterii personale şi ne îndreaptă atenţia spre ceea ce ne regenerează, ne 
revigorează sau ne încălzeşte sufletele. 

Faptul că Soarele intră în Scorpion când ascendentul momentului se află în Fecioară 
ne aduce valorile mentale, raţiunea, logica, psihismul la îndemână, ne motivează în a ne 
pregăti un set de informaţii ca să ne fie accesibile şi ne încurajează să ne apropiem de 
informaţii cu o mai mare convingere. Apropierea lui Mercur de Capul Dragonului va da 
acestei înclinaţii o notă specială, una care să ne ridice nivelul de percepţie sau să ne ajute 
să ne îndreptăm spre ceea ce hrăneşte şi mai mult, spre ceea ce ne pune în valoare prin 
simbol, însemnătate, trăsătură de caracter, lecţie de viaţă sau legătura pe care am putea-o 
realiza cu cei din preajmă. Luna din Vărsător va pune însă accentul pe transfer de valori şi 
dacă anumite persoane se află într-un proces de acumulare, de depunere, colectare de 
informaţii sau bunuri atunci azi li va schimba motivaţia. Azi îşi vor da seama că vor avea o 
mai mare bucurie dacă vor împărtăşi ceea ce strâng, ceea ce adună, ceea ce împărtășesc. 

Din combinaţia Lună în Vărsător – Soare în Scorpion se nasc idealuri ambiţioase, 
ţinte greu de atins sau care se ating prin sacrificiu intens şi care vor fi apoi dificil de 
integrat într-o societate normală. Să nu fim surprinşi dacă dintr-odată ne paşte gândul de a 
renunţa la tot ceea ce am făcut până acum, dacă vom considera că a o lua de la capăt ne va 
oferi o mai are certitudine a împlinirii decât ultimul pas pe care îl avem de făcut acum într-
un demers. Ambiţia va fi cea care ne va anima și gândul permanent, poate chiar obsedant, 
că ţinta trebuie în mod obligatoriu atinsă ne va întoarce în timp la acţiuni care s-au 
manifestat în luna august, în plin tranzit al Soarelui prin Leu. Atunci lipsa de perspectivă şi 
nevoia de stabilitate ne-au îndemnat să acceptăm situaţii care acum se dovedesc improprii, 
să adoptăm un ritm de viaţă care ne consuma şi mai mult, care ne făcea să fim rigizi, trişti, 
obosiţi sau nemulţumiţi de ceea ce aveam. 

La capătul celălalt al firului sunt cei care au reuşit să-şi învingă anumite obstacole 
ale vieţii şi acum se văd în postura de a intra într-o nouă etapă. Gândul că o iau de la capăt 
nu-i sperie şi nu-i motivează prin vibraţii negative, egoiste, aşa cum se întâmplă cu tipul 
inferior, ci îi opreşte din metodele mai vechi, din efortul pe care l-au cultivat şi îi îndeamnă 
să privească în altă parte, spre alte zone fără a se decide pe care traseu să meargă. Pentru 
aceştia ziua devine un prilej de bucurie, încântare, destindere dovedind simplitate şi 
inspiraţie, curaj în a exprima cele mai adânci sentimente şi a face dovada nivelului pe care 
l-au atins. Aceştia devin şi azi, dar şi de-a lungul întregii săptămâni, stâlpii întregii 
societăţi, persoane de cuvânt, surse de încredere şi consolare, puteri ascunse ale celor care 
nu ştiu încotro să meargă, pentru cei care au nevoie de o susţinere în această etapă a vieţii. 

Trigonul Soare-Neptun îi va inspira pe oameni fie să caute cea mai potrivită 
persoană pentru a se recalibra, pentru a se relansa, pentru a-şi reveni dintr-o stare proastă, 
pentru a ieşi dintr-un impas, fie să răspundă anumitor solicitări care să reprezinte un real 
sprijin pentru cei aflaţi în momente dificile. Pentru toţi, acest unghi înseamnă exprimare la 
un nivel înalt, sensibilitate, inspiraţie şi putere de a oferi, transfera, ridica, de a separa prin 
discernământ sau empatie ceea ce ne este bun de ceea ce este rău după reguli noi, mult mai 
stabile şi mai puternice. 
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Luna, în tot acest joc, are un rol pozitiv. Ea va împlini azi două sextile, unul cu 
Junon şi altul cu Marte, şi un trigon cu Jupiter, oferindu-ne toate mijloacele de care avem 
nevoie pentru a ne schimba calitativ viaţa, pentru a accede pe un nivel superior de 
înţelegere. Totuşi, Scorpionul, înainte de a îmbrăţişa un destin pozitiv, se dovedeşte a fi 
avid după putere şi a-şi însuşi ceva de unul singur, a primi ceea ce poate duce la progresul 
său, a fi ridicat pe o treaptă care să-i permită să vadă mai mult, mai departe, de sus sau 
ceea ce nu este accesibil altora îl îndeamnă spre a-şi atribui un rol care, uneori, nu-i vine 
bine. Asta înseamnă că dacă azi vom nutri gânduri prea ambiţioase, prea îndrăzneţe, fără a 
avea acoperire în promisiuni pe care să ni le facem nouă înşine, atunci survine alunecarea 
de pe treapta pe care suntem aşezaţi. De vină nu sunt oamenii care devin obstacole, ci 
faptul că ambiţia Scorpionului şi-i transformă pe aceştia în obstacole, în opozanţi. Astfel, 
înţelepciunea cea mai înaltă care poate veni azi spre noi poartă haina respectului, a 
acceptării faptului că fiecare îşi poartă crucea, că fiecare experimentează ceea ce poate mai 
bine, ceea ce consideră că este util pentru sine. 

Prin urmare, prima zi a tranzitului pe care Soarele îl face prin Scorpion este o zi 
de avertizare, de contact cu succesul, cu reuşita, de informare în privinţa noilor ţinte sau 
noilor rezultate, de schimbare a strategiei, dar şi ziua în care nu se obţine nimic sigur, 
nimic în mod concret, nimic în formă finală. 

Tot ceea ce vine spre noi azi ne îndeamnă spre sublimare, spre cultivarea calităţilor 
care ne vin din adâncimile fiinţei, cele care, atunci când ţintesc spre mai bine, mai curat, 
mai înalt, îşi iau puterea din zodia Leu şi din evenimentele pe care le-am traversat în 
perioada când Soarele trecea pe acolo. A trăi simplu, a fi înţelept, a fi pentru oameni şi cu 
oamenii, a rupe legătura cu un rău plăcut şi epuizant, a fi mai îndrăzneţ înseamnă a zi a fi 
inspirat nu doar în a gândi mai clar, mai limpede, mai eficient, ci mai corect faţă de 
semeni, mai curajos în sensul apropierii de nevoile reale, nu de cele imaginate. Mulţi îşi 
imaginează viitorul în diferite chipuri şi atunci când printr-o conjunctură astrală 
favorabilă, așa cum se întâmplă azi, care să le susţină intenţiile, fără să le pună la verificat, 
la controlat, la cernut, consideră că au dreptul de a-şi lăsa imaginaţia să le hrănească 
percepţia devin victimele propriilor intenţii și ajung să hrănească irealul tocmai pentru că 
nu-şi controlează emoţiile şi această situaţie duce la drame, confuzii în aprecierea 
oamenilor, în a-i înţelege, susţine sau ajuta după câtă nevoie au. 

23 octombrie ne îndeamnă să fim realişti cu noi înşine, cu cei din jur mai ales când 
ne alegem ce să gândim, cum să gândim şi faţă de cine. Tocmai de aceea recomandarea 
pentru această zi ne îndeamnă spre a face un efort de gândire înainte de a ne lăsa în 
direcţia simţurilor. Cei care dispun de o forţă a minţii educată să-i ofere creatorului ceea ce 
cere ar putea vedea anumite semne azi care s-ai convingă că ceea ce au intenţionat să 
obţină este pe punctul de a se înfăptui. Dacă se vor întreba „Îmi trebuie cu adevărat?” 
atunci ar putea să vadă ce anume din ceea ce şi-au dorit poate fi realizat în plan real şi care 
sunt elementele care ar putea să le forţeze emoţia obligând-o să lucreze cu o schemă 
iluzorie. 

Miercuri, 24 octombrie 
Miercuri 24-10-2012  4:26    Luna (Aqu) Squ (Sco) Mercury 
Miercuri 24-10-2012  8:55    Luna (Aqu) Squ [Sco] Node 
Miercuri 24-10-2012 13:59    Luna (Aqu) --> Pisces 
Miercuri 24-10-2012 14:49    Luna (Pis) Con [Pis] Neptune 
Miercuri 24-10-2012 16:52     Sun (Sco) Tri (Pis) Moon 
Miercuri 24-10-2012 18:08    Luna (Pis) Tri (Sco) Saturn 
Miercuri 24-10-2012 22:44    Luna (Pis) Squ (Gem) Lilith 
Miercuri 24-10-2012 23:36    Luna (Pis) Con [Pis] Chiron 

 
În prima jumătate de zi Luna va parcurge ultimul segment al zodiei Vărsător şi ne 

va aduce în faţa primelor rezultate ale abuzului pe care l-am făcut ieri. Îndemnul de a nu 
ne ataşa de aspiraţiile pe care le avem, de a nu emite pretenţii absurde, de a acţiona într-un 
registru real, chiar dacă îndemnul astral spre mistic, subtil, ocult a fost unul foarte mare și 
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a putut fi respectat pe deplin doar de cei care au lungi perioade de practică la activ, doar de 
cei care au un antrenament sever în a respecta reguli morale, în a se urmări, cunoaşte şi a 
nu se abate de la reguli fără a trece, datorită abţinerii, în extrema cealaltă: frustrarea. Azi 
Mercur va fi în careu cu Luna şi la doar câteva ore după, Luna atinge careul cu Nodurile 
sale. Acest moment ne aduce un disconfort în ceea ce priveşte calitatea alegerilor, cât de 
important este să ne privăm de un aliment, de un anturaj, de un ideal, cât de bine este să 
spui ochilor să nu se uite într-o anumită direcţie şi cât de util este să menţii acestea o 
perioadă de timp ca ofrandă adusă Universului sau demersului pe care ni l-am propus. 
Fiindcă Vărsătorul aduce şi o uşoară desensibilizare a senzaţiilor, până la prânz vom 
prefera să ne îndreptăm atenţia spre ceea ce ne face plăcere să gândim, să simţim, spre 
oamenii care nu ne ridică probleme absurde, care ne sunt plăcuţi, care ne antrenează într-o 
direcţie cunoscută, care ne umplu de încredere şi ne dă o anume stare de confort. Acest tip 
de contact, în intervalul 9.00-14,00, nu ne va aduce nici un rezultat notabil, nu va susţine 
nicio formă de ridicare spre o realizare, împlinire, ci dimpotrivă va coborî nivelul spre 
plăcerea de a exista fără efort. Pentru unii care anterior au avut aspiraţii prea înalte, 
coborârea nivelului înseamnă apropierea de realizare specifică vibraţiei lor, revenirea cu 
picioarele pe pământ şi acceptarea unei situaţii realiste, cea care era prevăzută în destinul 
lor. Acestora careurile Lunii cu Mercur şi Axa Dragonului le aduc un disconfort în a 
accepta un bine, un ajutor, un sfat sau de a inventa un răspuns care să îi îndepărteze şi mai 
mult de soluţie, rezolvare sau privilegiu. Aceştia sunt, în general, persoane îndârjite, 
negative, agresive sau reticente la schimbare care văd în revenirea lor la planul realităţii o 
pedepsire pe care un for superior, cineva din anturaj, o mână nevăzută le aplică. Acestora, 
dacă tot se tulbură atât uşor, destinul le mai rezervă surprize până la finalul acestui an, 
unele chiar fără un prea mare efort. 

Trecând în Peşti, Luna va atinge conjuncţia cu Neptun şi, la puţin timp după aceea, 
trigonul cu Soarele oferindu-le celor care doresc să înţeleagă fenomenul vieţii răspunsuri la 
întrebări, ducându-i spre zone unde soluţiile vin de la sine sau aducându-le în preajmă 
oameni care le pot rezolva multe dintre problemele acute. Unghiurile care se împlinesc 
acum aduc puţină fertilitate gândurilor şi posibilitatea de a ieşi din cadrul limitat al vieţii 
cunoscute, de a experimenta alte trăiri, alte contacte, alte idei, de a ne lăsa impresionaţi de 
stări adânci care să nu mai fie abordate prin patimă sau prin aceleaşi tipuri de idei cum ni 
s-a-ntâmplat în luna august. Spre seară, Luna va împlini un careu cu Lilith şi vom înţelege 
că toate aceste elemente pozitive sunt de fapt mijloace prin care ne deschidem sufletul spre 
avansare, spre a ne ridica nivelul de înţelegere şi a ne optimiza funcţiile. Asta înseamnă 
efort şi efortul duce la abandonarea confortului. 

Ziua nu ne aduce privilegii, nici împlinirea unor deziderate mai vechi, ci ne deschide 
porţi prin care putem trece mâine, atunci când Soarele şi Saturn îşi împlinesc conjuncţia 
lor. Azi, Marte şi Jupiter mai fac un pas spre împlinirea opoziţiei lor (gradul perfect se va 
împlini duminică) şi vom avea din ce în ce mai acut sentimentul că lucrăm împotriva 
curentului, împotriva cuiva şi că nu reuşim să răsplătim pe măsură ajutorului primit. Toate 
acestea sunt răsturnate. Ele nu sunt corecte, nu exprimă realitatea, ci ne afectează la nivel 
de concepţie pentru ca în viitor, pe baza acestor concepţii, pe baza acestor demersuri, să ne 
mobilizăm pentru a alege un drum. În general, drumurile alese prin frustrare, în absenţa 
lui „mai bine”, „mai curat”, „mai puternic”, ci pe „m-am săturat”, „nu mai pot” sunt greşite, 
ele adâncindu-ne în frustrare. 

Prin urmare, 24 octombrie ne cucereşte cu lucrurile esenţiale, cu puterea lor de a 
se depune în zone ale sufletului şi din care să nu mai plece. De-a lungul timpului, poate 
chiar în acest an vom reveni la impresiile acestei zile, la înţelegerea pe care ne-o conferă, la 
contactele ei, la oamenii pe care îi întâlnim azi, la ceea ce le spunem sau ceea ce primim din 
partea lor. 

Trigonul luminariilor, împlinit în după amiaza acestei zile, ne ajută să ne luăm 
această perioadă drept reper al puterii şi forţei, al înţelegerii şi cunoaşterii prin exemple, 
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prin comuniunea între emitent şi receptor, prin simplitatea unei întâmplări care ne 
învăluie. 

Ideea, noţiunea sau înţelegerea ne duc spre relaxare, spre siguranţă de sine, spre 
acceptarea că în afara experimentării personale mai există şi alte mijloace şi modalităţi de 
a accede la un privilegiu, la o funcţie, la însuşirea unui obiect. Între deschiderea 
necontrolată, cea care ne duce spre regret, din prima parte a zilei, şi emoţia constructivă, 
din a doua parte a zilei, între duritatea cu care suntem puşi în faţa adevărului pe care 
riscăm să nu-l înţelegem aşa cum e revoltându-ne, întoarcându-ne din drum, refuzând, din 
prima parte a zilei, şi diplomaţia, tactul cu care ne spun că adevărul are multiple feţe, din a 
doua parte a zilei, se nasc evenimente care îi vor bulversa pe oameni şi le vor oferi impresia 
că-şi dispută acelaşi teritoriu. 

Tocmai de aceea recomandarea ne îndeamnă să fim toleranţi cu ceea ce nu 
înţelegem şi, chiar dacă nu suntem de acord cu maniera de prezentare, să fim deschişi cu 
informaţiile şi să le reţinem pentru că, după ce tensiunea dintre idee şi orientare, adică 
mesajul careului Lună-Mercur, cu Mercur peste Capul Dragonului, acestea se vor dovedi 
foarte utile. 

 
Joi, 25 octombrie 

Joi 25-10-2012  3:31    Luna (Pis) Sex (Cap) Pluto 
Joi 25-10-2012 11:31     Sun (Sco) Con (Sco) Saturn 
Joi 25-10-2012 11:55    Luna (Pis) Squ (Sag) Juno 
Joi 25-10-2012 14:32    Luna (Pis) Squ (Sag) Mars 
Joi 25-10-2012 19:09    Luna (Pis) Squ [Gem] Jupiter 
Joi 25-10-2012 20:09 Mercury (Sco) Sex (Vir) Venus 

 
Conjuncţia Soarelui cu Saturn aduce la îndeplinire cele mai multe dintre 

demersurile săptămânii şi ne vor pune în faţa soluţiilor la care am sperat încă din vara 
acestui an. Senzaţia de neîmplinire va fi azi uşor diminuată şi mulţi vor înţelege că 
disciplina este de un real folos în această săptămână, că este mult mai important să ne 
propunem lucruri mici şi să le îndeplinim în totalitate, decât să rătăcim în derivă şi să ne 
convingem că, nefinalizând nimic, de fapt participăm la ipostaze grandioase. Azi declarăm 
război lipsei de atenţie, lenii, indecenţei şi ne apropiem de regulă ca de o mare salvare. 

A găsi cea mai bună metodă de actiune, a căuta printre lucrurile deţinute deja, a 
identifica elementul cel mai potrivit pentru setea de dimineaţă sau foamea de la prânz, 
pentru a stabiliza o stare efectivă şi pentru a vedea drumul cel mai clar, implică un efort 
mare, unul care să ne apropie de oamenii care să ne ajute sau de instituţiile de pe urma 
cărora să avem cele mai mari beneficii. Beneficiul nu reprezintă o obsesie a acestei zile, ci 
încununarea unui efort făcut în zilele anterioare. Cine a lucrat pentru bine pentru lumină, 
pentru stabilitate, va avea o zi liniştită şi constantă, fără ieşiri din ritm, fără ripostări 
negative din partea anturajului, fără regrete sau drame. Vor lucra cu acelaşi calm, cu 
aceeaşi metodă pentru a completa ceea ce le lipseşte, reuşind să fie pentru ceilalţi un 
exemplu demn de urmat. 

Ziua de 25 octombrie ne va îmbogăţi cunoştinţele, ne va face mai curajoşi în a ne 
apropia de pericole şi a vedea dacă acestea sunt cu adevărat aşa de greu de înlăturat cum se 
spune. Luna, în afară sextilului cu Pluton, care încurajează spre aprofundare, înţelegere 
subtilă şi continuarea unui efort, ridică două careuri cu Marte şi respectiv Jupiter, 
desenând un careu în T mutabil, expunându-i pe cei care nu şi-au făcut vara sanie şi iarna 
căruţă, la drame sentimentale, impulsuri agresive, ieşiri din ritm, explozii temperamentale, 
manifestări ciudate în care să ceară ori să pretindă mai mult decât merită, mai mult decât li 
se permite. 

Pe acest fond, Mercur şi Venus împlinesc un sextil și vor încuraja în căutarea 
rostului pentru care se întâmplă toate acestea. Se va încerca, astfel, ridicare barierelor de 
comunicare prin limbaj, prin raţiune, prin invocarea unor reguli şi mecanisme care nu sunt 
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conforme cu idealurile propuse, dar care se dovedesc utile în a-l proteja pe individ în faţa 
unor agresiuni pe care nu le-ar putea contracara. 

Cu toate că Scorpionul pare să-şi intre masiv în drepturi, să comande, să ridice 
standardul, să-şi înfigă rădăcinile în terenul cel nou, ziua nu este agresivă, ci doar ultima 
gara unde trenul în care ne-am urcat să poată opri. Azi oamenii vor oscila între a-şi rezolva 
problemele cu vorba, prin apelul la sentimente sau prin deconspirarea proiectelor la care 
au lucrat în ultima vreme. Deconspirându-se mulţi vor spune „Acesta este domeniul pe 
care-l prefer”, „Aici am trăit prima dragoste”, „Aici am locuit prima dată”, „Aici am întâlnit 
cea mai importantă persoană din viaţa mea” sau „Acesta este sectorul în care simt, trăiesc 
şi mă bucur de viaţă”. Deşi par simple întâmplări, acestea au asupra persoanei în cauză un 
ecou puternic. Faptul că sunt deconspiraţi, că spun, că împărtăşesc, deşi până acum nu au 
făcut aşa ceva înseamnaă foarte mult pentru demersurile acestei zile. 

În subsidiar acestea sunt atacate, aşa cum cei mai pesimiști susţin. Expunerea 
înseamnă o vulnerabilizare a fiinţei, însă una constructivă. Nu foloseşte nimănui ca acestea 
să fie ţinute în adâncimile sufletului, să ocupe o poziţie care ar trebui să fie binecuvântată 
de alte trăiri, diferite şi mult mai utile evoluţiei morale, sociale sau spirituale. Desprinderea 
de instrumentele care ne-au ajutată până acum se va face aşadar cu un preţ, unul ce se va 
dovedi dureros, dar care până la urmă va fi util, un real beneficiu pentru că slăbeşte fiinţa 
de o povară. 

Prin urmare, 25 octombrie ne ajută să ne ridicăm interdicţiile pe care le avem 
pentru a simţi, împărtăşi, expune. Multe nici nu ne erau accesibile, însă le trăiam ca pe un 
lucru firesc, le înghiţeam împreună cu cafeaua de dimineaţă şi ni le doream aşa cum ne 
dorim o porţie de mâncare după o zi obositoare, încărcată. Zilei de azi îi revine meritul de a 
se situa în vârful muntelui pe care am urcat începând de luni încoace. Azi termenele se 
restrâng, se înmulţesc solicitările şi pentru cei care şi-au pregătit acest moment totul va fi 
simplu şi cald, liniştit şi dispus să nu ne tulbure confortul prin nimic. 

Chiar şi pentru aceştia, ceea ce s-a construit, ceea ce s-a creat cere un nou pământ, 
un nou spaţiu, unul mai flexibil, din care Saturn de pe Scorpion să poată modela chipuri de 
oameni noi sau forme neobişnuite ale unor obiecte pe care nu le-am mai văzut până acum. 
Fiecare va încerca însă să opună o anume rezistenţă zilei, chiar şi cei care nu sunt forţaţi de 
planete să-şi depăşească limita confortului vor fi sensibilizaţi de sarcinile celorlalţi, de 
durerile lor, de neputinţa de a duce în spate o greutate atât de mare. Chiar dacă Mercur şi 
Venus sunt în sextil nu se va gândi nimeni la cauza lucrurilor, la cât de uşor şi simplu au 
ignorat efortul, la cât de mult au îmbrăţişat această stare fragilă, la cât de mult şi-au înălţat 
visul şi au uitat să-şi înfigă puternic picioarele în pământ. Acestora le-a lipsit viziunea de 
ansamblu şi acum sunt ajutaţi de categoria cealaltă de oameni care au privit, cel puţin de 
luni încoace, totul cu responsabilitate. 

 Mâine, când Luna şi Venus se vor opune una alteia şi când ambele vor reuşi să 
medieze tendinţele Nodurilor, vom privi altfel lucrurile, însă azi vom avea aceste slăbiciuni, 
vom pretinde să ni se dea sau vom oferi, vom dărui fără a utiliza judecata de ansamblu ce 
ne-a dus pe unii în postura aceasta favorabilă. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este o invitaţie la starea de martor. 
Ceea ce am făcut până acum ne-a construit sau ne-a demonstrat o anume identitate şi 
avem nevoie să o vedem aşa cum este. Martorul este elementul care ne lipseşte, cheia prin 
care toate eforturile sau absenţa lor, toate ideile sau suprimarea lor, capătă sens, contur, 
rost. Prin martor înţelegem de ce nu am putut face mai mult sau de ce am reuşit să ne 
declarăm învingători peste probleme şi obstacole. 
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Vineri, 26 octombrie 

Vineri 26-10-2012  7:08   Venus (Vir) Sex [Sco] Node 
Vineri 26-10-2012  8:49 Mercury (Sco) Con [Sco] Node 
Vineri 26-10-2012 16:58    Luna (Pis) Tri [Sco] Node 
Vineri 26-10-2012 17:43    Luna (Pis) Tri (Sco) Mercury 
Vineri 26-10-2012 18:04    Luna (Pis) Opp (Vir) Venus 
Vineri 26-10-2012 22:30    Luna (Pis) --> Aries 

 
Azi, când Mercur şi Capul Dragonului sunt în conjuncţie şi când ideile tind să se 

selecteze pe criteriul eficienţei, a sporului pentru casă, familie, cercul de prieteni, instituţie, 
Venus şi Luna realizează un raport interesant cu Axa Dragonului şi ne motivează să face o 
selecţie a evenimentelor după criteriul eficienţei, fără a include în el noţiuni despre iubire, 
gândire profundă sau cercetare spirituală. 

Când Mercur şi Capul Dragonului sunt în conjuncţie idealurile capătă o nouă 
înfăţişare. Ideile sunt ordonate după eficienţă, mai ales că Scorpionul are un cuvânt de 
spus în sensul acesta. În faţa unei asemenea fuziuni puţini pot rezista. Sunt scoase la 
lumina atitudini critice, dar logice, cuvinte tăioase, dar care încurajează spre a merge mai 
departe, sunt afişate atitudini care par respingătoare, dar care vin din puteri ascunse, din 
experimentare, din înţelegere şi mai puţin din aroganţă şi supraevaluare. Cu toţii ne 
îndreptăm spre societate cu gândul de a ne spori fondul informaţional, pentru a căpăta mai 
multe experienţe, pentru a gândi mai adânc, mai eficient, pentru a descoperi cheia 
succesului, a înţelege mai multe şi a accepta că viaţa se poate desfăşura pe mai multe 
planuri concomitent. 

 Prin această conjuncţie multe din mesajele societăţii ni se par la fel, identice cu cele 
pe care le-am întâlnit în vara acestui an, în special în august, şi am putea fi tentaţi să 
trecem nepăsători pe lângă ele, să nu le atingem, să ne strecurăm rece şi să le lăsăm în 
starea în care sunt pentru că ţintim spre mai mult, mai profund, mai interesant, mai 
puternic. 

Când Venus se îndreaptă spre Capul Dragonului printr-un sextil, dar mai ales când 
ea nu are una dintre cele mai bune calităţi (în Fecioară este în cădere) oamenii cer 
destinului evenimente care să-i repare din punct de vedere afectiv şi se caută unii pe alţii 
pentru a se îndrăgi, iubi, aprecia, respecta. Pentru că Venus din Fecioară nu va putea 
niciodată iubi necondiţionat, tot timpul va oscila între teama de a pierde controlul, frica de 
a nu fi rănită şi încrederea că dacă simte puţin atunci va avea şi garantul continuităţii și nu 
va privi cu ochi buni faptul că din Scorpion Capul Dragonului îi va cere să-şi schimbe 
direcţia, calitatea emisiilor sau chiar conţinutul. Astfel, Venus în Fecioară în relaţie de 
sextil cu Capul Dragonului ne invită să ne împrietenim cu noi înşine şi ne pune în faţa unor 
situaţii delicate, unele chiar frivole pentru a înţelege că senzualitatea este altceva decât 
sentimentul. 

Prima ipostază dificilă a acestei zile va veni când evenimentele vor merge în direcţia 
discrepanţei dintre senzualitate şi sentiment. Dacă vom înţelege că sentimentul nu trebuie 
să alimenteze senzaţia, ci doar să-i citească direcţia şi să o controleze în conformitate cu un 
ideal, cu un ţel, cu o regulă, atunci calitatea zilei va fi una eminamente benefică. Din 
nefericire, această ultimă zi de Peşti (Luna în Peşti) ne constrânge să ne amplificăm 
bagajul emoţional prin raportare doar la ceea ce cunoaştem. Mercur din Scorpion, prin 
susţinerea Capului Dragonului, doreşte să ne extindă spre zone noi care, nouă, ni se vor 
părea riscante. Este adevărat că acest îndemn are ca sămânţă dorinţa de putere, de mai 
mult, deci o formă de lăcomie, însă frica de surprize ce ne vine din partea lui Venus se va 
dovedi mai mare pentru că va fi susţinută de instabilitate, frică de puţin, de sărăcie, deci de 
opoziţia pe care o împlineşte cu Lună. 

Din acest raport complicat, care solicită mult, în absenţa înţelegerii cerută de 
dimineaţă, prin care să nu confundăm senzaţiile cu sentimentele, ziua va fi apăsătoare, ne 
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va solicita mult şi, căutând să surprindem sensul reacţiilor, să ne adaptăm lor, să nu se 
refuzăm dreptul de a trăi, plăcerea de a gusta din bucuriile ei, chiar dacă sunt puţin sau 
mici, ne consumăm mult din energia personală. Seara, când Luna va trece în Berbec, ne va 
găsi epuizaţi, preocupaţi de ceea ce s-a-ntâmplat cu ceilalţi, spre a face un inventar al celor 
mai interesante întâmplări cum s-au succedat evenimentele, ce au păţit cei din jur, fără a 
ne apropia nici măcar un pic de ceea ce ni s-a-ntâmplat. 

Această desprindere de evenimentele personale este, de fapt, o desprindere de eul 
personal, de ceea ce nu funcţionează bine în existenţa personală. „Nu vreau să văd”, „Ştie 
mai bine decât mine”, „Apelez la el/ea că întotdeauna a lucrat mai bine”, „Nu voi putea 
ajunge niciodată la nivelul său” sunt doar câteva dintre expresiile care întăresc bariera 
dintre gândire şi dizarmoniile afective sau volitive. Ele nu vor dura însă mult pentru că 
duminică Venus va trece în domiciliu aducându-ne, din acest punct de vedere, o uşoară 
relaxare, o ieşire din zona tensiunii şi durităţii, a criticismului şi frustrării. 

Prin urmare, 26 octombrie ne aduce o nouă formă de înţelepciune. Unii nu vor 
dori să se complice prea mult cu modelarea propriei persoane căutând să se adapteze, să 
facă slalom printre situaţii şi să se arate în final victorioşi că ei sunt de neatins, că 
problemele care nu-i privesc, nu-i ating. Aceştia sunt însă nefericiţii care vorbesc vrute şi 
nevrute, care dau lecţii despre cum este să trăieşti mulţumit cu tine însuţi, fericit, bucuros 
şi încântat. Pentru ei viaţa va rămâne în continuare un mister care se adânceşte în 
necunoscut cu fiecare zâmbet fals pe care îl vor impune celorlalţi. 

Ziua însă nu le este dedicată lor şi de aceea cei serioşi şi atenţi asupra direcţiei spre 
care se îndreaptă evenimentele vor valorifica inspiraţia acestei zile, vor căuta compania 
oamenilor calzi, curaţi sufleteşte, profunzi şi se vor lăsa antrenaţi de aceştia chiar dacă 
durerea schimbării, a transformării îi cuprind cu fiecare contact, cu fiecare idee, cu fiecare 
întâlnire. Azi oamenii se rănesc neintenţionat, îşi forţează unii altora karma, destinul, se 
ajută unii pe alţii să-şi extindă orizontul percepţiilor dincolo de limitele confortului. 

Tocmai de aceea este important azi să nu purtăm pică nimănui pentru că a folosit un 
termen necuviincios, că nu a folosit corect o formulă de adresare sau că sub impulsul de 
moment a dezlănţuit cu tristeţe acuzaţii nefondate. Oamenii nu sunt de ceară, aşa că nu 
este potrivit să se arată lezaţi, ruşinaţi, revoltaţi ci să privească cu maturitate zona afectată 
şi să o întărească pentru că data viitoare când acuzatorul îşi va arunca un cârlig să se 
prindă şi, în mod surprinzător, acesta să fie elementul care să-l ridice spre energii mai 
frumoase. 

 
Sâmbătă, 27 octombrie 

Sambata 27-10-2012  8:09    Luna (Ari) Sex (Gem) Lilith 
Sambata 27-10-2012  9:06    Luna (Ari) Con [Ari] Uranus 
Sambata 27-10-2012 12:42    Luna (Ari) Squ (Cap) Pluto 
Sambata 27-10-2012 22:54    Luna (Ari) Tri (Sag) Juno 

 
Luna va trece azi prin conjuncţia cu Uranus şi deci prin fereastra careului Uranus-

Pluton. Deşi planetele cu mers mai lent decât Soarele nu împlinesc între ele niciun aspect 
major, Luna, prin implicaţiile acestui careu între malefici, pe care-l răscoleşte acum, aduce 
dinamica acestei zile la cote foarte mari. Alături de conjuncţia cu Uranus, Luna mai 
împlineşte, evident, un careu cu Pluton, un sextil cu Lilith şi un trigon cu Junon, căutând 
să facă o legătură mai mult artificială între Junon şi Lilith, între asociere și tentaţie, pentru 
că acestea nu mai sunt în opoziţie şi deşi Luna se află în locul potrivit, nu mai are ce media. 

Termenul care defineşte această zi este cel de revoltă. Suntem revoltaţi, 
nemulţumiţi, indignaţi, fără a şti precis pe ce. Unii numesc asta „stare proastă”, 
„indispoziţie”, însă, în realitate, ea ne pune în situaţia de a folosi puţinele rezerve care ne-
au mai rămas din zilele anterioare pentru a răspunde unor solicitări care nu mai sunt de 
actualitate, pentru a ne implica în activităţi care nu sunt deloc dorite, pentru a oferi ceea ce 
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de fapt nu trebuie nimănui, pentru a căuta o modalitate prin care să ne petrecem timpul în 
mod plăcut, să ne bucurăm de ceva anume. 

În Berbec, Luna se exprimă foarte rapid, fără să fie nevoie şi îşi arată indignarea fără 
să i se ceară părerea, iar atunci când îşi caută de lucru în treburi atât de mari şi importante 
cum este careul dintre Uranus şi Pluton întotdeauna se alege cu semne, vânătăi, cu sechele, 
iar consecinţele acestea sunt de durată. După exemplul acesta oamenii îşi vor face singuri 
de cap, se vor implica în atât de multe situaţii și vor căuta să rezolve problemele altora sau 
să se rezolve pe ei înşişi și din această dorinţă de a face bine ajung să se rănească. 

Ceea ce Luna din Berbec predispune este incompatibilitatea între educaţie şi 
instinct. Acolo unde se cere acţiune în forţă, dinamică, prezenţă de spirit, iniţiativă, 
vibraţia Lunii din Berbec va spune că educaţia nu are ce să caute, că a face apel la reguli, 
sintagme, exemple de bune practici de fapt ne complicăm, ne chinuim sau încercăm, ca în 
celebra poveste, să urcăm nucile în pod cu furca. Până la un punct, acest impuls este 
distractiv, însă în treburile importante, acolo unde este nevoie de puţină cumpătare, de 
reflecţie, lipsa de cumpătare, acţiunea în forţă, graba, precipitarea vor strica atât de mult 
încât cu greu vom mai putea recupera ceva. 

 Substituirea instinctului cu judecata altuia, atunci când propria judecată nu 
funcţionează ne aduce în punctul în care să reuşim să obţinem un rezultat important, să ne 
menţinem pe linia de plutire, să ieşim victorioşi dintr-o confruntare în spatele celui care 
merită de fapt toate beneficiile. 

Prin urmare, ziua de 27 octombrie ne refuza dreptul de a acţiona sub impuls, la 
primul gând sau în absenţa acestuia. Luna azi ne duce în focul evenimentelor şi fără a se 
dori acest lucru multe din întâmplări se vor dovedi greşit alese sau administrate. 

Pe zonă publică, un element mic, unul care nu a fost luat în calcul până acum se 
implică şi dă peste cap procese importante, încurcă în desfăşurarea unui eveniment sau 
impune o întrerupere în furnizarea unui agent, în transferul unei informaţii. Este mai mult 
decât clar că nu există beneficii în aşa ceva, însă se poate contracara dacă ştiind care este 
calitatea zilei, din observaţiile astrologice sau din alte tipuri de anticipări, se impune o 
pauză, un stop, se alege o acţiune într-un cadru restrâns, izolat, în familie, între prieteni 
acolo unde orice s-ar întâmpla nu se poate denatura conţinutul şi calitatea relaţiilor. 

În absenţa unor impulsuri necontrolate, de a acţiona pe zona publică, de a ne 
îndrepta spre sectorul social, de a pune ţară la cale cu necunoscuţi, de a ne destinde prin 
acţiuni neprogramate în detaliu, ziua se va dovedi liniştită şi plăcută. 

Tocmai de aceea recomandarea este aceea de a refuza azi atât cât este posibil orice 
manifestare pe zona publică, orice implicare în afa celei personale restrânse. O scânteie cât 
de mică poate aprinde azi un foc imens. 

 
Duminică, 28 octombrie 

Duminica 28-10-2012  2:44    Luna (Ari) Tri (Sag) Mars 
Duminica 28-10-2012  3:32    Luna (Ari) Sex [Gem] Jupiter 
Duminica 28-10-2012  5:49     Sun (Sco) Tri [Pis] Chiron 
Duminica 28-10-2012 12:01  Chiron [Pis] Squ (Gem) Lilith 
Duminica 28-10-2012 14:54    Mars (Sag) Opp [Gem] Jupiter 
Duminica 28-10-2012 15:03   Venus (Vir) --> Libra 

 
Finalul săptămânii se va dovedi la fel de complicat aşa cum au fost şi celelalte zile 

ale săptămânii. Ceea ce nu am reuşit să împlini în celelalte şase zile, vom reuşi azi, atât în 
sensul pozitiv cât şi în cel negativ. Azi Luna, chiar din timpul nopţii, împlineşte un trigon 
cu Marte şi un sextil cu Jupiter, iar Soarele se va afla în trigon cu Chiron, iar acesta va 
împlini azi careul cu Lilith pe care îl tot formează de ceva vreme. Ştim din precizări 
presărate în celelalte zile ale săptămânii că azi Marte şi Jupiter îşi împlinesc şi ei opoziţia 
lor, iar Venus, la ora 15:03, va părăsi semnul căderii sale (Fecioară), intrând în domiciliu 
(Balanţă). 
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Cerul acestei zile este aşadar destul de complex, puternic şi încărcat de un mesaj 
intens, acela al epurării, al purificării, al desprinderii de o problemă, care ne umblă 
zgomotos pe lângă urechi şi care ne poate şopti vorbe dulci despre realitatea 
înconjurătoare ce se vor dovedi lipsite de simţ practic, ireale, care ne duc într-o zonă a 
iluziei, a părăsirii, a cenzurii. Dacă trigonul Soarelui cu Chiron ne ajută să fim conştiincioşi 
şi atenţi cu rezultatele muncii, să ne apropiem de esenţa lucrurilor, să înţelegem mai bine 
atitudinile celor din jur şi să ne implicăm în acţiuni care se finalizează repede, faptul că 
Venus îşi încheie acum tranzitul prin Fecioara ne duce într-o zona a tensiunii nejustificate. 
Astfel, ne va plăcea să lucrăm, să muncim, să fim atenţi cu tipurile de acţiuni în care ne 
vom implica, dar vom fi prea insistenţi, vom depune prea mult efort, nu vom şti să ne 
oprim la timpul potrivit şi prin această lipsă de măsură pe cantitate, nu intensitate, 
intervine opoziţia Marte-Jupiter care aduce evenimentelor un caracter decisiv. Ceea ce este 
bine se va stabiliza în direcţia bună, iar ceea ce se va strica nu va mai putea fi reparat 
niciodată. Măsura cu care vin cei doi prin opoziţia lor înseamnă înlocuire, schimbare, 
rocadă, reglare de conturi, dar făcut într-un mod vizibil, cu patimă, cu aspiraţii rectificate 
în conformitate cu anumite revendicări. Azi se cer dovezi ale eficienţei, iar acest probatoriu 
trebuie să fie unul solid pentru că grupul căruia îi este adresat va selecta drastic, agresiv, 
poate chiar necuviincios din dovezi şi va lăsa impresia de severitate, profesionalism ori va 
invoca drept motiv necesitatea acţiunilor impecabile. 

Azi acţiunile vor fi mai curând obsesive, decât impecabile, însă, dacă luăm în 
considerare perspectiva evenimentelor, nu li se poate nega caracterul elevat, puternic sau 
pozitiv. 

Ceea ce se întâmplă acum nu ne învăluie prin caracterul inopinat, ci ne invocă 
întâmplări, evenimente care ne-au atins încă din zilele trecute. Din toate aceste 
configuraţii, Luna şi Pluton par să deţină supremaţia în această dinamică. În primul rând, 
Luna devine planeta mediatoare opoziţiei Marte-Jupiter, iar în al doilea Pluton are statutul 
de planeta focar în triunghiul minor ce are la vârfuri două conjuncţii Soare-Saturn de o 
parte şi Neptun-Chiron de cealaltă. În felul acesta, ajungem din nou la relaţia de careu 
dintre Pluton şi Uranus, pe care Luna abia ce l-a lăsat în urmă şi ale cărei energii (idei, 
idealuri, ţinte, strategii, mijloace de exprimare) se regăsesc în mesajul de mediere cu care 
acum, în această zi, va interveni în opoziţia Marte-Jupiter. Conflictul dintre dorinţă şi 
necesitate, dintre mesajul general răstălmăcit al lui Marte şi simularea înţelegerii atribuită 
lui Jupiter din Gemeni, ar putea duce spre conflict pentru că în fundal careul Uranus-
Pluton se pare că activează mult mai puternic decât pare la prima vedere. 

Dacă în primă instanţă ţinerea de minte pare să fie uşor slăbită şi cei abili vor 
ascunde asta invocând spontaneitatea, lipsa ataşamentului de informaţie, valori şi 
atributele aplicate întâmplărilor sau obiectelor, soluţiile care ne vin acum în minte, oricât 
de bune şi solide sunt, au în ele un sâmbure de răzbunare pe care îl vom pune în aplicare 
până la trecerea lui Venus în Balanţă (15:03). 

În a doua parte a zilei când Venus va trece în domiciliu vom căuta să fim mai 
concilianţi şi atenţi cu cei din jur, să ne retragem din demersurile care ard, usucă sau 
înţeapă şi să ne apropiem mai mult de diplomaţie, tact, acceptare. Această direcţie spre 
care ne vor fi îndreptate sentimentele va ţine până pe 22 noiembrie când Venus va trece în 
Scorpion (exil) avânt în acest timp ocazia de a se implica într-un mod direct în mesajul 
revoluţionar al careului Uranus-Pluton care doreşte să reconfigureze lumea din interior şi 
să o pregătească pentru ceea ce va urma după 2016. Până pe 9 noiembrie Venus va formă 
cu aceşti doi malefici un careu în T cardinal şi va predispune o tendinţă spre a ne risipi în 
emoţii lipsite de trăinicie ori în evaluarea, interpretarea sau aprecierea întâmplărilor după 
o altă calitate afectivă, în nicicum caz cea reală. Aşadar, ceea ce vine spre noi azi este doar 
începutul unor manifestări centrate pe o nevoie superficială de bine. Spre exemplu, 
transformarea înclinaţiei spre lectură prin consumarea timpului citind reviste de modă, 
cărţi de bucate, discuţii private pe care inconştienţii şi le pozează pe net ș.a.m.d. 
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Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne pune în faţa unor reacţii care ar putea să 
ne surprindă prin caracterul lor inopinat, deşi ele şi-au anunţat încă din zilele trecute 
venirea. Semnele progresului prin apropierea de activităţi care să ne îmbogăţească nivelul 
de cunoaştere, cel de cunoştinţe sau să ne lărgească spectrul afectiv pun o mare greutate pe 
umerii noştri şi ne fac să ne apropiem de ceea ce împlinim, rezolvăm sau aducem la lumină 
prin muncă, prin căutare, prin efort. În acest proces de deschidere, revelare, căutare, 
înţelegere se pot produce rupturi în ritmul de lucru, în relaţii implicate, în motivaţiile pe 
care le avem atunci când dorim să investim într-o relaţie, când urmărim să ne atingem 
ţinta, obiectivul, dezideratul.  

Azi cu toţii se vor dovedi înţelepţi şi înţelepţii cei mari pot să-i jignească 
neintenţionat pe înţelepţii mici şi cadrul în care se consumă această ipostază să fie 
împărţită dintr-odată în trepte, după cât de multe sau puţine ştim, după cât de profund 
simţim, după cât de firesc ne comportăm ori după cât de mulţi susţinători se adună în jurul 
mesajului. Această împărţire pare să aducă, după cum sunt unghiurile de azi, bucurii şi, 
deopotrivă, tristeţe, încântare şi, deopotrivă, durere şi, prin Venus (sensibilitate, 
rafinament, emoţie), ne va îndemna să apreciem schimbările societăţii, fenomenul social, 
cel politic ori pe cel cultural după măsura propriului mod de a simţi. Chiar dacă simt greşit, 
unii, dacă au susţinători mulţi, îşi dezvoltă o atitudine incisivă punând pe seama cantităţii 
(numărul de susţinător) calitatea mesajului (ştie/spune sau nu adevărul). Se va persista în 
această confuzie până în preajma zilei de 9 noiembrie când Venus va ieşi din configuraţia 
numită Careu în T cardinal pe care o ridică împreună cu maleficii Uranus şi Pluton şi care 
ne va îndrepta spre contragreutatea fricii, fără a observa că acum, în această perioadă, nu 
alegem adâncimea firii, profunzimea gândirii, ci elementul cel mai eficient care ne-ar putea 
combate temerile. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne conştientiza direcţiile pentru că 
la momentul oportun, privind în partea opusă, să fim suficient de bine pregătiţi pentru a 
ne înfrunta fricile. 

 
 

Săptămâna 29 octombrie - 4 noiembrie 2012 

 
 
 

Săptămâna 29 octombrie – 4 noiembrie 2012 ne aduce câteva evenimente astrale 
importante: trecerea lui Mercur în Săgetător şi, implicit, împlinirea careului Mercur-
Neptun, dar şi Luna plină de luni, sextilele celor doi rivali, Soarele şi Uranus, cu cei doi 
malefici, Pluton şi Lilith, de marţi, raporturile complicate pe care Venus le împlineşte 
vineri cu Uranus (opoziţie), Lilith (trigon) şi sâmbătă cu Pluton (careu), dar şi împlinirea 
unei opoziţii Jupiter-Junon de sâmbătă, ne oferă suficiente motive să privim acest interval 
cu maximă seriozitate şi suficientă atenţie pentru a nu pierde din vedere detalii 
importante. 

Parcurgem, aşadar, o săptămână de intensă în care toate evenimentele pornesc de la 
cuvântul exprimat într-un anumit fel şi ajung la fapta care nu a fost prevăzută. Deşi 
evenimentele ne vor surprinde prin caracterul lor inopinat, cele care se vor întâmpla nu 
sunt multe ca număr, ci poate desfăşurate într-o suită de repetări care ne-ar putea lăsa 
impresia de diversitate și abundenţă. Dacă trecerea lui Mercur în Săgetător ne încurajează 
să ne ridicăm standardele de viaţă, să fim mai buni, mai eleganţi, mai atenţi cu sensurile pe 
care le oferim cuvintelor şi să ne lăsăm preocupaţi şi de strălucirea ori de sunetul lor 
cristalin, finalul săptămânii aduce echivalentul acestei superficialităţi lăsându-ne impresia 
că această săptămână ne dezicem de ceea ce am vrut să cucerim, că acum este momentul să 
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schimbăm tabăra, familia, locul de muncă sau poate chiar locuinţa ori ţara. Aceste 
schimbări nu sunt însă reale, oricât de mult ne-ar încuraja în direcţia aceasta şi oricât de 
veridice ar părea. Totul se va baza însă pe emoţie şi lipsa de control a acesteia ne va duce 
de la bucurie şi extaz, la o deznădejde atât de adâncă încât unii ar putea să rămână marcaţi 
pentru mult timp de acum încolo. Ceea ce este cu adevărat important din evenimentele 
acestei săptămâni vine împreună cu experienţa. Acolo unde trăirea este haotică şi nu este 
însoţită de un înţeles constructiv, ci doar de un argument de genul “Fac ce vreau”, “Mă 
distrez, nimic mai mult”, “Nu-mi pasă de nimeni şi nimic” evenimentelor vor lua o turnură 
nefericită. Viaţa îşi va urma însă propriul curs şi egregorurile îşi vor regla propria energie 
chiar dacă indivizii acţionează haotic. Asta înseamnă că finalul săptămânii poate deveni 
unul de tristă amintire pentru cei care se repezesc la plăcere ca la borcanul cu dulceaţă şi 
nu urmăresc nici măcar un pic să-şi ajusteze comportamentul şi să nu se lase impregnaţi 
de mirosurile urâte pe care le vor traversa acum. Ataşamentul de plăcere îi va pune pe unii 
în cele mai dificile posturi şi le vor construi evenimente atât de bizare încât, peste ani, când 
li se vor linişti hormonii, se vor gândi cu mirare la ceea ce s-a consumat acum. 

Avertismentul ne îndeamnă însă să privim dincolo de aparenţe şi să nu considerăm 
că senzualitatea, dorinţa de putere, gustul victoriei vin din eternitate. Pe ideea ceea ce este 
sus este şi jos, în această săptămâna materia îşi va pune la bătaie întregul său arsenal 
pentru a se transforma dintr-o vrăjitoare rea şi urâtă, într-o regină frumoasă, dar 
prefăcută, dintr-o scorpie, într-o entitate diafană. Oamenii cred însă că nu trăiesc în 
poveşti şi că lumea reală n-are nimic de-a face cu basmul. Vom vedea dacă la finalul acestei 
săptămâni cei cărora li se va explica ce trăiesc vor mai gândi la fel. 

 
 
Luni, 29 octombrie 

Luni 29-10-2012  8:15    Luna (Ari) --> Taurus 
Luni 29-10-2012  8:17 Mercury (Sco) --> Sagittarius 
Luni 29-10-2012  9:03    Luna (Tau) Sex [Pis] Neptune 
Luni 29-10-2012 13:54    Luna (Tau) Opp (Sco) Saturn 
Luni 29-10-2012 18:26    Luna (Tau) Sex [Pis] Chiron 
Luni 29-10-2012 19:39 Mercury (Sag) Squ [Pis] Neptune 
Luni 29-10-2012 21:49     Sun (Sco) Opp (Tau) Luna (Full Moon) 
Luni 29-10-2012 23:01    Luna (Tau) Tri (Cap) Pluto 

 
Chiar de dimineaţă Luna trece în exaltare şi ne aduce o uşoară temperare a 

pornirilor pe care le-am avut în ultima zi a săptămânii anterioare. În acelaşi timp cu ea 
Mercur îşi schimbă şi el semnul, trecând în Săgetător şi, împreună cu Luna, aduce o 
schimbare de polaritate. Astfel, ceea ce era dinamic se diminuează, iar ceea ce se afla în 
penumbră, în planul secund, este scos în prima linie, avansat, promovat, ridicat pe o 
treaptă superioară. Ingresul celor două produce un Yod, împreună cu Venus, cu Luna 
focar, iar această configuraţie se întrepătrunde cu un alt Yod pe care Soare îl împlineşte cu 
Lilith şi Uranus, cu Soarele focar. Ceea ce este interesant se ridică din relaţia luminariilor 
care în seara acestei zile îşi împlinesc opoziţia lor. Pe Luna plină şi cu ambii protagonişti ai 
fazei în calitate de planete focar pe alte configuraţii, dinamica Lunii pline din Scorpion ne 
translatează într-o zonă în care rezultatele muncii să fie imediat apreciate şi evaluate, să 
producă efectele scontate şi să ridice individul sau grupul la un nivel superior prin roluri, 
sarcini suplimentare. 

Emoţia şi sensibilitatea, cele care ne amintesc ce făpturi mici şi plăpânde suntem, 
cât de delicate şi uşor de rănit putem fi, chiar dacă tulpinile pe care dorim să ne sprijinim 
florile par viguroase, ating un nivel superior de exprimare prin cuvânt şi interacţiune 
afective, menţinând constantă o anume relaţie dintre oameni, poate nu pe aceeaşi treaptă, 
dar în mod sigur pe acelaşi nivel. Cu forţele vitale lucrurile se consumă însă altfel. Soarele 
primeşte ca sarcină, ca îndemn, ca misiune elemente imposibile. În combinaţia dintre 
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sensibilitate şi bizar se nasc faptele remarcabile, cele care distrug o armonie construită cu 
mare greutate sau care duc la apariţia creaţiilor de geniu. Fiind implicată axa Taur-
Scorpion gestionarea valorilor se va îndrepta spre lumea materială, spre ceea ce ne încântă 
din ceea ce vedem, spre centrarea pe redobândirea unui statut, acela de lider, de şef, de 
moşier, de patron sau de administrator al acestora. Se ştie însă că Scorpionul, tocmai 
pentru că este animat de ambiţii foarte mari, se implică în acţiuni absurde, extravagante, 
ciudate, neobişnuite. Tocmai de aceea având parte de vitalitatea şi înclinaţia spre muncă pe 
care ştie atât de bine să le gestioneze şi având în faţă o promovare la fel de ciudată ca 
sarcinile suplimentare pe care le primeşte acum (careul Mercur-Uranus) vom asista la 
dezvoltarea unor ambiţii foarte mari, la complicarea unor raporturi sociale într-o direcţie 
situată dincolo de linişte, pace, armonie sau înţelepciune. O nouă formă a luptei pentru 
putere se va manifesta, însă prin rezultate, prin misiuni, prin roluri, multe dintre ele ireale. 
Modul în care se implică zodia Taur, mai ales acum prin Luna exaltată în acest semn, 
aduce la vedere ipostaza semănătorului care ne îndeamnă să folosim cel mai bun material 
săditor, cea mai bună relaţie cu resursa, cu fondul care trebuie administrat, pentru a obţine 
cele mai bune rezultate, valorile pe care suntem tentaţi să le implicăm în zonele cele mai 
dificile. Luminariile, în postura de planete focar, aduc individului suprasolicitare. Oriunde 
pune mâna sau piciorul i se cere să muncească, să se încadreze în termene, să ajungă la 
destinaţie mai repede decât se programase. Totuşi mărirea vitezei de lucru nu înseamnă că 
vom fi şi iertaţi de consecinţele nefaste ale precipitării. Lilith pătând vibraţia Soarelui ne 
loveşte în modul cum ne dozăm puterea fizică, rezistenţa la efort, la stres şi mai puţin în a 
administra timpul şi valorile sale. 

Pe acest fundal Luna, suplimentar, împlineşte două sextile cu Neptun şi respectiv cu 
Chiron, o opoziţie cu Saturn şi un trigon cu Pluton, invocând motivele personale, 
disconfortul, afectarea stării de sănătate, lipsa fondurilor necesare pentru a câştiga timp, 
pentru a reeşalona etape într-o ordine care să-i permită apoi o mai bună gestionare. 

Luna plină din Scorpion, mai ales că este vizibil afectată de intervenţia lui Lilith din 
Gemeni, ne convinge că un element negativ stă la pândă, că ne urmăreşte un ghinion şi 
chiar dacă azi am reuşit să depăşim un anume inconvenient printr-o inspiraţie de moment, 
printr-o suplimentare riscantă a efortului fizic, printr-o susţinere venită din anturaj, 
sentimentul că relaţiile se răcesc, că parcurgem ipostaze de criză, de îndoială şi debusolare 
ne sperie că acum, într-un moment nepotrivit, ne consumăm credite importante şi în viitor 
când va fi mai mare nevoie de aşa ceva nu vom mai aveam ce să alegem, nu vom mai putea 
să ne folosim nici de prerogativele funcţiei şi nici de eventualele rezerve. 

În Săgetător, Mercur ascunde mesajul real, nu pentru a da curs nevoii de a minţi, ci 
pentru că speră într-o modificare pozitivă. Eşecul, eroarea, discontinuitatea de acum nu 
vor conta deloc în viitor, când se va încheia competiţia. Astfel, ignorând etapele 
intermediare, mulţi vor risca să pară în ochii celorlalţi diletanţi sau mincinoşi, persoane 
lipsite de respect sau marcate iremediabil de vulgaritate. 

Prin urmare, debutul săptămânii se va realiza într-o altă viteză de lucru decât am 
avut în ultimele săptămâni. Mercur va trece în Săgetător şi adresarea, comunicarea, 
parcurgerea în mare viteză a unor etape sau ignorarea etapelor intermediare ne va pune în 
postura de a ignora calitatea evenimentelor, a oamenilor, profunzimea gândurilor şi chiar 
modul în care ne este dat să simţim anumite evenimente. Unii se vor grăbi atât de mult 
încât nici nu vor simţi că au depăşit deja etape importante ale vieţii care nu se mai întorc şi 
prin această obsesie a finalităţii, a ţintei, a rezultatului final, au pierdut savoarea pe care o 
are un competitor în timpul desfăşurării probelor. 

Ceea ce vine spre noi în această primă zi a săptămânii se conturează ca o mare 
tentaţie: tentaţia de a ignora esenţialul. Azi nu vom fi sancţionaţi dacă ignorăm esenţialul, 
dacă facem compromisuri mici, dacă ne abatem de la calea pe care ne-am propus să 
mergem, însă la finalul săptămânii, când apele se vor separa, când realitatea faptelor va fi 
alta, cei care au încercat să păcălească invocând starea de fapt a întrecerii ca principal 
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vinovat al lipsei de profunzime, sau lipsa timpului pentru deficitul de atenţie, vor da 
socoteală. 

În tot acest joc vor fi şi oameni ciudaţi care se vor opri din dinamism şi vor ignora 
viteza de lucru căutând să înţeleagă esenţă a ceea ce ne îndeamnă să fim atât de precipitaţi, 
atât de grăbiţi. Aceştia sunt înţelepţii care şi-au educat mintea şi simţurile să-i avertizeze 
întotdeauna când ritmul se schimbă. Acum ritmul se schimbă însă nu şi intensitatea 
ambiţiei, de aceea efortul lor nu va trece în anonimat, iar dacă vor sfida o vor face în public, 
prin activităţi care să impregneze societatea cu mesajul clar al gestului făcut, să lase o urmă 
neobişnuită a trecerii lor, a împotrivirii curentului. De dragul diversităţii societatea va 
memora aceste mesaje, va păstra aceste amprente, însă nu le va înţelege. În această etapă, 
cea a Lunii pline din Scorpion genialitatea va fi un element de divertisment care îşi va 
dovedi calitatea doar în viitor şi doar prin comparaţie cu alte. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a lăsa evenimentele să se desfăşoare 
în ritmul lor, de a ne linişti mintea şi, dacă structura ne va permite, să mărim viteza de 
lucru, dar fără a ne compromite calitatea acţiunilor. 

 
Marţi, 30 octombrie 

Marti 30-10-2012 12:29     Sun (Sco) Sex (Cap) Pluto 
Marti 30-10-2012 17:25  Uranus [Ari] Sex (Gem) Lilith 

 
Soarele şi Pluton azi se întâlnesc într-un sextil şi calitatea demersurilor care ne-au 

solicitată ieri este azi mult mai bine apreciată prin adâncimea ideilor ori prin caracterul ei 
novator. Se întâmplă că nu doar Soarele să se afle într-un sextil cu un malefic, ci şi Uranus, 
oponentul ca guvernator (Soarele guvernatorului Leului, Uranus Guvernatorul 
Vărsătorului ceea ce îi face oponenţi pe axa Leu-Vărsător), împlineşte un sextil cu Lilith, 
un alt malefic. Se pare că evenimentele zilei de ieri i-a luat pe toţi prin surprindere, i-au 
învăluit pe toţi cu beneficii şi neajunsuri, cu realizări şi insuccese în aşa fel încât să fie 
pentru toţi participanţii la fenomenul social, pentru învingători şi învinşi deopotrivă, o 
lecţie de viaţă. Ca o continuarea, cele două sextile de ieri despre asta ne vorbesc, despre 
calitatea de a spune adevărul într-un context în care nu este importantă vorba, ci fapta, de 
a se discuta despre sensuri care nu au deloc echivalent fizic şi de a le pune pe seama unor 
realizări care nu au cu exprimarea, mesajul său discursul nicio legătură concretă. Sunt 
astfel invocate experienţe de viaţă care, dacă nu ar fi lipite artificial de realizările zilei de 
ieri, nici nu ar exista, însă oamenii nu pot discerne aceste valori mai ales când nu dispun de 
toate datele şi nici nu reuşesc, prin alte instrumente să înţeleagă ce se afla dincolo de 
discurs, mesaj, de nevoia de a explica întâmplarea într-un anume fel. 

Originalul şi penibilul îşi dispută acum acelaşi teritoriu şi lupta nu va fi dreaptă şi 
nici echitabilă, însă spectatorii nu pot să ajungă până în spatele cortinei pentru a vedea 
care sunt păpuşarii cei mai experimentaţi şi care dintre păpuşi au sforile cele mai groase şi 
mai rezistente. 

Se va uza azi de încrederea în sine, de nevoia de a căuta în locuri ascunse, ferite de 
privirile indiscrete ale oamenilor, de ceea ce nu este înţeles de la prima privire, de ceea ce 
pare complicat prin sens, limbaj, abordare ori ambalaj. Mercur se află în faza crescătoare a 
trigonului cu octava sa superioară şi orice căutare, fie ea şi sub tutela Lunii negre se va 
solda cu o ridicare a statutului, cu un rezultat bun, cu o apreciere, cu o recunoaştere. 
Evident, neîmplinindu-se aspectul, etapele nu ating fazele finale, ci sunt într-un crescendo 
complicat şi atractiv. Ceea ce este bun şi valoros va sta lângă grotesc, lângă indecent, lângă 
vulgar, căutându-se, prin această apropiere, o uniformizare a tendinţelor pentru beneficiul 
omului, pentru cunoaşterea sa, pentru adâncimea înţelegerii sale şi pentru a folosi mai 
bine pe viitor ceea ce înţelege sau cunoaşte acum. 

În sfera personală, acest trigon cu Pluton, mai ales că se împlineşte pe faza 
descrescătoare a Lunii pline ne aduce regrete ale iubirilor pătimaşe din trecut, observarea 
lor prin mai puţină senzaţie şi mai multă emoţie, prin mai puţin erotism şi mai multă 
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gândire pentru a le atribui acestora importanţa socială pe care o merită. În aparenţă, aceste 
înţelegeri care ne duc spre ceea ce ne-a plăcut şi am făcut cu pasiune, spre ceea ce ne-a 
subjugat întreaga fiinţă prin trăire, ni se vor părea lipsite de sens şi vor fi puse pe seama 
nesăbuinţelor tinereţii (sextil Soare-Pluton) deşi prin relaţia de sextil dintre Uranus şi 
Lilith se caută chiar această intensitate, retrăirea acestei plăceri, atingerea unei stări de 
satisfacţii specifică tinereţii. Fiind retrograd, sensul său de căutare este trecutul, deci 
patimile Lunii negre din Gemeni, cele care o obligă să-şi schimbe înfăţişarea, garderoba, 
dimensiunile corpului, sexul ori să-şi modifice radical şi şocant statutul şi ideile, aduce, pe 
fundalul agitaţiei din ziua anterioară, nebunii care să ne hrănească sufletul cu plăceri 
neobişnuite, diferite de cele situate în gama firescului, unele dintre ele fiind chiar nefireşti, 
bizare, absurde, dar care nu vor fi periculoase dacă sunt ţinute pentru sine. 

Prin urmare, ziua de 30 octombrie este o zi a nerecunoaşterii, a încercării de a ne 
descoperi bucuriile şi plăcerile în ceea ce am ignorat, am considerat indecent, vulgar, 
necuviincios, murdar, păgubos. Această ieşire din ritm, celor îndârjiţi, puternic ataşaţi de 
viaţă le va aduce mari probele de comunicare, de înţelegere şi poate chiar de relaţionare, 
pentru că toate acestea duc la frustrare şi nu vor sesiza când trec de la rigiditate la 
indecenţă, când egoismul îi va bloca şi mai mult.  

Pentru că mesajul plutonian niciodată nu este simplu, dar şi pentru că el se referă la 
maniera amplă prin care cere individului să acţioneze şi apoi să se detaşeze de rezultatele 
muncii sale, adică de a deveni administratorul propriilor conjuncturi, nu deţinătorul lor, 
ziua va fi încărcată de răspundere şi va aduce o uşoară apăsare. Cei care, în ciuda 
cursivităţii evenimentelor, vor prefera să se limiteze la zona intimă, să caute şi să 
răscolească acolo ceea ce trebuie schimbat, modificat, reaşezat, curăţat sau remodelat, vor 
fi cei mai câştigaţi şi se vor alege cu o atitudine care le va fi de mare ajutor în cursul zilei de 
mâine când Luna va face în aşa fel încât să selecteze din trecut ceea ce alimentează 
neîncrederea şi discontinuitatea, regretul şi nepăsarea. 

Curajul de a fi simplu sau indecent, de a fi nebun sau pur şi simplu altfel transpare 
din cele două sextile şi ne duce în faţa unor situaţii cu totul neobişnuite. Legătura stranie 
între Uranus şi Soare, prin calitatea aspectelor, nu printr-o legătură directă care se poate 
construi între aceștia, ne conferă un sentiment special că necunoscutul conţine 
întotdeauna o mână de înger întinsă, una care să ne atingă de fiecare dată când ne simţim 
singuri şi care să ne lase impresia că suntem înţeleşi şi acceptaţi, în ciuda deviaţiilor de la 
moralitate pe care uneori le abordăm cu atât de multă pasiune. 

Calitatea vieţii vine şi din faptul că uneori dăm curs nebuniei de a ne extinde dincolo 
de limitele decenţei, dincolo de ceea ce este permisiv, mâncând dintr-un pom interzis, 
inversând valorile şi îmbrăţişând statutul de explorator, acela care ni se potriveşte cel mai 
bine. 

Recomandarea pentru această zi este aceea ca, înainte de a acţiona într-o anumită 
direcţie, într-un demers, să ne oprim o secundă şi să gândim că avem încredere în propriile 
acţiuni, că am ales cât de corect am putut şi că a compara starea de acum, deja modificată, 
cu posibila gândire, emoţie, acţiune din trecut înseamnă a pune fiinţa în faţa unor situaţii 
absurde, nu bizare. Neobişnuitul apare atunci când, deşi ne curtează, refuzăm regretul şi 
ne îndreptăm spre a explora, având încredere în sine şi în posibilităţile propriei identităţi. 

 
 
Miercuri, 31 octombrie 

Miercuri 31-10-2012 14:16    Luna (Tau) Opp [Sco] Node 
Miercuri 31-10-2012 20:40    Luna (Tau) --> Gemini 
Miercuri 31-10-2012 21:27    Luna (Gem) Squ [Pis] Neptune 

 
Ultima zi a lunii octombrie este o zi de regret. Deşi Luna, spre seară, trece în 

Gemeni şi, în mod firesc, ar trebui să ne echilibrăm gândurile şi să le mai trimitem şi pe la 
preselecţie, nu se întâmplă asta, careul pe care Luna şi Neptun îl vor împlini face din 
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această zi una complicată şi dispusă să coloreze în tonuri închise ceea ce s-a salvat din 
accidentul zilei de ieri. Azi apar primele complicaţii ale situaţiilor scăpate de sub control şi 
nu oricum, ci ne curtează printr-un crescendo interesant. Dimineaţa zilei, pentru că, în 
parte, nu va fi diferită de ceea ce a venit spre noi în a doua parte a zilei de ieri, ne va face să 
ne gândim că putem face faţă evenimentelor, că le recunoaştem uşor şi că aproape 
instinctiv suntem capabili să rezolvăm orice vine spre noi. 

Cu cât ne apropiem de prânz cu atât lucrurile se complică, iar situaţiile lăsate în 
ceaţă, cele care nu au fost clare nici în zilele anterioare, de luni încoace, acum ne invadează 
şi ne cer soluţionare. 

De partea cealaltă, societatea cere respectarea termenelor, ajustarea 
comportamentului în raport cu nevoile sale şi o corectă apreciere a partenerilor de echipă. 
Luna şi Coada Dragonului, prin conjuncţia lor, ne aduc în postura în care să fim obligaţi să 
spunem “Ştiu mai bine!”, dar în momentul cel mai nepotrivit posibil. În felul acesta, 
oamenii ajung în conflict, fără să intenţioneze asta, ajung să-şi reproşeze ceea ce peste 
câteva zile nu va mai conta, să se acuze în feluri în care să lase auditoriului impresii 
eronate. Greşeala combătută azi nu este una existenţială şi nu constituie un gol major, însă 
atunci când este scoasă în evidenţă, când este pusă la baza unui edificiu care poate avea ca 
fundament orice alt element, nu neapărată acesta, îl prezintă pe acesta disproporţionat şi 
mecanismul pe care-l activează va compromite relaţiile dintre oameni şi îi va lăsa pe 
aceştia cu bucuria de a spune, riposta, da o replică, lovi, însuşi, dar şi, deopotrivă, cu 
frustrarea de a nu fi adjudecat o lovitură totală. 

Ceea ce se află în spatele acestor mecanisme sunt experienţele personale şi abilitatea 
de a gestiona situaţii de criză. Panica este un element care perturbă şi ne pune artificial în 
faţa unei situaţii de frică si exaltare, deși mulţi consideră că este greşit să le pui pe cele 
două pe picior de egalitate. Nu, nu este greşit din perspectiva karmică pentru că ambele 
sunt puncte extreme ale unor energii care au atins stadiul în care nu se mai autoconserva. 
În felul acesta, ceea ce ajunge azi la panică, ceea ce nu se poate opri la un moment dat, să 
meargă spre o altă zonă socială, să se interiorizeze, să se mute din stare în cuvânt şi invers, 
să fie consumat prin efort fizic susţinut, ne pune în postura de a traversa o perioadă 
nefastă, care să nu fie negativă prin predispoziţiile întunecate ale aştrilor, ci prin modul 
cum înţelegem şi interpretăm viaţa. 

Prin urmare, ultima zi a lunii octombrie ne pune în faţa unor situaţii complicate. 
Abia acum ceea ce ni se întâmplă este penibil, abia acum ceea ce ne învăluie poate fi 
periculos, pentru că ne-a dus într-o zonă unde nu mai putem să ne acoperim urmele. 
Altitudinea este prea mare pentru că ambiţia de a urca este prea intensă şi acum aerul a 
devenit atât de rarefiat, atât de puţină susţinere avem în jur (am cerut să ajungem în 
această zona a puţinului), încât o formă de ameţeală socială, de dezordine afectivă şi 
comportamentală ne face să ne mişcăm în cerc, să vorbim prostii pentru că, de fapt, mintea 
nu mai funcţionează aşa cum ar trebui. 

Că această stare ne cuprinde în totalitate sau că anumite contacte cu realitatea ne 
ajută să salvăm aparenţele ţine de propria modalitate de exprimare, de ipostazele natală 
ale horoscopului, nu de o prezentare general. Nu liberul arbitru ne face acum diferiţi unii 
de alţii, ci seriozitatea cu care anterior am dat curs muncii, liniştii, ponderaţiei, moralităţii, 
meditaţiei, rugăciunii. 

Trecerea Lunii în Gemeni va aduce spre seară un impuls de a spune, comunica, 
exprima, însă gura nu ne ascultă şi nici picioarele nu ne duc în direcţia care trebuie. Unii se 
îndreptă apoi brusc spre regret, spre dezamăgire, acuzându-i pe cei din jur şi invocând o 
anumite disimulare, o minciună, un joc de rol pe care aceştia şi l-au asumat pentru a reuşi. 
Ideea de echipă, coeziune de grup, parteneriat, indiferent că sunt vizate la nivel personal 
sau la nivel social, între state, naţiuni, toate se vor exprima printr-un gen de 
sentimentalism: “Am avut încredere în tine şi m-ai trădat!”, “Nu voi mai putea să mă 
apropii de tine!”, “Nu sunt demni de sacrificii!” ș.a.m.d. 



Fii în profunzime!     A NUL 2012 – ANALIZA ASUPRA TRANZITELOR  
 

© Gheorghi ţă Coşer, 2012 516

Tocmai de aceea recomandarea ne atenţionează că, în virtutea acestei frustrări, ca 
necesitate impusă de contextul astral, vom fi tentaţi azi să ne apropiem de ceea ce ne 
amplifică frustrarea. Materialiştii cred că substituindu-se schimbului de emoţii se vor situa 
în afara acestor drame, însă ei nu ştiu că procedând aşa se expun şi mai mult. Fiţi buni cu 
voi înşivă şi nu vă cereţi acum mai mult decât puteţi da. Respectaţi măsura prezentului! 

 
Joi, 1 noiembrie 

Joi  1-11-2012  0:54    Luna(Gem) Opp (Sag) Mercury 
Joi  1-11-2012  5:32    Luna(Gem) Tri (Lib) Venus 
Joi  1-11-2012  6:59    Luna(Gem) Squ [Pis] Chiron 
Joi  1-11-2012  7:29    Luna(Gem) Sex [Ari] Uranus 
Joi  1-11-2012  7:57    Luna(Gem) Con (Gem) Lilith 

 
Într-un ton puţin mai cald, prima zi de noiembrie ne încurajează să lăsăm 

complicaţiile să plece cu noaptea şi să ne începem ziua cu promisiunea că de acum vom 
proceda altfel, vom fi mai deschişi, mai înţelegători, vom da curs invitaţiilor la socializare, 
la a lucra în echipa şi a ne depărta de obiceiurile proaste, de limbajul rigid, de retincenţa pe 
care am manifestat-o pană acum faţă de anumite persoane. Azi, chiar de dimineaţă, 
constatăm că anterior a existat un impediment în a evalua corect relaţiile cu ceilalţi şi a fi 
obiectivi atunci când ajungem, invitaţi sau constrânşi, să lucrăm într-o echipă. 

La puţin timp de la miezul nopţii, Luna și Mercur se vor întâlni într-o opoziţie, cu 
Venus într-un trigon, ceea ce face din Venus, aflată acum în tranzit prin domiciliu, planetă 
mediatoare acestei opoziţii. Instinctiv ne îndreptăm spre ceea ce ne încarcă sufletul cu 
înţelegere şi lumină, cu o formă, din nou, neobişnuită de înţelegere, dar care, de această 
dată, se va solda cu un rezultat bun. Caracterul benefic al lui Venus nu este însă unul care 
să genereze efecte pe termen lung, ci este unul mai mult tonic, aşa cum este un pahar cu 
apă într-o zi toridă de vară. Este însă suficient pentru a ne îndrepta atenţia spre elementele 
esenţiale şi a ne echilibra suficient de mult încât să reuşim să facem faţă evenimentelor 
care vin spre noi în ziua următoare, când Venus şi Uranus ating faza maximă a opoziţiei 
lor. Acceptând aceste gânduri şi constatând că ne simţim bine păstrându-le, descoperim că 
putem convieţui cu ele întreaga zi. Astfel, lumea ideilor ne va tenta, la fel şi cea a formelor, 
căutând să surprindem esenţialul, să ne ridicăm deasupra nivelului pe care l-am avut acum 
prin consiliere, prin acceptare, prin doborârea unor bariere pe care singuri ni le-am pus. 

 Pentru că trigonul cu Venus înseamnă, pentru Lună, şi conjuncţie cu Lilith, aspect 
legate de eros, sexualitate, de promiscuitate şi indecenţă, multe dintre ele ţin de un for 
interior pentru că, neîmpărtăşite, ating azi din nou o coardă sensibilă, din nou se extind 
spre zone sensibile ale fiinţei şi tind să ne cuprindă în aşa fel încât să ne convingă că doar 
aşa putem simţi pulsul vieţii, doar prin acestea putem să ne atingem bucuria de a trăi. Ceea 
ce vine de la Lilith nu poate fi decât greşit şi rezultatele ei ne vor consacra pe o listă neagră 
a celor care vulgarizează o relaţie şi în loc să o translateze într-un plan al purităţii şi 
sincerităţii, ea îşi împrăştie peste tot dorinţe inferioare prin care captează atenţia celor 
mulţi şi le modifică percepţia asupra realităţii. 

Acesta este, de altfel, şi duşmanul acestei zile şi această percepţie a realităţii ne 
îndeamnă să credem altceva despre oameni decât este cazul. Acum, o serie de opoziţii care 
se realizează între planetele individuale şi cele colective aduc acestei tendinţe a lui Lilith o 
manieră complicată de a înţelege viaţa şi de a o desfăşura în conformitate cu tandemul care 
trebuie să se construiască între bine şi rău, între experienţă şi tentaţie, între inserţia socială 
corectă, constructivă şi abuzul sentimental. 

Prin urmare, prima zi a lunii noiembrie ne aduce în faţa unor situaţii menite să ne 
clarifice multe din demersurile vieţii sociale. Pot surveni azi confuzii pe care mulţi să le 
privească drept agresiuni venite din partea vieţii, din partea unei societăţi care nu ştie ce să 
facă să-şi streseze mai mult categoriile constitutive şi care îi duc pe oameni la alegeri 
unilaterale, menţinute cu nerv, cu forţă, cu ambiţia celui care are nevoie să reuşească. La 
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polul celălalt, calitatea vieţii este cea mai afectată. Chiar de dimineaţă ne vom propune, şi 
unii vor face asta cu îndârjire, să ne sustragem oboselii, nervilor, tensiunii, să ignorăm mai 
mult, să fie consecvenţi în sarcinile profesionale şi să nu se lase perturbaţi de instabilitatea 
celorlalţi. Nu toţi vor reuşi însă acest lucru, nu toţi vor fi atât de deschişi faţă de nou şi nu 
toţi vor fi atât de puternici şi de consecvenţi în a fi pozitivi după cum îşi propun. Veleităţile 
Lunii din Gemeni pot fi uneori asemănate cu efectele distrugătoare ale unui uragan, alteori 
cu adierea firavă şi plăpândă a aerului într-o seară de vară, alteori apăsătoare de zici că 
poartă în aerul umed toate bolise sezonului. Azi vom avea parte cam de toate acestea în 
fiecare acţiune pe care o vom întreprinde. Astfel, orice cuvânt va avea sensuri dihotomice, 
răcorind, alinând suferinţa ori punând interlocutorul în imposibilitatea de a se exprima 
liber şi complicându-i rolul care ar putea fi împovărat şi de alte greutăţi, personale sau 
profesionale, ce se vor manifesta în aceeaşi manieră. 

Tocmai de aceea recomandarea este aceea de a ne lăsa preocupaţi de tot ceea ce este 
pozitiv, de ceea ce aduce alinare, înţelegere, de ceea ce susţine, chiar dacă o latură negativă 
a anturajului va aduce pe umerii acestui bine o prea mare greutate. Cel care este de 
neclintit în binele său poate azi se protejează de un rău mai mare decât ceea ce ne-ar putea 
provoca suferinţă: acela de a ne erija în creatori de dizarmonie. 

 
Vineri, 2 noiembrie 

Vineri  2-11-2012  0:04   Venus (Lib) Opp [Ari] Uranus 
Vineri  2-11-2012  1:42    Luna(Gem) Opp (Sag) Juno 
Vineri  2-11-2012  3:17    Luna(Gem) Con [Gem] Jupiter 
Vineri  2-11-2012  7:06   Venus (Lib) Tri (Gem) Lilith 
Vineri  2-11-2012 11:21    Luna(Gem) Opp (Sag) Mars 

 
Opoziţia lui Venus cu Uranus şi, în acelaşi timp, trigonul acesteia cu Lilith, ne pune 

în faţa unor situaţii care să ne mobilizeze prin râs sau tristeţe, prin neputinţa de a rezolva o 
problemă rapidă, de a depăşi un obstacol sau de a coordona un grup, de a oferi un sfat 
competent. Aceste situaţii merg de la cele mai simple dintre ele, care ne-ar pune în 
dificultate să ne amintim un nume important al unei persoane sau al unei străzi, până la a 
evita răspunsuri directe, a uita sensul unei fraze, a mărşălui prin noţiuni care nu duc 
nicăieri şi care nu pot fi legate într-un înţeles clar şi util. 

Pentru evenimentele obişnuite, opoziţia versus trigonul pe care Venus îl realizează 
ne îndeamnă să ne completăm schema ocupaţională într-un mod bizar, necuviincios, cu 
îndrăzneală sau mai exact cu tupeu fără a ne lăsa câtuşi de puţin antrenaţi de consecinţele 
pe care le poate avea o asemenea descindere. Canalizaţi spre a ne însuşi ceea ce nu ne 
cuvine, de a ne lăsa în voia unor stări confuze care nu par să ne pună în dificultate, nu 
pentru că nu s-ar întâmpla asta, ci pentru că azi simţul ridicolului ne cam este atenuat, ne 
duce într-o zonă unde amprenta pe care o lăsăm este catastrofală. Mulţi se lasă antrenaţi 
de acest tupeu pentru că sunt vulnerabili şi cu cât demersul social în care se implică îi 
răneşte mai mult cu atât ei întorc spre societate o şi mai multă greaţă, o şi mai multă 
indecenţă sau promiscuitate încât oricât de mult ar încerca să pară siguri pe ei şi puternici, 
gafele monumentale de azi îi aşează pe un piedestal moale de tot, urât mirositor şi departe 
de privirile admirative ale semenilor. 

Cei care sunt obişnuiţi să trăiască în acest gen de mocirlă nu vor sesiza nicio 
schimbare în vibraţiile acestei zile. Se vor simţi ca peştele în apă şi multe din evenimente le 
vor conveni de minune. Şi pentru că absurdul nu este niciodată prea mare sau suficient 
aceştia vor căuta să se erijeze în personaje pozitive, să se arate puternici şi liberi, siguri pe 
ei şi înţelepţi pentru că ştim cât de sigură este mlaştina şi ce animale fioroase cresc acolo. 
Lumea, însă, nu se rezumă la ceea ce cunosc ei şi tocmai de aceea vedeta zile, şi nu doar a 
acestei zile, va fi un personaj gen Nichita din Romană pe care toţi o consideră 
respingătoare şi totuşi a devenit atât de cunoscută, iar asta prin atenţia pe care a captat-o. 
Ridicolul, ca şi prostia, nu are vindecare. Nu poţi scăpa de acest gen de nesimţire, etalat ca 
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semn de progres şi rafinament. Nu doar cei care sunt vizibil sensibili la aceste tumori ale 
societăţii, ci, în general, oamenii se vor trezi că dansează într-un bal al diformilor, că se 
bucura de fiecare mutră bosumflată sau de fiecare personaj care se ceartă de fiecare dată cu 
oglinda când iese din casă. Nici celor cu scaun la cap nu le va prisosi azi înţelepciunea, ba 
mai mult se vor distra pe seama prostiei și îi vor acorda acesteia un tribut straniu. În 
general, este minunat să râzi de prostie şi de proşti, pentru că altfel s-ar putea lua, însă azi 
un sentiment de slăbiciune, de suspiciune ne învăluie şi acestea stau la baza atitudinii. În 
felul acesta, înţelegem că, de fapt, ne cuprinde un sentiment foarte subtil de laşitate pentru 
că, altfel, Luna din Gemeni, prin opoziţiile cu Junon şi Marte şi, implicit, conjuncţia cu 
Jupiter, deci prin experienţele umilitoare pe care ni le aduce din adâncul memoriei şi care 
s-au consumat în prima jumătate a anului, ar trebuie să ne facă să găsim o altă înţelegere 
pentru aceste personaje nefericite. Însă noi vom râde de aceştia considerând că prin asta 
ne dezicem de ei. 

Prin urmare, a doua zi a lunii noiembrie ne va mobiliza într-o direcţie stranie. 
Poate unii chiar nu doresc să arate celorlalţi cât sunt de vulgari, ce simt, cât de întunecat şi 
stranie pentru că este experienţa lor şi, evident, este treaba lor ce împărtăşesc şi ce nu. Cei 
care se hrănesc frecvent cu aceste deficienţe de limbaj, de înţelegere, de comunicare se 
simt încurajaţi să se bâlbâie cu graţie în faţa camerelor de filmat, în faţa unui auditoriu pe 
care să-l considere demn de această reprezentaţie şi, evident, să se recomande ca antidot 
împotriva muţeniei sau oripilării pe care o simt unii în fata ridicolului, să se deschidă la 
mintea aceea creaţă, la nasturele de la gât ori la şireturi pentru a gusta din plăcerile 
“elevate” ale aceştei lumi infecte. 

Cei care urmăresc altceva de la viaţa vor fi zdruncinaţi puternic azi pentru că 
vulgaritatea îi va invada şi le va întuneca viziune, le va stresa simţurile şi le va aduce spre a 
servi o prăjitură cu gusturi atât de nebune şi stranii încât se vor declara duşmani cu 
simţurile, cu plăcerile sau cu o anume plăcere, cea care îi este agresată azi. 

Există şi o a treia categorie de oameni a acelora care nu se simt deloc bine fără un 
drama de indecenţă, fără a amesteca borcanele şi a combina gusturile. Aceştia se vor 
dovedi oamenii cei mai periculoşi azi pentru că vor lansa mesaje false societăţii, 
anturajului, vor minţi în privinţa orientării, statutului, puterii, disponibilităţii şi, nu foarte 
departe, ci chiar de mâine aceştia vor dovedi că nu sunt altceva decât lupi în piele de oaie. 

Tocmai de aceea recomandarea severă acestei zile este aceea de a ne apropia de 
simplitatea lucrurilor. Ceea ce se vede de la primă privire este ceea ce trebuie să ştim 
despre oameni, lucruri sau situaţii, iar ceea ce începe într-un ton, se schimbă, se 
transforma din bine în ghinion şi invers, oferă zilei un caracter tendenţios de care nu vom 
scăpa nici dacă râdem, nici dacă plângem. 

 
Sâmbătă, 3 noiembrie 

Sambata  3-11-2012  9:42    Luna(Gem) --> Cancer 
Sambata  3-11-2012 10:28    Luna(Can) Tri [Pis] Neptune 
Sambata  3-11-2012 16:42    Luna(Can) Tri (Sco) Saturn 
Sambata  3-11-2012 19:26   Venus (Lib) Squ (Cap) Pluto 
Sambata  3-11-2012 19:55    Luna(Can) Tri [Pis] Chiron 
Sambata  3-11-2012 20:20    Luna(Can) Squ [Ari] Uranus 
Sambata  3-11-2012 22:05 Jupiter [Gem] Opp (Sag) Juno 

 
Ceea ce s-a-ntâmplat ieri a venit ca o formă de experienţă. Multe dintre cele ce ne-

au plăcut, care au fost bune sau rele, directe sau compromiţătoare azi fac pui, se înmulţesc 
pe linia pe care au  fost dezvoltate şi tind să se grăbească în a atinge ţinta finală pe drumul 
pe care au fost aşezate. Azi, chiar de dimineaţă Luna va trece în domiciliu şi pentru mulţi 
obrăzniciile de ieri vor fi privite cu ruşine, cu o uşoară reţinere, cu nedumerirea celui care 
spune “Oare ce-a fost în capul meu?”. Din punctul ei de vedere, calitatea zilei trecute, aceea 
ce ne oferi o porţie dublă din prăjitura cea mai toxică, va fi poziţionată pe casa a XII, adică 
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în umbră şi foarte aproape de ceea ce ne poate compromite cele mai mult dacă o lăsăm în 
voia sorţii, să umble singură pe stradă, să se desfăşoare. 

Cu toate acestea nu vom reuşi azi să avem un anume control asupra lucrurilor de 
factura acesta pentru că însăşi drama, culpa, complexul de inferioritate par să ne anime 
spre a ne îndeplini sarcinile. Unii se vor mobiliza, invocând nevoia de a demonstra că 
lucrurile stau altfel decât au lăsat să se vadă în ziua anterioară, alţii vor să atragă şi mai 
mulţi parteneri în acest joc al compromisului şi tocmai pentru că sunt sensibili dau 
dimensiunii sociale, prin ceea ce trăiesc, prin modul cum percep şi după cum reacţionează 
la acest stimul, un sens aparte. Asta se întâmplă pentru că Luna, trecând prin primul 
segment al domiciliului său, împlineşte, pe de o parte, un Zmeu, în care este şi planeta 
focar, alături de Saturn, Pluton şi Neptun, iar pe de alta, vârful în crucea cosmică pe semne 
cardinale împreună cu Venus, Pluton şi Uranus. Astfel, careul Venus-Pluton, cel care se 
împlineşte în seara acestei zile, devine un element esenţial în ambele direcţii. Pe de o 
partea ea va încerca să repare un neajuns, să se exprim liber, să-şi ducă acţiunile dincolo de 
limitele firescului, explorând, iar pe de alta este dispusă să accepte o situaţie penibilă, 
complicată, să şi-o asume şi să se apropie, prin acest compromis, de stingere, diminuare, 
ieşire din scenă, abandon. 

Interesul comun, cel de grup, promovat şi aşa într-un mod defectuos, fără discreţie 
şi cam superficial, va fi afectat atât în sensul spre care se îndreaptă cât şi în firele care dau 
semne că ar merge spre adâncimea problemei. În felul acesta, profunzimea nu este 
simulată, totul desfăşurându-se la suprafaţă, surpând, prin greutatea nefirească pusă la 
vedere, calota de gheaţă pe care cu toţii stăm. Dacă îşi vorbesc despre emoţiile lor oamenii 
ajung să se dispreţuiască, dacă nu o fac sunt învinuiţi de indecentă şi secretomanie, dacă 
urmăresc să judece situaţiile, conjuncturile vor fi învinuiţi să-şi dau importanţă şi din 
această cauză raporturile cu ceilalţi pot intra într-un uşor regres. 

Dacă ieri relaţiile lui Venus cu Uranus şi Lilith au amplificat nefirescul, azi din 
raportul cu Pluton şi, în fundal, din opoziţia pe care Jupiter o împlineşte cu Luna neagră, 
deviaţiile şi gândirea negativistă vor reuşi să ne învăluie atât de mult încât să ne simţim 
îndreptăţiţi să spunem şi să facem orice, să acuzăm şi să nu acceptăm nici cele mai mici 
critici, să fim nedrepţi cu greşeala, dar să dăm dovadă de indecenţă şi eroare încă de la 
primele ore ale dimineţii. Orice am face azi ne lovim de acest nefiresc pe care oamenii în 
general îl evită, preferă să nu discute de ele şi când se consumă, când devine vizibil, aleg să 
nu le vadă, să le ignore ori să le denumească altfel. 

Asta este realitatea în care trăim şi cine doreşte să o vadă altfel este invitată să-şi 
consume energia şi puterile pentru a inventa un balon de săpun şi a se pune în slujba unor 
idealuri care se îmbracă în prea multe broderii pentru a li se mai putea distinge esenţa. 
Lucrurile puternice sunt în general simple, chiar şi atunci când sunt rele sau negative. Azi, 
însă, nu totul este rău, dar aspectul, direcţia şi manifestarea ne vor sugera că există un 
element negativ care ne atinge pe toţi şi toate creaţiile noastre pot fi impurificate de el. 

Prin urmare, ziua de 3 noiembrie ne pune la încercare răbdarea şi caracterul 
pozitiv al personalităţii, cele de care am uzat atât de mult sau pe care le-am invocat atât de 
mult în ultima perioadă. Unii nu vor putea să facă faţă acestei provocări şi vor ieşi pe zonă 
publică în mod ridicol alimentând penibilul, chiar dacă nu vor dori să vadă acest lucru. 

Toate se vor susţine pe acest straniu careu între Venus şi Pluton, aducând 
evenimentelor şi o notă secretă, o blocare a mesajului în nişte etape pe care, în timp, să le 
reluăm, însă fară prea mare succes. Aceeaşi Venus se implică şi într-un dreptunghi mistic 
împreună cu Mercur, Uranus şi Lilith, iar Lilith, cu Uranus cu Chiron şi cu Luna vor forma, 
tot azi, o Nicovală. Se pare că nimic din ceea ce se conturează azi nu este lipsit de scop. 
Până şi o simplă plimbare ori o activitate banală nu este lipsită de o motivaţie solidă care, 
la rândul ei, să genereze multe alte impulsuri care îi vor duce pe oameni în spaţiul public. 3 
noiembrie va fi o zi de adunare, de întâlnire, de consfătuire unde fiecare îşi va spune păsul 
şi nimeni nu va fi în stare să vină cu soluţii constructive. Pentru unii toate acestea vor 
părea o pierdere de vreme, însă modul cum simt oamenii, cum își prezintă aceste emoţii în 
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grup, cum şi le formulează vor avea asupra anturajului un impact foarte puternic. Cu Luna 
în semn de apă, cu Lilith puternică din nou din Gemeni, cu un careu între planete aflate în 
tranzit pe semne cardinale, este imposibil ca exprimarea, dialogul, acţiunea să nu aibă 
impact rapid. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a dezvolta o mare 
atenţie în ceea ce privesc faptele, vorbele, dar mai ales în ceea ce privesc motivaţiile pe care 
le avem acum. Calitatea lor ne va ridica sau coborî, ne va duce, prin rezonanţă, spre un 
anturaj din care s-ar putea să nu mai putem ieşi uşor sau să ieşim, dar terfeliţi. 

 
Duminică, 4 noiembrie 

Duminica  4-11-2012  0:53    Luna(Can) Opp (Cap) Pluto 
Duminica  4-11-2012  1:30    Luna(Can) Squ (Lib) Venus 
Duminica  4-11-2012 10:36     Sun (Sco) Tri (Can) Moon 

 
Încheiem săptămâna cu o zi de intuiţie. Azi lucrurile vor fi mult mai clare decât au 

fost anterior, mult mai plăcute şi mult mai constructive. Unii vor atinge această calitate 
printr-o retrospectivă interesantă a ceea ce s-a-ntâmplat ieri, însă cel mai mult vor privi 
totul cu un simţ special al prezentului. În a doua zi de Rac (Luna în Rac) Luna ne convinge 
că totul în jur este bazat pe emoţie şi cine îşi controlează emoţiile reuşeşte să-şi pună mai 
bine calităţile şi să-şi diminueze defectele pentru a fi mai eficienţi, mai buni, mai puternici. 

În realitate, puţini vor fi cei care nu se vor lăsa influenţaţi de emoţiile care au cam 
sărit gardul la vecini în ultimele două zile. Deşi înţeleg că ziua de 4 noiembrie este diferită 
de celelalte, nu se va putea abţine în a răscoli prin vieţile celorlalţi, prin a lăsa liberă 
curiozitate, în a cerceta acolo unde nu este încă momentul de a încerca lucruri noi, doar 
pentru a ieşi din rutină sau de a combate plictiseala pe care această zi o aduce. Deşi Luna şi 
Venus sunt în careu şi tensiunea poate avea şi puterea de a oferi evenimente noi, de a ne 
lua prin surprindere, opoziţia cu Pluton ne aduce teama de acţiona, de a ieşi din carapace 
sau de a acţiona pe ascuns, de a inspecta pe neanunţate, de a face vizite inopinate, de a 
surprinde pe cineva şi de aici o întreagă serie de complicaţii de natură comportamentală. 

Ceea ce este bun duce la confuzie şi respingere, iar ceea ce este negativ pare să incite 
şi mai mult curiozitatea. Totuşi, caracterul negativ al zilei, pentru că se consumă în 
separaţie aspectelor din ultimele două zile, va trece drept o pişcătură în comparaţie cu 
croşeul de dreapta pe care l-am primit anterior. Cine va şti că totul se bazează pe emoţie, 
pe muncă, pe seriozitatea cu care suntem tentaţi să ne îndreptăm unii spre alţii, vor reuşi 
să se dezvolte într-o direcţie pozitivă, să se lase cuprinşi de calm şi să nu exploreze detalii 
negative, cele care vin din careul în T cardinal pe care Luna, Venus şi Pluton îl împlinesc. 

În felul acesta, vom alege să ne situăm sub influenţa luminariilor care ridică azi un 
trigon pe semne de apă favorizând inspiraţia, căldura contactului, profunzimea 
sentimentelor, seriozitatea, hărnicia, bunăstarea. 

A doua parte a zilei va fi, aşadar, un semn de reechilibrare, de sporire a vitalităţii şi 
temperare a unor procese metabolice care ne-au dat bătăi de cap în zilele anterioare. Ceea 
ce se aşează acum devine plăcut şi numai un prost obicei ne poate scoate din această stare. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne scoate din ritmul alert în care am acţionat de-
a lungul acestei săptămâni. Azi avem inspiraţie, ne simţim sigur pe noi înşine, însă într-un 
mod pozitiv, corect şi echidistant, în aşa fel încât să ne putem desprinde de ceea ce nu este 
corect şi ne-a mobilizat puternic în zilele anterioare. Revenim la limbajul elegant, la linişte, 
echilibru făcând apel la emoţii constructive sau lăsându-ne în voia unor invitaţii ori a unor 
evenimente care nu-şi anunţă sosirea. 

Cei care sunt educaţi să dea curs competiţiei, care se simt tot timpul marginalizaţi 
ori obstrucţionaţi de replicile celorlalţi, observaţiile care le sunt aduse sau chiar de simpla 
prezenţă a celor din jur vor alege să-şi consume ziua căutând sensuri ireale ale unor lucruri 
care se află într-un evident regres. Chiar dacă azi avem de parcurs un careu în T cardinal 
care duce spre instabilitate, trigonul luminariilor aduce Soarele în postura de a media 
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opoziţia Luna-Pluton, deviind sensul absurd, rigid, penibil ori distructiv spre intuiţie, 
inspiraţie, credinţă toate acestea puse în valoare printr-o apropiere de noţiuni, sensuri, 
simboluri folosind literatura, muzica, simbolistica, folosind ştiinţele ezoterice sau propriile 
trăiri, propria cunoaştere. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a alege azi o rezonanţă pozitivă 
pentru a reuşi să vedem sensul corect al lucrurilor. Mâine Luna va fi în trigon cu Capul 
Dragonului reușind să medieze tendinţa nodurilor doar în sensul retrograd şi apelul la 
trecut, dacă nu va fi pregătit de azi prin preocupări corecte, rafinate, constructive, va 
genera o nouă serie de evenimente de proastă factură asupra cărora nu vom mai putea să 
intervenim cu un factor de reglare pentru că de miercuri, 7 noiembrie, pentru trei 
săptămâni, Mercur va fi în mers retrograd şi toate acestea ne vor îndrepta spre alte ţinte. 

 
 

Săptămâna 5 - 11 noiembrie 2012 

 
 

Săptămâna 5-11 noiembrie se va evidenţia prin câteva evenimente astrale care vor 
lansa mesaje complicate atât în sfera mentală, cât şi în cea afectivă. Dacă miercuri, Mercur 
va intra în mers retrograd pentru 20 de zile, duminică, Neptun va reveni din mersul 
retrograd făcând din tot acest interval un tandem interesant între minte şi suflet, între 
aspiraţie şi credinţă, convingându-ne că mult mai puternic este acela care reuşeşte să-şi 
ţină în frâu pornirile, nu pentru a se diminua şi a trăi în umbră, ci pentru a şi le urmări, 
studia şi folosi cu măsură. Pe această idee se va baza şi tranzitul Lunii prin Fecioară (8 
noiembrie ora 6:34 – 10 noiembrie ora 11:34) care ne va încerca cu obsesia ridicării 
nivelului sau a schimbării statutului socioprofesional într-un ritm atât de alert încât îi va 
pune pe unii în dificultate. 

Înţelesurile pe care zilele de Fecioară le vor folosi îşi au originea, pe de o parte, în 
primele zile ale săptămânii, iar pe de alta în vara anului 2012 când ideile s-au bazat pe o 
formă de studiu care nu a dat rezultate nici atunci şi care nici acum nu ne vor duce la 
liman. Abia duminică înţelegem cât de intensă a fost această săptămână, cât de mult ne-a 
solicitat din punct de vedere afectiv, cât de complicat a fost să lucrăm cu noţiunile şi, 
pentru unii, cât de multe elemente de comportament au rămas necunoscute. Pentru că 
ştim cât de neobişnuită a fost săptămâna anterioară, mulţi vor considera că trăsăturile 
acestei săptămâni sunt de fapt o continuarea a ceea ce s-a-ntâmplat în săptămâna 
anterioară. Nu, ele sunt segmente astrale complet diferite, însă mintea noastră, cel puţin 
de miercuri încolo, va căuta susţinere în elemente ale trecutului şi, pentru că săptămâna 
anterioară este un reper important, ne vom simţit motivaţi să ne susţinem pe aceste 
ipostaze şi să vedem legături cu acestea care, în realitate, nu există. 

În rest, săptămâna se va evidenţia la capitolul muncă şi rezultate ale muncii, reuşind 
să adjudecăm un semn al recunoaşterii sociale care ne va bucura, dar pe care nu ne vom 
putea susţine viitorul. 

Avertismentul acestei săptămâni ne îndeamnă să nu ne punem speranţe în 
evenimente care nu au perspectivă, care ţin de trecut, care s-au consumat şi care nu au încă 
o perspectivă clară asupra viitorului, ci doar una imaginată, construită, dorită sau 
inventată. 
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Luni, 5 noiembrie 
Luni  5-11-2012 14:56    Luna(Can) Tri [Sco] Node 
Luni  5-11-2012 21:38    Luna(Can) --> Leo 

 
Pe ultimul segment al zodiei Rac, Luna ne îndeamnă să fim mai siguri pe acţiunile 

în care suntem implicaţi, să nu începem altele noi, să nu ne risipim în fapte cu caracter 
îndoielnic şi să nu ne judecăm aproapele pentru ceea ce face. Îndemnul ei, prin calitatea sa 
de a se situa în domiciliu, va fi uşor colorată de o nevoie de recunoaştere. Atinşi de mister, 
oamenii vor dezvolta o mare curiozitate faţă de ceea ce se află ascuns în spatele 
aparenţelor, se vor curta unii pe alţii şi îşi vor invada intimităţile pentru a fi siguri că se 
aseamănă, că ştiu cu cine au de-a face. Totul va fi constructiv, temperat, calm şi senin 
pentru că, în acest periplu al său, Luna va împlini azi un trigon cu Capul Dragonului şi va 
aduce un plus de forţă motivaţiilor, va căuta să simplifice lucrurile, să le prezinte într-o 
lumină pozitivă, logică, raţională, fără a se detaşa de emoţie, de dragoste, poezie, 
melancolie. 

La prima vedere, ar părea o zi emoţională, însă forţa sa este prea slabă pentru a se 
ridica deasupra unghiurilor mari ce pornesc acum de pe axa Gemeni-Săgetător. Mesajul ei 
va părea deci ca o reconfirmare a iubirii pe care unii oameni şi-o poartă. Din partea axei 
Gemeni-Săgetător se realizează o presiune mare asupra structurii emoţionale care va 
genera două tipuri de reacţii: în primul rând, nevoia de a reconfirma, iar în al doilea, 
efortul pe care va trebui din nou să-l facă pentru a se menţine într-un sector social în care 
ceea ce are de oferit cetăţeanul nu este valid, nu este văzut, nu este apreciat. 

În afara acestor două tipuri, mai există şi o a treia categorie care include persoane 
cu o mare disponibilitate spre a ignora individul care nu ia în seamă ceea ce are de oferit. 
Această formă de egoism, generată de dezechilibrul axei Gemeni-Săgetător, ce acţionează, 
faţă de Lună, pe axa XII-VI, dă impresia că aceste personaje se vor transforma în nişte 
justiţiari care se leagă de funcţie, privilegiu, statut, de ceea ce reprezintă, de ceea ce este 
sigur şi garantat şi, pentru că nu pot fi înlăturaţi, uzează de forţa de persuasiune, de 
lovituri constante și insistă în direcţia din care nu primesc răspunsul cuvenit. Aceşti 
justiţiari pun la grea încercare siguranţa unei structuri, calitatea mesajului transmise în 
descendenţă, rolul şi atribuţiile unor funcţii şi par să judece aspru modul cum sunt 
îndeplinite funcţiile. 

În sectorul personal, aceste influxuri astrale ne aduc în postura în care să cerem 
prea multe de la corp, de la minte, să invocăm cunoştinţe pe care să nu ni le amintim cum 
trebuie şi chiar dacă mediul social nu ne mobilizează în direcţia asta, nu ne obligă, este 
important ca singuri şi din proprie iniţiativă să ne aruncăm în eforturi prea mari, într-un 
consum interior care să ne amintească puţin de temerile care ne-au întunecat mintea în 
săptămâna anterioară. 

Prin urmare, debutul săptămânii se face printr-un apel la intimitate, la regulile 
personale, la nivelul personal şi toate acestea se întâmplă pentru a ne ridica deasupra 
statutului pe care îl avem. În direcţia negativă acest îndemn înseamnă depăşirea 
atribuţiilor, invadarea intimităţii altora sau răscolirea unei calităţi interioare unde acum nu 
este cazul să umblăm. Dacă ziua activităţile ne vor distrage atenţia de pe aceste complicaţii, 
căutând să ne ducem în zona unde refuzul să nu fie privit ca o dramă, ci ca o justificare de a 
merge mai departe, de a insista în această direcţie, pentru a merge mai adânc în sondarea 
unei probleme, seara, când personajele din jur se mai răresc, intensitatea emoţiilor va 
părea mai mare. În realitate, nu este mai mare, ci doar pare aşa prin reducerea indivizilor 
din jur. Aceeaşi intensitate pusă pe un număr redus de persoane va lăsa impresia de forţă 
sporită. 

Într-un for interior, prima zi a săptămânii ne solicită să cerem mai mult de la o 
structură personală care nu a făcut faţă în ultima vreme. În felul acesta, ajungem să ne 
suprasolicităm, să cerem mai mult deşi ştim sigur că nu avem cum şi, pentru a disimula, ca 
îndemn venit de pe axa Gemeni-Săgetător, se va apela la o formă de indulgenţă care are 
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susţinerea lui Neptun - Luna fiind în trigon de semn cu acesta. Elementele incomplete vor 
fi lipite, cârpite, iar concluziilor i se vor pune bentiţe roz şi, distrăgând atenţia de pe 
conţinut, pe formă, se depăşeşte acest moment penibil. 

Pentru că multe vor fi incomplete şi cei care sunt obişnuiţi cu valori clare şi precise 
vor suferi în această zi, recomandarea este aceea de a ne lăsa în voia evenimentelor, de a nu 
judeca prea aspru ceea ce se vrea azi incomplet şi de a ne bucura că, prin fragmentare, 
viaţă îşi construieşte singură diversitatea, acolo unde aceasta nu există. 

 
Marţi, 6 noiembrie 

Marti  6-11-2012  4:58    Luna(Leo) Squ (Sco) Saturn 
Marti  6-11-2012  5:56    Luna(Leo) Tri (Sag) Mercury 
Marti  6-11-2012  7:43    Luna(Leo) Tri [Ari] Uranus 
Marti  6-11-2012  9:32    Luna(Leo) Sex (Gem) Lilith 
Marti  6-11-2012 19:14    Luna(Leo) Sex (Lib) Venus 

 
Trecând în Leu, Luna ne aduce în faţa unor sentimente confuze. În primul rând, 

înfruntă, chiar de dimineaţă, careul cu Saturn şi, la puţin timp după aceea, îşi va căuta 
consolarea într-un trigon cu Mercur. În aparenţă cele două elemente nu au nimic în 
comun, însă omul, prin aspiraţiile şi sintezele sale, prin dorinţele sale pe care şi le cară cu 
dânsul de-a lungul zilelor, de-a lungul anilor, o viaţă întreagă va face o legătură între 
acestea prin nevoia de a contracara un impuls, o întunecare a minţii, o scădere în 
intensitate a emoţiilor, poate chiar o deviere de la cale, de la obiectivul propus ieri, de la 
sarcinile de lucru. Ceea ce vine spre noi ni se va înfăţişa ca o reacţie la o nedreptate, la o 
amintire pe care ieri nu am reuşit să o manifestăm pentru că un scop, un interes, un motiv, 
ne-au stat în cale. 

Împreună cu Mercur şi cu Uranus, Luna va împlini o piramidă de foc, semn al 
deschiderilor spectaculoase, al recuperării timpului pierdut, al revigorării, al întoarcerii la 
o formă de manifestare pe care ieri nu o vedeam posibilă. Asta înseamnă că se poate 
deschide un nou tip de dialog, că se achiziţionează un produs, că se fac alegeri înţelepte şi 
prin acestea, deschiderile sociale vor fi puternice şi eficiente. 

Ajunsă în Leu, Luna va încălzi atmosfera şi chiar dacă îşi va teatraliza puţin 
sentimentele, pentru că se află în sextil cu Lilith, pe fondul dinamic susţinut de celelalte 
unghiuri, acestea vor părea drept mofturi de moment, ticuri, pe seama cărora se distrează 
toată lumea şi care, în realitate, nu deranjează. Dacă în sfera socială acestea pot duce la 
gesturi făcute cu mare fală, poate chiar la o formă de îngâmfare, în intimitate căldura care 
ne vine din zodia Leu se va constitui ca un liant în stabilizarea relaţiilor, în a echilibra un 
neajuns, în a calma spiritele încinse în zilele anterioare prin dezvoltarea unor curiozităţi 
nepotrivite. 

În a doua parte a zilei Luna şi Venus vor împlini un sextil, aducând în centrul 
atenţiei o acută nevoie de intimitate. Va fi însă complicat de redus întreaga exprimare 
leonină a Lunii la cadrul intim dacă în casă nu există o scenă, dacă nu vom avea un 
auditoriu în faţa căruia să facem declaraţii categorice, pe un ton grav şi autoritar. Oricum 
ar fi, ceea ce ne vine acum dinspre această zodie va fi tonic şi ne va duce spre o formă de 
experimentare care ne poate elibera de inhibiţii, de constrângeri, ne va face mai curioşi în a 
spune ceea ce aveam pe suflet de multe zile. Această exprimare, aceste idei vor însemna de 
fapt deschiderea unui nou capitolul în dimensiunea personală. Luna, prin tranzitul sau pe 
primul sector din Leu, împlineşte cu Venus, Pluton, Uranus şi Lilith o configuraţie numită 
Vapor cu pânze care va pune accentul pe armonia relaţiilor, pe maniera directă prin care 
sunt invocate calităţile şi talentele fiecăruia într-o relaţie, prin abilitatea cu care sunt 
evitate crizele de personalitate şi, prin asta, să fie depăşite momentele de frustrare. Din 
ziua de ieri ne-au venit o serie de frustrări pe care, în prima parte a zilei de azi, am căutat 
să le ascundem, să le ignorăm, să le tratăm cu indiferenţă de vreme ce căldura contactului 
vine să le înlocuiască. Acum, spre seară, când Luna şi Venus împlinesc sextilul lor şi ne 
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simţim liberi să ne exprimăm, să ne spunem doleanţele vom descoperi că frustrările nu s-
au topit, nu s-au dizolvat în energia zilei, ci sunt la fel de vii ca ieri. 

Cei care sunt maturi şi care ştiu să privească viaţa în simplitatea ei, care spun 
lucrurilor pe nume şi nu caută să se ascundă în spatele unor zâmbete largi, vor privi 
aceasta ca pe o simplă oportunitate în a ieşi dintr-un ritm negativ, în a tempera puţin 
spiritele, a parfuma încăperea cu puţin mister, însă nu unul foarte adânc, ci unul care să 
incite la joacă, la echilibru, la deschidere. 

Prin urmare, 6 noiembrie vine cu o invitaţie la sinceritate. După cum ştim este de 
aşteptat că mulţi, în prima fază, să fie sinceri cu ei înşişi şi să se aştepte ca în raport cu 
ceilalţi să pice testul de sinceritate. Dacă, fiind conştienţi de ei înşişi, consideră că este 
foarte greu să se deschidă sufleteşte, deja primul pas l-au făcut. Îşi vor coborî pretenţiile pe 
care le au de la ei înşişi şi vor căuta să obţină de la cei din jur o anume înţelegere. Acesta 
este mijlocul prin care se ajunge la zona neutră şi prin care oamenii ajung să-şi atingă unii 
altora sufletele pentru a se ajuta, susţine, pentru a fi mai aproape de valoarea reală a 
informaţiilor pe care o vehiculează. Azi prin împărtăşirea informaţiei descoperim că 
aceasta nu ne aparţine ori că adevărul pe care-l reprezintă este de fapt umbra unui suflet 
aflat în mişcare. Doar acea persoană va şti calitatea mişcării sale şi doar ea ne poate valida 
impresiile pe care le aveam despre mişcarea sa, în speţă despre informaţiile pe care 
magnetismul astral ni le duce acum spre împărtăşire. 

Căldura contactului se va baza azi pe nevoia de a valida informaţii, de a şti ce este 
corect din ceea ce știm, din ceea ce percepem, din ceea ce alegem să ne punem la baza 
caracterului. Cei care vor dori să se hănească cu adevăruri obiective se vor adânci azi în 
evenimente ample, complicate, care îi vor duce chiar la mare depărtare de locul unde se 
aflau în dimineaţa acestei zile, atunci când au luat contact cu acest tip de magnetism. 

Şi pentru că de la noapte, Mercur, pentru trei săptămâni, va intra în mers retrograd, 
să acordăm acestei zile puterea şi importanţa pe care o are, să respectăm adevărul, chiar 
dacă doare, chiar dacă este neplăcut, chiar dacă vom avea clar senzaţia că adevărul este 
duşmanul nr.1 al acestei zile şi că lucrurile dacă sunt nuanţate au mai multe şanse de 
supravieţuire. “E menirea-mi adevărul, numa-n inima-mi să-l caut” (M. Eminescu) 

 
Miercuri, 7 noiembrie 

Miercuri  7-11-2012  1:03 Mercury [Sag] S/R 
Miercuri  7-11-2012  1:45    Luna(Leo) Sex [Gem] Jupiter 
Miercuri  7-11-2012  2:35     Sun (Sco) Squ (Leo) Luna(Half Moon) 
Miercuri  7-11-2012  4:24    Luna(Leo) Tri (Sag) Juno 
Miercuri  7-11-2012 17:26    Luna(Leo) Tri (Sag) Mars 

 
Intrarea lui Mercur în mers retrograd ne aduce timp de 20 de zile o coborâre a 

nivelului de comunicare, o întoarcere la formulele mai vechi, la colaborîri mai vechi, la 
accentele trecute în aşa fel încât ele să devină mai puternice cu cât ne apropiem mai mult 
de 27 noiembrie, ziua când Mercur va reveni la mersul direct. 

Aşa cum probabil nu ne aşteptam, ziua de 7 noiembrie va fi o zi de trădare. Luna va 
face sextil cu Jupiter retrograd, guvernatorul Săgetătorului, iar Săgetătorul îl va avea în 
curtea sa pe Mercur care a decis să renunţe la tot pentru că viaţa din trecut era mult mai 
bună, mult mai hrănitoare şi mai educativă, adică să intre în mersul retrograd. Totuși, din 
aceste două relaţii semnul trădării nu se poate desprinde, ci doar prin aportul Soarelui și al 
Lunii, pentru că acum luminariile se întâlnesc în Ultimul pătrar, deci îndemnul Soarelui 
spre Lună este să-şi corecteze comportamentul spre a se ascunde, a se ocultă, spre a 
dezvolta ambiţii puternice, pentru a vedea în cei din jur, nu prieteni, apropiaţi, oameni cu 
care să dezvolte un schimb armonios, ci concurenţi care tind spre acelaşi titlu. În Leu, 
vibraţia Lunii înclină spre un gen de imaturitate, în care dacă prima idee este clară, 
celelalte din rând sunt obligatoriu asemenea ei. Pe baza acestui raţionament, azi ajungem 
să vedem probleme peste tot, să conştientizăm că pământul ne fuge de sub picioare şi că a 
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ridica nivelul de înţelegere înseamnă a face un efort supraomenesc fără a avea parte nici de 
susţinere şi nici de recompensă după. Este lesne de observat că în faţa acestui mecanism 
rezistă cei care sunt complet detaşaţi de orice formă de recompensă, care s-au educat să nu 
aştepte nimic de la oameni, care sunt maturi şi puternici atunci când trebuie să verifice 
fiecare informaţie. 

Astfel, întoarcerea din drum a lui Mercur va avea accente compulsive pentru că ne 
va aduce ceva din vibraţiile săptămânii anterioare, ceva care să ne convingă că 
senzualitatea ne poate face fericiţi şi trişti fără motiv şi este suficient să atingem acest 
stadiu pentru a ne detaşa de cei din jur, pentru a fi deasupra lor prin bucurie sau frustrare. 
Când ceva se va interpune în această desfăşurare de forţe, când gândurile ne vor fi răvăşite, 
când vom fi contrazişi, refuzaţi sau amânaţi, calitatea emoţiilor va trece printr-o formă 
complexă de raportare studiindu-şi întâi interlocutorul şi identificându-i acestuia 
semnalmentele care îl vor transformă într-un infractor, într-un hoţ de idei, într-un vampir 
emoţional, într-un personaj care se distrează pe seama slăbiciunii celorlalţi. Cu cât ne 
apropiem de seară cu atât mai mult ne vom lăsa pradă acestor sentimente şi cu atât mai 
mult vom fi tentaţi să ne dezicem de un proiect, o persoană sau un grup pe baza unor 
concluzii eronate, superficiale. Trigonul Lunii cu Marte va sta pavăză în a doua parte a zilei 
şi ne va furniza suficient de multă energie pentru a fi siguri pe prostiile pe care le spunem, 
pentru a refuza să ascultăm şi părerile celorlalţi, pentru a nu regreta nimic din ceea ce 
stricăm. 

Cei care sunt puternici şi, în general, se ţin cu firea în faţa unor asemenea descinderi 
astrale, vor avea impresia că parcurg o zi în care fug din faţa unui pericol. Acest pericol 
poate fi întruchipat de prieteni, asociaţi, oameni cu care până acum aveau un schimb bun. 
Mercur, intrat în mers retrograd la gradul 4 Săgetător, va refuza confruntarea cu ispita şi 
atunci, în spectrul său cel mai bun, nu mai separă elementul negativ, de care doreşte să se 
protejeze, de gazda sa, atribuind-o omului, situaţiei, grupului. 

Prin urmare, 7 noiembrie ne va pune în situaţii penibile în care să nu putem 
discerne suficient de bine, să ucidem mesagerul care aduce vestea proastă şi să nu avem 
nicio remuşcare în sensul acesta. Aceasta va fi motivată de sentimentul că suntem trădaţi 
de prieteni, asociaţi, că lucrurile nu merg în direcţia în care am dorit şi că soluţia de 
compromis este la fel de dureroasă că una categorică.  

Azi Mercur intră în mers retrograd pentru 20 de zile şi asta înseamnă că în acest 
interval mintea va rătăci în înţelesuri fără direcţie, memoria va funcţiona selectiv şi ceea ce 
vom încerca să construim va purta amprenta dorinţelor vechi, a planurilor construite până 
în acest moment, a conţinuturilor cu care vom căuta să ne umplem zilele şi să ne călim 
sufletele. 

Dacă a considera că un prieten sau un asociat te-a trădat este dureros, nu se poate 
spune acelaşi lucru despre instituţiile sociale, despre ceea ce se construieşte pe zona 
publică. Mulţi vor fi indiferenţi faţă de neîndeplinirea unor deziderate, de retragerea 
susţinerii, până în 15 noiembrie ideologice, apoi, după trecerea lui Mercur în Scorpion prin 
retrogradare, şi a celei financiare ori administrative. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a urmări azi să facem ceea ce ni se va 
părea cel mai greu şi imposibil: emanciparea. Cu toţii ştim că emanciparea are o 
componentă socială evidentă. Fie că ea este folosită ca mijloc, ca pârghie pentru susţinerea 
transformării sau că oferă instrumentele necesare pentru a face acest salt, abordarea ei azi 
ne convinge să renunţăm la dizarmonii, la teama de şantaj, trădare şi să ne implicăm într-
un demers constructiv. Orice rezultat, fie el cât de mic, înseamnă o mare realizare pentru 
că oferă indiciul clar că nu am decăzut. 
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Joi, 8 noiembrie 
Joi  8-11-2012  0:03    Luna(Leo) Squ [Sco] Node 
Joi  8-11-2012  6:34    Luna(Leo) --> Virgo 
Joi  8-11-2012  7:14    Luna(Vir) Opp [Pis] Neptune 
Joi  8-11-2012 13:56    Luna(Vir) Sex (Sco) Saturn 
Joi  8-11-2012 14:05    Luna(Vir) Squ [Sag] Mercury 
Joi  8-11-2012 15:41    Luna(Vir) Opp [Pis] Chiron 
Joi  8-11-2012 18:10    Luna(Vir) Squ (Gem) Lilith 
Joi  8-11-2012 20:25    Luna(Vir) Tri (Cap) Pluto 

 
Chiar la câteva minute de la trecerea în spaţiul zilei de azi, Luna şi Axa Dragonului 

se vor poziţiona în unghi de 90 de grade ceea ce va aduce nopţii o formă stranie de 
împotrivire, de refuz, de desprindere de un ritm al vieţii. Judecând după faptul că ziua de 
ieri a fost puţin cam dificilă, desprinderea ne duce spre o zonă benefică, una încărcată de 
confort şi linişte, însă doar în ceea ce privesc problemele de ieri. Ziua de 8 noiembrie este o 
zi de germinaţie. Azi seminţele îşi încep procesul de pregătire urmând ca în viitor să dea 
naştere unei vieţi puternice, aprige, intense, una care să împlinească pe ascuns dorinţe pe 
care acum nu le conştientizam pe deplin. 

Întoarcerea lui Mercur din drum ne duce pe un traseu complicat. Unii se vor simţi 
dintr-odată atraşi de monumentele istorice, de episoade pe care istoria unui loc o deţine. 
Ideea de călătorie ne va incita mult azi pentru că ea ne va înlocui teama de spaţii închise, 
de puţin, de sărăcie, de grijă, de calcul suplimentar, de munca istovitoare. Deplasarea, va 
avea prin retrogradarea lui Mercur şi, implicit careul lui cu Luna care trece prin Fecioară 
(domiciliul lui Mercur), un ritm nou, unul care se vrea lin şi motivat, dar care nu reprezintă 
finalitatea sau împlinirea unui deziderat, ci  doar o simplă căutare. 

Fecioara aduce prin Lună calcul şi ponderaţie, o exprimare selectată cu severitate şi 
aparenţa unei timidităţii dusă aproape de fragilitate. În această zi, când Luna se va afla 
întreaga zi în relaţii bune cu maleficii şi Saturn şi Pluton, dar negativă cu Mercur şi Chiron, 
judecata poate suferi transformări interesante. Cadrul social, spaţiile deschise, ideile 
ample, curentele muzicale, literare, artistice, tot ceea ce a trecut testul timpului care se 
susţine prin propriile valori constituie o hrană consistentă pentru aspiraţiile acestei zile. 
Cei care sunt obişnuiţi să caute şi să depună efort pentru fiecare lucru mărunt pe care îl 
adjudecă, cei care se pot sustrage senzualităţii, care urmăresc să-şi justifice realizările 
sociale prin reguli, titluri, recunoaşteri vor căuta să se depărteze de ceea ce este redus ca 
dimensiune sau desfăşurare şi să îmbrăţişeze proiectele ample, în speranţa că de acolo le 
vor veni mult mai multe beneficii. 

Careul în T pe care Luna îl va împlini azi cu Mercur planetă focar va reuşi să aducă 
suficient de multă forţă evenimentelor, dar să nu reuşească încă să se detaşeze complet de 
sentimentul că suntem înşelaţi de cei în care am avut încredere, că nu amploarea 
evenimentelor este de vină pentru eşecurile anterioare, ci modul cum ne-am ales partenerii 
de lucru. Mulţi se vor pripi azi şi se vor pronunţa în privinţa multora dintre evenimentele 
anului, vor trage concluzii superficiale, se vor comporta ca un personaj laş care spune 
prostia şi apoi fuge sau se ascunde după o cortină să nu-l vadă nimeni. Azi nu vom căuta 
cortina, însă mulţi se vor ascunde în spatele proiectelor, la umbra ideilor solide şi vor 
invoca consistenţa acestora atunci când trebuie să-şi justifice atitudinea, reticenţa, refuzul, 
rezerva ori agresivitatea. 

Spre seară, când Luna va împlini trigonul cu Pluton lucrurile vor fi mai clare, şi ne 
vom apropia cu mai multă înţelegere de ceea ce nu am înţeles de-a lungul zilei, 
considerând că a ne proteja de duşmani invizibili, a ne pregăti pentru ceea ce este mai rău, 
nu justifică reacţia, ci ne descoperă laşitatea, instabilitatea, superficialitatea ori lăcomia. 
Din fericire, acest trigon înseamnă o mediere eficientă a neînţelegerilor şi reacţiilor 
negative din timpul zilei printr-un factor social. Această mediere pare să fie reprezentată 
de o decizie mult aşteptată sau o altă formă de răspuns la un demers public. 
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Prin ceea ce se întâmplă în seara acestei zile oamenii devin mai siguri pe ei, se vor 
apropia mai mult de starea de confort şi o parte din ideile greşite care au stat la baza 
deciziilor se volatilizează şi reuşesc să-şi urmărească mai bine şi mai eficient scopurile. 

Prin urmare, dinamica acestei zile ne introduce într-o formă de eficienţă la care 
nu am avut până acum acces într-un timp atât de scurt. În timpul zile suntem lăsaţi să ne 
facem de cap, ca şi cum ar fi un test al eficienţei, al înţelegerilor aplicate proceselor sociale, 
al tipului de selecţie pe care trebuie să-l abordăm. Evenimentele sociale se construiesc azi 
ca şi cum suntem puşi în faţa unor uşi identice şi în funcţie de calitatea cunoştinţelor să 
reuşim să le diferenţiem prin elemente de detaliu, prin semne puse de constructor în zone 
speciale în aşa fel încât cel care le descoperă că probeze prin asta acele elemente 
psihocomportamentale ce vor rezona cel mai bine cu ceea ce se află înăuntru. Acest vis 
frumos al libertăţii de alegere se va finaliza spre seară când ne vom întoarce la experienţe, 
la cunoştinţe mai vechi, la modul cum am fost obişnuiţi să vedem lucruri şi, mai ales, să 
gestionăm un conflict. Probabil că în faţa acestei reveniri unii vor fi copleşiţi de tristeţe, 
însă este important să înţeleagă că prin asta vor observa cât de clar se leagă de trecut, de 
visurile absurde, de speranţele care le mănâncă din putere şi care le creează deprinderi 
proaste. Tristeţea, dacă ne cuprinde, nu va indica decât că, fără să ne dăm seamă, o 
foloseam ca etalon în gestionarea relaţiilor. Acum oamenii nu se mai raportează la această, 
ci doar iau cunoştinţă de ea, urmând ca mâine, când Venus va gestiona opoziţia Jupiter-
Junon, să ne simţim mult mai bine, mai liberi, să ne aflăm în faţa unor soluţii reale. 

Recomandarea este aceea de a nu ne risipi în proiecte prea multe şi prea ample, de a 
lucra cu moderaţie la desfăşurarea dorinţelor în a implica mai mulţi oameni, a-i solicita, 
pentru că spre seară primim doar răspunsuri, nu şi validarea noilor legături. Acestea vor 
avea nevoie de alte conjuncturi, de alte explicaţii, de etape suplimentare în care calitatea 
morală, educaţia, bunul simţ şi cunoştinţele acumulate până acum vor conta mai mult 
decât şansă de a întâlni omul potrivit la locul potrivit. 

 
 

Vineri, 9 noiembrie 
Vineri  9-11-2012  8:22    Luna(Vir) Squ [Gem] Jupiter 
Vineri  9-11-2012  9:25   Venus (Lib) Tri [Gem] Jupiter 
Vineri  9-11-2012 12:39    Luna(Vir) Squ (Sag) Juno 
Vineri  9-11-2012 13:57     Sun (Sco) Sex (Vir) Moon 

 
Venus şi Jupiter se întâlnesc azi într-un trigon, iar Luna va împlini careul sau cu 

Jupiter şi implicit cu Junon, reuşind să construiască împreună cu aceştia un careu în T pe 
semne mutabile. Aspiraţia este elementul care ne va motiva în toate tipurile de acţiuni spre 
care ne vom simţit atraşi în această zi. Această aspiraţie ne va motiva să pornim pe un 
drum complicat, aspru, dinamic şi care ne va conduce spre rezultate spectaculoase. Cei 
care au mizat pe rezultate ample în ziua anterioară, care au lucrat intens căutând să câştige 
cât se poate de mult din conjuncturile pe care le-au provocat, din inerţie, se vor aştepta ca 
şi această zi norocul să nu-i ocolească. Este indicat să caute cumva să urmărească 
evenimentele din altă perspectivă, prin altă cromatică şi cu alte implicaţii. Poate ar fi cazul 
să consulte alţi autori, să apeleze la un alt specialist, din alt domeniu, pentru a mai avea o 
părere ori poate este oportun să se gândească la o mai severă implicare personală. Pentru 
toate acestea există şi timp, şi determinare, şi forţă, şi energie, şi motivaţie. Ceea ce ne 
poate încurca aceste demersuri este chiar aspiraţia şi, evident, baza pe care ne vom situa 
acţiunile. Cei care nu dispun de o educaţie solidă sau care ieri nu au fost corecţi, care nu au 
dorit să intervine cu prea mult aport personal ajung acum să-şi scufunde întreaga aspiraţie 
în vase din ce în ce mai mici şi, la final, cu un artificiu ştrengăresc să-şi pună rezultatele 
finale lângă ale altora, dar în spatele unei lupte pentru a le ridica pe aceasta la 
dimensiunile celorlalte. 
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Când Jupiter şi Venus sunt în trigon se realizează o desfăşurare optimistă de forţe, o 
ridicare a posibilităţilor de exprimare, de expresie, o armonizare între emoţie şi aspiraţie ce 
are ca rezultat consumarea multor evenimente fericite, stabile, înălţătoare. Nu trebuie însă 
să pierdem din vedere că Jupiter este acum retrograd şi orice tip de motivaţie pare să ne 
ducă spre trecut, spre ceva ce nu am obţinut la timpul potrivit, spre un titlu pe care nu l-am 
meritat pentru că nu am muncit suficient, pentru că nu am avut aportul personal adecvat 
momentului. Acum, folosindu-ne de ceea ce am reuşit să construim în ziua anterioară, de 
relaţiile la care am apelat, de sforile pe care le-am tras, observăm că păpuşa se mişca 
agreabil şi că atrage atenţia auditoriului sau chiar îl încântă. 

Calitatea trecutului va da şi calitatea evenimentelor de acum, însă nu trecutul în 
ansamblul său, ci acela în care au fost implicate sentimentele, în care am fost tentaţi să ne 
punem în valoare un talent, o abilitate, cunoştinţele şi când am făcut același lucru ca acum, 
dar în modul cel mai agreabil şi corect posibil. Acum, experienţa trecutului ne protejează 
de eşecuri dacă nu implicăm prea mult raţiunea în acest joc, dacă nu ne bazăm exclusiv pe 
logică şi dacă ne mai lăsăm şi în voia intuiţiei ori a inspiraţiei. 

Dacă aspiraţiile merg spre a repara o greşeală şi, prin asta, urmărim ca raporturile 
socioprofesionale să ne ofere o recunoaştere a greşelii şi, evident, compensarea neajunsului 
prin acordarea unui privilegiu, concret printr-un titlu, sau numai verbal, ca impresie, 
atunci raporturile dintre oameni tind să reproducă un şablon. Implicarea lui Mercur în 
configuraţia numită Nicovala, alături de Pluton, Neptun şi Uranus ne supradimensionează 
ideile şi dorinţa de a ne cere iertare, de a repara o greşeală încât unii vor reuşi să facă din 
această un spectacol de zile mari. Când ai de toate şi aspiraţiile sunt nişte sperietori de paie 
aruncate prin câmp, orice formă de apreciere socială pare să aducă maximum de fericire la 
care se speră. Aşa se va întâmpla cu multe personaje care rătăcesc prin lume căutând să-i 
convingă pe toţi că sunt aşa cum au văzut ei la tv, la circ sau în piaţă. Venus şi Jupiter, ca 
principali benefici ai zodiacului, îi vor ajuta şi pe celebrele personaje, dacă acestea le sunt 
aspiraţiile, însă calitatea lor principală nu stă în a încuraja superficalitatea sau indolenţa, ci 
este aceea de a pregăti noţiunile, definiţiile, înţelegerile existenţiale pentru etapele care vor 
veni, pentru luna decembrie a anului 2012. 

Prin urmare, ziua de vineri ne vă aduce în faţa unei realizări pe care o vom 
adjudeca aşa cum am construit-o în ultimele săptămâni. Cei care sunt centraţi pe impresii 
sociale şi joc de glezne pe la diferite posturi tv, prin pieţe sau care caută doar poziţiile de 
frunte, locul cel mai înalt dintr-o curte, aşa cum preferă cocoşul, vor avea o zi de strălucire 
care le va încânta simţurile şi le va orbi orice urmă de înţelege superioară, oricât de mică şi 
nesemnificativă ar fi. Confundând realizările cu adâncimea lucrurilor, ei se vor erija în 
lideri de opinie şi vor căuta să supervizeze procesele care îi vizează direct, doar pentru că 
pot şi că, având puterea şi uzând de ea, cei cărora li se adresează nu doresc sau nu pot să 
riposteze. Pentru că Jupiter este retrograd orice formă de călătorie în trecut poate fi 
periculoasă pentru cei care nu-şi cunosc limitele, care se sustrag bunului simţ, care 
urmăresc să se folosească de orice mijloc, oricât de neînsemnat ar părea pentru a se ridica 
deasupra mulţimii şi a-şi etala ideile sau principiile. 

Cei maturi care privesc viaţa cu un evident simţ al răspunderii se vor întoarce în 
trecut pentru a retrăi momente pierdute, pentru a cădea la pace cu trecutul, cu personajele 
care le-au populat şi pentru a fi siguri că vor construi ceva care nu va mai răni şi nici nu va 
submina autoritatea cuiva. Acestea sunt personajele care pot sublima o problemă într-un 
eveniment fericit şi ei sunt cei de a căror victorii se vor bucura şi ceilalţi. 

Tocmai de aceea recomandare este aceea de a ne preocupa azi întâi de latura 
emoţională şi mai puţin de raţiune, logică, argument. Ceea ce vine din minte poate fi atât 
de compromiţător încât să meargă pe ideea “dă-i unui om funcţie pentru a-l vedea ce fel 
este”. 
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Sâmbătă, 10 noiembrie 
Sambata 10-11-2012  2:26    Luna(Vir) Squ (Sag) Mars 
Sambata 10-11-2012  5:19    Luna(Vir) Sex [Sco] Node 
Sambata 10-11-2012 11:34    Luna(Vir) --> Libra 
Sambata 10-11-2012 17:06    Luna(Lib) Sex [Sag] Mercury 
Sambata 10-11-2012 20:08    Luna(Lib) Opp [Ari] Uranus 
Sambata 10-11-2012 22:46    Luna(Lib) Tri (Gem) Lilith 

 
Pe ultimul segment din Fecioară, Luna va împlini un careu cu Marte şi un sextil cu 

Capul Dragonului, reuşind să medieze tendinţa Nodurilor şi să ne aducă un sentiment de 
împlinire, chiar dacă nu şi de satisfacţie. A media tendinţa Nodurilor, înseamnă au lua 
parte la desfăşurarea de mari forţe sociale, la împlinirea unor evenimente de mare 
însemnătate personală, care vor pune în valoare personalitatea şi caracterul până al finalul 
lunii. Ceea ce se consumă acum ni se va înfăţişa ca o perioadă de analiză a ceea ce a venit 
spre noi de joi încoace, ceea ce am ridicat, ceea ce am construit, împlinit şi stabilizat în aşa 
fel încât să reuşim să extragem din acestea o însemnătate. Acesta este principalul rost al 
medierii pe care o realizează Luna la Nodurile sale şi această valoare va fi cea care ne va 
impregna. Unele persoane vor lua în uşor atmosfera din această dimineaţă pentru că, fiind 
mai pragmatice de fel, se mulţumesc să vadă doar strălucirea obiectelor adjudecate ieri nu 
şi calitatea folosiţii lor în viitor. 

Marte, prin careul pe care îl face cu Luna, ne va pune în dificultate sentimentul de 
deschidere şi împărtăşire. Să nu fim surprinşi dacă ne vom dovedi puţin mai egoişti, mai 
refractari la a împărţi avuţia personală, un element intim, o achiziţie sau pur şi simplu o 
idee ori o impresie cu cineva din anturaj. Acest unghi este împotriva modificărilor în bine 
al unui statut şi la baza acestui neajuns stă sentimentul care în subtil blochează 
desfăşurarea unui demers. La vedere se va veni cu explicaţii gen “Nu-mi mai place de 
el/ea”, “Îmi este antipatic/antipatică”, “Nu ştiu, are ceva respingător, ceva nedefinit”. 

Trecând în Balanţă, Luna ne convinge că lucrurile trebuie să fie luate mai în uşor şi 
ideile pot fi deplasate într-o zonă a înţelegerilor superioare. Condiţia pe care trebuie să o 
îndeplinim este aceea de a ne îndrepta atenţia spre sentimente frumoase şi benefice, spre 
ceea ce ne-a adus un succes prin contact uman, prin evitare oricărei confruntări dacă 
argumentul nu este solid şi dacă nu s-a încercat iniţial aplanarea oricărui conflict. Sextilul 
pe care Luna îl împlineşte cu Mercur imediat ce a intrat în Balanţă înseamnă apelul la un 
episod care s-a consumat în săptămâna anterioară. Astfel, o întâmplare banală care ne 
îndeamnă să o reeditatăm, în ideea de a adjudeca un avantaj, un câştig, de a ne ridica 
deasupra celorlalţi prin mesaj sau de a pune în dificultate o persoană din anturaj, ne va 
duce spre o serie de evenimente în cascadă pe care nu vom reuşi să le controlăm deoarece 
au tendinţa de a se desfăşura așa cum am dictat: după modelul unui eveniment din trecut. 

Astfel încercând să ne câştigăm din nou un loc privilegiat sau să ne separăm de o 
problemă, ajungem să ne complicăm, să ne facem duşmani gratuit sau, într-un caz mai 
fericit, să lansăm în jur mesaje false referitoare la o anume dorinţă ce nu poate fi ţinută în 
frâu sau despre o anume formă de lăcomie pe care am avea-o. 

Prin urmare, 10 noiembrie ne îndeamnă să ne deschidem spre o formă de 
acceptare cu care ne obişnuim mai greu. Pentru că apelul la trecut constituie elementul cel 
mai dificil, ceea ce vom fi tentaţi să ne extragem de acolo va veni în prezent cu tot cu 
amprenta evenimentelor de acolo, reuşind să tulbure atât conştiinţa persoanei în cauză, cât 
şi calitatea evenimentelor de acum. Faptul că lansăm în jur mesaje greşite constituie partea 
cea mai bună şi cea mai lipsită de pericol a zilei. Ceea ce va fi dificil va veni însă cu deciziile 
pe care vom fi tentaţi să le luăm pentru că acestea se vor susţine pe o formă dezordonată de 
încredere, pe ceea ce se înţelege prin beţia puterii, prin orgoliul de a considera că 
realizările pe care le-am adjudecat de joi încoace sunt esenţiale şi trebuie să le protejăm cu 
orice preţ. 
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Este important să ştim că retrogradarea lui Mercur inversează puţin valorile şi 
multe dintre cele pe care le vedem negative, rele, agresive, iniţial nu au fost aşa însă prin 
puterea gândului, printr-o mobilizare a energiei în direcţia aceasta, mai ales azi când, chiar 
de dimineaţă, Marte, prin careul cu Luna, ne-a restricţionat accesul la mulţumire şi 
satisfacţie, toate se îndreaptă spre greşeală, spre o judecare greşită aplicată prezentului. 
Teama de viitor precum şi ipostaza în care acesta să se arate mai complicat şi mai dificil 
decât au fost evenimentele pe care ni le amintim acum face din această zi una de efort, 
oboseală, nervi, tristeţe. 

Recomandarea este aceea de a ne gândi, înainte de a trage orice concluzie, că poate 
observaţia personală este prea mult încărcată de subiectivitate şi a apăsa piciorul pe 
acceleraţie când nu totul este clar, precis şi complet înseamnă a ne adânci prin voinţa 
proprie în decizii eronate. Problema se va pune nu neapărat în schimbul de emoţii sau 
impresii, cât în hotărârile importante ale acestei zile. Ceva ne îndeamnă să nu fim corecţi şi 
nici echilibraţi şi va fi greu să udăm floarea sensibilă a dreptăţii şi echilibrului, când 
vânturile schimbării bat din toate părţile. 

 
Duminică, 11 noiembrie 

Duminica 11-11-2012  0:32    Luna(Lib) Squ (Cap) Pluto 
Duminica 11-11-2012  9:52 Neptune (Pis) S/D 
Duminica 11-11-2012 11:12    Luna(Lib) Tri [Gem] Jupiter 
Duminica 11-11-2012 16:12    Luna(Lib) Con (Lib) Venus 
Duminica 11-11-2012 16:49    Luna(Lib) Sex (Sag) Juno 

 
Ultima zi a săptămânii ne aduce revenirea lui Neptun la mersul direct. În Peşti, 

Neptun ne aduce nevoia de a ne regăsi liniştea şi înţelegerea pentru care am venit în 
această lume şi de a privi constrângerile ca pe un mijloc care nu ne leagă de glie, ci, într-o 
încordare intensă, ne aruncă până în înaltul cerului de unde să vedem peste nori, peste 
ceaţă, câmpurile întinse cu holde bogate şi oameni minunaţi. Ultima zi a săptămânii este şi 
prima zi în care vom dori ca multe dintre conjuncturile vieţii să revină la normal, să ne 
întoarcem la bucuriile copilăriei, la frumuseţea primei iubiri ori la nostalgia primilor ani de 
şcoală. Cu sau fără voia noastră, după o încordare pe mai multe planuri, se revine la un 
mers direct, la o formă senină de gândire, la un îndemn puternic spre a ne elibera de 
nemulţumire. Asta înseamnă pentru mulţi că s-a învăţat ceva din ceea ce s-a întâmplat din 
iunie până acum. În vară, când Neptun a intrat în mersul său retrograd aspiraţiile şi 
dorinţele nu se amestecau. Totul era privit printr-o confuzie absolută, iar disperarea, 
nesiguranţa ori intransigenţa, aşa cum erau citite ele din evenimente, păreau că vor 
coordona viitorul. Acum, când toate aceste vremuri au apus, vom avea înţelepciunea sau 
măcar inteligenţa necesară să înţelegem că o parte dintre acestea au fost înşelătoare, că 
realitatea lor constă în intensitatea cu care ne-am îndreptat spre valurile pe care le 
reprezentau, nu în structura evenimentului în sine. 

Cine va putea să înţeleagă că adâncimea evenimentelor, calitatea lor, intransigenţa 
unor forţe sociale au putut fi stinse atât de neobişnuit aşa cum citim din evenimentele 
trecutului, va reuşi să-şi poată citi singur paşii pe care urmează să meargă. Ceea ce este nou 
ţine de gândire, inteligenţă, puterea de a selecta evenimentele şi de a le plasa pe acestea 
într-o albie potrivită, de a ridica aspiraţia la nivelul unor aşteptări realiste, de a curma 
suferinţa şi dezamăgirea prin emoţie şi de a nu considera că această emoţie constituie cheia 
succesului de mâine. 

Nu doar careul pe care Luna îl împlineşte cu Pluton, ci şi trigonul pe care Luna şi 
Jupiter îl împlinesc ne vorbesc despre mari evenimente, cele care nu s-au consumat încă, 
cele care urmează să vină spre noi din 2013 încolo, când Jupiter, pe Rac, va fi puternic lezat 
de prezenţa Lunii negre şi când Pluton va rămâne constant în dezasamblarea lumii 
prezente pentru descoperirea principiului după care a fost construită, de identificarea 
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soluţiilor miraculoase prin care valorile circulante, banii, averea să fie utilizate într-un 
sistem nou doar pentru populaţie, nu și pentru grupurile elitiste. 

Revenirea lui Neptun la mersul direct ne duce pe toţi cu gândul spre lucrurile 
esenţiale. Nu ne vom opri privirea pe ceva esenţial, aşa cum nu ne vom stabiliza ideile pe 
direcţia în care aspiraţiile din această săptămână s-au îndreptat. Azi îndrăznim cu mintea 
mai sus, spre mai puternic, mai bun, mai corect şi încă nu ştim care vor fi concret 
episoadele pe care le vom parcurge. 

Spre seară, după ce Luna şi Junon şi-au consumat sextilul şi încet, încet se 
depărtează una de cealaltă lucrurile încep să se aşeze, ideile ne vor fi mai clare, nu la modul 
general, ci în acele direcţii spre care ne-am lăsat captaţi de-a lungul zilei. 

Prin urmare, sfârşitul săptămânii ne învăluie în înţelegeri speciale. Unele vor face 
un arc peste timp, se vor extinde spre viitor în acorduri cunoscute şi dacă de dimineaţă ele 
ne vor învălui într-un nimb, într-o aură misterioasă, cu cât ne apropiem de seară cu atât 
mai mult ne vom simţi mai în siguranţă cu ideile pe care le-am cultivat de-a lungul zilei. 

Ultima zi a săptămânii este o zi de speranţă. Multe îşi vor cere dreptul la viaţă, ne 
vor invada cu multiple înţelesuri şi cu perspective complicate ale episoadelor invocate, însă 
de-a lungul lui 2013 chiar şi acestea vor trece printr-o serie de transformări încât, la acele 
vremuri, dacă dorim să ne întoarcem în timp şi să ajungem cu mintea acum, vom considera 
că certitudinile de acum nu sunt decât nişte schiţe, creionări discrete ale celor care vor veni 
spre noi, în special în vara lui 2013. 

Pentru că mintea este cârmaciul acestei zile, iar ea nu este în cea mai bună formă 
(Mercur este încă retrograd), recomandare este aceea de a ne lăsa în voia intuiţiei, dar de a 
o urmări discret. Ceea ce vine spre noi azi are mai mult un titlu informativ. Universul nu ne 
păcăleşte, ci doar ne reaminteşte ca un om informat este un om puternic. 

 
 

Săptămâna 12 - 18 noiembrie 2012 

 
 

Săptămâna, 12-18 noiembrie conţine o lecţie de viaţă pe care puţini vor reuşi să o 
împărtăşească inteligibil, nu pentru că le-ar lipsi o informaţie, o trăsătură de caracter sau 
experienţa necesară, ci pentru că este atât de intimă şi de adâncă încât până şi cei mai 
siguri pe ei vor oscila în a alege cei mai potriviţi termeni sau în a le îmbrăca în sensuri 
cunoscute, în aşa fel încât mesajul să a-şi atingă ţinta. 

Debutul săptămânii va fi edificator în acest sens şi mulţi vor considera că acesta este 
ritmul pe care întreaga săptămâna îl va deţine. Nu, chiar din a doua zi a săptămânii 
lucrurile iau o altă direcţie şi consistenţa a ceea ce am dori să păstrăm de luni se schimbă, 
devine tragica, poate chiar subiect de dispută. Într-o confruntare mai mult mentală, bazată 
pe ceea ce vine din interior, calitatea lui “Eu” va fi confundată cu “Mie”, dezvoltând un 
ataşament care va comporta un crescendo straniu până la finalul săptămânii. 

Miercuri va fi Lună nouă şi mesajul ei este acela de a ne aduce la lumină durerile şi 
neputinţele noastre, de a învăţa cum să controlăm vocea, mintea, o stare de nervi, maşina, 
punându-ne în ipostaze socială din care în mod firesc se poate învăţa ceva. Va fi, însă, greu 
să ne legăm de un ţel, de un ideal în zilele de miercuri şi joi şi abia vineri, când Marte va fi 
pe ultimul grad al zodiei (anaretic) atunci vom căuta să recuperăm totul, să ne consumăm 
că o lumânare în idealuri care nu pot fi atinse într-o zi. Mulţi vor simula victoria şi dacă 
mai şi dispun de o vitalitate sporită vor reuşi să convingă auditoriul că sunt puternici şi 
drepţi, că deţin adevărul care trebuie urmat. Nu, adevărul lui Marte anaretic din Săgetător, 
cu Mercur retrograd în Scorpion, nu trebuie urmat, dar este important de luat la 
cunoştinţă care sunt aceste elemente, prin ce ne considerăm puternici, superiori celorlalţi, 
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care sunt elementele de orgoliu cu care ne stânjenim anturajul şi, mai ales, cum ajungem 
să dezvoltăm aceste atitudini faţă de sine. 

Trecerea lui Marte în Capricorn se întâmplă când Mercur şi Capul Dragonului sunt 
în conjuncţie şi nu oricum, ci atunci când şi Soarele se află încolo, pe gradul 25 din 
Scorpion. Acest moment este unul de o greutate aparte pentru că vine cu o solicitare după 
ce întreaga săptămână ne-am consumat pe nimicuri. Acum vine spre noi un element 
important şi este posibil ca mulţi să nu facă faţă, să nu se mai poată mobiliza, să uite să se 
trezească, să considere că sunt suficient de pregătiţi încât destinul le va oferi şi alte 
momente şi pot lipsi de la acesta. Pentru că Mercur este retrograd este puţin probabil ca 
ideile să fie corecte, ca mesajul, îndemnul, calea care ni se deschide la picioare este în mod 
sigur corect. 

Mulţi consideră că pot judeca destinul după întâmplările care le apar în faţă şi asta 
chiar în momentul în care acestea se consuma, neluând în calcul faptul că subiectivismul 
este cel hrănit şi nu viziunea de ansamblu. Astfel, finalul săptămânii va veni cu o 
deschidere specială în ceea ce privesc realizările personale, cele care ne aduc satisfacţie, 
încântare, cele care ne bucură sufletul şi care se pot desfăşura în paralel cu ideile, adică 
acelea care nu au nevoie de explicaţii, justificări demonstraţii. În momentul acesta, 
înţelegând, mulţi se vor simţi ruşinaţi de escapadele zilei de vineri, însă nu va fi nimeni în 
jur atât de liber încât să-i judece, fiecare va fi ocupat cu propriile satisfacţii. 

Aşadar, pentru că mesajul ei este unul apăsător şi în acelaşi timp înălţător, 
îndemnul/avertismentul aceste acela de a înţelege/accepta că viaţa are suişuri şi 
coborâşuri nu doar la nivelul anilor, ci şi la nivelul unei săptămâni. Urcuşurile şi 
coborâşurile acestei zile pot fi încărcate de tristeţe, dar refuzăm să înţelegem bucuriile 
acestei lumi, însă ne vor încânta cu bucurii adânci, dacă reuşim să vedem ce se află dincolo 
de interfaţă. 

 
Luni, 12 noiembrie 

Luni 12-11-2012  2:15   Venus (Lib) Sex (Sag) Juno 
Luni 12-11-2012  7:13    Luna(Lib) Sex (Sag) Mars 
Luni 12-11-2012 13:09    Luna(Lib) --> Scorpio 
Luni 12-11-2012 13:44    Luna(Sco) Tri (Pis) Neptune 
Luni 12-11-2012 20:28    Luna(Sco) Con (Sco) Saturn 
Luni 12-11-2012 21:10    Luna(Sco) Tri [Pis] Chiron 

 
Pe ultimul segment al zodiei Balanţă, Luna ne îndeamnă să fim concilianţi cu ceea 

ce ne-a supărat şi intimidate în săptămâna anterioară, să privim totul cu putere, înţelegere 
şi, mai ales, să căutăm să fim selectivi prin elemente pozitive de comportament, gândind 
corect despre oameni şi urmărindu-le doar calităţile. Venus şi Junon azi se întâlnesc într-
un sextil, la fel şi Luna cu Marte, ceea ce ne îndeamnă să ne fixăm atenţia pe raporturile 
personale, pe înţelegerile subtile, pe cât de uşor şi sincer putem mângâia pe cineva din jur 
cu vorba, cu privirea, cu fapta sau, la modul concret, cu o atingere, cu o îmbrăţişare. 
Împlinirea sextilului dintre Venus şi Junon, ne pune în faţa unei deschideri speciale, a unei 
ferestre pozitive în care să reuşim să înţelegem şi, ceea ce este şi mai important, să ne 
comportam în cunoştinţă de cauză. Miercuri, Mercur, prin retrogradarea sa, va intra în 
Scorpion şi visul se spulberă, atenţia se va îndrepta spre ceea ce ne poate conferi un avantaj 
direct, solid, concret. Până atunci, dar în în special acum, vom încerca ne vom asuma 
imagine ape care singuri ne-am atribuit-o sau pe care alţii ne-au creat-o. Astfel, azi putem 
deveni păpuşi fără sfori, cărţi în rafturi, sunete, flori sau chipuri lipite de pânze sau bucăţi 
de carton care aşteaptă admiraţia şi evalua privitorilor. Prin ceea ce se întâmplă azi se 
reuşeşte să se construiască o legătură specială între trăsăturile elegante ale Scorpionului şi 
dinamica aparte de care dă dovadă Mercur în Săgetător. Astfel, reuşim să mobilizăm cea ce 
ne este teamă să arătăm, ceea ce ascundem de mult timp şi este bun şi, nu doar atât, vom 
reuşi să atingem un vârf în exprimarea personală, iar rezultatul să fie unul cât se poate de 
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bun. Întâmplările, evenimentele, deşi ne duc spre marginea prăpastiei de această dată 
suntem legaţi de mijloc şi plutirea pe care o realizăm deasupra ei ni se va părea un joc 
interesant, unul încărcat de adrenalină care ne face să ţipăm, să ne exprimăm liber, să 
dansăm aşa cum ştim mai bine, dar să şi înţelegem ce reprezintă de fapt dansul în 
comportamentul uman. 

Aşa cum atunci când mai multe instrumente cântă este armonie, la fel, atunci când 
omul se lasă antrenat de multitudinea de sunete arata cât de prietenos este cu universul. 
Într-o mistică aparte, dansul reprezintă mijlocul prin care se arată cât de iubitori suntem 
faţă de viaţă. Mişcarea, pentru că ne mobilizează forme de energii pe care, în virtutea 
emoţiei, le combinăm, se exprimă la cote înalte acum şi barierele cad, limitele gândirii şi 
simţirii se extind şi oamenii se simt altfel, mai puternici, mai buni, mai calzi, mai deschişi. 
Mersul este un fel de dans, gesturile, de asemenea, privirea face şi ea parte din dansul 
cosmic, cel care intră în intimitatea fiinţelor din jur şi le mângâie cu gândurile, la plantează 
în adâncimile lor seminţe ale prieteniei. Şi toate acestea se manifestă prin mişcare, prin 
dans, prin apelul la o simbolistică organică, aceea care prin deplasare descrie certuri, 
triunghiuri, spirale, cea care ne pune în faţa unor mudre elegante sau teribile. 

Când muzica de aici se opreşte, dansul poate continua, dacă auzul îşi extrage 
puterea din alte planuri şi, în felul acesta, oamenii se adună într-o horă a gesturilor pe care 
le pun în mijloc sub denumirea de “mă simt bine”, “mă bucur”, “mă exprim liber” şi nu se 
tem că prezenţa altora le-ar putea opri muzica şi nici că i-ar opri din mişcare. 

Azi, prin dans, mişcare, prin exprimare fizică îi vedem pe ceilalţi cum nu i-am văzut 
până acum: timizi, îndrăzneţi, vulgari, puternici, talentaţi, graţioşi sau extrem de abili şi 
creativ cu mişcările. Nu vom reuşi să trecem însă dincolo de mişcare, gest, de informaţia pe 
care o conţin şi nici nu trebuie pentru că totul se bazează azi pe trăire, pe exprimare, pe a 
ne prinde într-o horă şi a înţelege că toţi cei care fac parte din câmpul vizual impact cu noi 
ceva, ne sunt identici printr-un element şi cu care dezvoltăm procese mai mult sau mai 
puţin evidente de rezonanţă. 

În a doua parte a zilei, Luna, prin trigonul cu Neptun, conjuncţia cu Saturn şi 
trigonul cu Chiron, dă sens acestei mişcări şi ne va face să ne bucurăm de viaţă, 
evenimente, de o întâmplare concretă şi să nu ne preocupăm dacă încântarea, succesul sau 
satisfacţia de acum are viitor sau nu. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii este o zi de acoperire, de forţă, de exprimare, 
o zi în care ne asumăm chipuri ale speranţelor pe care le avem şi ne bucurăm pentru că 
acestea se întâmplă. Multora acestea li se par abstracte, poate prea abstracte însă ei ignoră 
faptul că prin imaginaţie suntem în permanenţă alimentaţi de abstract şi că, în realitate, 
gândirea şi exprimarea în abstract constituie elementul care ne duce spre progres. Aşa s-a-
ntâmplat cu etapele istorice ale omenirii şi la fel se întâmplă şi cu indivizii de acum şi la fel 
se va întâmpla şi în continuare pentru că abstractul, în viziunea noastră, nu este decât 
chipul nostru reflectat într-o oglindă construită din energiile altei dimensiuni. Cei care 
doresc să aprofundeze acest mod de a percepe lumea se vor pierde în visuri, în aspiraţii 
arzătoare în pasiuni dezlănţuite cu o mare voinţă şi să nu se simtă deloc obosiţi, plictisiţi, 
să le placă mult să se se hrănească prin aceste imagini şi să nu simtă deloc dacă au sau nu 
perspectivă, dacă acestea vor supravieţui viitorului complicat, aşa cum planetele cu 
deplasare lentă îl indică. 

Azi dansăm printre stări, ne bucurăm cu ele, de dragul lor şi le vom exprima cât mai 
curat şi puternic vom putea. 

Ceea ce se întâmplă va fi în ochii noştri mai puţin important pentru că se va construi 
în absenţa unei judecăţi rigide şi mobilul bucuriei va fi mai puţin solid, în timp ce umbra 
lui ne va încânta teribil. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a acorda acestei zile maximum de 
atenţie pentru că ea vine cu o bogăţie nesperată pentru această perioadă: hrana sufletului. 

 
Marţi, 13 noiembrie 
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Marti 13-11-2012  1:33    Luna(Sco) Sex (Cap) Pluto 
 
Luna şi Pluton se întâlnesc azi într-un sextil. În afara acestuia, de-a lungul zilei nu 

va împlini niciun aspect important ceea ce ne va oferi prilejul să medităm la multe, la ceea 
ce ni se întâmplă, la ceea ce ni s-a-ntâmplat, să ne dedicăm studiului, să căutăm obiecte 
pierdute, persoane pe care nu le-am văzut de mult timp, să ne planificăm o ieşire în natură, 
o excursie, o plimbare sau să evadăm cu mintea spre zone aride, uscate, spre subiecte 
delicate care încă nu au reuşit să ne acapareze sfera gândurilor, pe care le-am ţinut ascunse 
în adâncimile fiinţei. 

Ceea ce va veni spre noi în această zi nu este însă simplu şi nici moderat. Suntem 
solicitaţi pe direcţii obositoare, chiar suprasolicitaţi şi, pentru că Luna se afla la jumătatea 
distanţei dintre Venus şi Junon, atitudinile noastre se vor modela în raport cu nevoia de 
iubire şi apreciere, de recunoaştere a muncii şi ridicare a nivelului. Deşi azi ne vom 
preocupa de ceea ce credem că este important, din partea societăţii ne vor veni alte 
invitaţii, alte forţe şi toate acestea ne vor bulversa, ne vor constrânge. Bulversaţi, vom 
considera că cineva ne urmăreşte, că suntem intimidaţi în mod intenţionat şi a ne lăsa în 
voia acestor senzaţii vom putea dezvolta o paranoia de toată frumuseţea. Cu Luna pe final 
de ciclu şi încercând să se pună bine cu Pluton, cel pe care îl va vizita abia sâmbătă, 17 
noiembrie, când, în plină noapte, va împlini cu acesta o conjuncţie, în acest final 
convingerile ultimilor două săptămâni se vor construi pe ideea utilităţii, al schimbului de 
valori, al evaluării şi testării puterii de rezistenţă sau pricepere.  

Ziua de 13 noiembrie nu este plină de evenimente, ci doar încărcată de câteva dintre 
ele, doar marcată de elemente cheie ale ciclului, amintiri care ne vin punctual în minte, sub 
chipul unor persoane dragi sau cu care am avut un conflict deschis, pe care nu am reuşit să 
le manevrăm în direcţia dorită sau de la care nu am reuşit să obţinem informaţiile pe care 
le-am dorit. În capul unor acestea sunt încercări ale vieţii, fără să înţelegea că de fapt ele 
sunt amintiri, interpretări care nu se aplică persoanelor pe care le vedem sau pe care le 
vizualizam într-un for interior. 

Prin urmare, 13 noiembrie ne îndeamnă să ne luptăm cu inamici invizibili, cu 
personaje care nu reuşesc să ne smulgă din locul în care suntem sau pe care nu putem să le 
modelăm după cum am dori. Totul pare a lua înfăţişarea unei lupte, a unei confruntări care 
vizează desprinderea individului din starea de confort şi aducere în faţa unui judecător 
aspru. Fiind final de ciclu, mulţi se vor gândi că întâmplările au un rost, că în spatele 
vorbelor există şi intenţii şi care, de vreme ce nu sunt spuse, sunt ascunse, iar dacă sunt 
ascunse, neapărat sunt şi periculoase. 

Nu, ciclul lunar care se încheie nu ascunde numai lucrurile periculoase, ci şi 
beneficii sau dacă nu sunt văzute aşa acum în timp, după ce le vom cântări suficient, vom 
ajunge la concluzia că acestea constituie prima serie de experienţe dintr-un capitol 
important al vieţii, unul ce va ţine în jur de doi ani şi care a debutat cu intrarea lui Saturn 
în Scorpion, în urmă cu aproximativ o lună. 

Dacă finalul acestui ciclul nu ne mulţumeşte, adică dacă ceea ce ne vine în 
întâmpinare cu valori pe care să le apreciem, chiar dacă vom considera că societatea ne 
trage în altă parte sau, mai rău, loveşte în ceea ce avem mai de preţ pentru a le anula, nu 
constituie un element demn de menţinut în forul interior înseamnă că adâncimea 
destinului nu are trăsături de amploare şi că este aşteptat un alt moment, care să fie mai 
mult determinat de factorul astral, de exterior pentru a provoca evenimente ample, 
dinamice şi surprinzătoare. 

Cei care ştiu că tot ceea ce începe, are şi un sfârşit şi doar ceea ce nu se naşte, nu 
moare, doar ceea ce este etern nu-şi găseşte sfârşitul, adică azi vom înţelege că lucrurile îşi 
urmează ordinea şi că este important să respectăm această ordine pentru a înţelegem 
contextul major în care se manifestă. 
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Miercuri, 14 noiembrie 
Miercuri 14-11-2012  0:07     Sun (Sco) Con (Sco) Luna(New Moon) 
Miercuri 14-11-2012  2:02 Mercury [Sag] Squ (Pis) Neptune 
Miercuri 14-11-2012  6:44    Luna(Sco) Con [Sco] Node 
Miercuri 14-11-2012  9:42 Mercury [Sag] --> Scorpio 
Miercuri 14-11-2012 12:38    Luna(Sco) Con [Sco] Mercury 
Miercuri 14-11-2012 12:51    Luna(Sco) --> Sagittarius 
Miercuri 14-11-2012 13:26    Luna(Sag) Squ (Pis) Neptune 
Miercuri 14-11-2012 20:41    Luna(Sag) Tri [Ari] Uranus 
Miercuri 14-11-2012 20:43    Luna(Sag) Squ <Pis> Chiron 
Miercuri 14-11-2012 22:35  Chiron <Pis> S/D 

 
Luna nouă de azi ne aduce în punctul cel mai dificil al acestei perioade. Împlinindu-

se pe Fundul cerului, în punctul în care loviturile sunt cele mai dureroase şi în care 
dinamica astrală tinde să se îndrepte spre deviaţii de la regulă, putere sau eficienţă, 
calitatea următoarelor patru săptămâni este marcată de făţărnicie, constrângere, luptă 
pentru putere, agresivitate, destăinuiri incomplete, cele care, sub haina adevărului devin 
surse ale neputinţei sau justificări ale mersului înapoi. Adevărul aflat, cel pe care mulţi îl 
vor manipula în următoarele patru săptămâni este cel care va duce spre scandal şi 
nepotrivire, spre a amesteca două direcţii sau două substanţe care în mod normal nu sunt 
împreună. Ceea ce vine spre noi în următoarea perioadă este dureros şi incomod şi chiar 
din prima zi a acestui ciclul vom simţi diferenţa între ceea ce s-a-ntâmplat luni, 12 
noiembrie şi ceea ce se întâmplă acum, chiar dacă este vorba de un interval de timp relativ 
scurt între acestea. 

Faţă de surorile ei, care vor defila şi ele pe scenă, această zi se va evidenţia cu 
tendinţa de a nega, suprima, ingera, acoperi sau ascunde ceea ce poate duce la surparea 
întregului edificiu. Iubirea va fi duşmanul cel mai mare şi când se va vorbi despre ea sau 
despre respect, acceptare, smerenie, înţelegere toate acestea vor primi loviturile care îi 
sunt destinate iubirii. În felul acesta, mulţi vor avea impresia că orice ar face nu au cum să 
supravieţuiască şi trebuie să se scalde într-un compromis şi mai mare, că lumea este 
răsturnată, că oamenii se unesc numai în a face rău şi că răul pe care îl fac este chiar real. 

Există, din fericire, o mare discrepanţă între gând şi acţiune, între ceea ce se vede în 
afară şi ceea ce există în interior, între ceea ce se înţelege şi adevăratele intenţii care au stat 
la baza acţiunii. Nu, lucrurile nu sunt atât de tragic construite aşa cum par, dar pot deveni 
dacă mintea le va face aşa. Conjuncţia luminariilor pe Scorpion aduce o dinamică pe idee 
tocmai pentru că deţine cheile infernului, el ştie cele mai bine ce se întâmplă dacă acestea 
ies la lumină. În timp ce alte zodii ţopăie fericite în jurul balaurului, el îi cunoaşte acestuia 
acţiunea, ştie care îi sunt metodele, calitatea mişcării şi care îi este hrana preferată. 
Trăsătura negativă a Lunii în acest semn vine să alimenteze ideea de muncă în folosul 
prejudecăţilor, în slujba dorinţei de putere, a obsesiilor care aduc în prezent frânturi de 
trecut, cu tot cu nostalgiile de epoca şi împreună cu aspiraţiile de atunci pe care prezentul 
le poate menţine doar într-un glob de sticlă sau lăsându-le să umble libere pe stradă cu 
perfuzii legate de gât. Nefirescul, pentru că despre el este vorba, ne va învălui cu o forţă 
aparte şi ne va constrânge să ne reducem aspiraţiile prezentului pentru a face loc alaiului 
din trecut. Scorpionul este o zodie de apă şi vietăţile pe care le conţine prefera doar zonele 
tulbure ori partea de jos a vasului ceea ce alţii numesc depuneri, reziduuri sau ceea ce nu 
trece prin sită. Contextul acestei zile ne va oferi însă mesaje confuze. Azi Mercur se 
întoarce în Scorpion, dar prin mersul retrograd, asta înseamnă gradul anaretic al zodiei şi 
va produce o selecţie a unor evenimente pe care doar şi le amintesc ca fiind negative, nu le 
mai ştie cum erau în mod concret, nu le mai poate coordona în mod abil, aşa cum s-a-
ntâmplat în preajma zilei de 29 octombrie când trecea peste acelaşi punct. Acum vor fi 
tentaţi să ne amintim despre evenimente complicate desfăşurate între perioada 5-29 
octombrie 2012, dar selectiv pe criterii şi segmente de vârstă, pe forme de inteligenţa său 
nivel de cultură, pe sortiment şi perspectiva pe care au dovedit atunci că o urmăresc. 
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La fel cum se va întâmpla şi în 2013, la Luna nouă din Scorpion, aceasta se produce 
în fereastra conjuncţiei cu Capul Dragonului, ceea ce aduce acestor situaţii înfăţişarea de 
grav, important, covârşitor. Ceea ce se întâmplă acum nu va avea însă greutatea a ceea ce 
se va întâmpla în 2013, însă prefigurează câteva direcţii şi ele ţin tot de sfera emoţională, 
de mijlocul prin care ne facem ca emoţiile să fie încărcate de însemnătate. 

Ziua de 14 noiembrie nu se evidenţiază numai prin Luna nouă şi prin aspectele 
grave pe care ni le va aduce în întâmpinare, ci şi prin careul pe care Mercur îl va împlini cu 
Neptun şi prin faptul că Luna îşi va încheia tranzitul său prin Scorpion. Prima jumătate a 
zilei este însă complicată şi încărcată de germene ale unor evenimente care nu se vor 
finaliza în această zi, ci care se vor extinde în următoarele patru săptămâni având în ele un 
mesaj dureros asupra căruia, din nefericire vom reveni în 2013, într-un context 
asemănător. Totuşi, anului 2012 este un al al extremelor, însă 2013 va fi unul în care 
individul se va dovedi a fi propriul său duşman, propriul său obstacol. Diferenţa dintre cele 
două, aduce şi mari diferenţe între aceste situaţii similare în care Luna nouă din Scorpion 
se produce în ani succes în preajma Nodurilor. Dacă adăugăm acestui moment şi faptul că 
asteroidul spiritualităţii va reveni la mersul direct în seara acestei zile, partitura pe care o 
vom interpreta azi va dovedi un crescendo elegant şi, în acelaşi timp, unul puternic. 

Diferenţa dintre ceea ce se consumă prin apelul la trecut şi direcţiile noi pe care 
dorim să ni le construim ca urmare a dinamicii şi inclinaţiei spre putere va face din 14 
noiembrie una dintre cele mai complicate zile ale perioadei, nu doar prin ceea ce se 
consumă acum, ci prin pericolul coroziv care se va răspândi spre toate structurile 
personale, prin teamă, grijă, nesiguranţa, incertitudine. Oamenii se vor uni pentru a se 
susţine şi în realitate, ei se adună pentru că sunt duşmani din trecut, din vieţi trecute, care 
au nevoie de conciliere pentru a se ridica în structuri rafinate ale creaţiei. În timpul 
confruntării, propriu-zise sau potenţiale, nimeni nu va înţelege cât de important este să fim 
împăcaţi cu noi şi cu instrumentele pe care le-am folosit. Ridicarea vine prin claritatea pe 
care o are această înţelegere, iar puterea se va dovedi eficientă doar dacă va susţine această 
înţelegere. 

Prin urmare, ziua de 14 noiembrie îşi va dovedi cu brio însemnătatea pe care o 
are în palmaresul zilelor esenţial ale anului 2012. Ea va aduce intensităţi diferite în zone 
unde acestea nu se pot combina, unde nu sunt condiţii prielnice progresului, însă se cere 
elevarea puterii de înţelegere pentru a ridica standardul de lucru, pentru a îmbunătăţi 
rezultatele muncii prestate şi pentru a ne pregăti să le valorificăm după 22 noiembrie când 
Soarele va trece în Săgetător. 

Ziua ne va pune însă în vedere că alimentarea cu mesaje tendenţioase, cele care ţin 
de răutăţi ascunse cu grijă sau de inserarea în elementele prezentului a unor întâmplări şi 
aspiraţii care nu sunt asimilate de la sine constituie o abatere de la normele de bune 
practici şi o garanţie a faptului că unii refuza să înţeleagă că pentru orice demers nu există 
final, ci doar atingerea momentului de cotitură în care drumul o ia la dreapta sau la stânga 
şi care ne lasă impresia de final. 

Pentru 14 noiembrie este ziua iluziilor impuse cu forţa, recomandarea pentru 
această zi este aceea de a ne opri din aceste demersuri şi de a ne apropia de noi înşine cu 
speranţa că trăim pentru a progresa nu pentru a da viaţa unor ambiţii absurde. Ziua în 
direcţia aceasta ne va duce şi cine va rezista, va fi învingător nu într-o competiţie de grup, 
ci într-o întrecere cu propria sa persoană, cu talentele şi deficienţele sale. 

 
Joi, 15 noiembrie 

Joi 15-11-2012  0:01    Luna(Sag) Opp (Gem) Lilith 
Joi 15-11-2012 10:24    Luna(Sag) Opp [Gem] Jupiter 
Joi 15-11-2012 18:47    Luna(Sag) Con (Sag) Juno 

 
A doua zi de Săgetător ni se înfăţişează cu o formă de distragere a atenţiei, cu o 

manifestare în afara registrului cunoscut, ca şi cum, în primele zile ale săptămânii am 
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acţionat sub condiţionarea unei benzi elastice şi acum dintr-odată bandă se rupe, se 
desprinde de acolo unde era fixată şi forţa pe care am îndreptat-o împotriva câmpurilor 
ambientale pentru a realiza acţiuni obişnuite, comune se întoarce îndărăt, loveşte pe cel 
care a emis-o şi efectul este unul extrem de neplăcut. 

Această imagine poate fi transpusa în segmentul social printr-o regretabilă 
autoflagelare, printr-o întoarcere agresivă în punctul în care eram în săptămâna anterioară 
pentru a ne reaminti care ne este potenţialul, cu cine lucrăm şi care este caracterul real al 
acţiunilor pe care le realizăm. 

Chiar la miezul nopţii Luna şi Lilith se vor întâlnia într-o opoziţie şi timp de 10 ore, 
până când se va apropia de opoziţia cu Jupiter pentru a înţelege ce este real şi ce nu din 
ceea ce gândeşte şi observă, îşi va petrece noaptea şi dimineaţa zilei în agitaţie şi stres, în 
suspiciune, îndoială, oscilând între două extreme. Această tendinţă se va manifesta şi în 
tonusul muscular şi în manifestarea circulaţiei sanguine, dar şi ceea ce priveşte pH-ul. 

Azi vom dovedi o acută sensibilitate la ceea ce este acid, caustic, la ceea ce se 
construieşte pentru a distruge un element important, trainic, prin a pune la îndoială ceea 
ce nu s-a manifestat în sectorul social cu îndrăzneală, tupeu sau expansiune. Pentru că vom 
avea impresia că tot ceea ce s-a putut face s-a împlinit, mulţi se vor consuma azi doar 
pentru a readuce în discuţie rezultate pe care le-au comportat în primele zile ale 
săptămânii sau pentru a şi le valorifica pe zona comună, în societatea, în piaţă, în vernisaje, 
în prezentări, conferinţe, colocvii, pe site-urile de socializare sau pur şi simplu pentru a 
prezenta unui for superior o lucrare personală. 

Trecând de la opoziţia cu Lilith, la cea cu Jupiter şi apoi la conjuncţia cu Junon, 
Luna ne îndeamnă să ne exprimăm într-un registru epuizant. Mulţi vor considera că au 
ajuns la fundul sacului, că nu mai pot, nu mai înţeleg, că mintea nu le mai funcţionează şi 
că au nevoie de o pauză, o ieşire, o deconectare. Unii chiar şi-o vor programa sau chiar şi-o 
vor împlini, însă nu vor rezolva nimic prin asta pentru că vor intra în zona delicată a 
emoţiilor care şi aceasta a fost mobilizată puternic în zilele anterioare. Pe ideea orice 
atingem doare, vom căuta azi, în modul cel mai discret posibil, să ne sustragem efortului şi 
muncii, mobilizării şi exprimării. 

Prin urmare, 15 noiembrie ne va îndemna să ne refugiem în ceea ce am considerat 
că înseamnă pentru noi idealul de bine, confort, satisfacţie. De la miezul nopţii până în 
preajma orei 10,00 când Luna va trece de la opoziţia cu Lilith la cea cu Jupiter multe 
convingeri eronate vor avea un rol decisiv în modul cum se vor aşeza evenimentele acestei 
zile. O explorare dincolo de ceea ce ne este permis, dincolo de bunul simţ, de condiţiile 
stabilite, de o promisiune, de adevăr, ne rupe o condiţionare, o bandă elastică, menită să ne 
ţină, prin tensiunea ei, într-un cadru obişnuit al vieţii, să nu ne permitem escapade 
periculoase, păguboase, se rupe. În afara acestor condiţionări calitatea vieţii se schimbă 
brusc, gesturile nu mai pot fi dozate şi pentru că avem Luna în Săgetător, ne va fi greu să 
ne îndreptăm atenţia spre propria persoană, să ne autocriticăm, să ne cenzurăm. Având în 
minte binele, satisfacţia, eficienţa, ţinta, finalitatea, oamenii își vor depăşi atribuţiile deşi 
efortul pe care-l vor face va fi unul cu mult mai mic decât ceea ce au făcut în primele zile 
ale săptămânii. În absenţa condiţionărilor de ordin major, fără avea banda elastică, mulţi 
se vor mira cum de pot obţine așa de multe cu efort minim. Totuşi, acele condiţionări 
aveau rolul lor, poate unul moral, poate altul socioprofesional, însă ne va veni greu să 
vedem şi să înţelegem cum să ne autocenzurăm dacă a raporta la reguli şi a îndeplini 
dezideratele constituie două linii pe care nu vom putea merge în acelaşi timp. Efectul este 
însă unul neplăcut pentru unii, chiar dramatic pentru alţii, care ne îndemnă să ne dezvelim 
de caracter şi să ne urmărim finalitatea pe ideea: “Scopul scuză mijloacele”. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne refuza libertăţile pe care nu le 
înţelegem, de a fi atenţi cum vorbim, ce spunem şi cât de departe putem merge în acţiunile 
pe care le întreprindem sau în subiectele pe care le abordăm. Este important să ştiu că 15 
noiembrie nu este o zi de victorie, ci de tentaţie. 
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Vineri, 16 noiembrie 
Vineri 16-11-2012  0:28    Luna(Sag) Sex (Lib) Venus 
Vineri 16-11-2012 11:43    Luna(Sag) Con (Sag) Mars 
Vineri 16-11-2012 12:35    Luna(Sag) --> Capricorn 
Vineri 16-11-2012 13:10    Luna(Cap) Sex (Pis) Neptune 
Vineri 16-11-2012 13:24  Saturn (Sco) Tri (Pis) Chiron 
Vineri 16-11-2012 20:31    Luna(Cap) Squ [Ari] Uranus 
Vineri 16-11-2012 20:38    Luna(Cap) Sex (Pis) Chiron 
Vineri 16-11-2012 20:42    Luna(Cap) Sex (Sco) Saturn 

 
Înainte de a trece în Capricorn, Luna se va întâlni cu Venus într-un sextil și cu 

Marte într-o conjuncţie, participând la triunghiul minor pe care Marte îl împlineşte cu 
Saturn şi Neptun. Aceste evenimente se construiesc, aşa cum s-a-ntâmplat şi în ziua de 
ieri, între miezul nopţii şi mijlocul zilei, între îndemnul de a gândi şi realiza raţionamente 
ori conexiuni şi confirmarea lor în plan real. Acest tip de vibraţie ne grăbeşte să împlinim 
un termen, ne grăbim să facem o cât mai bun impresie şi, fără să ne dăm seama, ne 
depărtăm de la îndemnul zilei anterioare şi ajungem într-un punct în care ne inventăm 
scuze pentru a merge mai departe deoarece nu ne mai putem opri din ritm. 

Pe ultimul grad al Săgetătorului, Marte îşi aminteşte de ceea ce nu a cucerit şi 
doreşte să recupereze ori se va uita numai la fotografiile care îl prezintă ca un învingător de 
mare clasă. În acest tandem, Luna, în conjuncţie cu zeul războiului pe acest ultim grad 
aduce posibilitatea reeditării unui conflict la o intensitate atât de mare încât, spre seară, 
după ce furtuna va trece, să ne gândim dacă în tot acest timp cât a trecut de la ultimul 
conflict de acelaşi fel am progresat măcar un pic. Nimic nu va fi important şi nici nu va 
conta dacă stricăm sau dacă în viitor ne va mai trebui acel obiect, relaţia sau dacă persoana 
cu care ajungem acum într-o relaţie deficitară va mai dori să ne vadă sau nu. Explozia 
temperamentală, născută din relaţia Lună-Marte pe Săgetător va aduce noţiunilor o formă 
neobişnuită de înţelegere. Acolo unde senzualitatea ar trebui să se exprime întâi prin eros 
pentru a ridica nivelul de conştiinţă, se va alege varianta cea mai simplă, cea mai comodă, 
cea care ne va extinde pe orizontală, păcălindu-ne că prin aceasta ne vom întinde spre noi 
valori şi în felul acesta progresăm. 

Nu, nu progresăm procedând aşa, ci ne pierdem vremea sau ne adâncim şi mai mult 
în promiscuitate sau vulgaritate, căutând să-i păcălim pe ignoranţi cu definiţii pompoase 
ori cu atitudini categorice. Aceste două elemente, prin Săgetător, devin instrumentele unui 
misionarism de proastă factura. Unii vor reuşi să-şi convingă toţi vecinii să cumpere de 
acolo de unde cumpăra el pentru a-şi creşte stima de sine, îşi va convinge tot prietenii să 
urmărească un anume serial, chiar dacă subiectul în sine nu-i place, ci doar unul sau doi 
actori care se deşiră prin platou ș.a.m.d. Totul va lua înfăţişarea informaţiei, însă, în 
realitate, această informaţie nu se va mulţumi cu ceea ce reprezintă, ci va fi aşezată lângă 
plăcere, pentru a da vieţii un rost şi o menire uşor de recunoscut. Atunci când sunt 
confundate cuvintele cu sentimentele, când gesturile devin largi şi buzele se întind de la un 
capăt la celălalt al feţei sugerând ceva bun şi gura aruncă informaţii care se încadrează şi 
ele în acelaşi registru al mimetismului rolul zodiei Săgetător este acela de a se scufunda în 
şi mai multă negativitate, însă înconjurată de un strat fin de bunătate, cel care ascunde că 
mărul este găunos şi putred în mijloc. Această situaţie survine ca şi cum nevoia de 
cunoaştere ne face să ne petrecem o zi întreaga într-o bibliotecă neîngrijită şi de dragul 
cunoaşterii să ne expunem la complicaţii care să ne afecteze sănătatea, ori să alergăm 
asemenea lui Pheidippides, pentru că la destinaţie să realizeze că nu mai au nimic în 
comun cu acest subiect sau preocupare şi să survină o schimbare categorică. 

Azi Saturn şi Chiron se vor întâlni într-un trigon şi ceea ce vom motiva va fi corect, 
însă mijloacele vor lăsa de dorit. Cele două planete nu-şi construiesc unghiul dintr-odată, 
ci sunt multe zile de când, încet încet, îl formează, iar asta înseamnă că azi vom căuta să 
urgentăm ceea ce în zilele anterioare, de la începutul lunii până acum, am construit la nivel 
de idee. Mesajul celor două, sub acest unghi, are însă un bine potenţial care nu se va putea 
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manifesta azi. Va fi nevoie de trecerea lui Marte în exaltare (Capricorn) pentru că prin 
recepţia mutuală între Saturn şi Marte, în aspectul nocturn, sufletesc, misterios al 
individului să reuşim să punem în practică ceea ce am gândit şi nu am împărtăşit încă. 

Prin urmare, mulţi se vor lua azi după aparenţe şi vor considera că omul care 
vorbeşte urât este şi urât pe dinăuntru. Poate, în general, aşa este, însă azi lucrurile se 
prezintă altfel. Pentru că iese la lumina ceea ce este ascuns, umilit, învins, ignorat într-o 
dorinţă ascunsă de a ridica nivelul de înţelegere şi de a ne declara învingători. Mulţi, 
pentru aceasta, asemenea lui Pheidippides, vor avea un final tragic, rupându-se de ceea ce 
au practicat cu atât de multă îndârjire, cu atât de mult patos şi implicare. Vor obţine un 
rezultat bun, se vor ridica la nivelul aşteptărilor, însă preţul pe care-l vor plăti va fi unul 
straniu. 

În planul ezoteric al existenţei, aceasta înseamnă desprindere de sine, uitare, 
renunţare la ceea ce poate agresa, contracara sau distruge idealul şi îmbrăţişarea celui care 
loveşte în corp crezând că prin asta răneşte sufletul. Lecţiile ezoterismului sunt însă foarte 
complicate şi tragice, ele nu ridică adeptul de la sine, ci doar prin trecerea unui test, acela 
al înţelegerii. În prima jumătate a zilei magnetismul astral nu ne va ajuta să înţelegem sau 
să ne adâncim sensuri eficiente, ci doar să tindem spre victorie. Că asta înseamnă a avea 
ultimul cuvânt, a se permite ridicarea mâinii cu agresivitate, refuzul unei colaborări, 
demonstrarea unei abilităţi este mai puţin important. Ceea ce este important va veni însă 
prin amploarea fenomenului. Ceea ce porneşte din minte, are ecoul în emoţie şi caută să 
construiască se va detaşa de trăsăturile gradului anaretic a lui Marte din Săgetător şi se va 
îndrepta spre trigonul lui Saturn cu Chiron. Aceştia vor şti că timpul rezolvă totul, că 
ritmul său are un efect terapeut asupra individului care îşi măreşte acum viteza de lucru, 
frecvenţă, dar la exterior rămâne calm şi tăcut. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne îndrepta atenţia spre suflet, de a 
refuza azi orice competiţie în afara celei cu propria persoană. Azi nu demonstraţia trebuie 
să fie etalonul, ci liniştea pe care reuşim să o menţinem indiferent de tipul de acţiune în 
care ne vom implica. 

 
Sâmbătă, 17 noiembrie 

Sambata 17-11-2012  1:17    Luna(Cap) Con (Cap) Pluto 
Sambata 17-11-2012  4:35    Mars (Sag) --> Capricorn 
Sambata 17-11-2012 13:22 Mercury [Sco] Con [Sco] Node 
Sambata 17-11-2012 16:21    Mars (Cap) Sex (Pis) Neptune 
Sambata 17-11-2012 17:46     Sun (Sco) Con [Sco] Mercury 
Sambata 17-11-2012 23:09     Sun (Sco) Con [Sco] Node 

 
Dacă o parte dintre cele pe care le-am gândiţi şi canalizat de la începutul acestei 

luni, poate chiar de la începutul acestui an, şi-au atins ţinta acum, ceea ce vine spre noi în 
aceste zile de Capricorn ne vor îndemna să ne lărgim orizontul cunoaşterii şi să ne căutăm 
rostul în întâmplările mari, în evenimentele care să implice mulţi oameni şi care prin 
însemnătatea acestora să ne depăşim propria condiţie. 

Pentru că sunt în plin tranzit prin Scorpion şi pentru că încrederea şi curajul par să 
construiască acum un aliaj important care să se bazeze pe dorinţa, pe manipularea puterii 
şi să obţină prin intermediul lor produse impresionante care să acţioneze eficient şi în 
lumea fizică şi în cea a ideilor. Conjuncţia Lunii cu Pluton împlinită la puţin timp de la 
intrarea în această zi pare să ne adâncească într-o formă de emoţie care de regulă se 
consumă în faţa marilor evenimente. Ştim din comparaţia cu celelalte perioade că trecerea 
de la conjuncţia Luna-Pluton, la cea Luna-Uranus constituie o lecţie importantă pe care 
omul o dezvolta în raport cu societatea, însă nu pentru a şti ce i se întâmplă, nu pentru că 
reuşi să surprindă corect comportamentul celor din jur, ci pentru a se dezvolta pe sine, 
pentru a se apropia de ceea ce înseamnă puterea personală şi mai ales de ceea ce înseamnă 
rafinamentul spiritual. 
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Da, azi, pentru că Marte trece într-un semn al gândirii, într-un semn în care dorinţa 
sa este îndreptată numai spre a rafina ideea, a cultiva noţiunile morale, puterea de a 
discerne ne putem aştepta ca întregul spectru astral să se refere la rafinamentul spiritual, 
la bucuria de a căuta cu mentalul, nu cu mintea, cu întreaga forţă subtilă, nu doar cu 
emoţia, ceea ce este esenţial, ceea ce va dăinui, ceea ce va rămâne în posteritate ca un 
exemplu de curaj şi încredere, de forţe şi ridicare, progres ori de elevare lăuntrică. 

Cerul acestei zile nu conţine configuraţii speciale, tocmai de aceea forţa subtilă a 
planetelor nu va acţiona atât de puternic şi determinant cum suntem obişnuiţi, ci va lucra 
într-un fundal calm şi ponderat. Ceea ce va fi viabil însă ne va îndemna la visare, la 
telepatie, la sincronizare, la comunicare cu ceea ce se află într-un plan nevăzut, nu 
neapărat în lumea de dincolo, cât la mare depărtare. Că se va pune problema unor 
coincidenţe stranii care, dacă acţionează în mediul ştiinţific generează fenomene sociale 
impresionante, iar dacă se manifestă într-un alt registru ne alină suferinţa şi ne oferea 
semnul că suntem cu toţii într-o perfectă comuniune, la unison şi coordonaţi de acelaşi tip 
de inspiraţie. 

În planul vieţii comune, această fuziune de elemente ne îndeamnă să ne face 
confesiuni, să ne ridicăm standardul de viaţă prin concentrare şi mobilizare şi să reuşim, 
prin tot ceea ce spunem şi facem, să impresionăm. Azi, aceste impresii ţin de sfera gândirii, 
de judecată, discernământ şi ele sunt element e care vor sta la baza comunicării şi 
echilibrului dintre oameni. Înainte de a fi un pasionat de mister, Marte în Capricorn este 
interesat de ceea ce este extrem de greu de explorat, de ceea ce nu se poate explica prin 
cunoaştere comună, de ceea ce are nevoie de experienţa directă, de trăire, implicare şi 
chiar renunţare. Ceea ce este straniu în toată această combinaţie vine din relaţia pe care o 
va dezvolta Marte din Capricorn, cu Soarele şi Mercur aflaţi acum în conjuncţie. Pentru că 
Mercur este retrograd, trăsătura lui Mercur întărit azi de Soare este una umoristică, una 
care ne îndemnă să facem haz de necaz, care ne încurajează să ne exprimăm nemulţumirea 
şi cu tactul pe care îl are numai când trece prin scorpion să ne spună la majoritatea 
problemelor: “Asta nu o pot rezolva!”. 

Când Soarele se mai apropie şi de Capul Dragonului acest “Nu pot rezolva” se 
transformă într-o selecţie statistică şi esenţială traiului comun, un fel de de sită care cerne 
mărunt şi care ne îndeamnă să fim vigilenţi cu propriile gânduri pentru că ele ne duc într-o 
zonă în care joaca nu este admisă. 

În felul acestea, înţelegem că sextilul lui Marte cu Neptun ar putea fi risipit pe 
vorbe, dacă permitem asta, pe idealuri iluzorii dacă nu ne putem controla dorinţele şi din 
multiplele oportunităţi care se întrevăd azi să ne alegem doar cu o mai uşoară relaţionare 
cu cei din jur. 

Chiar dacă multe din mesajele acestei zile sunt confuze, îndemnul pe care îl lansează 
Luna din exil, cu Marte din exaltare, se traduce prin a ne domina dorinţele, prin a le ţine 
sub control, pentru că sfera ideilor să poată trece printr-o transformare severă, să se poată 
exprima în alt registru, cu alţi oameni, în afară schemei obişnuitului, cu alte instrumente. 
Unii vor apela azi la substanţe care le intensifică plăcerea, însă asta nu le mă îmbunătăţi 
traiul comun, nu le va îmbunătăţi condiţia de trai, ci îi va face să-şi piardă timpul să-şi 
risipească o cantitate importantă de energie pe ceea ce numim “Mă simt bine”. 

Prin urmare, ziua de 17 noiembrie se va desfăşura într-un registru 
comportamental neobişnuit. Când adâncimea sentimentelor se va îndrepta spre ceea ce am 
putea considera drept curaj, îndrăzneală, segregarea sentimentelor ori elevare spre un plan 
superior pe baza ideilor-forţă. 

Azi planetele par să-şi unească energiile pentru ceea ce nu se poate împlini decât 
prin renunţare, suprimare, prin post, abstinenţă. Aceasta pusă pe seama unei puternice 
motivaţii, aceea care ne materializează puternice ambiţii azi vom fi motivaţi să ne alegem 
alţi parteneri de viaţă, de afaceri, de proiect, să ne îmbrăcăm ambiţiile în haine de 
sărbătoare şi să le privim ca pe unele noi, iar din această transfigurare să apară un alt tip 



2012 – ANALIZA ASUPRA TRANZITELOR                     Fii în profunzime!  

 © Gheorghi ţă Coşer, 2012 541 

de conduită pe care oamenii să-l îmbrăţişeze şi fie că este bun sau rău să devin unul de 
referinţă pentru ceea ce avem de îndeplinit până la finalul anului. 

Cu Marte în Capricorn segmentul energetic va intra până de sărbători (26 
decembrie) într-un sector binefăcător, în care tot ce ţine de medicină energetică, de 
terapiile prin cuvânt, prin informaţie să fie favorizate. Din acest interval, ziua de 17 
noiembrie va profita de binefacerea apei. Cele trei conjuncţii pe semne de apă şi una pe 
semn de pământ este semn că o formă binefăcătoare de energie va acţiona pe segmentul 
osos, excretor, dar şi pe cel care vizează eliminarea energiei negative prin respiraţie său 
gând. 

Recomandarea pentru această zi este aceea care ne îndeamnă să ne îndreptăm 
atenţia spre ceea ce este corect din educativ, prin morală, spre ceea ce ne poate întări 
convingerile personale, vindeca, echilibra şi ridica nivelul de conştiinţă. Oamenii au însă 
nevoie de modele pentru a se îndrepta spre ţintă şi tocmai aceste modele au menirea azi de 
a-i îndrepta spre complicaţii. Ceea ce este corect în propria structură ar trebui să fie 
suficient pentru ridicare nivelului, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai, pentru o 
optimizare a funcţiilor, pentru a ne oferi o stare de confort. 

 
Duminică, 18 noiembrie 

Duminica 18-11-2012  5:45    Luna(Cap) Sex [Sco] Mercury 
Duminica 18-11-2012  6:03    Luna(Cap) Squ (Lib) Venus 
Duminica 18-11-2012  7:15    Luna(Cap) Sex [Sco] Node 
Duminica 18-11-2012  7:54     Sun (Sco) Sex (Cap) Moon 
Duminica 18-11-2012 14:09    Luna(Cap) --> Aquarius 
Duminica 18-11-2012 22:29    Luna(Aqu) Sex [Ari] Uranus 
Duminica 18-11-2012 23:09    Luna(Aqu) Squ (Sco) Saturn 

 
Finalul săptămânii ne aduce, prin încheierea tranzitului Lunii prin Capricorn, o 

formă de dezicere de ceea ce am considerat că este bun şi corect în demersurile pe care le-
am făcut până cum. Ca şi cum nu ne mai place vacanţă, ieşirile din registru, cartea pe care 
am apucat să o citim, ajungem să judecăm greşit ceea ce vine spre noi şi constatăm că tot 
ceea ce ne pune la o sarcină suplimentară ne îndeamnă de fapt la deviere de la cale. Azi 
stagnăm, completăm până la semn cu puţină comoditate, mai ales în prima parte a zilei şi 
apoi ne vom delecta cu ceea ce-i răneşte mai tare pe cei din jur prin indiferenţă. Careul 
dintre Luna din exil şi Venus în domiciliu aduce o suspiciune îndreptată împotriva ideii, 
împotriva gândirii, a schemelor comportamentale, a ceea ce duce spre reformulare ori spre 
corectarea unui comportament care, în stresul cotidian, se dovedesc a fi singurele care să 
ne confere puţin echilibru şi puţină adâncime gândirii. 

Luna în exil este însă mai puţin agresivă că atunci când se afla în cădere. Acum 
poate să se oprească din demersurile negative, poate să-şi cenzureze atitudinile şi nu va 
avea satisfacţie decât după ce vede reacţiile interlocutorului, ceea ce nu se poate spune 
despre poziţia Lunii în cădere (Scorpion). Legătura dintre aceste două poziţii, realizată azi 
prin sextilul lumânăriilor ne face un arc peste timp prin între ziua de azi şi începutul 
săptămânii, între ceea ce constituie creaţie, muncă, efort şi uşurinţa cu care se spune “Nu 
este pe placul meu” în situaţia în care nu se face niciun efort pentru a se corecta această 
simţire. De fapt aceasta este şi deviza zile, aceea de a refuza tot ceea ce înseamnă efort şi de 
a ne însuşi ceea ce se obţine uşor. Aflată în sextil cu Capul Dragonului, în situaţia în care 
Mercur prin retrogradarea să afectează cu putere atragerea spre trecut, maniera în care 
Luna va acţiona asupra acestei direcţii va fi aceea de întoarcere la poziţiile ei din 
săptămâna anterioară (duminică), greşelile şi slăbiciunile de atunci, la cele pe care le ridica 
atunci, în ideea de a găsi soluţia, de a media tendinţa Nodurilor, prin întoarcere la ceea ce 
s-a greşit. Configuraţia zilei de duminică, 11 noiembrie ne aduce o revenire a lui Neptun la 
mersul direct şi deci şi ea, la rândul ei, aduce o trimitere spre o serie de evenimente care s-
au tot înşirat din vara până acum. În felul acesta, descoperim că încercarea noastră de a 
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repara ceva care ne nemulţumeşte sau despre care considerăm că ne stă în cale nu este o 
simplă întâmplare, nu ne blochează doar pe evenimente banale şi nu se poate rezolva 
simplu printr-o negaţie ori printr-o evadare. Deşi porneşte de la un simţ, un principiu, o 
formă de nedreptate orientate împotriva corpului, a sănătăţii fizice, a imaginii unui individ, 
prin ceea ce reprezintă el, calitatea înţelegerii de azi, în a doua parte a zilei, prin faptul că 
Luna va împlini un sextil cu Uranus şi un careu cu Saturn, ne îndeamnă să ne acordăm 
libertăţi care să ne îngrădească şi mai mult. Gândim simplu, corect, dar fără perspectivă şi 
cei care vor considera că perspectiva este soluţia problemelor pe care le vedem acum, 
libertatea de mişcare se modifică şi ea ne duce spre decizii care n-au niciun viitor sigur. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne aduce în afara unor evenimente pe care nici 
nu le putem controla şi nici nu le putem coordona după instrumentele pe care le avem la 
îndemână. Se va pune problema înţelegerii şi doar atât, iar dacă vom încerca mai mult, 
orice formă de bunăstare, cea care derivă din sextilul Luna-Soare, va rămâne în urmă, se va 
duce spre un beneficiar care de mult timp îşi doreşte să deţină aşa ceva. În planul concret, 
aceste evenimente par să ne condiţioneze judecată şi să ne aducă în faţa unor decizii 
majore ale vieţii pe care să nu le putem adopta pentru că nu au perspectivă. Cei care se vor 
grăbi se vor adânci în raporturi complicate cu cei care au urmărit un beneficiu, un câştig, o 
promovare. 

Prin acest transfer nu se stabilizează o relaţie şi nici nu se ridică o interdicţie, nu se 
schimbă nimic în comportamentul oamenilor în sensul că nu vor deveni mai puternici şi 
nici mai înţelepţi. Ca recomandarea, este, deci, important să se urmărească doar 
informaţia şi mai puţin acţiune, să se constate deficienţa şi să fie notată, să se consemneze 
numele persoanei solicitante şi să acţioneze în altă zi. Relaţia dintre Capricorn şi Scorpion, 
apelul la rampa de lansare a zilei de 11 noiembrie ne va pune la încercare discernământul. 
Energie vom avea, motivaţie de asemenea, însă minte... mai puţin sau deloc! 

 
 

Săptămâna 19 - 25 noiembrie 2012 

   
 

Săptămâna 19-25 noiembrie ne aduce câteva evenimente astrale importante în care 
planetele individuale sunt personajele principale, şi prin faptul că îşi schimbă semnul, dar 
şi prin aspectele pe care le împlinesc din noile posturi. Astfel, după ce împlineşte Primul 
pătrar, Soarele va părăsi, miercuri, Scorpionul şi la puţin timp de la acest eveniment, 
Venus, joi dimineaţa, va intra în Scorpion, realizând în cursul acestei zile un careu cu 
Neptun (Soarele) şi un trigon (Venus) reuşind să construiască o bază psihoemoţională 
puternică pentru unghiurile pe care Marte le va împlini vineri cu Uranus (careu), Chiron 
(sextil) şi duminică, în ultima zi a săptămânii, cu Saturn (sextil). 

 Dacă, pe de o parte, finalul tranzitului Soarelui prin Scorpion ne complică 
înţelegerea sentimentelor, ni le incită, le ridică spre un nivel unde, exprimându-se, se 
descoperă, îşi dezvăluie adevăratele intenţii şi scopuri bulversându-i pe cei în cauză şi 
punând în postura de a se gândi: “Am cerut eu aşa ceva?”. Da, în mod sigur cu mintea falsă 
am cerut putere, forţă, ridicarea nivelului, învingerea duşmanilor, nutrind chiar gânduri de 
răzbunare. Adesea succesul personal înseamnă insuccesul celor care tind spre acelaşi lucru 
şi în totul considerăm că Dumnezeu şi abandonat imparţialitatea sa infinită, şi a susţinut 
un pas atât de lipsit de trăinicie, relevanţă sau sens. Fiind o săptămână în care Scorpionul 
se va dezvălui în aspectele sale negative, iubirea şi compasiunea vor căuta să iasă la lumină 
prin făţărnicie ori printr-un gen de intransigenţă pe care puţini să o înţeleagă. Înţelegerea 
acestei săptămâni se desprinde uşor de aspectul ei delicat şi se năpusteşte asupra noastră 
rănind sau chiar distrugând ceea ce nu este încă pregătit să o accepte. 



2012 – ANALIZA ASUPRA TRANZITELOR                     Fii în profunzime!  

 © Gheorghi ţă Coşer, 2012 543 

Aşadar, avem de înfruntat o săptămână stresantă în care ne vom aminti că suntem 
puternici când ne lăsăm cuprinşi de agresivitate şi abia spre finalul ei vom înţelege că 
lucrurile stau de fapt altfel şi că nu avem nimic cu nimeni, nu luptăm împotriva lor, ci 
împotriva propriilor slăbiciuni pe care, din obişnuinţă, le lipim de oameni, le atribuim lor 
prin interacţiuni sau care considerăm că ne vin de acolo. A înţelege și a acţiona în în 
consecinţă înseamnă a ne expune, a traversa momente de derută în care factorul de control 
să se tulbure pentru că şi el se reconfigurează, şi el se schimbă, şi el se restructurează. În 
mod instinctiv ne vom căuta rădăcinile cele mai adânci, chiar dacă ele sunt firave şi obosite 
considerând că adâncimea lor ne vor proteja împotriva smulgerii. Hm, nu se ştie dacă acest 
gen de protecţie va constitui un avantaj pentru că abia duminică vom înţelege că 
schimbarea înseamnă şlefuirea mecanismului, aşezarea învelişului pe un alt schelet, mai 
nou, mai puternic, mult mai bine structurat şi potrivit cerinţelor de acum. Duminică vom 
înţelege că nu energia pe care am dezvoltat-o de-a lungul săptămânii, nu forţa sau nu 
deciziile categorice sunt cele care ne vor modifica în bine calitatea vieţii, ci rezonanţa lor cu 
mesajele care ne vin din structură. În felul acesta, vom vedea dacă efortul ne-a epuizat 
inutil, dacă ne-a îmbolnăvit şi mai mult sau dacă ne-a adus şi mai mult duşmani. În 
realitate, frunzele acestor acţiuni nu contează decât dacă ele poartă chipul frunzelor 
interioare. Dacă ne vom minţi, considerând că această ideea nu contează de vreme ce 
puţini vor fi cei care le văd pe acestea, de fapt ne vom păcăli pe noi înşine, pentru că 
aceasta rezonanţă se construieşte doar pentru binele personal şi nu va fi nevoie de nicio 
altă demonstraţie, nu va fi cerută nicio altă manieră de a fi puse în valoare decât de a 
străluci în lumina soarelui asemenea florilor de câmp, care nu deţin în structura lor 
caracterul sofisticat al plantelor de apartament, dar care, printr-o rezonanţă ecosistemică, 
au rolul lor esenţial în biosferă. 

A face după cum dictează sufletul înseamnă pe de o parte înţelegerea pornirilor pe 
care până acum nu le-am afişat, nu le-am cunoscut sau le-am pus pe seama altor procese 
sau a descoperi care este izvorul puterii. După ce vom afla toate acestea eficienta va fi mult 
mai mare. 

Tocmai de aceea avertismentul acestei săptămâni speciale ne va pune în gardă 
referitor la sinceritatea pe care o vom dezvolta faţă de noi înşine. Cei care vor dori să 
aprofundeze această direcţie pot în fiecare seară să-şi facă un inventar asupra a ceea ce i-a 
învăluit, asupra a ceea ce au trăit, care le-au fost reacţiile, care le sunt în acel moment 
atitudinile faţă de personajele pe care le-au întâlnit de-a lungul zilei şi, dacă pot, prin 
autocontrol să-şi corecteze o vibraţie negativă şi să o planteze în adâncimea sufletului 
pentru a obţine din ea o recoltă mare de flori frumoase şi vii care vor putea, prin parfumul 
lor, să le uşureze altora suferinţa sau să-i convingă că viaţa poate fi şi frumoasă. Însă nimic 
nu se face fără efort, muncă, schimbare sau metamorfoză. 

 
Luni, 19 noiembrie 

Luni 19-11-2012  3:03    Luna(Aqu) Tri (Gem) Lilith 
Luni 19-11-2012 12:47    Luna(Aqu) Tri [Gem] Jupiter 

 
Debutul săptămânii se va face în tonul prieteniilor fără graniţă, în tonul acelor 

mesaje care depăşesc graniţa înţelegerii comune şi care pot fi, atât în bine cât şi în rău, 
promotorii unor deviaţii de la traseul stabilit şi urmat până acum. Azi, în plină noapte, 
Luna şi Lilith ating faza maximă a trigonului pe care îl formează încă din ziua de ieri şi care 
se va dezlănţui în direcţii şi maniere complicate de dorinţe greu de controlat. În primul 
rând, pentru că este noapte şi somnul presupune o altă abordare a mesajelor, acese direcţii 
ale Lunii negre tind să se centreze în jurul ideii: “Totul îmi este permis”. În vis totul este 
permis pentru că este mijlocul cel mai direct prin care omul înţelege că a are o altă stare de 
agregare, că libertatea sa, aşa cum şi-o doreşte, are nevoie de o stare nouă, de haină nouă 
pentru a se exprima în modul acesta. Ideea de chip nou, de haină nouă, de preschimbare 
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ne va domina întreaga zi şi ne va pune în postura de a ne exprima straniu, nepotrivit, poate 
chiar ciudată. 

Astfel, dimineaţa ne vom trezi cu ideile gata elaborate, cu promisiunea “Gata, de azi 
lucrurile se schimbă. Voi proceda altfel” ceea ce, pe de o parte, poate fi bun, însă pe de alta 
ea implica şi o expunere, o vulnerabilizare a fiinţei în faţa unor pericole pe care nu le ia 
deloc în calcul. Din nefericire, o vom ţine cu această direcţie până în preajma prânzului 
când Luna şi Jupiter se vor întâlni într-un trigon şi când ne vom manifesta pe două 
direcţii: prima, cea pe care o ştim deja, care ne-a motivat atitudinile şi acţiunile în prima 
parte a zilei, iar a doua, în contrast cu aceasta, indică apelul la judecăţi, reguli, forţe subtile, 
legi, reguli, raţionamente, recomandări care ana acum ne-au speriat şi care nu au dat 
rezultate oricât de mult am încercat să le înţelegem şi să le aplicăm. 

Dacă vom căuta să ne îndemnăm unii pe alţii vom descoperi un sentiment plăcut, 
nobil, cel care vine din tranzitul Lunii pe axa Leu-Vărsător: generozitatea. Ne vom 
deschide sufletele unii faţă de alţii cu inconştienţa celui care nu poate trece dincolo de 
zâmbetul de carton al celui din faţă şi devine, întâi, victima curiozităţii acestuia, apoi a 
propriei lăcomii. 

În felul acesta, descoperim că atât nevoia de expansiune, cât şi generozitatea, cer azi 
cumpătare, gratitudine, înţelegere şi respect pentru a se manifesta într-un registru corect şi 
echilibrat. Toate acestea ţin de o taină, cea a botezului, cea pe care Vărsătorul, acum prin 
Luna, va reuşi să o aplice într-un mod stângaci, prozaic sau atât de abstract încât numai cei 
instruiţi vor reuşi să înţeleagă şi să aplice mesajele. 

Spre seară, când vom intra în fereastra sextilului Lună-Junon, când vom căuta să 
vedem experienţele zilei prin calitatea lor practică, adică dacă au fost sau nu apreciate de 
ceilalţi, dacă schimbul cu ei a fost şi va fi aşa cum ne dorim, vibraţiile acestea confuze tind 
să se diminueze şi să ridice la suprafaţă ceva care seamănă cu dorinţa de echilibru, dar 
care, în ziua de mâine, va înclină spre “Echilibrul meu”, “Armonia mea”, “Ajutorul meu” 
ș.a.m.d. transformând ceva ce nu ne aparţine, doar prin simplul contact, în ceva înlănţuit, 
blocat, adjudecat sau pretins, doar pentru simplul fapt că am gândit în direcţia aceasta sau 
ne-am intersectat cu aceste informaţii pentru scurt timp. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne face un botez straniu referitor la ceea ce va 
urmă de-a lungul acestei săptămâni, la ceea ce ne va întâmpina, chiar de mâine, cu Primul 
Pătrar, apoi cu trecerea Soarelui în Săgetător (miercuri), a lui Venus în Scorpion (joi), cu 
împlinirea careului Marte-Uranus (vineri) sau a sextilului Marte-Saturn (duminică), 
pregătindu-ne pentru contactul cu informaţiile potenţiale pe care le vom manipula în acest 
interval. Este puţin probabil ca această zi să ne ofere tot ceea ce avem nevoie, însă este 
important să înţelegem că mesajele care ne vin acum se vor constitui ca bază, ca materia 
prima pentru ceea ce se va elabora în următoarele zile, prin modificare, înlăturare sau 
prelucrare. 

În rest, ziua este stranie, care ne inundă cu o încredere în sine folosită în mod 
nepotrivit şi care reuşeşte să ne pună dinainte produse, alimente, obiecte, persoane cu care 
să simulăm o anume formă de plăcere ori de bucurie. 

Recomandarea este aceea de a ne dezvolta azi o atenţie sporită faţă de evenimente 
şi, deopotrivă, faţă de stările sufleteşti pe care adesea le ignorăm sau le punem pe seama 
întâmplării. 
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Marţi, 20 noiembrie 
Marti 20-11-2012  1:36    Luna(Aqu) Sex (Sag) Juno 
Marti 20-11-2012  5:21    Luna(Aqu) Squ [Sco] Mercury 
Marti 20-11-2012 11:18    Luna(Aqu) Squ [Sco] Node 
Marti 20-11-2012 15:34    Luna(Aqu) Tri (Lib) Venus 
Marti 20-11-2012 16:31     Sun (Sco) Squ (Aqu) Luna(Half Moon) 
Marti 20-11-2012 18:54    Luna(Aqu) --> Pisces 
Marti 20-11-2012 19:36    Luna(Pis) Con (Pis) Neptune 

 
Ultima zi de Vărsător (Luna în Vărsător) aduce împlinirea unui careul între 

luminarii şi, pentru că Soarele încă se află în preajma Nodului de nord şi careul acesteia 
(Luna) cu Axa Dragonului, ceea ce nu va fi deloc confortabil şi nici plăcut. Dacă atitudinile 
spirituale, gândurile şi moralitatea unui om ţin de latura sa intimă, ceea ce se consumă azi 
pe zonă publică nu are nimic de-a face cu intimitatea, nici rafinamentul subtil, ci se va 
construi cu duritatea şi agresivitatea elementelor pe care oamenii le afişează atunci când 
nu mai au nimic de pierdut şi când nu au atins încă punctul resemnării. 

20 noiembrie este o zi de agresivitate, de manifestare în zona luptei de iei, a 
inventării unor mijloace de expunere prin care informaţia personală să se ridice deasupra 
celei obiective şi când adâncimea ideii să fie simulată prin invocarea unor unui număr 
bogat de exemple, chiar şi atunci când nu este cazul, adică de a bloca înţelegerea pe acest 
caracter limitat al exemplificării şi a nu o lăsa liberă să-şi găsească singură drumul. 
Aparenţa evenimentelor va fi însă una bună, pentru că totul va părea practic, puternic, 
eficient, doar că nimic nu pare sal ajute pe individ să-şi abandoneze cuşca, ci i-o face moale 
şi pufoasă convingându-l că în afara ei nu mai există altceva ori dacă există atunci totul 
este o creaţie a minţii. 

Asta înseamnă a experimenta careu Luna-Mercur, cu Mercur în Scorpion, şi asta 
înseamnă că această tulburare a crezului, a viziunii sau a modului în care sunt căutate 
informaţiile şi, evident, expusă, să fie suprapusă pentru o criză a identităţii personale, a 
confuziei în a alege drumul, traseul, în a vedea locul pe unde au mers înaintaşii sau pe 
unde au construi o punte. Se va vorbi azi despre crizele de identitate, însă numai în cercuri 
restrânse, numai în cadrul intim, numai acolo unde este nevoie urgentă să fie înlocuit un 
element, acolo unde tipul de relaţie, explicaţiile, justificările, materialul consultat nu este 
suficient pentru a construi un produs de calitate. Orice depăşire a cadrului obişnuit 
înseamnă risc, înseamnă vulnerabilizarea în faţa unor posibile situaţii în care munca sau 
produsul final să fie anulat, respins. 

În a doua parte a zilei aceste direcţii se mai îndulcesc pentru că exact în intimitate, 
în zonele ascunse privirilor curioase, datorită trigonului dintre Lună şi Venus tensiunile se 
estompează, oamenii se implica în preocupări comune şi prin acestea descoperă că se pot 
completa, că îşi pot ajusta stresul, se simt bine unii cu alţii şi aşa greutăţile le vor trece mai 
uşor. 

Nefiind însă un element care să poată contrabalansa tot ceea ce ne vine din social, 
orice semn al, oricât de mic, pe care îl auzim bătând la geam ne va tulbura această linişte şi 
ne va îndemna să privim viaţa, evenimentele sociale, greutăţile din această perioada cu şi 
mai mare reticenţă. Prin asta vom avea impresia că nimic nu este sortit să se împlinească 
în bine, nimic nu este menit să se desfăşoare într-un registru al confortului şi dacă, prin 
voinţa propria se alege asta, costul va fi însă prea mare, nu în ceea ce priveşte risipirea 
rezervelor, ci şi în înlocuirea unei realizări cu altele care nu pot împlini în satisfacţie 
absenţa celorlalte. 

Această blazare, că este mai evidentă sau mai discretă, în funcţie de gradul de 
implicare, forţa presiunii sociale sau de educaţie, se va preschimba în seara acestei zile în 
semne, avertismente, dovezi de apreciere pe ceea ce iubim şi apreciem mai mult în sfera 
personală. Acesta poate fi un compliment, o apreciere, o invitaţie sau un răspuns pe care îl 
aşteptam de mult timp. Conjuncţia Lunii cu Neptun este elementul care îi îndeamnă pe 
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oameni să-şi asculte inima, intuiţia să se întoarcă la lucrurile simple, la emoţiile 
constructive şi să caute, prin ceea ce fac, să le retrăiască în forma cea mai pură şi intensă, 
aşa cum se întâmpla în copilărie. 

Prin urmare, ziua de 20 noiembrie ne zdruncină convingerile despre viaţă şi 
pentru cei care nu pot fi flexibili la mobilităţile sociale, care iau totul în sens personal, care 
ţin la prestanţa lor, la orgolii, titluri ştiinţifice, apelative, formule de adresare oficiale, care 
nu acceptă să li se spună pe nume şi care suferă dacă vântul şi-a schimbat cu 30 de grade 
direcţia, vor avea o zi tristă şi încărcată de tensiune. Pentru că Primul Pătrar se împlineşte 
în a doua parte a zilei, de dimineaţă vor traversa un crescendo neplăcut şi care urmăreşte 
să le răscolească cele mai intense prejudecăţi. Explicaţiile lor sunt, prin logica momentului 
şi argumentele folosite, perfecte, însă într-un sens mai larg, cel al schimbării, al înţelegerii 
că tensiunea, aşa cum era ea gândită şi educată, are nevoie de o preschimbare şi, de ce nu, 
poate chiar de dizolvare. Microbii nu sunt chiar aşa de periculos, iar câinii care se 
comportă ca pisicile sunt fiinţe care ne arată cât de ataşaţi suntem de milă şi cât de străini 
de dragoste, cât de mult preferăm fiinţe care nu vorbesc pe limba noastră, care nu ne pot 
repezi verbal şi deci cât de bine ne simţim fără să fim în tensiunea generată de o potenţială 
respingere. 

Toate acestea sunt însă ascunse în “ordinea lucrurilor”, în “aşa a fost de când lumea 
şi aşa trebuie să fie”, în “aşa am învăţat şi mă pot schimba”, iar cine va dori să vadă dincolo 
de ele, cine va dori să înfiinţeze o altă cultură pe terenul pe care îl personifică şi îşi va 
îngriji plantele în 2013, se va bucura de alte realizări, de o viaţă nouă, de o lumină nouă pe 
chip şi de o altă putere, una potrivită prezentului. 

Cine nu urmăreşte acest lucru, orice formă de previziuni care indică schimbarea şi 
rafinarea gândirii, căutarea răspunsurilor adecvate destinului, acelea care acum par că ne 
apasă (Luna careu Axa Dragonului), dar în realitate lipsa de flexibilitate este singurul 
element al ecuaţiei care nu permite integrarea unei alte forme de exprimare, a unei noi 
modalităţi de exprimare, adică a ceea ce obţine prin educaţie, rafinare, evoluţie. 

Pentru că vibraţiile acestei zile par să ne frâneze evoluţia, recomandarea pentru 
această zi ne îndeamnă să ne selectăm drastic contactele, să ne pregătim pentru a ne 
înfrunta întâi de toate propriile prejudecăţi şi apoi de a pune în aplicare concluziile pe care 
le elaborăm. Multe din cele care vor veni spre noi acum ne înşeală, chiar dacă au o 
aparenţă impecabilă. 

 
Miercuri, 21 noiembrie 

Miercuri 21-11-2012  0:10    Luna(Pis) Sex (Cap) Mars 
Miercuri 21-11-2012  4:03    Luna(Pis) Con (Pis) Chiron 
Miercuri 21-11-2012  5:00    Luna(Pis) Tri (Sco) Saturn 
Miercuri 21-11-2012  9:10    Luna(Pis) Squ (Gem) Lilith 
Miercuri 21-11-2012  9:30    Luna(Pis) Sex (Cap) Pluto 
Miercuri 21-11-2012 18:33    Luna(Pis) Squ [Gem] Jupiter 
Miercuri 21-11-2012 23:49     Sun (Sco) --> Sagittarius 

 
A doua zi de Peşti (Luna în Peşti) va înclina balanţa spre ceea ce nu am reuşit să 

ducem la final ieri, spre ceea ce nu ne-a mulţumit sau nu ne-a oferit atât de multă 
satisfacţie pe cât am sperat. Azi Luna se va întâlni cu Marte şi Pluton într-un sextil, cu 
Chiron în conjuncţie, cu Saturn în trigon și cu Lilith şi Jupiter în careu în timp de Soarele 
va parcurge ultimul grad al zodiei Scorpion. 

Spectrul social al acestei zile ne îndeamnă să ne folosim puterea de înţelegere mai 
mult decât o utilizăm de la sine. Să facem apel la judecăţi verificate în timp şi să ne 
mobilizăm acele elemente personale care ţin de bunătate, compasiune, înţelegere, 
acceptare şi să nu considerăm că dacă suportăm durerea, afecţiunea se va domoli de la 
sine. 
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21 noiembrie este o zi în care durerea este personajul principal. Nu va conta modul 
prin care ea se va face cunoscută, aşa cum nu va conta cât de mobilă se va dovedi, 
mutându-se din corp în evenimentele sociale, din minte pe suflet sau invers, ci va conta cât 
de bine va fi argumentată de cel care o simte. Durerea acestei zile reprezintă o sumă de 
nemulţumiri, nu o disfuncţie, un depozit de refuzuri şi regrete, nu o epuizare a corpului. 
Pentru că se întâmplă ca şi ieri, argumentul în favoarea refuzului, a intrasigenţei va fi atât 
de logic şi de clar încât puţini vor fi cei care vor fi motivaţi să vadă dincolo de aparenţe. 

Marte şi Saturn se apropie din ce în ce mai mult unul de celălalt şi asta nu face decât 
să întărească şi mai mult triunghiul minor pe care îl formează punând pe picior de egalitate 
necesitatea progresului, a schimbării, a modificării, a gestionarii unui fond, a unor resurse 
cu ideea de renunţare şi ordine, de precizie, de muncă susţinută, poate chiar în condiţii 
grele. Ceea ce vine spre noi acum poartă amprenta promisiunii. Ni se promite sau ne 
promitem singuri că dacă muncim vom reuşi să obţinem ceea ce ne dorim, ceea ce ne 
lipseşte ori ceea ce ne va fi necesar în viitorul apropiat. Dintr-odată suntem puşi la zid. 
Suntem învinuiţi că am pierdut timpul, că am risipit bani, că am cheltuit mai mult decât 
trebuie, că vin vremuri grele şi că acestea nu par să fie deloc înţelegătoare şi pentru a 
înclina balanţa în direcţia favorabilă singura soluţie pe care am putea-o aborda este 
munca, efortul, renunţarea, privaţiunile, puţinul, sustragerea sau desprinderea de întreg. 

Dacă aspectele pozitive ne încurajează să fim responsabili şi ne susţin îndrăzneala şi 
curajul de a ne desprinde de pământ, de a fi independenţi, adică de a ne câştiga existenţa 
prin efortul personal, de a ne alimenta cu ceea ce ţine de propria persoană, nu de procese 
exterioare, careurile Lună-Lilith şi Lună-Jupiter ne constrâng să ne temem de viitor, de 
necunoscut, de mister, chiar de ceea ce oameni de încredere, rude, apropiaţi, prieteni, din 
diverse motive, nu ne pot împărtăşi acum. Secretul, cel pe care l-am iubit atât de mult în 
ultimele patru săptămâni cât Soarele a trecut prin Scorpion se întoarce îndărăt, ne răneşte 
şi nu ne permite să obţinem prin prima încercare libertatea şi zborul, desprindere de surse 
şi independenţa. 

În favoarea acestei reţineri, obstrucţiuni de ordin social, cele ce ţin de statutul 
social, de funcţie, de demersuri pe cale verbală, poate chiar cele legate de statul familial, de 
rang, vârstă pun azi bariere. Oricât de sigur am fi pe semnale că inima nu mai funcţionează 
cum trebuie şi, deşi am avut semnale, am ţinut secret să nu se îngrijoreze familia, acum le 
spune, le împărtăşim, le putem pe tapet sau o întâmplare nefericită ne pune în postura de 
a-l divulga. Chiar dacă am ascuns că o anume sensibilitate ne-a făcut mai vulnerabili la 
replici venite din anturaj, la critici pe care ar fi trebuit să le vedem constructiv, nu să le 
luăm în sens personal, acum vom fi motivaţi ca printr-un acces de nervi, dacă va fi nevoie, 
să divulgăm aceste secrete care ne ţineau captivi în teama de a nu se repeta această 
situaţie. 

Prin urmare, ecoul unei schimbări mai face un pas spre adâncimea sufletului, 
spre ceea ce ţinem ascuns, motivând ceea ce e preţios, puternic, valoros, personal. În 
realitate, ceea ce iese la lumină acum este un reziduu, o formă de neputinţă de care ne-am 
ataşat, pe care ne-am învăţa să o iubim şi, mai nou, să o vedem în lumină şi înţelegere. Azi 
vom face această confuzie şi cu cât vom inclina mai mult spre a acţiona în direcţia aceasta 
cu atât mai mult conţinutul ei va curăţa şi mai multe mijloace de a părăsi incinta unde au 
fost încuiată. Azi privim un maldăr de gunoi şi tresărim de emoţie motivând că este o 
creaţie abstractă de o mare sensibilitate artistică în timp ce un tablou de van Gogh ne lasă 
reci, suntem impresionaţi de urma neobişnuită lăsată de un cauciuc pe stradă şi ignorăm 
cu insistenţă arta cubistă sau pe cea baroca pentru că nu mai corespund necesităţii 
prezentului. Rafinamentul sufletului este etern şi tocmai de aceea nu contează când apelezi 
la un etalon, ci contează cum procedezi, care sunt instrumentele pe care le implici şi cât de 
mult doreşti să te laşi în voia acestei transfomari. Probabil pentru un locuitor pe planeta 
gunoaielor, o dâră de resturi poate avea o adâncă însemnătate, însă valorile noastre cer o 
altfel de abordare. Lumina, culoarea, forma au multiple valenţe reuşind să surprindă 
frumuseţi evidente, dar şi pe cele care, inserate într-o perspectivă adecvată, să sugereze 
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frumuseţi pe care să le descoperi treptat. Dacă eşti un specialist în arta gunoiului, lumina şi 
rafinamentul expuse în creaţiile lui Da Vinci sau Dali sunt nişte mâzgălituri. 

La fel, acum, când Soarele atinge ultimul grad al zodiei Scorpion, întunericul 
doreşte să-şi câştige drepturile inventându-şi propria lumina. Poate că privind 
transcendental conjunctura ea este utilă, însă transcendenţa nu este încă apanajul 
oamenilor care tind spre perfecţiune, ci a celor care au atins-o deja. Tocmai de aceea, 
pentru noi cei care suntem încă influenţaţi de magnetismul astral, nu pentru cei care 
trăiesc în afara acestor condiţionări, descoperirea acestei zile constituie ipostaza dureroasă 
în care este adus la lumina elementul cel mai neplăcut şi vulnerabil pe care l-am îndrăgit, 
iubit şi de care ne-am ataşat atât de tare în ultimele patru săptămâni. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lăsa în voia 
schimbării şi să nu ne blocăm regretul că am devenit vulnerabili, că am fost dezveliţi de 
imaginea pe care ne-am asumat-o, ci să fim curajoşi pentru că doar victoria asupra 
propriilor slăbiciuni este cea care contează. 

 
Joi, 22 noiembrie 

Joi 22-11-2012  3:19   Venus (Lib) --> Scorpio 
Joi 22-11-2012  8:31    Luna(Pis) Tri [Sco] Mercury 
Joi 22-11-2012  9:10     Sun (Sag) Squ (Pis) Neptune 
Joi 22-11-2012 10:21    Luna(Pis) Squ (Sag) Juno 
Joi 22-11-2012 10:58   Venus (Sco) Tri (Pis) Neptune 
Joi 22-11-2012 18:52    Luna(Pis) Tri [Sco] Node 

 
Trecerea lui Venus în Scorpion ne va face să credem că schimbarea care a survenit 

cu intrarea Soarelui în Săgetător este nesemnificativă, că ne putem întoarce la reţinere şi 
că, dacă am fost rezervaţi faţă de oameni, faţă de idealurilor acestora, faţă de ideea de a le 
împărtăşi ceea ce ne era intim, până pe 16 decembrie când Venus va intra în Săgetător, 
vom pune condiţii pentru a socializa, pentru a realiza orice fel de schimb, chiar şi pentru a 
ne destinde ori pentru a ne recrea. În privinţa sentimentelor, oamenii se vor dovedi 
rezervaţi şi dacă vor împărtăşi ceva cu siguranţă motivul principal va fi acela de schimb, 
troc, afacere, deci se va ţinti spre un rezultat, oricât de mic şi nesemnificativ ar putea fi. 

Astfel, sub titlul de “glumă”, Venus în Scorpion va fi tentată să spună mari 
adevăruri, să-i tragă de limbă pe cei din jur, să evite răspunsurile directe sau să-i provoace 
pe cei din jur pentru a nu lăsa să se vadă că de fapt îi interesează informaţiile sau 
avantajele pe care le pot obţine, ci aceştia s-au oferit din proprie iniţiativă. O formă de 
răceală, de indiferenţă va impregna orice tip de asociere şi cei care nu sunt obişnuiţi cu 
acest gen de comportare vor constata că de fapt multe dintre grijile pe care le aveau s-au 
redus şi că este mult mai confortabil să fii rezervat faţă de oameni, decât să fii tot timpul 
preocupat de ceea ce nu ştii că gândesc, simţ sau fac. Cei care ştiu că secretul armoniei îşi 
are unul din izvoare în emoţie, suprimarea acesteia înseamnă suferinţa, desprindere, 
regret şi însingurare. Această trăsătură a lui Venus (exil) ca şi poziţia sa în Fecioară 
(cădere), fiind considerate negative, prima care generează agresiune împotriva propriei 
persoane, iar cealaltă fiind orientată împotriva altora, aduc un acut sentiment de 
însingurare, de respingere. În general, oamenii simt asta când sunt respinşi, când sunt 
ignoraţi şi când, având neşansa să fie şi educaţi în sensul acesta, pe acest fond este 
cultivată tendinţa de a înlocui oamenii cu obiectele, cu imaginaţia. 

Venus în Scorpion devine rece, deşi, fiind un semn umed, scorpionul indică o 
tendinţă spre a cultiva relaţiile într-un registru inferior, cel care ţine de sexualitate, de 
dorinţa de putere şi de a le folosi pe acestea pentru a obţine diverse avantaje şi a înlocui 
rezultatul cu munca necesară pe care trebuie să o abordeze oricine, indiferent de rang, 
statut, bogăţie sau cunoaştere. 

Pe acest fond careul dintre Soare şi Neptun va căuta să contrabalanseze regimul de 
exprimare a gândului, instrumentele de comunicare şi puterea de a rezista la efort, dar şi 
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credinţa. Pe de o parte Venus, lezată în amorul propriu, dezamăgită şi mulţumită cu 
răceala pe care o arata acum, va reuşi să se impună pe aceste aspecte negative mult mai 
uşor, pentru că face trigon cu Neptun, decât va reuşi să-şi susţină Soarele noul său mesaj, 
care face cu Neptun un careu. Acesta este semnul că răul, vulgaritatea, indecenţa, ironia, 
perfidia va învinge nu pentru că ar fi mai puternice, ci pentru că sunt mult mai bine 
organizate. În exprimarea sa se va folosi de ceea ce s-a acumulat în ultimele patru 
săptămâni, în timp de noile energii, ce le care ţintesc spre o emoţie abstractă, care nu au 
încă o justificare în minte se pierde în detalii şi în explicaţii imature care nu au din partea 
societăţii, a grupurilor, în general, din partea celorlalţi, o înţelegere adecvată. Chiar dacă 
prin careul cu Neptun, Soarele va avea de suferit, va îmbolnăvi corpul, prin intervenţie 
asupra sistemului circulator, a circulaţiei periferice, nu doar de la nivelul extremităţiilor, ci 
şi cea capilara de la nivelul organelor, în detrimentul unei expansiunii senzuale, în a căuta 
plăcerea şi a obţine, reuşind să devieze gândurile de la efortul susţinut. “Gata, am obţinut 
ce am vrut, de acum dorm o săptămână”, “Lăsaţi-mă cu prostiile astea de adormit copii, 
banul este important. Cât despre suflet, cu toţii suntem murdari, ce mai contează un păcat 
în plus”, “Cică să faci ce spune popa, nu ce fac el. Pe mine nu mă interesează nici una, nici 
alta.” sunt doar câteva din expresiile care transpar din aceste combinaţii. 

Raportul dintre elocvenţa mesajului inferior şi lipsa de consistenţă a ceea ce ar 
trebui să exalte sufletul va fi nefavorabil celor care se afla într-un proces de rafinare 
spirituală, care caută să înţeleagă energiile schimbării şi care urmăresc, prin faptul că 
urmează îndoieli de care nu s-au desprins încă, să-şi ofere dovezi ale faptului că suferinţa 
are un rost, că neputinţa de a riposta împotriva răului este necesară şi că tot ceea ce pune 
sufletul în dificultate (invidie, penibil, conflict, lipsa de ascultare) face parte dintr-un plan 
prin care sufletul îşi descoperă starea sa originară de agregare. 

Spre seară, când Luna va împlini un sextil cu Coada Dragonului va reuşi să medieze 
tendinţa Nodurilor şi va oferi, celor dispuşi să înţeleagă, semnale că lucrurile merg spre o 
rezolvare bună. Binele spre care se îndrepta va fi unul menit să sporească averea, fondul 
emoţional, avantajele profesionale, satisfacţia celor care urmăresc asta sau să întărească şi 
mai mult credinţa că dincolo de orice nor întunecat Soarele aşteaptă să se întâlnească cu 
gândurile celor care îşi ridică privirea spre cer pentru a înţelege rostul vieţii şi 
însemnătatea a ceea ce au trăit până acum. 

Prin urmare, ziua de joi ne va oferi o formă de separare a minţii de suflet şi corp 
şi de acţiune a acesteia într-o formă de independenţă menită să ne facă şi mai diferiţi unii 
de alţii. În primul rând, pentru că Venus va trece în Scorpion, sentimentele se vor răci, vor 
fi mai rezervaţi în a ne expune, mai calculaţi cu cine vorbim, ce spunem, ce are de oferit şi 
cât pentru că în urma unui calcul simplu, raporturile cu aceştia să se exprime direct 
proporţional cu gradul de satisfacţie. 

 Evoluţia spirituală nu este însă o opţiune pentru care să o aleagă oamenii în grup, 
chiar dacă, probabil, curentele religioase pe această ideea şi-au justificat expansiunea, ci 
este o alegere personală motivată de elemente complexe care vin din contrabalansarea 
conflictelor, ca procese naturale, susţinute de astre. Această sumă de contrabalansări poate 
duce la dezvoltarea unei neîncrederi în sine. “De fiecare dată am intervenit. Nu este în 
stare de nimic”, “Care este valoarea procedurii dacă în totul depinde de mine, de ceea ce 
aleg să fac ori să gândesc?” ș.a.m.d. ar fi doar câteva din gândurile care ar justifica 
neîncrederea. Gândind practic şi selectiv, adică prin Venus din Scorpion şi având 
susţinerea acestei selecţii abile (trigonul lui Venus cu Neptun) celelalte tipuri de experienţe 
nu au nicio şansă să se impună. “Să fii în Pace!”, “Urmăreşte-i pe cei din jur şi acceptă că 
ei, ca şi tine, experimentează” suntem câteva dintre elementele care vor atrage după ele un 
şir întreg de întrebări fără răspuns. Nu vom şti ce înseamnă acea Pace, cum o obţinem, ce 
ne facem cu agresiunea directă a celui care “experimentează: şi aşa mai departe. Dacă ne 
vom gândi că sistemele de comparaţie sunt diferite, că Venus în Scorpion, cea eficientă 
acum, face apel la ceea ce s-a consumat, iar Soarele, aflat acum în careu cu Neptun, ţinteşte 
spre o modificare ce nu poate fi controlată, înţelegem că sistemele de analiza sunt complet 
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diferite. Ele pot coexista şi, din fericire, azi, având Luna pe ultimul sector din Peşti, putem 
să înţelegem acest lucru, putem să acceptăm că una este să fii practic şi alta să urmăreşti 
să-ţi racordezi fiinţă la ceea ce vine acum spre tine sub imperiul unor forţe care sunt peste 
decizia destinului propriul, dincolo de ceea ce am putea într-un moment extrem de 
favorabil înălţător şi sublim să ne propunem. Luna în Peşti înseamnă acum a da Cezarului 
ce-i a Cezarului şi lui dumnezeu ce-i a lui Dumnezeu pentru a nu confunda satisfacţia, 
câştigul, cu eficienţa spirituală. 

Dacă înţelegem că mintea îşi va aşeza un picior pe o margine a bărcii, iar pe celălalt 
pe cealaltă margine vom fi mult mai atenţi să nu apăsăm mai tare într-un sen pentru a nu 
ne scufunda. 

În rest, evenimentele vor pune multă greutate pe vorbe, demonstraţii, justificări şi 
proceduri la care vom face frecvent apel, însă nu vor fi esenţiale. 

Tocmai de aceea, recomandarea este aceea de a ne aminti că a judeca viaţa pe baza 
satisfacţiei înseamnă, în cel mai fericit dintre cazuri, stagnare. Sensul vieţii este acela de a-
şi găsi propriile aripi pentru că zborul este o altă lecţie, nu de a ne motiva refuzul de a le 
căuta pe motiv că nu ştim să zburăm. 

 
Vineri, 23 noiembrie 

Vineri 23-11-2012  3:11    Luna(Pis) --> Aries 
Vineri 23-11-2012  5:36     Sun (Sag) Tri (Ari) Moon 
Vineri 23-11-2012 12:04    Mars (Cap) Squ [Ari] Uranus 
Vineri 23-11-2012 12:27    Luna(Ari) Con [Ari] Uranus 
Vineri 23-11-2012 12:28    Luna(Ari) Squ (Cap) Mars 
Vineri 23-11-2012 18:47    Luna(Ari) Squ (Cap) Pluto 
Vineri 23-11-2012 18:48    Luna(Ari) Sex (Gem) Lilith 
Vineri 23-11-2012 19:28    Mars (Cap) Sex (Pis) Chiron 

 
Trecerea Lunii în Berbec ne schimbă calitatea vibraţiilor şi ne îndeamnă să ne 

exprimăm altfel decât am făcut în ultimele zile, cu mai puţină reţinere, cu dezinvoltură, 
liber, ca şi cum nimic nu ne-ar îngrădi şi chiar dacă ar face-o atunci am considera aceasta o 
provocare în faţa căreia nu trebuie să stăm pe gânduri. Și dacă în zilele anterioare am 
dezvoltată o reticentă faţă de lucrurile lipsite de adâncime, căutând sensuri, valori sau 
chiar preocupându-ne de adâncimea lucrurilor azi vom considera că este oportun să ne 
ridicăm deasupra celorlalţi prin ambiţie şi selecţie drastică a informaţiilor. 

Dorinţa de celebritate ne convinge că este oportună această selecţie şi că dacă starea 
o impune, această selecţie poate deveni şi mai drastică, intrând în sectorul oamenilor, în 
domeniul celor puternici, în curtea vecinului, invocând motive de partaj, separare 
teritorială ori răzbunare. Pentru că azi suntem în imposibilitatea de a ne controla, de a ne 
pune în slujba unui interes constructiv, ci doar al unuia instinctiv, evenimentele pot scăpa 
de sub control dovedind un evident caracter violent. 

Fiind în Berbec, Luna se va îndrepta mai mult spre Marte, iar Marte, din Capricorn, 
va urmări, din toate aceste confruntări, să scoată la lumină o problemă pentru a o rezolva. 
În felul acesta, ceea ce ajunge spre conflict, spre tensiune, spre disconfort, spre o 
confruntare lipsită de sens, în realitate, are un sens, doar că este unul ascuns, tainic, 
misterios, lăsat în adâncimea gândurilor, adică în voia unei simţuri pe care rar avem şansa 
să o vedem atât de vie ca acum. Fiind în conjuncţie cu Uranus, complicaţiile pe care ziua 
aceasta, pe baza combinaţiilor, le predispune, s-au produs în 17 noiembrie, când Luna a 
fost în conjuncţie cu Pluton situat în exilul său (Capricorn) şi când a considerat că părerile 
şi recomandările celorlalţi sunt mult mai importante decât ceea ce îi vine din interior. 
Acum, când se întâlneşte cu Uranus, va considera că a greşit, că nu şi-a ales bine consilierul 
şi recomandarea pe care a primit-o din parte acestuia îi complica acum lucrurile, îi 
schimbă programul, îi suprasolicita sarcinile profesionale şi în loc să scrie rapid o 
adeverinţă se trezeşte cu un dosar complicat pe cap pe care va trebui să-l rezolve pentru că, 
din neatenţie, a spus “Da”. Regretul că am fost de acord ne înfierbântă sângele în vene şi ne 
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întunecă mintea căutând, în loc să ne preocupăm cu forţă şi implicare de ceea ce vine spre 
noi acum, ne lăsăm în voia necesităţii de a ne elibera de stimulul care tinde să ne acapareze 
întreaga atenţie. 

Azi nu se poate ignora durerea fizică, nu se poate aplica eficient un tratament, poate 
nici corect, iar de aici până la a considera că diagnosticul nu este bun nu va fi decât un pas. 
Prea multă tensiune ne va pune în postura de a considera că evenimentele nu au decât 
această calitate. În realitate, printre aceste direcţii absurde, regresive, chiar violente, există 
o aspiraţie, un îndemn, o formă de curăţenie sufletească pe care am protejat-o mult timp şi 
acum caracterul impulsiv are tendinţa de a proteja chiar această latură sensibilă. Privind 
cerul acestei zile înţelegem că apropierea lui Marte de Pluton sporeşte curajul şi încrederea 
în sine, doar că acum, când unghiul este puţin mai larg, acestea sunt mai puţin evidente 
sau au nevoie de confirmări. Confirmarea nu trebuie să judece metodele, să le pună la 
îndoială şi să le trimită spre reanalizare ori reinventare, ci doar să sublinieze existenţa unui 
element sub diverse forme. Accentul se va pune însă pe ceea ce ne vine din suflet. O intuiţie 
ne va îndemna să le punem pe toate într-un vas şi de acolo mâna singura să aleagă ceea ce 
crede că-i este util. 

Pe lângă acestea, calitatea lui Marte în Capricorn este aceea de a impune o uitare 
selectivă pe ceea ce gândirea negativistă a reuşit să ne convingă că este real. Sextilul pe care 
îl împlineşte cu Chiron sne aduce alegeri pentru vindecare, pentru acceptarea unei soluţii 
pe care am ignorat-o anterior pentru că am acceptat prea repede că supărările au în social 
un echivalent real şi nu sunt de fapt ipostaze de moment ale tensiunilor ori a refuzului de a 
evolua. 

Acum, în spaţiul propriei fiinţe se adună atât trăsăturile negative, cele care ne 
făceau să ne certăm cu noi înşine pe motiv că e bine ori că nu e bine ce am făcut, ales, 
gândit, simţit, cu cele pozitive, care ne şoptesc discret că totul este ireal şi că dacă au 
devenit reale s-a-ntâmplat pentru că am neglijat detalii care ne-ar fi edificat în privinţa 
calităţii lor. A fi selectiv, pe aceste unghiuri, înseamnă a refuza elementul incomplet, oricât 
de multe elemente ne cheamă spre a le îmbrăţişa şi a alege ceea ce este simplu şi complet. 
A pune la bază elemente incomplete înseamnă acum a ne certa cu noi înşine şi a ierta 
greşelile similare ale altora, a neglija un tratament pentru a demonstra încrederea în forţă 
Divină, dar a refuza profunzimea unui sentiment înseamnă a folosi inteligenţă pentru a 
justifica nu explica, pentru a demonstra, nu susţine, pentru a satisface o curiozitate, nu a 
cerceta, pentru a se evidenţia, nu a ajuta. 

Prin urmare, ziua de 23 noiembrie ne îndeamnă să ne vindecăm rănile pe care ni 
le adâncim din neglijenţa sau pe care le menţinem doar pentru că ni se pare firesc să fim 
tulburaţi de o modificare în cadrul social. Azi, pentru că Marte şi Uranus sunt în careu, vor 
fi multe modificări în contextul social, în relaţiile profesionale, acolo unde se cere 
stabilitate şi trăinicie, în zonele care sunt cele mai puternice şi pe care nu le vedem 
schimbate, modificate ori aşezate în altă ordine. Asupra acestora, contextul social nu va 
acţiona pe cât de tare ne vom speria, stresa, îngrijora. Dacă, pornind de la acest etalon, ne 
vom gândi altfel vibraţiile şi ne vom diminua aceste impulsuri, puterea personală va fi 
folosită constructiv şi ea va merge întâi spre înţelegere, apoi spre acceptare şi în final se va 
îndrepta spre vindecare. 

Azi ne vom da seama cât de mult ne plac agresiunea, tensiunea, bârfa, boala, cât de 
mult le ţinem în sfera personală şi cât de tare ne consumăm pentru a le menţine vii, active 
şi, mai ales, necesare. Luptă este necesară, cel puţin prin conjuncturile de acum, însă ea va 
trebui să fie şi încărcată de un mesaj simplu, edificator pe care să-l putem lipi la final de 
rezultat şi să putem spune “Da, a meritat!”. Susţinând indecenţa, vulgaritatea, boala, doar 
pentru că plăcerea sau comoditatea ne sunt mai accesibile, nu ne va ajuta să spunem la 
final “Da, a meritat!”, ci “Nu a fost de ajuns” motivându-ne spre o şi mai mare adâncire în 
ceea ce nu era din start corect. În felul acesta, din aproape în aproape calitatea gândirii va 
căuta să se impună prin experienţă, prin apel la o structură organizată, o formă de cultură, 
un mijloc de exprimare, o idee, poate chiar o întâmplare însă, recomandarea acestei zile 
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este aceea de a ne aminti că anumite materiale nu se scufundă în apă pentru că îşi pierd 
calitatea, chiar dacă iubim apa, curgerea sau limpezimea ei, nu se lăsă în vânt din acelaşi 
motiv, chiar dacă atingerea sa ne încearcă sufletul cu sentimentul libertăţii, a mobilităţii şi 
simplităţii, ori nu sunt uitate sub acţiunea directă a razelor solare, chiar dacă iubim 
căldura, lumina, culoarea. Modelarea fiinţei începe prin paşi mici, iar mulţumirea a ceea ce 
apare cu noul contur să crească aşa cum creşte un fir de iarbă şi caută prin ceea ce 
reprezintă să se integreze în zona unde Dumnezeu i-a decis destinul. 

 
Sâmbătă, 24 noiembrie 

Sambata 24-11-2012  3:34    Luna(Ari) Sex [Gem] Jupiter 
Sambata 24-11-2012 22:30    Luna(Ari) Tri (Sag) Juno 

 
Jupiter şi Junon nu sunt în opoziţie însă prin impactul Lunii, acum, forţa lor ne va 

conduce spre acest tip de relaţie. Azi, Luna va împlini, noaptea, un sextil cu Jupiter şi spre 
seară un trigon cu Junon căutând să medieze ceea c nu mâi exista. Judecând după faptul că 
Jupiter merge înapoi, vom căuta azi să aducem în prezent probleme şi complicaţii care nu 
mai există, pe care le-am rezolvat pentru a retrăi succesul soluţiei, pentru a rememora un 
succes ori pentru a ne bucura din nou de ceea ce ne-a sporit stima de sine ori 
recunoaşterea socială. Ecourile acestei zile vor răsuna însă în altă parte, pe alte dealuri, în 
alte zone şi doar le vom auzi, el vom căuta, le vom invoca, vom face linişte pentru a le auzi 
ori ne vom schimba întregul program al zilei şi alergând în afara zonei locuite să ne 
delectăm pentru câteva secunde de un fenomen cosmic, de o apariţie, de un eveniment de 
care apoi să ne amintim cu mare drag până la finalul anului. 

Ziua de 24 noiembrie este o zi de nostalgie, de rememorare. Este ziua în care ne 
atingem sufletele, amintirile, ne jucăm cu ele aşa cum în copilărie inventam jocuri cu 
mingea, cu sforile, inventam formule magice şi ne bucurăm de această legătură mai mult 
sau mai puţin imaginară pe care o aveam cu universul. 

Pentru că Luna se află într-o zodie care poate la fel de bine idealiza şi menţine în 
lumea practică, această călătorie în trecut va cere dovezi simple, superficiale care să nu ne 
complice viaţa şi care vor avea rolul de a ne introduce într-un ritm alert ca şi cum vom avea 
de demonstrat mai mult faţă de noi înşine ceea ce nu am reuşit de-a lungul acestei 
săptămâni să demonstrăm celorlalţi. Un joc al minţii ne va ţine ocupaţi azi şi cei mai mulţi 
vor prefera să se joace aşa alimentându-şi de fapt încrederea în sine la nivelul la care nu au 
reuşit anterior, când aceste evenimente pe care le invocă acum s-au manifestat. 

Procesul de rememorare invoca unitatea de timp într-un mod subiectiv or chiar 
subiectivitatea reprezintă în această zi elementul care ne va spori neatenţia şi ne va pune în 
faţa unor situaţii pe care să le evaluăm greşit dsin prea mare grabă, viteza de lucru 
incertitudine, neînţelegere. Pe acest fond, elementul cel mai la îndemână pe care îl vom 
folosi va fi agresivitatea, numit azi “instinct”, “impuls”, dar care nu va fi altceva decât 
ipostaza cea mai accesibilă pe care o vom alege pe frecvenţa agitaţiei şi a vitezei de lucru 
fără să ne gândim nici măcar o secundă ce am putea strica, rupe, destrăma, respinge, 
brusca sau traumatiza procedând aşa. 

Sextil cu Jupiter versus trigon cu Junon ar trebuie să ne aducă uşurinţa în a construi 
raporturi sociale benefice şi puternice, însă forţa cuc are Berbecul caută să valideze cele 
mai multe dintre vibraţii se va impune în timp ca un etalon însă, ştim că etaloanele sale 
sunt conjuncturale, invocate în situaţii de criză, în momente de cotitură ale vieţii, sunt 
ipostaze de o clipă, de durată scurtă şi pentru a fi durabile au nevoie de o susţinere venită 
din partea altor conjuncturi. 

Mâine, Marte şi Saturn, cele două planete care sunt în receptie mutuală nocturnă, 
vor aduce mai multă stabilitate prin timp, valori personale selectând impulsurile după 
reguli de bune practici. Abia mâine vom înţelege ce ar fi trebuit să facem azi. 

Prin urmare, 24 noiembrie ne va complica viaţa cu îndemnuri pe care nu le 
putem finaliza ori dacă se vor finaliza nu vor putea dura în timp. Ceea ce se consumă azi 
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are înfăţişarea unei efemeride care străluceşte mai tare cu cât durata sa de viaţă este mai 
scurtă. Azi învăţăm că încrederea este un instrument care se menţine cu sacrificii, cu un 
mare consum şi el va fi cu atât mai eficient cu cât se va face apel la o mai vastă experienţă. 
Arcul peste timp care se construieşte prin relaţia Lunii cu Jupiter ne va ajuta să facem apel 
la ceea ce ne-am propus în urmă cu câteva săptămâni, la ceea ce am trăit atunci, să 
reedităm succesul acelei perioade ori, în a doua parte a zilei, să invocăm ceea ce ne-a făcut 
să ne simţim bine de dimineaţă, în prima parte a zilei. 

Asta înseamnă că dinamica, acţiunea, apelul, indiferent cât de ample sunt, ele ne vor 
coordona paşii azi căutând să ne convingă că viaţa înseamnă acţiune, ori bucuria numai 
prin ea poate fi atinsă. Dacă sextilul Lunii cu Jupiter s-ar fi consumat în plină zi, calitatea 
acţiunilor ar fi fost alta, curajul s-ar fi manifestat în alt mod, mult mai direct, iar 
evenimentele ar fi atins mult mai uşor echilibrul. Spiritul practic ce ne vine din Berbec 
împreună cu mişcarea ar fi căutat să se autoregleze prin feedback, însă el se consuma în 
plină noapte și va lăsa zilei poezia ce se naşte din trigonul Luna-Junon, incapabil să aşeze 
în ordine precisă mijloacele de răspuns pe care Berbecul, ca zodie tranzitată de Lună, o 
conferă. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a ne opri din agitaţie, 
de a ne aminti că reţinerea, ponderaţia dă farmec acţiunii pentru îi pune pe ea o haină care 
îi poate ascunde defecte sau îi poate pune în evidenţă linii pe care altfel nu le-am fi 
remarcat. Ceea ce ne amintim, ceea ce retrăim dacă nu se face lin, simplu, prin atenţie, 
prin claritate devine complicat şi neplăcut. 

 
Duminică, 25 noiembrie 

Duminica 25-11-2012  0:51    Mars (Cap) Sex (Sco) Saturn 
Duminica 25-11-2012 14:18    Luna(Ari) --> Taurus 
Duminica 25-11-2012 15:08    Luna(Tau) Sex (Pis) Neptune 
Duminica 25-11-2012 23:52    Luna(Tau) Opp (Sco) Venus 

 
Ultima zi a săptămânii ne aduce ceva din nostalgia zilei de ieri, însă ne va îndrepta 

paşii spre elemente concrete, spre ceea ce poate fi reprodus, spre mijloace sau scheme de 
acţiune prin care să ne consolidăm poziţia, să ne mărim stabilitatea şi, în felul acesta, să 
fim mai sigur pe ideile pe care le lansăm, pe ceea ce vine din linişte, calm, atenţie. 

Fiind în recepţie mutuală, dar pe segmentul nocturn (Marte este guvernatorul 
nocturn al Scorpionului) relaţia lui Saturn din Scorpion cu Marte din Capricorn ne lasă 
impresia că acolo unde există muncă, seriozitate, rezistenţă, acolo rezultatele vor fi 
spectaculoase sau vor depăşi bariera imposibilităţii. În felul acesta, 25 noiembrie se va 
evidenţia prin disciplină, prin îmbrăţişarea acestei acţiuni care nu ne fac plăcere prin 
desfăşurarea lor în sine, ci doar prin finalitatea pe care o prefigurează. Evidenţiindu-se 
prin perseverenţă şi seriozitate, oamenii vor intra în această zi cu încrederea că dacă îşi 
asumă răspunderea, dacă se vor dovedi responsabili în toate acţiunile care le ies în cale şi 
dacă vor suporta cu stoicism greutăţile, vor zâmbi chiar şi atunci când durerea le taie 
spatele, picioarele, braţele, capul, atunci succesul va fi mai aproape sau chiar va fi 
adjudecat pe deplin. 

Dacă în prima parte a zilei, când acest unghi îşi atinge faza sa maximă, Luna se afla 
încă în Berbec, fiind, de asemenea, încă din seara zilei anterioare în Perioada fără direcţie, 
după 14:18, când va trece în Taur, simţul, valorile vor înlocui nevoia de mişcare, evaluarea, 
selecţia, vor înlocui forţa şi dinamismul de a impune anturajului sau chiar sieşi etaloane. 
Schimbându-se registrul, durabilitatea va ţinti şi ea spre alte instrumente de lucru. Vor fi, 
astfel, invocate motive ale asocierii profesionale, motive de natură relaţională, cele care 
înmoaie inima şi îi spun că greutăţile vieţii nu sunt atât de decisive, că ele pot fi depăşite 
dacă există respect, metodă, dacă adevărul este privit în faţă de la început şi până la sfârşit 
şi dacă rezultatele muncii sunt folosite pentru a clădi un ideal, nu pentru a ne depărta 
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periodic de el invocând nevoia de plăcere, de a ne simţi bine, de confort sau necesitatea 
unei reinventări. 

La aproximativ o oră de la intrarea în Taur, Luna va împlini un sextil cu Neptun din 
Peşti şi va interveni o formă selectivă de uitare. Dacă situaţia, conjunctura socială, ne 
obligă să revenim la evenimentele complicate ce s-au tot consumat de-a lungul săptămânii, 
pentru a ne menţine în această sferă a plăcerii de a simţi corect, precis, trainic, solid, clar, 
impecabil, ne va motiva suficient de mult încât să crem amânarea lor, soluţionarea peste 
ceva timp, peste câteva zile sua chiar mai mult. În felul acesta, relaţia Lunii cu Venus, care 
ar fi trebuit să ne constrângă încrederea în sine şi să reducă sentimentele la nivelul 
necesităţii, devine acum un instrument de a nega ceea ce ne-a făcut să ne simţim bine, să 
fim mândri şi care, manifestându-se în primele zile ale săptămânii, se înscrie acum în zona 
greşelilor, a ceea ce nu este de actualitate, nu ne trebuie, nu ne mai este util. 

Invocând această formă de utilitate, calitatea lui “Îmi ajunge că am muncit la 
serviciu, acasă nu mai fac nimic” sau “Nu mai doresc să fac azi nimic pentru alţii, ci doar 
pentru mine” reuşim să ne apropiem de ideea de bogăţie prin administrare. Vitalitatea va 
spori prin conservare, iar cheltuielile materiale sau afective se vor situa la cote minime 
tocmai pentru că mediului social i se refuză invitaţiile. Azi a refuza înseamnă a conserva, 
iar a schimba planurile înseamnă a îmbrăţişa o altă formă de mobilitate una cu mai puţin 
obstacole şi care prin schimbarea vitezei de lucru ne va permite să o evaluăm mai bine şi, 
implicit, să o controlăm mai bine. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne poate oferi un fel de cheie, de cifră de 
control, un instrument prin care să ne conservăm mai bine energia personală, să ne 
amintim de ceea ce este important pentru sine, pentru destinul personal şi să ne destindem 
în această formă de intimitate care va creşte în putere şi bunătate cu cât o vom trăi mai 
mult în solitudine. A fi tu însuţi cu gândurile şi stările tale constituie elementul cel mai 
bun, cel mai puternic şi cel mai adânc pe care l-am putea azi îmbrăţişa, dar şi elementul 
care ne poate salva din atingerea unei faze critice în ceea ce priveşte uzura organică. Cu 
Marte în Capricorn, uzura, acolo unde s-a instaurat deja, va compromite structura de 
rezistenţă, scheletul, mecanismul şi fără să ne dăm seamă am putea ajunge să invocăm 
soluţii eronate, care să depăşească nivelul nostru de acţiune reuşind să compromită alte 
zone ale corpului, fiinţei, ale creierului, ale sistemului endocrin prin suplimentarea 
efortului. Pentru că ştim care este direcţia principală a acestei zile (conservarea) înţelegem 
cât de complicate ar putea fi acţiunile pe zona publică, demersurile sociale, cât de 
epuizantă ar putea fi munca în această zi dacă ea nu va fi dozată foarte precis, dacă nu va fi 
alternată de momente dese de pauză, dacă nu-i va asculta corpului strigătul său şi 
solicitarea sa, dacă nu se va odihni corespunzător. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi deschişi la minte, de a fi deschişi 
la suflet şi de a ne gândi că structura de rezistenţă, adică mecanismul unui demers, schema 
sa de acţiune constituie elementele cele mai importante ale acţiunilor. Dinamică fără 
metodă, pas fără înţelegere sau deschidere înseamnă haos. 

 
 

Săptămâna 26 noiembrie - 2 decembrie 2012 

 
 
Săptămâna 26 noiembrie – 2 decembrie 2012 se va dovedi complicată pentru că va 

prefigura o mare parte din elementele specifice anului 2013 şi din care se va înţelege că 
individul este pentru sine cel mai mare obstacol. Acest obstacol va fi indicat de bagajul său 
emoţional, de modul cum reacţionează, de insistenţa cu care se implică în întâmplări pe 
care nici măcar cel în cauză nu le mai consideră eficiente, dar şi de lipsa de consistenţă pe 
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care o probează de fiecare dată când doresc să ne convingă de utilitatea lor. Ultimele zile 
din noiembrie au în ele un dramatism aparte. Ca şi cum se luptă cu ei înşişi fără să ştie 
acest lucru, oamenii se deschid unii faţă de alţii şi apoi regretă, se agresează prin intenţii 
bune dezlănţuite fără măsură şi apoi se acuză de lipsă de comunicare, de inconstanţă, 
neîncredere sau suspiciune. Întreg anul 2013 este presărat de aceste episoade, însă acum 
nu ştim concret care vor fi şi ne va captiva aşa numitul element novator, de duritatea cu 
care suntem puşi în postura de a vinde şi de a cumpăra tot ceea ce ne iese în cale, de a ne 
hrăni cu ceea ce ni se oferă, adică de a dovedi o acută lipsă de discernământ. 

Săptămâna aceasta vocile interioare sunt într-o totală contradicţie şi asta fie pentru 
că nu avem încă puterea să gestionăm un fond energetic atât de intens cum va fi, spre 
exemplu, cel din ziua de miercuri, când vom parcurge Luna plină, fie pentru că nu avem 
încă rafinată inteligenţa practică, aşa cum se va întâmpla în ultimele zile ale săptămânii, 
când Luna din Rac ne va face să strângem într-un sac mare tot ceea ce găsim pe drum. 

Ideea de drum, de traseu ni se va înfăţişa într-un mod straniu chiar de 1 decembrie 
când Luna se va suprapune peste ascendentul din tema natală a României, amestecând 
interesul individual cu cel naţional şi ducând spre o concluzie care pe unii poate îi va 
supăra, pe alţii îi va revolta, însă pe unii îi va încânta, fiind un semn al suspiciunii ori al 
convingerilor pe care le deţin deja: acum nu avem nicio şansă să ne apropiem de 
normalitatea la care visăm. 

Hm, pentru mine este mai puţin important că unii se supără, iar alţii se bucură din 
pricina aceasta, de vreme ce mulţi dintre aceștia nu au nicio contribuţie în modificarea 
condiţiei acestui popor încercat. Pentru mine aceștia sunt oameni de carton care nu mai 
ştiu cine-i scuipă şi urlă la toată lumea, nu mai ştiu cine i-a stropit de vreme ce imediat se 
umflă şi plesnesc de nervi, ciudă, indecenţă, vulgaritate, minciună. Multe dintre aceste 
atitudini au pus bazele chipului degradat al acestui stat şi, culmea, cei care le-au creeat se 
erijează în judecători. Aceștia sunt oamenii de carton, oamenii de tinichea, oamenii 
construiţi din peturi colorate, chipurile triste care se preling prin propria viaţă şi care ţipă 
cu atât mai mult cu cât sunt mai nefericiţi sau mai seci. Pentru ei 1 decembrie este prilej de 
agonie şi nervozitate. Privindu-i înţelegi că prostituţia se poate practica în diferite moduri. 

În ciuda acestor turnători, viaţa merge mai departe pentru că întotdeauna ce nu te 
doboară te face mai puternic. 

Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie? 
Din gândul meu curat, un strop de bucurie. 
 
 
Luni, 26 noiembrie 

Luni 26-11-2012  0:25    Luna(Tau) Sex (Pis) Chiron 
Luni 26-11-2012  2:29    Luna(Tau) Opp (Sco) Saturn 
Luni 26-11-2012  3:59    Luna(Tau) Tri (Cap) Mars 
Luni 26-11-2012  5:10   Venus (Sco) Tri (Pis) Chiron 
Luni 26-11-2012  6:35    Luna(Tau) Tri (Cap) Pluto 
Luni 26-11-2012 16:14     Sun (Sag) Tri [Ari] Uranus 
Luni 26-11-2012 23:45     Sun (Sag) Squ (Pis) Chiron 

 
Debutul săptămânii se va face cu Luna în Taur trecând prin opoziţia cu Saturn care 

se află foarte aproape de Venus. Această relaţie a celor doi constituie un element de bază în 
construcţia numită Vaporul şi care are la celelalte colţuri alte două conjuncţii: conjuncţia 
Marte-Pluton şi conjuncţia Neptun-Chiron. De partea cealaltă, azi Venus va împlini un 
trigon cu Chiron, iar Soarele va atinge gradul perfect în trigonul cu Uranus şi careul cu 
Chiron. 

Toată această construcţie astrală ne face să ne gândim la evenimente care pornesc 
dintr-un punct şi ajung în altă parte decât şi-au programat, la conjuncturi pe care oamenii 
nu le mai pot controla şi care nu sunt toate în favoarea lor. La baza acestor descinderi stă 
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nevoia de securitate, dorinţa de a construi lucruri valoroase, trainice, puternice, dar de a 
constata că nu mai dispunem de materialul necesar. Nicovala pe care o perfectează acum 
Soarele prin împlinirea trigonului cu Uranus pune pe celălalt taler opoziţia Soarelui cu 
Jupiter care, cu fiecare zi, îşi restrânge unghiul şi care aduce pe acest fond greu şi apăsător 
o formă de nedreptate susţinută pe dezinformare, gestionare defectuoasă a informaţiei. 

Întregul tablou ne permite să vedem însă dincolo de aparenţe şi o parte din 
neplăcerile zile vin din aceste înţelegeri dincolo de pătura densă a evenimentelor. Asta 
implică folosirea unei subtilităţi pe care cei mai mulţi dintre noi nu o pot controla şi 
primesc rezultatele analizei ca pe nişte situaţii conjuncturale, ca pe nişte întâmplări. “Aşa 
mi-a venit!” vor spune şi nu vor putea să ducă această expresie mai departe. Nu vor fi 
interesaţi nici măcar să descopere care sunt elementele care i-au dus acolo. Trăiesc şi le 
este suficient. Această maniera delicată de a participa la un eveniment are şi o conotaţie 
benefică şi anume că ne permite să simplificăm lucrurile şi, ignorând etapele intermediare, 
să obţinem o ameliorare a situaţiei, a stării de sănătate, să atingem liniştea, calmul, 
relaxarea într-un mod total neaşteptat. 

Fiind ultima zi de retrogradarea a lui Mercur, putem spune că o parte din acest 
interval, în special spre seară, va fi static oferindu-ne posibilitatea de a medita la cele care 
s-au întâmplat în ultimele trei săptămâni şi să înţelegem că acolo unde evenimentele au 
repede o schemă mai veche există o problemă pe care acum am putea să o vedem obiectiv. 

Careu în T mobil cu Chiron planeta focar şi care are la baza opoziţia Soarelui cu 
Jupiter aduce acum, prin careul Soare-Chiron împlinit cu puţin timp ca ziua să se încheie, 
posibilitatea de a cântări lucrurile, de a simplifica evenimentele, de a impune o adâncime 
sentimentelor, dar nu de la sine, ci constrâns de o dramă, un episod nefericit, o 
rememorare, o durere fizică ori sufletească pe care o primim în forul interior fără să ne 
dăm seama că, după ce va trece, nu vom mai fi la fel. Acest episod se construieşte 
asemenea unui vrăjitor alb, a unei fiinţe cu puteri psihice remarcabile care reuşeşte să-ţi 
transforme fiinţa prin simpla prezenţă ori printr-o atingere delicată a sufletului. Nu se ştie 
cum pot unii să facă asta şi poate nici ei nu sunt, cel puţin nu azi, conştienţi de procedeul în 
sine. Se întâmplă pur și simplu şi vor lăsa totul de la sine într-o curgere delicată 
bucurându-se sau întristându-se doar de rezultatul final. 

Prin urmare, debutul săptămânii se înscrie într-o serie de evenimente care se 
sprijină pe mister. O stare de bine va avea în miezul ei o nemulţumire sau o durere drept 
motivaţie ce ne va antrena într-o observaţie neobişnuită a evenimentelor. Unii se vor lăsa 
antrenaţi de stereotipuri, de rutină, alţii le vor combate pe acestea amintindu-le de faptul 
că trăim un an al extremelor şi orice element pe care-l trăim constituie, în raport cu un 
punct de referinţă, o extremă care va atrage o trăsătură complementară şi pe care o va 
aşeza pe celălalt taler al balanţei. Azi vom privi toate acestea printr-un simţ organic, printr-
o voinţă intimă de a simţi altfel, de a cântări lucrurile, de a ne opri din agitaţie, de a 
simplifica lucrurile şi de a ne lăsa în voia unei emoţii pe care de această dată să o judecăm 
după efectul pe care-l produce. În acelaşi mod, oamenii din jur vor avea o altă importanţă 
şi evenimentele la care participă se vor coordona tot după cele două puncte: iniţiere şi 
finalitate.  

Pe acest fond, calitatea evenimentelor va fi una care va gestiona un fond afectiv, va 
pune la bază reacţii emoţionale, impresii, atitudini însă într-un alt ritm, mai simplu, mai 
calm, mai atent ca şi cum nu vom mai urmări ca în ultimele trei săptămâni tensiunea 
furtunii, ci noul aranjament al caselor după ce aceasta s-a oprit. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne respecta emoţiile ca şi cum ne 
sunt prieteni devotaţi. Nu este un secret că unii prieteni sunt mai capricioşi, alţii mai 
puternici, unii mai sensibili, alţii mai reci însă toţi se lasă antrenaţi de un sentiment 
misterios cel care permite viziunea a doua sau mai multe elemente incompatibile. Prin 
prietenie descoperim că dincolo de aparenţe, dincolo de limita privirii sau simţirii există o 
adâncime care activează şi îşi cere dreptul la atenţie. Puterea şi calitatea cu care intervin 
acum sunt desprinse dintr-un mister pe care azi suntem invitaţi să-l explorăm. 
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Marţi, 27 noiembrie 

Marti 27-11-2012  0:47 Mercury (Sco) S/D 
Marti 27-11-2012  2:56    Luna(Tau) Opp (Sco) Mercury 
Marti 27-11-2012  3:18   Venus (Sco) Con (Sco) Saturn 
Marti 27-11-2012 17:39    Luna(Tau) Opp [Sco] Node 
Marti 27-11-2012 22:16    Mars (Cap) Con (Cap) Pluto 

 
Azi Mercur va reveni la mersul direct ceea ce va fi foarte bine pentru minte, pentru 

suflet, pentru comunicare şi instrumentele pe care aceasta le foloseşte, însă ziua va fi 
dominată de două conjuncţii speciale: Venus-Saturn şi Marte-Pluton. Pe fundalul acestora, 
Luna parcurge ultima sa zi de Taur şi ne îndeamnă să fim liniştit şi harnici, puternici şi 
rezistenţi în faţa complicaţiilor care vin din zona publică. 

Cele două conjuncţii ne aduc o deschidere spre lucrurile care au formă, conţinut, 
spre elemente esenţiale ca şi cum ne vine mintea la loc şi găsim obiecte pierdute, ne 
amintim de informaţii preţioase şi, în mod surprinzător pentru unii, ne folosim eficient de 
ele. Ceea ce ne vine acum din aceste dispuneri poate fi privit ca un îndemn la concentrarea 
pe proiecte îndrăzneţe, la a deschide uşi pe care le-am crezut tot timpul închise. Viaţa 
personală, relaţiile dintre bărbaţi şi femei, atitudinea oricărui individ faţă de ideea de 
promovare, afirmare, ridicare a standardului de lucru, de evidenţiere faţă de un superior 
prinde acum un nou contur. Viaţa personală este brusc valorizată, este scoasă din 
întuneric, evidenţiată, iar sentimentul şi stabilitatea, curajul şi devenirea vor căuta să se 
manifeste. Ambele conjuncturii, prin mijloace diferite, duc la o condensare, la o inhibare, 
în cazul de faţă, a ceea ce era negativ, lipsit de control, haotic, neprietenos, indecis. Acum 
sentimentul va funcţiona ca un regulator puternic. Oamenii realizează că este necesar să se 
îngrijească mai mult, să fie atenţi cu ceea ce este evident din existenţa lor, cu ceea ce le 
apare, cu ceea ce iese la vedere, cu elementul care îi defineşte. Valorile timpului devin 
acum mijloace prin care se caută cu îndârjire fericirea. Modul în care o vom face ne va lăsa 
impresia că imperfecţiunile ne fac mai frumoși, ne dau de lucru sau ne fac atât de diferiţi 
unii de alţii. 

Conjuncţia lui Marte cu Pluton aduce, pe de o parte, blocarea unor emoţii şi 
deblocarea unor impulsuri, iar pe de altă ducând la sublimarea a tot ceea ce se manifestă ca 
forţă primară. Nu trebuie decât să fim curajoşi, deschişi, încrezători că metoda este bună şi 
procesul se realizează mult mai simplu, discursul vine de la sine, suntem inspiraţi, 
îndemnaţi să acţionăm şi să fim conştienţi de procesul pe care-l realizăm. 

Cele două elemente aduc o mare culoare zilei şi o redescoperire a plăcerii de a trăi. 
Că asta înseamnă să fim mai disciplinaţi, mai încrezători în ceea ce avem de făcut sau să 
cerem o sarcină suplimentară, o a doua şansă pentru a demonstra că eşecul anterior nu a 
fost decât un episod şi nu exprimă nivelul general, contează mai puţin. Pielea şi sistemul 
osos sunt expuse, solicitate şi prin ele, prin energiile lor specifice, oamenii înţeleg azi ce îi 
agresează, unde sunt loviţi, care le sunt puterile, cât de rezistenţi sunt în faţa greutăţilor 
vieţii. 

Totuşi, există şi un element care ne va stânjeni această înclinaţie spre pozitiv şi 
constructiv: Luna aflată în opoziţie cu Mercur şi în conjuncţie cu Coada Dragonului. Ceea 
ce vine spre noi este, aşadar, important, valoros, însă puţini vor fi cei care le vor valorifica. 
Se vor mobiliza bine, însă nu vor reuşi să ducă mai departe ceea ce şi-au propus 
bucurându-se de rezultatele parţiale care sunt, ce-i drept, reale şi hrănitoare. Asta se face, 
pe de o parte, pentru că nu reuşim să fim selectivi cu întâmplările trecutului, fiind trişti, 
temători sau refractari faţă de ceea ce nu a mers după cum am vrut sau am cerut, refuzând 
să credem că viaţa are mai multe unghiuri prin care frumosul poate fi apreciat. Unii vor 
prefera să inventeze poveşti frumoase prin care să-şi supraevalueze rolul pe care-l au, să se 
pună mai bine în valoare, să scape de o pedeapsă, însă nu fac decât să-şi amâne această 
problemă şi nu vor reuşi să sublimeze, adică să ducă mai departe unul din cele două mesaje 
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ale zilei (conjuncţia Marte-Pluton). În felul acesta, calitatea umană va lăsa de dorit şi nu 
vor reuşi să dea zilei un caracter special, ci doar vor profita de câteva şanse pe care viaţa le 
presară acum la picioarele lor. 

Prin urmare, 27 noiembrie reprezintă ziua în care multe din complicaţiile vieţii se 
opresc şi mulţi, în loc să se ridice în înaltul cerului pentru că poverile le sunt luate azi de pe 
umeri, îşi construiesc repede altele, risipind astfel această minunată oportunitate. Graniţa, 
evenimentul petrecut între două sectoare, domenii, la limita de demarcaţie între două 
regiuni conferă zilei un caracter aparte şi semnul că forţa astrală azi ne ajută în direcţia 
sublimării, a renunţării la cojoacele grele de prejudecăţi, aşa cum a făcut Baba Dochia care, 
în felul ei, s-a pregătit de un nou început, de primăvară. Suntem în plin tranzit al Soarelui 
prin Săgetător şi ştim că această zodie furnizează entuziasmul şi uşurinţa de a atinge ţinta, 
de a ne umple de succes şi de eficienţă la finalul unui ciclu, adică în Peşti. Tipul superior va 
fi azi ca Baba Dochia. Va renunţa la prejudecăţi, va fi atent la limbaj, va cheltui mai puţin şi 
va munci mai mult, nu-şi va risipi energia şi nici nu se va întrista dacă sunt solicitări peste 
limita cunoscută. 

Chiar dacă ziua conţine neajunsul risipirii, a putinţei de a ne elibera de mirosurile 
neplăcute ale faptelor rele, forţa conjuncţiilor este una benefică azi şi dacă nu le vom putea 
valorifica, măcar ne va oferi un exemplu la capitolul “Aşa trebuie să fiu!” 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne oferi privilegiul de a fi liberi în 
gândire şi emoţie, nu constrânşi de ceea ce ni s-a-ntâmplat şi nu am înţeles. 

 
Miercuri, 28 noiembrie 

Miercuri 28-11-2012  2:58    Luna(Tau) --> Gemini 
Miercuri 28-11-2012  3:51    Luna(Gem) Squ (Pis) Neptune 
Miercuri 28-11-2012 12:32    Luna(Gem) Sex [Ari] Uranus 
Miercuri 28-11-2012 13:16    Luna(Gem) Squ (Pis) Chiron 
Miercuri 28-11-2012 16:45     Sun (Sag) Opp (Gem) Luna(Full Moon) 
Miercuri 28-11-2012 18:01   Venus (Sco) Sex (Cap) Pluto 
Miercuri 28-11-2012 20:28    Luna(Gem) Con (Gem) Lilith 

 
Luna plină va schimba substanţial modul în care ne raportăm la anturaj, la fiinţe, 

lucruri, chiar modul cum observăm şi analizăm ceea ce avem în jur. Pentru că de 
dimineaţă, intensitatea crește cu fiecare oră până la 16:45, când luminariile vor fi în 
opoziţie, sextilul pe care Venus şi Pluton îl vor împlini spre seară va lua înfăţişări sinistre. 
Gândurile de despărţire sunt puse pe picior de egalitate cu cele care subliniază un 
ataşament puternic, neputinţa de a studia un domeniu cere din partea individului o 
mobilizare atât de puternică încât el atinge uşor performanţa, rezolva într-un timp scurt 
ceea ce necesită o lungă perioada de pregătire, ca să nu mai vorbim de demersul în sine. 
Ceea ce se manifestă acum cu Luna plină din Săgetător se consumă într-un tempo aparte. 
Seamănă cu ceea ce vine dinspre Vărsător, dar nu este, aduce puţin a eficienţa Peştilor, dar 
nici asta nu este, ci ave, de-a face doar cu forţa Săgetătorului explodată într-o abundenţă 
de mijloace de exprimare. Dacă Venus din Scorpion nu ar fi îmbrăţişat Soarele prin 
aspectul ei cu Pluton, atunci Soarele nu s-ar fi comportat ca un arc, nu ar fi utilizat atât de 
bine energiile de bază ale Capricornului şi Scorpionului. În felul acesta, se pune din nou 
problema gestionării unor resurse, dar într-un mod rapid, brusc, prin decizie, prin cuvânt, 
prin hotărâre, prin implicarea unor instrumente care ne duc uşor cu gândul la trafic de 
influenţă sau la trafic de valori, de obiecte, la descoperirea unor comori, a unor mijloace de 
subzistenţă, poate chiar la o descoperire ştiinţifică importantă. 

Întregul aspect al zilei ne mobilizează spre ceea ce ne pune în valoare, spre ceea ce 
ne poate schimba brusc statutul, nu neapărat în bine, ci şi în rău. Mulţi nu cred că a găsi pe 
strada o batistă plină de noduri în care o bătrânică şi-a pus acolo economiile ei strânse cu 
greu ne poate face, dacă uzam de valoare lor, să părem hoţi. Deşi situaţia este pentru unii 
discutabilă, ideea de a primi sau însuşi tot ceea ce ne trece prin cale ne face să fim vameşi, 
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cei care ajung să creadă că au drept de viaţă şi de moarte asupra a tot ceea ce-i întâmpină. 
Moralitatea îi determină pe unii să-şi respecte limpezimea obrazului şi să dea mai departe 
ceea ce au găsit, aşa cum fluviul adună aluviunile sale şi le transformă într-un superbă 
deltă. 

Luna plină din Săgetător ne poate umple de gesturi frumoase, de moralitate, de 
bunătate, dar într-o clipă ne poate compromite într-un mod atât de amplu şi de dur încât 
să nu mai reuşim în viitorul apropiat, sau poate chiar niciodată, să ne mai revenim. 

Nu ne grăbim deloc dacă invocăm motivul hoţiei ca pe unul legat de negoţul cinstit, 
dacă el nu este criticat, sancţionat sau combătut. Societatea noastră, cea pe care o susţinem 
zilnic prin prezenţa şi consumul personal, are valorile inversate şi nu este de mirare că 
ajunşi aici, după ce din lumea îngerilor sufletul a avut posibilitatea să cunoască rostul 
suferinţei, a diminuării individualităţii pentru a se perfecţiona şi a descoperi că 
superioritatea înseamnă extindere, ajunge aici, în această mocirlă şi învaţă să iubească 
mirosul de sulf şi să respingă parfumul discret al florilor de munte pentru ca, în timp, să 
creadă că ele de fapt nici nu există. Săgetătorul invocă motivul moralităţii în tot ce face şi 
acum, Soarele, exercitând o influenţă atât de puternică asupra Lunii, ceea ce noi o numim 
Luna plină, ne îndeamnă să ne justificăm fiecare faptă, fiecare gest, fiecare atitudine sau 
dorinţă prin: “Aşa este corect!”, “Aşa am învăţat”, “Aşa trebuie”, “Toţi procedează în felul 
acesta”. 

Prin urmare, 28 noiembrie ne aduce mult curaj, multă forţă şi le vom folosi pe 
acestea pentru a ne privi într-o oglindă care deformează totul. Forma, chipul se văd 
disproporţionat, mai mari, mai puternice, extinse până în afară oglinzii sau întortochiate. 
Mulţi îşi vor pierde azi simţul realităţii, gustul pentru educaţie, pentru a păstra valorile, 
moralitatea, bunul simţ şi se vor îmbrăca în straie noi, care pot fi noi pentru că aşa este 
materialul din care au fost făcute sau noi pentru că din 10 haine am reasamblat piesele, le-
am cusut şi am făcut o haină de uriaş cu care mergem acum pe stradă. Unora le stă bine, 
alţii sunt însă caraghioşi, dar azi nimeni nu se va stresa de aspectul ridicol, ci fiecare va 
căuta să se extindă cu înţelesul sau exprimarea personală până foarte departe. 

Judecând după faptul că Luna în Gemeni, nu doar va fi în opoziţie cu Soarele, dar şi 
în careu cu Chiron și cu Neptun, iluzia puterii va fi la fel de evidentă ca şi forţa veritabilă. 
Prin aceste unghiuri, şoricelul, care se priveşte printr-o lupă și se vede pe sine cu chip de 
leu, cu cât își păstrează mai mult aceasta cu atât mai tare ajunge să creadă că, în realitate, 
el nu este o rozătoare fricoasă, ci regele animalelor. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne refuza oglinzile care deformează, 
de a evita să răspundem la aprecieri, laude, la orice alte forme de comportament care ne 
depărtează de realitate. Sigur, asta nu înseamnă să îmbrăţişăm aspectul dramatic, ci doar 
să nu uităm că nu tot ce străluceşte este aur. Orice supradimensionare în direcţia aceasta 
consumă din rezerve, ne epuizează psihic, afectiv şi, în timp, ne va schimba percepţia 
asupra lumii, nu doar părerea despre aceasta. 

 
Joi, 29 noiembrie 

Joi 29-11-2012  3:03    Luna(Gem) Con [Gem] Jupiter 
 
După o zi atât de încărcată, Luna, înainte de răsăritul Soarelui, la ora 3:03, va trece 

prin conjuncţia cu Jupiter, lăsând zilei impresia unei libertăţi speciale, a unei uşurinţe în a 
folosi informaţia, a unei mai simple gestionari a unei părţi din patrimoniul personal, 
contribuind la construirea unor mari diferenţe între ziua anterioară şi cea de acum. Unii 
vor considera că este puţin probabil ca un singur aspect să se impună aşa de puternic, însă 
vorbim despre o combinaţie de forţe care acţionează direct şi indirect şi care dă această 
coloratură specială zilei. În primul rând, forţa retractilă a lui Jupiter, care până zilele 
trecute a făcut casă bună cu Mercur, şi el retrograd, ne va oferi subiecte de analiză şi 
rememorare până la finalul lunii ianuarie când îşi va reveni din mersul înapoi. Apoi va face 
vizibilă tendinţa de a constrânge pentru a proteja, element care se naşte din apropierea de 
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Lună. Toate acestea sunt abordate printr-o acută nevoie de spectacol, de aprobare, de ecou, 
de feedback ceea ce duce, prin acest cumul de factori, la entuziasm şi implicare. 

 Evenimentele acestei zile sunt însă construite diferit în funcţie de specificul zodiei, 
de element, de modul vibrator, însă elementul comun vine să ne ridice spre zone care nu 
au importanţă, relevanţă, spre a menţine o stare de spirit chiar dacă ea este artificială. Este 
lesne de înţeles că din trecut putem aduce elemente pe care să le vedem strălucind cu 
putere, însă calitatea lor, prin acest unic aspect al zilei, poate fi pusă sub semnul întrebării. 
Nu tot ce străluceşte este aur, ne spune proverbul, şi direcţia aceasta, de a lua în 
considerare ceea ce nu merită atenţia cuvenită, constituie elementul care leagă toată 
semnele zodiacale, indiferent de element său mod vibrator. 

Observând că, lăsând în urma opoziţia cu Soarele, Luna, spre seară, intră în 
fereastra opoziţiei cu Junon, înţelegem că motivul folosit pentru selecţia acelor elemente 
care să fie menţinute în sfera preocupărilor ţine de conflictele dintre generaţii, tensiunile în 
cuplu, neînţelegerea unor dorinţe pornind de la raportări greşite, pretenţii nejustificate şi 
care sunt în consonanţă cu anumite elemente de comportament. Motivul acesta, reliefat de 
Lună prin lupta sa împotriva vulgarităţii, este dus până în punctul în care oamenii să-şi 
atribuie misiuni, roluri care depașesc şi contextul şi rolul pe care-l îndeplinesc, dar şi 
statutul. 

Prin urmare, ziua de 29 noiembrie ne conferă bucurie şi tensiune în proporţii 
egale din care fiecare îşi va extrage, prin propria voinţă, cantitatea şi calitatea unor 
atitudini ce vor lăsa zilei o consistenţă aparte. Trecerea de la griji pentru a atinge 
performanţă, având parte în aceste aspecte şi de elemente novatoare, de ţinte noi, de 
proiecte noi, aşa cum s-a-ntâmplat ieri şi a urmări repararea unor instrumente ce ţin de 
sfera privată, de o comunicare defectuoasă pentru a compensa un neajuns ori pentru a 
menţine un nivel sau un statut, ne va oferi sentimentul utilităţii. În realitate, nu vom reuşi 
azi să fim utili şi nici eficienţi, ci doar activi. 

Cel care va acţiona va fi cu totul implicat în faptele pe care le săvârşeşte şi va urmări 
ca propria sa viziune, propriul sau fond afectiv, propriile cunoştinţe să fie puse la baza 
demersurilor. Pentru că avem acum Luna în Gemeni, vibraţia va avea o anume fineţe şi 
goana după avere sau alte avantaje materiale va fi stilizată, spre exemplu, prin pasiunea 
faţă de economie, mecanisme ale ingineriei financiare, plăcerea de a purta bijuterii, de a le 
achiziţiona. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne impune o selecţie severă a 
acestor impulsuri, însă dacă pe unele nu reuşim să le controlăm sau să le gestionăm 
corespunzător, să nu dezvoltăm, prin prisma lor, atitudini negative faţă de partenerii de 
viaţă pe motiv că nu se ridică la nivelul cerinţelor actuale. Cerinţele cu care ne confruntăm 
azi nu sunt deloc actuale, ci prezentate aşa de cei care nu pot suporta umbra, nu pot trăi în 
planul secund, care cer atenţie, apreciere şi care au stima de sine şubrezită. 

 
Vineri, 30 noiembrie 

Vineri 30-11-2012  0:32   Venus (Sco) Sex (Cap) Mars 
Vineri 30-11-2012  3:38    Luna(Gem) Opp (Sag) Juno 
Vineri 30-11-2012 15:54    Luna(Gem) --> Cancer 
Vineri 30-11-2012 16:46     Sun (Sag) Opp (Gem) Lilith 
Vineri 30-11-2012 16:51    Luna(Can) Tri (Pis) Neptune 

 
Ultima zi a lunii noiembrie ne aduce un sextil între Venus şi Marte şi punctul 

culminant în opoziţia pe care Soarele şi Lilith o împlinesc. Pe acest fond, când încă se afla 
în Gemeni, Luna împlineşte opoziţia cu Junon şi, în a doua parte a zilei, când încă se afla în 
Rac, împlineşte un trigon cu Neptun, aducând zilei o culoare şi un dinamism aparte. 

Azi ies la lumină lucruri mai vechi, sunt evidenţiate trăsături pe care nu le-am luat 
în seamă în ultima vreme deşi le-am văzut, ne sunt cunoscute şi pe unele chiar le îndrăgim. 
Ceea ce se consumă acum are această componentă a plăcerii născută din atenţia acordată 
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elementelor personale sau celor mici, întâmplărilor foarte cunoscute, obiectelor despre 
care ştim totul, şi cum arată, şi cum funcţionează şi cât rezistă în autonomie. 

Dacă în prima parte a zilei aceste direcţii ne îndreaptă spre informaţii, prin 
revizuirea lor, rectificarea unor notiţe, recitirea unor fragmente dintr-o carte, a unei cărţi 
în întregime, reverificarea unor sectoare, spre seară, când Luna va face trigon cu Neptun 
pe semne de apă totul va deveni lin, calm, ponderat şi empatic, înclinând balanţa spre 
rememorarea emoţiilor, spre revizuirea unor concluzii desprinse din evenimente, nu 
informaţii, din reacţii emoţionale, nu din consultarea unor date dintr-un material 
informativ. 

Pentru că Lilith i se opune Soarelui, evenimentele vor fi marcate de subiectivism, de 
insucces, dramă, nu pentru că oamenii ar fi mai confuzi, mai indecişi, ci pentru că sunt în 
căutarea unui confort. Lilith din Gemeni îi va face însă să se plictisească repede, să uite 
ceea ce este important, să scape din mâini obiecte importante şi să le strice, să se 
împiedece la propriu de firul de alimentare şi să scoată din priză aparatul care proiectează 
imaginile la care o sală întreagă se uită, să genereze situaţii delicate, negative, cu final 
complicat, penibil căruia i se poate pune şi o etichetă de răuvoitor, lipsă de consideraţie 
faţă de munca unor persoane din jur sau chiar lipsă de condescendenţă. 

Pentru că Soarele devine debil prin agresiunea Lunii negre, sextilul lui Venus cu 
Marte nu va reuşi să aducă prospeţime în relaţii şi nici să ne ordoneze gândurile atât de 
frumos încât o simplă atingere din partea unei persoane din jur să ne declaseze un val de 
amintiri plăcute, să ne pună în rezonanţă cu o frecvenţă pozitivă, sublimă, delicată, 
rafinată. O situaţie similară va activa un centru de apăsare în jurul căruia am gravitat în 
ultima perioadă, căutând să-l negăm, să-l ignorăm, să-l izolăm în speranţa că timpul le va 
rezolva pe toate. Acum când ar trebui să dovedim o maximă flexibilitate, să ne apropiem cu 
graţie şi delicateţe de cineva din jur şi să trăim clipe minunate se produce opusul pentru că 
în planul durerii şi dramelor sentimentale flexibilitatea nu există sau, dacă este cumva 
prezenta, intensitatea ei o va face să pară o extravaganţă, nu o îndemânare, o aiureală a 
minţii, o ciudăţeniei emoţională, nu un mijloc prin care se produce un schimb pe mai 
multe planuri. Fiind rigizi în structurile lor afective oamenii vor fi azi obsedaţi de 
certitudini şi vor cere celor din jur dovezi de dragoste şi de înţelegere, de acceptare şi de 
respect fără să ştie cum să le gestioneze, ce să facă cu ele, cum să le ducă cu ei mai departe. 

 Circul evenimentelor de azi se va înfăţişa multora ca o redută prin care se 
înconjoară de ceea ce le este la îndemână, de reacţii dure, bruşte sau de atitudini 
compulsive prin care se opun evoluţiei, deplasării conştiinţei spre zonele care să le 
diminueze din egoism, avariţie, obsesia puterii sau a importanţei de sine. Ultima zi a lunii 
noiembrie excelează la capitolul ciudăţenii de acest fel şi nu ar fi oportun să ne pierdem cu 
firea considerând că de acum încolo lucrurile se vor desfăşura în acest registru. Nu, 
oamenii au nevoie, din când în când, să-şi de-a în petec. Să-i lăsăm, pentru că fiecare avem 
dreptul la experimentare, dar putem în adâncimile sufletului să emitem judecăţi care să ne 
convingă că încă nu ne-am pierdut minţile şi că nu dansăm aşa pentru că aşa cântă pe 
scenă, ci pentru că nu uităm melodia preferată nici când totul în jur urlă în acorduri pentru 
care armonia nu a găsit încă o definiţie. 

Prin urmare, 30 noiembrie ne convinge că oamenii nu se schimbă aşa uşor şi dacă 
la un moment dat comportamentul lor se modifică, se întâmplă pentru că există un motiv 
practic, un interes, o justificare care cere efecte pe termen scurt, o reacţie imediată. Nu se 
va pune problema să ne pierdem încrederea în ei, ci doar să fim uşor dezamăgiţi de ceea ce 
auzim, vedem sau primi din partea lor. Pe baza acestor stimuli, mulţi vor genera procese de 
rezonanţă negativă, vor minţi, vor folosi în mod neadecvat sensul ideilor, vor răstălmăci, se 
vor impune depăşind cadrul bunului simţ şi al înţelegerilor armoniase. 

Mulţi dintre cei pasionaţi de astrologie vor considera că Lilith este prea puţin 
puternică pentru a reuşi să contrabalanseze forţele benefice care vin din poziţia Soarelui în 
Săgetător sau a sextilului dintre Romeo şi Julieta, adică dintre Marte şi Venus. În mod 
sigur au dreptate judecând aşa, însă pierd din vedere că pentru a strica nu ai nevoie de 
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forţe negative mai mari decât cele benefice, ci doar de o picătură de smoală. Lilith vine azi 
cu o picătură de smoală sub pretextul că aduce evenimentelor o pată de culoare, că-i scoate 
pe oameni din banal şi că le reduce din plictiseală, din stres, punându-i să se ironizeze 
gratuit, să fie maliţioşi, poate chiar caustici, rănindu-se, la început, din distracţie, apoi din 
orgoliu pentru a se trezi în faţa unor dispute pe care nu le mai pot controla. Lilith nu 
înlocuieşte forţele solare, venusiene şi nici pe cele marţiene pentru că nu are atât de multă 
putere, dar le poate pune pe acestea într-o intrigă inventată, convingându-le pe acestea că 
sunt în conflict. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu lua de bun nimic din ceea ce 
poate răni azi, din ceea ce ne poate şoca, uimi, scârbi. Dacă în privinţa jignirilor gratuite, 
adică a acelora care vin din partea celor neavizaţi, e simplu de găsit o justificare, în faţa 
unor comportamente hilare, în care un personaj devine penibil prin disperarea cu care 
doreşte să convingă ori să impună un moment de destindere ori unul de factură mistică în 
anturajul în care activează, amintiţi-vă de cuvintele lui Voltaire: “Lumea aceasta, teatru de 
orgoliu şi de rătăcire, este plină de nefericiţi care vorbesc despre fericire” şi fiţi selectivi. 

 
Sâmbătă, 1 decembrie 

Sambata  1-12-2012  1:22    Luna (Can) Squ [Ari] Uranus 
Sambata  1-12-2012  2:13    Luna (Can) Tri (Pis) Chiron 
Sambata  1-12-2012  5:18    Luna (Can) Tri (Sco) Saturn 
Sambata  1-12-2012  8:35    Luna (Can) Opp (Cap) Pluto 
Sambata  1-12-2012 14:00    Luna (Can) Opp (Cap) Mars 
Sambata  1-12-2012 15:40    Luna (Can) Tri (Sco) Venus 

 
Prima zi a lunii decembrie ne aduce o Lună în Rac poziţionată peste ascendentul 

României, în careu cu Uranus din Berbec, în opoziţie cu Pluton şi cu Marte, înclinând 
balanţa spre o deviere a înţelegerii comune şi o banalizare a mesajului pe care această zi, 
de mare însemnătate pentru noi, românii, o are. 

Aceste unghiuri negative sunt însă purtătoare ale unor considerabile semne de 
evoluţie prin care se va înţelege neînţelesul de până acum şi se va vedea nevăzutul care a 
stat în umbra altor evenimente sau episoade ale vieţii. Racul, în ezoterism, deschide un 
canal spre o nouă sursă de înţelegere şi putere. Prin forţa sa, durerea este păstrată în vase 
de cristal, iar nemulţumirea scuturată la fereastră în fiecare dimineaţă. Între acestea două 
există întotdeauna un episod nou, o nouă reprezentaţie, întotdeauna un cuvânt nou este 
adăugat vocabularului pentru a ridica bariera şi mai sus, pentru a face gardul care separă 
oamenii şi mai puternic, şi mai solid. Din afară, aceste instrumente sunt lipsite de sens, 
însă ele susţin nevoia de a trăi, de a exista, de a supravieţui, de a da naştere unui viitor 
despre care nimeni nu ştie şi nici nu intuieşte încă nimic. Viaţa, prin Rac, se îmbracă în 
haine de sărbătoare între cele două episoade şi îşi pregăteşte roadele muncii sale fără să şi 
le păteze, îşi prepară hrana în ţinută de gală şi nu se sfieşte să-şi etaleze cunoştinţele de la 
tribună îmbrăcată în ţinută modestă pentru că nu forma, nu exteriorul, nu şablonul care 
striveşte forma sunt importante, ci faptul că Există, Trăieşte, Supravieţuiește. Prin Rac, 
fiinţele îşi îmbrăţişează suferinţa şi dramele fără să le fie ruşine de ceea ce Omul, după ce a 
fost atins de Păcat, a devenit. Prin aceste forţe şi direcţii calitatea gândirii se schimbă, 
puterea sufletului se exaltă în faţa unor episoade care aparent nu au nicio importanţă şi în 
faţa cunoscătorilor ele par sfidări ale regulilor, ale dragostei de familie, de prieteni, de 
neam, de ţară, pe care le integrează unor emoţii fragile, inocente de care oricine poate uza 
sau abuza pentru a crea, recrea, inventa sau reinventa lumea, decorul. 

Cine poate înţelege un asemenea demers? Numai cel care l-a creat şi, în timp, poate 
nici el nu mai doreşte să ştie ce a făcut. Vede că s-a-ntâmplat, că a ridicat, a trăit, că a oferit 
un exemplu, că a marcat trecerea sa care, într-o carte ascunsă a destinului, poate nici nu ar 
fi existat și se bucură de asta. 
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Azi trăim bucuria de fi ceea ce nimeni nu poate înţelege: uniţi. Ne amintim că 
suntem uniţi chiar şi atunci când nu ne iubim, înţelegem, ajuta sau cunoaşte. Suntem uniţi 
prin mister, prin ceea ce creăm, prin suflarea ce ne-a fost dăruită odată cu viaţa. Nu există 
un preţ pentru asta şi azi nici nu vom dori să oferim unul, ci vom strânge în jurul nostru cât 
mai multe elemente, instrumente de lucru sau de tortură, de cunoaştere sau 
depersonalizare pentru a descoperi cine suntem, ce rost are viaţa şi până unde putem 
merge în bine sau în rău. 

1 decembrie este o zi de imaturitate pentru viaţa intimă pentru că fiecare va găsi 
ceva cu care să se depărteze de ceea ce simte, dar, paradoxal, fără să renunţe la modul prin 
care compară totul din jur la ceea ce simte. Deşi abstract, acest mod de a ne învârti în jurul 
cozii menţine, prin graţia zodiei Rac şi a Lunii care o tranzitează, o formă de imaturitate pe 
care o vom îmbrăţişa în cele mai diferite moduri cu putinţă. 

Acum, când Luna trece peste ascendentul României chiar de ziua ei, casa muncii 
este agresată de prezenţa lui Pluton, a demnităţii sociale de conjuncţia lui Uranus în tranzit 
cu Marte natal şi echilibrul psihoemoţional de revenirea lui Jupiter la poziţia pe care o avea 
la 1859, pe casa a XII-a. Nu 1 decembrie este mijlocul prin care aceste energii se exprima, 
ci întreaga perioadă pune o mare greutate pe decizia unei mase de oameni agresaţi de 
lipsuri asupra cărora nu pot interveni cu niciun control. Cu cât intervin mai mult, cu cât se 
depune mai mult efort, cu atât zona demnităţii devine mai tulbură, cu atât se ridică 
deasupra mai multe obiecte inutile şi uşoare, cu atât mai mult ne scufundăm în zonele în 
care voinţa maselor este diminuată, lipsită de mesaj sau prezentată prin eticheta de boală, 
leziune, iresponsabilitate. 

Relaţia cu străinătatea este marcată de iluzia puterii, a visului de ridicare şi elevare, 
a succesului obţinut prin prospectarea noului sau a valorificării muncii. Aşa că “Ce-ţi 
doresc eu ţie, Dulce Românie” devine un cântec de jale, o doină cântată doar pentru sine de 
cei care nu au uitat dulcele grai al străbunilor sau pentru piscurile munţilor neatinşi încă 
de haosul timpurilor. 

Prin urmare, prima zi a lunii decembrie este o zi de gheaţă, de răceală răspândită 
prin vorbă, prin fapte, prin mesaj ideologic, prin propaganda infecta a celor care iubesc 
prea mult banul, confortul şi minciuna. Tot ceea ce vine din satisfacţie alimentează această 
modă a bocetului pe stradă care nu conţine nimic bun, nu are nimic pe interior şi care 
seamănă mai mult discordie decât să trezească un pic de pioşenie faţă de exemplu bunilor 
şi străbunilor noştri. Ceea ce vine acum spre noi se înscrie în dimensiunea gândurilor pe 
care le-am chemat fără să ştim ce conţin. Acum, cu Luna în Rac, ne uităm cu toţii în traistă 
şi vedem că acolo avem cele mai ciudate obiecte, cele mai ciudate amintiri şi cele mai 
contorsionate stări sufleteşti cu care nu vom şti ce să facem. Dacă vom gândi pentru 
comunitate, acum, adică azi, când comunitatea nu are nevoie de aşa ceva, vom risipi valori 
preţioase ale calendarului spiritual în care am intrat, aruncând mărgăritare la porci. Dacă, 
însă, ne vom preocupa despre cum acestea ne duc spre creşterea şi rafinarea structurii 
personale atunci vom creşte înzecit însutit înmiit şi ne vom pregăti pentru a fi şi noi, la 
rândul nostru, exemple pentru ceilalţi. 

În zona vieţii intime, lupta dintre pur şi impur, dintre eleganţă şi vulgaritate tinde 
azi să ne acapareze. Alegem, prin aceste instrumente, un câmp de luptă şi inventăm cele 
mai solide argumente pentru a ni le susţine. Viaţa însă nu se susţine pe niciuna dintre 
aceste părţi, privite în mod singular, ci pe echilibrul dintre ele. Astfel, această informaţie 
are rolul de a ne invita să observăm cum suntem, pentru că doar așa vom putea să 
acceptăm calitatea oponenţilor. Procedând așa vom înţelege că împreună definim un 
concept al vieţii care se aplică nu doar la nivelul existenţei obişnuite, ci şi la nivelul 
egregorurilor. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a descoperi mulţumirea a ceea ce 
suntem pentru că doar aşa vom deveni ceea ce trebuie. 
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Duminică, 2 decembrie 
Duminica  2-12-2012  8:54    Luna (Can) Tri (Sco) Mercury 
Duminica  2-12-2012 18:21    Luna (Can) Tri [Sco] Node  

 
Ca şi cum nu ar fi important nimic din ceea ce s-a-ntâmplat în cursul zilei de ieri, azi 

Luna împlineşte două trigoane, unul cu Mercur şi altul cu Capul Dragonului fără a reuşi 
însă să medieze tendinţa Nodurilor. Azi privim înainte, nu contează cât de departe, spre ce 
obiect avem în câmpul vizual, ci importantă va fi motivaţia, nervul, calitatea gândului şi 
conţinutul pe care îl punem în ceea ce percepem şi apoi în ceea ce vom transmite. 

Pentru că ziua anterioară prin calitatea ei nu a mizat mult pe această direcţie a 
calităţii, cele două trigoane ale momentului de 2 decembrie se vor comporta ca o oglindă, 
ca o forţă generatoare de forme, ca un element care, atunci când intră în contact cu altul se 
divide, îşi pierde conturul şi eliberează ceea ce a ţinut în interior. Pentru unii această forţă 
a eliberării înseamnă nici mai mult nici mai puţin decât o defulare a nemulţumirii, o 
risipire a ultimei rezerve de putere prin care se urmăreşte purificarea fiinţei, uzarea de 
conţinutul acid, caustic, distribuitor. Acest lucru se va declanşa prin critică, aprecieri, o 
părere spusă într-un mod nepotrivit sau prin mijloace pe care nu le gândim deloc în 
prealabil. 

În 2 decembrie strivim dragostea în logică, raţiune şi ucidem cu mare putere 
prietenia prin isteţimea cu care unii reuşesc să aibă un ascendent asupra celorlalţi. Că 
vrem sau nu, suntem pasageri în acelaşi compartiment, pe acelaşi Pământ şi asta se 
întâmplă în virtutea unor forţe pe care oamenii nu le înţeleg şi tocmai pentru că nu le 
înţeleg le ignoră. De aceea înţelepţii din vechime au invocat pentru noi necesitatea stării de 
Martor pentru a nu ajunge în momente de genul acesta, pentru a nu ne invada unii pe alţii, 
prin calităţi, hiperprotecţie, ataşamente bolnăvicioase sau ignoranţă. Gândul curat este cel 
care dă putere. El este cel care ne învăluie în straturi succesive sentimentele și, atunci când 
ne este foame unii de alţii, ni le scoatem din bagaje şi ni le oferim împreună cu adjuvantele 
sale (justificări, explicaţii, demonstraţii s.a.). Gândul folosit acum este unul bine 
intenţionat, însă în pachet nu avem hrană proaspătă şi cu aceste intenţii lăudabile ne 
otrăvim unii pe alţii bucurându-ne de schimbul pe care-l facem şi de porţia de sănătate cu 
care ne-am hrănit. 

Este educativ să parcurgem şi astfel de trasee, la fel cum sunt educative şi 
încercările fizice, cele pe care oamenii, în general, le evita deoarece sunt pline de 
neprevăzut. Dacă, însă, neglijăm calitatea a aceea ce oferim ne expunem unor consecinţe 
care sunt la fel de complicate ca şi cele care ne vin din confruntarea directă. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii încheie cercul evenimentelor cu  o gamă 
diferită de întâmplări faţă de cele care au venit spre noi de-a lungul acestor zile. Cei 
sensibili înţeleg acum care le este gradul de puritate, până unde se poate extinde el, ce forţe 
pot desfăşura, cât de intense sunt şi care le este utilitatea. Deschizând un asemenea sac 
oamenii se expun, devin vulnerabili la necunoaşterea celorlalţi, la ceea ce alţii cred că este 
bun, constructiv, sănătos sau educativ. Încet, încet ajung să se construiască din ceea ce nu 
le aparţin şi când realizează că în batistuţe nu au adunat monezi adevărate, nu au strâns 
petale de trandafiri care să le amintească de locul unde s-au îmbrăţişat prima dată sau de 
gustul şi aroma copilăriei, ci alte lucruri, triste, urâte sau respingătoare, îi apucă 
disperarea.  

Finalul săptămânii ne spune că ducem cu noi lecţii pe care le-am învăţat în trecut cu 
mare greutate şi efort, dar pe care nu le mai folosim pentru că nu mai sunt la modă. Aceste 
mode culturale, că sunt colective sau obiceiuri ale unora, că sunt fenomene sociale sau 
tabieturi de la care unii nu se abat niciodată, ne pun bariere greu de depăşit pentru că, 
privindu-le şi numai datorită lor, ajungem să credem că întregul univers se rezuma la 
ţarcul în care trăim. Hrănindu-ne defectuos, nu doar fizic, ci şi emoţional, mental, 
informaţional, spiritual, ne deformăm percepţia despre sine, cea cu care venim din subtil şi 
ajungem să ne temem să fim oglinzi unii pentru alţii, să râdem simplu, să ne bucurăm de 
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necunoscut, de neprevăzut, de jocul luminii cu întunericul. Înţelepţii de carton au mereu o 
singură faţă pe care îşi scriu gândurile. Cei care îşi scriu amintirile prin paşi de nisip vor fi 
întotdeauna ajutaţi de forţa valurilor, de limpezimea lor, de dragostea lor impersonală cu 
care se aşează în braţele ţărmului deşi ştiu foarte bine că nu pot rămâne acolo. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a opri timpul personal, de a-i închide 
uşa gândurilor, oricât de bine sunt justificate şi de a ridica stolurile trase pentru a primi 
lumina care se revărsa prin voinţa cerului, prin ceea ce universul ne oferă, nu prin ceea ce 
stabilim noi, cu mintea falsă, că ne trebuie. Fiţi liberi, respectaţi darurile universului şi 
bucuraţi-vă că lucrurile nu se termină cu gândul personal. 

 
 

Săptămâna 3 - 9 decembrie 2012 

 
 

Săptămâna 3 – 9 decembrie 2012 nu este atât de încărcată de evenimente astrale 
aşa cum au fost cele anterioare, însă punctează anumite elemente de comportament asupra 
cărora vom reveni la finalul lui ianuarie 2013 când Jupiter va reveni din mersul său 
retrograd. 

Debutul acestei perioade se va face prin opoziţia dintre Soare şi Jupiter, cea care va 
da tonul unor evenimente încărcate de responsabilitate sau indecenţă. Dacă în momentul 
opoziţiei nicio altă planetă nu a putut media, întreaga arhitectură astrală se va îndrepta 
spre trăsăturile zilei de duminică, 9 decembrie care va conţine un sextil între luminarii şi 
care, din nefericire, nu va împlini aşteptările pe care le avem. În felul acesta, multe din 
evenimentele acestei săptămâni pornesc sau se sfârşesc prin dezamăgire, prin tristeţe şi 
refuzul de a primi adevărul în faţă. Adevărul este inamicul nr.1 al acestei săptămâni şi 
singurul lucru care ne va duce spre alte trasee va ţine de experienţele morale superioare, de 
conduita învăţată în raport cu valorile profunde ale lumii care, de altfel, ne vor convinge că 
bucuriile adânci nu vin din această lume. 

Dacă toate zilele vor conţine acest balans între bine şi rău, între superiori şi inferior 
într-un mod amplu, ziua de vineri, 7 decembrie, ne va oferi un moment de respiro, 
ducându-ne în preajma unor realizări la care nu am visat şi care pe unii îi vor lua pe 
nepregătite. Conjuncţia lui Mercur cu Capul Dragonului ne poate aduce o ridicare spre 
înaltul cerului sau împlinirea unei mari bucurii pe care deja nu mai speram să o primim. 
După o imensă dezamăgire, un cuvânt, o informaţie, o veste, un cadou, o promisiune lasă 
zile o amprentă unică, benefică, sublimă. 

Finalul săptămânii ne încurajează să acţionăm în grabă şi apoi să uităm ce am făcut 
ca în final să considerăm că este perfect normal să procedăm în felul acesta. Înţelepţii din 
vechime obişnuiau să spună că un mare păcat pe care omenirea îl tot repetă iar şi iar este 
uitarea. Săptămâna aceasta uitarea ne va fi un aliat plăcut, distractiv sau groaznic, atent 
sau dispreţuitor pe care ne vom sprijini cele mai multe din acţiuni. Dacă nu ne vom speria 
în faţa ei şi vom avea încredere în inspiraţie, cea care ne pune în legătură cu memoria 
universului cea construită în afară uitării, multe din neajunsurile acestei săptămâni se vor 
dizolva. 

Tocmai de aceea avertismentul perioadei este acela de a ne aminti că mai presus de 
ceea ce pierdem prin minciună, rămâne propria judecată. Mulţi se lasă păcăliţi, minţiţi, 
manipulaţi şi cred că prin asta îşi pierd identitatea. “Daţi Cezarului ce este al Cezarului şi 
lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu” ne învaţă Iisus şi asta pentru că putem trăi prin 
puritate fără să ne pierdem identitatea. Libertatea de a simţi este cea pe care nicio mână 
obscură nu ne-o poate lua şi nicio perioadă istoria nu ne-o poate strivi decât dacă 
acceptăm. Pornind de la pilda lui Iisus, îndemnul ezoterismului modern, dezvoltat prin 
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supervizare subtilă, ne încurajează să gândim în aceleaşi condiţii armonioase, însă prin alt 
canal de lumină: “Eu sunt cel ce sunt”. Cine va putea să se desprindă de obsesia trecutului 
şi va gândi constructiv prin “Eu sunt cel ce sunt” va putea să vadă până departe şi să nu se 
sperie de ceea ce vede, pentru că lucrurile sunt deja stabilite. 

 
Luni, 3 decembrie 

Luni  3-12-2012  3:44     Sun (Sag) Opp [Gem] Jupiter 
Luni  3-12-2012  3:56    Luna (Can) --> Leo 
Luni  3-12-2012 13:06    Luna (Leo) Tri [Ari] Uranus 
Luni  3-12-2012 17:30    Luna (Leo) Squ (Sco) Saturn 
Luni  3-12-2012 21:54    Luna (Leo) Sex (Gem) Lilith 

 
Dacă pe Luna plină din 28 noiembrie Venus şi Pluton se situau în extremităţile unui 

arc, iar opoziţia Lună-Soare devenea săgeata care ne îndrepta atenţia spre idealuri 
imposibile, azi pe opoziţia Soare-Jupiter se va întâmpla acelaşi lucru însă în a doua parte a 
zilei, când Luna deja va trece în Leu şi va reuşi să împlinească o piramidă de foc împreună 
cu Uranus şi cu Soarele. 

Din nou avem o opoziţie pe axa Gemeni-Săgetător şi din nou cu Soarele. Pentru că 
Lilith se va afla şi ea în preajma lui Jupiter, simţul dreptăţii şi aşa pus la grea încercare prin 
opoziţia cu Soarele, va lua înfăţişări noi. Astfel, ceea ce este incorect va deveni regulă, iar 
regula va fi legiferată, va intra repede în tradiţie, prin obiceiuri practicate cu consecvenţă. 

Când Soarele şi Jupiter sunt în opoziţie sentimentul de neapartenenţă devine 
evident, oamenii îşi pierd entuziasmul, optimismul şi consideră că viaţa este atât de grea 
încât nu mai este nevoie de lupte pentru ceea ce le trebuie şi este necesar să se obişnuiască 
să coexiste cu puţinul pentru că oricum nimic nu este trainic pe pământ. Dacă acestea par 
să ducă în domeniul filosofiei, par să ne convingă că avem dreptate, relaţia de trigon dintre 
luminarii şi Uranus va face în aşa fel încât evenimentele zilei să ne încurajeze acest gen de 
pesimism, să ne epuizeze, să ne secătuiască de valori, de energie, de idei bune şi să ne 
abandoneze într-o criză de inspiraţie de zile mari. Dacă omul obişnuit nu va percepe cu 
prea mare intensitate această criză de inspiraţie, el acţionând într-un registru al 
confortului şi doar de acolo îi va veni limitarea, artiştii, actorii, cei care mizează pe discurs, 
care se bazează pe spontaneitate, pe aşa numita „inspiraţie de moment” vor simţi şocul 
acestei zile şi nu vor reuşi să vină cu soluţii pentru că evenimentele par să jongleze în jurul 
egoismului şi vanităţii. Paradoxal, cu cât se va încerca inventarea unei soluţii sau depăşirea 
impasului, cu atât mai complicată va deveni situaţia pentru că Luna neagră, din preajma 
lui Jupiter, va căuta să scoată la lumina ceea ce este tendenţios, meschin, necorespunzător 
contextului, jignitor. 

Cei sensibili vor gândi că ziua, fiind încărcată de „nu simt că trebuie să fac”, vor 
exagera în această direcţie, considerând că nu mai simt nici că trebuie să se hrănească, nici 
să vorbească şi nici să-şi îndeplinească în mod corespunzător activităţile ce ţin de igiena 
personală. Apelul la aşa numitul arc pe care îl vedem acum implicat prin opoziţia Soare-
Jupiter ca ţintă, săgeata, trimisă de extensia trigonului dintre Lună şi Uranus, ne face să ne 
îndreptăm spre structurile cele mai rigide, spre gândurile cele mai complicate, cele care ne 
constrâng cel mai mult şi care ne pun ideea de libertate lângă uşurinţa cu care ne alegem 
reguli, scheme de lucru sau, paradoxal, ne impunem limite ale acţiunii. Libertatea nu poate 
fi condiţionată şi atunci când se încearcă asta înseamnă că deja nu mai avem de-a face cu 
libertatea. Aşadar, este absurd azi să încercăm să salvăm ceva, să intervenim pentru a 
schimba sensul sau ordinea evenimentelor, să ne inversăm programul de lucru, pentru că 
totul va fi tendenţios sau îndreptat în această direcţie. 

Este inutil să mai amintesc faptul că această opoziţie poate indica neplăceri venite 
din sfera justiţiei, a spiritualităţii, a moralităţii mai exact, care va semăna izbitor de mult cu 
evenimente din trecut. Conjuncturile planetelor nu indică acum precis un moment în timp 
pe care planetele îl reproduc acum, ceea ce înseamnă o panică şi un haos şi mai mare, ceea 
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ce va aduce la lumină o insatisfacţie şi faţă de oameni, dar şi faţă de faptele lor, în aşa fel 
încât ceea ce este sortit tristeţii şi îndoielii să crească şi ceea ce este corect şi benefic să 
treacă neobservat sau agasat. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii încearcă să ne conecteze sau să ne 
reconecteze la ceva, să ne aducă în preajmă oameni cu care am putea împărţi un ideal, 
biroul, departamentul, firma sau viaţa însă nu ne spune nimic despre greutăţile de 
comunicare pe care le vom întâmpina. Dacă lucrurile pornesc cu dreptul atunci, cunoscând 
contextul astral, să fim, nu suspicioşi, ci circumspecţi în faţa unui asemenea episod pentru 
că nu este cazul, într-o relaţie de opoziţie atât de evidentă, acela de a gândi că vor curge 
râuri de lapte şi miere. Când acestea se anunţă înseamnă că suntem pe punctul de a 
întâmpina o mare încercare a vieţii, că cineva doreşte să ne ia locul, privilegiile, banii, să ne 
fure din energie, să ne compromită, înseamnă că în spatele gesturilor ceva negativ se 
ascunde şi acum nu-şi arată decât masca de clovn. 

Cei care nu pot controla suspiciunea şi ajung uşor la crize de nervi, la nemulţumire 
ar fi cazul să se abţină de la această atitudine circumspectă pentru că ea va fi agresată de 
anturaj, prin Luna neagră şi forţa grupului, mentalul colectiv acum prea acuzator, prea 
caustic, le vor lăsa impresia nu că sunt în căutarea adevărului, că învaţă să-l găsească 
printre gunoaie, ci că sunt negativişti şi că pot merge chiar mai departe cu această 
atitudine lăsându-se în voia ideii că ei înşişi ar fi elemente negative sau chiar gunoiul pe 
care doreşte societatea să-l arunce. 

Asta se va înţelege prin careul Lună-Saturn, adică dificultăţi în a vedea şi înţelege 
adevărul, în a privi viaţa cu discernământul care vine peste sextilul pe care aceeaşi Lună îl 
împlineşte cu Lilith. Am mai spus în mai multe rânduri, puterea lui Lilith nu este 
supraestimată, ci doar prezentată corect, doar expusă cu toată gama de intenţii şi acţiuni 
de care dispune. Haina albă, curată, nu are nevoie decât o picătură de cerneală pentru a fi 
compromisă. Apărându-ne de cel care mânuieşte pipeta nu înseamnă decât că dorim să 
dăm hainei pe care o purtăm utilitatea pentru care a fost făcută, nu să demonstrăm că 
suntem lași. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a dovedi flexibilitate şi de a ne aminti 
că aparenţele sunt mult încurajate să ia chipul realităţii. 

 
Marţi, 4 decembrie 

Marti  4-12-2012  1:49    Luna (Leo) Sex [Gem] Jupiter 
Marti  4-12-2012  4:03     Sun (Sag) Tri (Leo) Luna 
Marti  4-12-2012  9:37    Luna (Leo) Squ (Sco) Venus 

 
Cu Lună în Leu aflată azi în sextil cu Jupiter şi în trigon cu Soarele, fără a reuşi 

acum să medieze opoziţia celor doi, ziua de marţi va căuta să vină cu soluţii pentru 
tensiunile sau problemele pe care le-a dezvoltat ieri. În loc să ridice standardul, să aducă 
alinare sau să calmeze spiritele, această zi va aduce şi mai multă suferinţă şi va întrista şi 
mai mult pentru că-şi va folosi puterea pe care o are să răscolească printre elementele care 
nu sunt rezolvate şi care nu se vor rezolva prea curând. 

Sextilul Lună-Jupiter versus careul Lună-Venus ne vorbeşte azi despre crizele de 
identitate, despre ceea ce dorim să fim şi nu putem din cauza celorlalţi. De fapt, nu ceilalţi 
sunt de vină, ci propria imagine pe care ne-o atribuim, aspiraţiile prea înalte, ţintele 
imposibile pe care ni le stabilim fără să gândim realist, fără să privim adevărata suită de 
evenimente. Construindu-ne propria realitate, propriul timp, lansându-ne în voia propriei 
păreri despre lucruri şi fiinţe, înlăturând piese importante din această suită ajungem acum 
să considerăm că locul pe care-l avem este mai puţin decât merităm, că oamenii din jur 
dezvoltă faţă de noi un comportament negativ, că suntem agresaţi, marginalizaţi şi 
atitudinea lor ne motivează să fim refractari, negativişti, răutăcioşi. 

În realitate, calitatea vieţii este cea pe care o impunem noi şi dacă procesul 
transmutării atunci când îl citim în diverse lucrări este interesant, când îl trăim ni se pare o 
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sarcină complicată şi epuizantă. Lecţia iubirii, a liniştii, a acceptării urmăreşte în primul 
rând transmutarea naturii inferioare. Ceea ce simţim azi că vine din jur nu este altceva 
decât o încercare a transmutării naturii inferioare spre una din ţintele stabilite. Este însă 
important să ştim că declanşarea acestui proces nu va rămâne fără urmări şi pe principiul 
cercurilor de apă, un gest făcut în adâncimile fiinţei produce ecouri şi unde de şoc în cei 
din jur, de care suntem intim legaţi prin gândurile stările şi acţiunile pe care le-am avut. 
Apoi ţinta sublimării este impusă de noi înşine, prin cea ce am gândit şi stabilit anterior. 
Dacă anturajul se va dovedi mai puternic decât de realistă este ţinta stabilită sau accesibilă, 
atunci ziua va fi un adevărat coşmar pentru cei care doresc să se ridice şi să-şi depăşească 
propria condiţie. 

4 decembrie ne vorbeşte despre depăşirea unui obstacol, soluţionare unei probleme, 
clarificarea unei situaţii confuze şi invocarea adevărului care, săracul, şi aşa este şchiop şi 
cu bube în cap. 

Prin urmare, ziua de 4 decembrie ne pune în faţa unor situaţii despre care vom 
considera că ne solicită, umilesc, jignesc, faţă de care nu vom dezvolta o atitudine potrivită, 
nici corectă şi care ne vor răscoli puternic. Contextul astral al acestei zile ne incită la 
judecată dreaptă, dar de aici şi până la a şi realiza acest lucru este drum lung. Ne vom simţi 
bine că dorim să facem asta ca şi cum ne-a revenit dorinţa de viaţă, de supravieţuire, de a 
construi ceva magnific, de a lăsa o urmă a trecerii, însă nu dispunem de energia necesară 
unui asemenea proces. 

Trigonul luminariilor nu ne ajută să ne transmutăm natura inferioară, să vedem 
dincolo de aparenţe, să căutăm esenţa lucrurilor dincolo de ceea ce este evident, ci va 
pompa energie într-un vas despre care nu se ştie dacă este suficient de mare sau integru. 
Astfel, tot ceea ce vine spre noi ne amplifica o stare pe care ne-am construit-o şi cu care 
stăm de ceva vreme în aşteptarea acestei zile. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a cultiva, în special în gând, cea mai 
comodă formă de iertare la care avem acces. Că ea cere, iniţial, justificarea “iert 
deoarece...”, că ni se va înfăţişa ca o formă de umilinţă pe care Cerul o cere oamenilor 
pentru a-i învăţa lecţia smereniei sau de pedeapsă a ceea ce am considerat că am săvârşit 
anterior, nu mai contează. Contează că o vom aborda. 

 
Miercuri, 5 decembrie 

Miercuri  5-12-2012  0:07    Luna (Leo) Squ (Sco) Mercury 
Miercuri  5-12-2012  4:26    Luna (Leo) Squ [Sco] Node 
Miercuri  5-12-2012  5:51    Luna (Leo) Tri (Sag) Juno 
Miercuri  5-12-2012 13:51    Luna (Leo) --> Virgo 
Miercuri  5-12-2012 14:50    Luna (Vir) Opp (Pis) Neptune 
Miercuri  5-12-2012 23:35    Luna (Vir) Opp (Pis) Chiron 

 
Pe ultimul segment al zodiei Leu, Luna se va afla în careu cu Axa Dragonului,semn 

de slăbire a puterii de înţelegere, de expresie şi a mijlocului de comunicare punând accent 
pe rezultatul direct, imediat şi mai puţin pe etape intermediare, pe ceea ce vine din 
contactul cu acţiunile, din derulare etapelor, din construirea setului de mijloace de acţiune 
ori al celui de măsuri. Acum, atingerea ţintei se va face prin contracţie, negare sau chiar o 
selecţie neobişnuită prin care furtul ideilor, mimetismul, răscolirea secretelor, nu neapărat 
a celor tendenţioase, fac parte din schema de lucru. 

Ceea ce va fi însă dificil vine din careul Lunii cu Nodurile sale, motiv ce va face din 
simplele demersuri alegeri care se vor năpusti asupra individului în cascadă şi care vor lua 
înfăţişarea unor evenimente majore. Dacă ziua de ieri nu a fost ignorată, dacă demersurile 
ei au fost soldate cu succes şi ridicarea nivelului de percepţie prin înţelegere, azi se poate 
realiza o selecţie a acelor întâmplări care să nu ne compromită şi care să gestioneze doar 
un fond negativ, nu să distrugă întregul edificiu şi nici să genereze evenimente în cascadă. 
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Dacă vorbim de evenimente atunci administrarea greşită a banilor, achiziţia de 
bunuri lipsite de funcţionalitate, de utilitate sau doar la îndrumarea unor persoane 
neavizate poate fi centrul acţiunilor de acum. Dacă vorbim de sentimente neîmplinirea, 
incertitudinea, dar peste acestea nevoia acerbă de a ne ridica, de a ieşi în evidenţă printr-
un gest, printr-o manieră, printr-o mişcare glorioasă ne face să ne stresăm şi să căutăm să 
ne implicăm în tot felul de fapte sau de acţiuni de grup care, dacă merg spre viitorul 
îndepărtat, nu vor face altceva decât să ne complice şi mai mult situaţia, conjunctură, sfera 
gândirii sau pe cea emoţională. 

Totuşi, ceea ce se construieşte azi în sfera universului astral ne îndeamnă să gândim 
în perspectivă, însă perspectiva este cea care nu ne avantajează deloc, iar acest conflict ne 
duce spre tensiune, frustrare, sentimentul că nu sunt suficient de pregătiţi în privinţa 
informaţiilor, că nu ne mobilizăm suficient de mult ori că nu avem educaţia necesară 
pentru a face faţă acestui val de acţiuni. 

În a doua parte a zilei când Luna va trece în Fecioară, sentimentul de frică, în 
special cel care ne duce spre frica de necunoscut, ne pune în postura de ne cerceta mai bine 
posibilităţile, de a gândi de mai multe ori înainte să acţionăm o singură dată şi toate 
acestea vor lua înfăţişarea prudenţei, deşi ea mai mult va fi simulată. 

Pe primul segment din Fecioară, Luna se va afla în opoziţii cu Neptun şi cu Chiron, 
adică va lupta împotriva viselor, se va consuma meditând asupra simptomelor sau asupra 
bolii în ansamblu, asupra a ceea ce este incomplet, defect, lovit sau umilit căutând soluţie 
pentru ceva care se prezintă aşa ca un efect al unor acţiuni trecute, ca o lecţie de viaţă. În 
sfera acţiunilor concrete, această conjunctură ne face să oblojim rănile unui personaj 
negativ învins azi de propria sa mânie, în timp ce în sfera emoţiilor tindem spre o 
dizarmonie complicată, cea care ne face să ne vedem personaje pozitive, însă faptele să 
scoată în evidenţă intenţia de a declanşa o campanie împotriva a ceea ce considerăm că 
este acum negativ, impur şi pervers. 

Prin urmare, ziua de 5 decembrie vine asupra noastră cu o gamă de direcţii foarte 
diferite între ele şi ne invită să alegem după cum am învăţat că trebuie să ne comportăm. 
Unii nu vor vedea nicio diferenţă între ziua de ieri şi cea de azi, iar aceştia sunt indivizii 
care aşteaptă ca planul social să se mişte de la sine, care nu doresc să intervină cu nimic 
asupra acestuia, care trăiesc pe pământ ca larvele şi care apreciază viaţa şi valorile sale 
după cât de mult și de rapid primesc tot ceea ce solicită.  

Vor exista şi oameni care vor sesiza o mare diferenţă între cele două zile, adică între 
a te controla în faţa unui eveniment şi a dovedi acest lucru, iar înţelegerea în sine 
constituie chiar indicatorul precis menit să ne spun ce fel suntem. 

Ziua este abundentă la capitolul evenimente făcute împotriva propriei persoane, fie 
şi numai un gând, acela de a ne duce la un magazin, de a merge în vizită, de a căuta atenţie, 
un semn din partea cuiva, are ceva dizarmonie încât face ca alegerea sau etapele care o 
urmează să fie în afară inspiraţiei. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne îndrepta atenţia spre suflet, spre 
regulile morale pe care le respectă, spre gradul de împlinire a acestora şi mai puţin spre a 
judeca la ceilalţi ceea ce nu ne place la noi înşine. Deşi procesul proiecţiei este unul extrem 
de cunoscut, azi oamenii se vor întrece în a-şi proiecta asupra celorlalţi cât mai mult din 
ceea ce nu suportă sau nu pot controla la sine. 
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Joi, 6 decembrie 
Joi  6-12-2012  3:13    Luna (Vir) Sex (Sco) Saturn 
Joi  6-12-2012  5:34    Luna (Vir) Tri (Cap) Pluto 
Joi  6-12-2012  7:25    Luna (Vir) Squ (Gem) Lilith 
Joi  6-12-2012 10:03    Luna (Vir) Squ [Gem] Jupiter 
Joi  6-12-2012 17:30    Luna (Vir) Tri (Cap) Mars 
Joi  6-12-2012 17:31     Sun (Sag) Squ (Vir) Luna (Half Luna) 
Joi  6-12-2012 23:53    Luna (Vir) Sex (Sco) Venus 

 
Ultimul pătrar împlinit azi înseamnă de fapt o cruce cosmică construită cu Jupiter şi 

Neptun, adică o deplasare spre zonele conflictuale ale societăţii fără soluţii, fără gândul cel 
bun, fără a dispune de capacitate de mediere, fără a avea la dispoziţie arsenalul de metode 
şi mijloace pentru a combate toate acestea. Dacă în privinţa imposibilităţii de a media, 
adică opoziţia Luna-Neptun, avem o medierea, cea a lui Marte, cu care Luna împlineşte un 
trigon după prânz, ideea de a fi încălcată dreptatea, de a minţi pentru a submina 
autoritatea cuiva, de a gestiona un fond pentru a compromite liderul şi forţa acestuia nu 
găseşte susţinere şi soluţii ingenioase nicăieri. Asta înseamnă că luminariile împreună cu 
Jupiter şi Neptun care construiesc o cruce cosmică mutabilă fac din aspectele importante şi 
esenţiale ale vieţii un gen de ghiveci, de forţă care nu conduc nicăieri şi care doresc să fie 
apreciate ca fiind esenţa demersului acestei perioade. 

Putem vorbi aici de calitatea gândirii, cea care nu se îndreaptă spre a ajuta, aşa cum 
ne îndeamnă axa Fecioara-Pești, ci spre zgârcenie, reţinere, rigiditatea, fanatism, iar sfera 
acţiunilor nu merge spre ingeniozitate şi performanţă, aşa cum ne îndeamnă axa Gemeni-
Săgetător, ci spre lipsa de comunicare, spre conflict între calitatea informaţiei şi aplicarea 
ei îndreptând spre cultul personalităţii şi subminarea grupului pe care un anume lider ar 
trebui să-l reprezinte. 

În toată această ecuaţie găsim şi un sprijin negativ care, astrologic, este pus pe 
seama careului Luna-Lilith sau opoziţiei Luna-Chiron încă activă. Se poate invoca aici, ca 
element auxiliar conjuncturii, o altă formă de confuzie, cea născută din raportul 
complementar între forţele feminine şi cele masculine. Deşi azi Luna, ca personaj 
principal, va căuta să încline balanţa spre femei, spre tot ceea ce este feminin, spre 
acumulare şi rafinament, căutând să se exprime prin mişcare şi culoare, prin gesturi 
complicate, sofisticate, societatea, anturajul, viaţa în general va cere precizie, forţă şi 
sinteză, adică o acţiune ce se sprijină pe forţa masculină. 

Oricât am încerca să ne sustragem acestui conflict, el se va reproduce într-o mare 
varietate de forme şi de mijloace şi se va ascunde în spatele oricărei acţiuni pe care ziua o 
va aduce pe zona publică. 

Prin urmare, ceea ce se va întâmpla azi ar trebui să ne facă mai curaţi la suflet și 
mai inteligenţi, mai puternici în gândire şi mai hotărâţi în fapte, însă rezultatul acesta îl vor 
atinge doar cei pregătiţi, doar cei care au privit viaţa cu răspundere şi nu s-au lăsat în voia 
valului pentru a se erija apoi în lideri de opinie sau ghizi. 

Pentru că azi vom depinde mult de ceea ce se întâmplă în exterior, în vieţile 
celorlalţi, că suntem puşi în postura de a ne utiliza o abilitate în a gestiona valori, a susţine 
un demers, a comunica sau a folosi un talent conjunctura socială ne va frâna demersul în 
multe stopuri şi asta ne va enerva și abandona într-o stare de incertitudine. Mulţi se vor 
întreba, din nou, de ce societatea nu poate aprecia un talent, un individ capabil să atingă în 
timp scurt o performanţă, de ce doar vorbeşte despre progres, dar nu-l dovedeşte prin 
nimic. Oricât de mult s-ar strădui nu vor primi răspuns, nici azi şi nici în viitorul apropiat 
pentru că atingerea progresului implică îndeplinirea multor variabile care acum sunt lăsate 
la voia întâmplării. 

Astfel, tot ceea ce este variabil ne va sta în cale, ne va pune în dificultate pentru că 
este îmbrăcat în aparenţa lucrului gata făcut, fără elaborat şi când vom vedea că nu este aşa 
va fi deja prea târziu. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne lua după aparenţe. Ceea ce nu 
este foarte sigur, în procent de 100%, nu poate fi sustenabil, cel puţin nu prin ceea ce vine 
spre noi azi. 

 
Vineri, 7 decembrie 

Vineri  7-12-2012  0:43 Mercury (Sco) Con [Sco] Node 
Vineri  7-12-2012 11:31    Luna (Vir) Sex [Sco] Node 
Vineri  7-12-2012 12:35    Luna (Vir) Sex (Sco) Mercury 
Vineri  7-12-2012 14:35    Luna (Vir) Squ (Sag) Juno 
Vineri  7-12-2012 20:35    Luna (Vir) --> Libra 

 
Conjuncţia lui Mercur cu Capul Dragonului aduce zilei o dinamică aparte pentru că 

în timp ce el încearcă să ne construiască un viitor luminos, Luna îi trimite un sextil din 
Fecioară, domiciliul său, aducând în discuţie ideea de mobilitate, de dinamică, de 
flexibilitate prin deschidere faţă de oameni, comunitate, faţă de ceea ce îi încurajează să se 
exprime liber să devină făuritorii propriului destin. 

7 decembrie ne va vorbi despre curaj, despre deschidere, despre înţelegere şi 
abnegaţie toate regăsite în ceea ce numim “scop în viaţă”. Legătura dintre Mercur şi Luna 
va fi azi decisivă în a observa şi înţelege care sunt capacităţile de comunicare, de 
exprimare, ce putem face pentru ceilalţi şi deopotrivă pentru sine, care sunt puterile de 
care să uzăm pentru a ne face remarcaţi. Multe dintre acestea pornesc din imaginaţie, din 
logică, din bun simţ, din nevoia de a ne adapta condiţiilor, din uşurinţa cu care construim 
mental anumite legături sau întâmplări decisive, prin care ne stabilim ţinte sau prin 
diferitele modalităţi prin care dorim să vedem rezolvată o anumită situaţie. În viziunea 
unora, această sensibilitate este pusă doar pe imaginaţie, însă ea este susţinută de 
sensibilitate și pusă acum în slujba succesului social. 

Aceste direcţii vin să întărească, să susţină un demers deja construit, de a obţine un 
avantaj prin implicarea celorlalţi, prin acţiuni de grup, prin demersuri sociale implicând 
mai multe persoane sau făcându-se trimitere la mai multe episoade anterioare, poate chiar 
la unele de factură istorică. Dacă motivul principal este acela de ridicare a nivelului social, 
mobilul este cel oferit de necesitatea de a proba puterea, forţa, abilitatea de a trece rapid de 
la o idee la alta, fără a lăsa impresia că se face un exerciţiu raţional sau logic. Această 
mobilitate întăreşte puterea de adaptare în condiţii grele ceea ce ne ajută să înţelegem 
contextul în forma sa reală şi să găsim soluţii ingenioase pentru ceea ce pare să nu 
funcţioneze acum. 

 În tot acest demers ne va scăpa din vedere că evoluţia nu este un proces distractiv şi 
că ea implică selecţia relaţiilor şi segregarea intereselor. Mulţi se vor consuma mult azi în 
încercarea de a convinge anturajul că e bine cum procedează ca şi cum ar avea nevoie de 
aprobarea acestuia. Acţionând atâtea zile în dependenţă de anturaj, mulţi nici nu mai 
sesizează că nu au nevoie de aprobarea celorlalţi pentru a se simţi liberi, pentru a alege un 
anume traseu, pentru a fi creatori de valori sau ctitori. Se tem, însă, de consecinţe şi nici nu 
mai realizează când îşi folosesc asul din mânecă pe soluţii inventate de alţii. 

Cei care vor proceda aşa se vor dovedi persoane supuse procesului de imitaţie adică 
în afara a ceea ce se va dovedi superior şi înălţător în această zi. Luna are o componentă 
majoră în a contura acestea trăsături, iar Mercur de asemenea, ceea ce va oferi, în lipsa 
originalităţii, şi această variantă, însă nu este recomandată. 

Prin urmare, ziua de vineri este marcată de idei îndrăzneţe, de forţă în exprimare, 
o abundenţă de gânduri şi stări însă va fi săracă în fire ale destinului care duc spre 
adâncimile fiinţei. Ca şi în zilele anterioare vor considera că alţii sunt de vină pentru ceea 
ce nu merge bine şi nu că, în loc să fim creatori de valori, originali şi puternici în a 
transmite mesajul, suntem imitatori şi oscilanţi în a promova ceva, oricât de simplu ar fi. 
Azi a îndrăzni înseamnă a îmbrăţişa sinceritatea deşi fiind vorba despre o conjuncţie pe 
Scorpion fiecare îşi va păstra o doză cât de mică de mister crezând că aceasta este măsura 
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care-l va salva de la distrugere. Nu se ştie de ce, dar probabil că aceasta este una din 
trăsăturile karmice accentuate de o zodie care are conştiinţa eşecului, nu ca dramă afectivă, 
ci ca eveniment. Azi, prin Mercur, conştiinţa eşecului prin eveniment este justificată de 
episoade în care cei din jur au dovedit că nu sunt demni de încredere, poate nu la modul 
general, ci punctual, în anumite tipuri de relaţii sau categorii de evenimente.  

Cei care sunt interesaţi de magnetismul subtil al contextului astral, nu doar de 
modul cum le sunt coordonate acţiunile, vor avea ocazia să particularizeze calitatea acestui 
mister, dar şi cât de necesar li se va părea misterul şi cât de util în contextul în care s-ar 
putea nici măcar să nu poată evalua corect sau complet persoanele care se vor perinda prin 
universul lor interior. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne detaşa de teama de a pierde 
teren, bani, avantaje, prieteni. Într-un context macro, aceste modificări sunt necesare şi 
dacă vom da curs nevoii de a pune deoparte o valoare, o informaţie, adică un secret s-ar 
putea să ne construim propria închisoare, chiar dacă de afară ea va fi percepută ca o vilă cu 
piscină. 

 
Sâmbătă, 8 decembrie 

Sambata  8-12-2012  4:42    Luna (Lib) Opp [Ari] Uranus 
Sambata  8-12-2012 11:26    Luna (Lib) Squ (Cap) Pluto 
Sambata  8-12-2012 13:29    Luna (Lib) Tri (Gem) Lilith 
Sambata  8-12-2012 14:59    Luna (Lib) Tri [Gem] Jupiter 

 
Trecerea Lunii în Balanţă schimbă motivaţiile, baza vibraţiilor astrale şi ne conduce 

spre a dezlănţui un acut şi gratuit sentiment de nesiguranţă. Opoziţia Lunii cu Uranus 
înseamnă şi careul Lunii cu Pluton, deci construirea unui careu în T pe semne cardinale 
adică o modificare a vitezei de lucru, a rapidităţii. Mulţi vor considera că le cresc puterile, 
că sunt mai dinamici, plini de vitalitate, de determinare, de putere, de înţelegere şi uzând 
de toate acestea pot să-şi croiască drumuri prin zone mult mai periculoase. 

În realitate, ceea ce este agresat azi este armonia care şi aşa şchioapătă. Va fi însă 
dificil să înţelegem toate acestea pentru că vom căuta să ascundem lipsa de informaţie cu 
un zâmbet, un gest frumos, prin a ocoli răspunsul sau chiar, la propriu, persoana care ar 
putea prin întrebări sau direcţia spre care îndreaptă discuţia să ne pună în dificultate. Prin 
aceste descinderi se caută o luptă cu morile de vânt pentru a se evita confruntarea directă 
şi, totuşi, se va căuta soluţii care că vină numai prin confruntare directă. Acest lucru se 
naşte din energia oscilantă ce ne vine din Balanţă şi cei mai sensibili vor somatiza această 
indecizie prin nervozitate, un neastâmpăr, hiperkinezie sau deficit de atenţie. 

Certaţi cu armonia oamenii vor putea să-şi rezerve dreptul de a spune orice, de a fi 
ironici, indiferenţi, reci, lipsiţi de vreun ideal, adică atenţi doar la propria persoană, doar la 
sine, doar la confortul lor afectiv. Acest lucru are în el un sâmbure de adevăr şi, de pe cerul 
acestei zile, el ne vine din cele două trigoane pe care Luna le împlineşte cu Lilith şi 
respectiv Jupiter. În mod normal, acestea ar trebui să ne ducă spre eficienţă, indiferent de 
context, însă retrogradarea lui Jupiter ne face să ne întoarcem prea tare, prea mult, cu prea 
multă patimă la trecut fără să putem repera ceva. Neputând să împlinească nimic prin 
faptă oamenii vor vorbi despre ele, îşi vor pierde timpul şi îşi vor imagina că totul se va 
termina cu bine. Prin trigonul Luna-Lilith acest gen de imaginaţie seamănă cu o măsură de 
alcool care înmoaie simţurile, diminuează stresul și îl încurajează pe consumator să-şi mai 
dorească încă o măsură în ideea de a menţine această modificare de conştiinţă. Despre 
efectele negative ale consumului de alcool ştim cu toţii suficient de multe, la fel şi despre 
dependenţa de fantasmele puterii false, a minţii false, cea care acum doreşte să preia 
controlul. A acţiona prin mintea falsă şi a crede că acestea sunt singurele soluţii reale, 
înseamnă a te separa de univers şi a trăi în autonomie, a-ţi epuiza rezervele, a te 
autovampiriza căutând plăceri care consumă mult mai mult decât oferă. 
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În felul acesta, cei care sunt realişti, care nu au lăsat să treacă viaţa pe lângă ei văd 
în îndemnurile acestei zile tentaţii periculoase care se lasă cu dureri de cap la propriu sau 
complicaţii de natură relaţională pe care ştiu sigur că nu le pot finaliza. Pentru a depăşi 
aceste complicaţii ei îmbrăţişează efortul, munca, interiorizarea. Refuză orice element care 
le-ar modifica în direcţia fantasmelor, refuză calmantele şi îmbrăţişează durerea pentru a 
experimenta o formă de trezire, singura pe care contextul de acum o predispune. 

Prin urmare, 8 decembrie ne îndeamnă să ne ascundem de noi înşine, de viaţă, de 
destin, de promisiunile pe care le-am făcut celorlalţi, de binele pe care suntem obligaţi să-l 
punem la dispoziţie societăţii, de ofranda pe care o avem de oferit celorlalţi şi să ne 
desprindem de ceea ce ne duce spre dramatizare pentru a rămâne noi înşine. 

A rămâne în planul realităţii şi a nu uita care sunt obiectivele este un demers pe care 
îl vor îmbrăţişa cei puţini. Cei mulţi îşi vor pierde această zi în acţiuni care mai mult îi 
învăluie în indecizie şi lene, motivate în felurite chipuri decât să îi ajute să simtă ceva. 
Tentaţiile care vin din Balanţă, prin Lună, ne îndeamnă să dăm vina pe ceilalţi, să 
manipulăm opinia celorlalţi, să le transferăm din responsabilitate şi, într-un episod comic, 
cu toţii să facem asta într-un grup până când elementul care trebuie mutat de la unul la 
altul să cadă şi să se strivească sub sarcină propriei greutăţi. În faza a doua, după un scurt 
moment de pauză, în care fiecare personaj priveşte bucăţile înşirate la picioare, să ridice 
mâna, într-un cor de orăcăitoare, indicând la întâmplare: “Tu eşti de vină! 

Dacă dorim să înţelegem gestualitatea corpului uman, cea care ne poate spune mai 
multe decât credem, să experimentăm acest gen de acuzaţie îndreptând degetul arătător 
spre vinovatul imaginar apoi să ne privim mâna care acuză observând că spre presupusul 
vinovat este îndreptat un singur deget, în timp ce spre cel care acuza celelalte trei de după 
el. Dacă cel din faţă este vinovat într-o măsură pe care o explicam şi o expunem prin logica 
şi raţiunea faptelor, este important să ştim că azi noi purtăm de trei ori măsură acuzaţiilor 
pe care i le aducem. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne alege acele preocupări care să ne 
diminueze instabilitatea. Unii fac meditaţii, alţii se roagă, ţin post, se scufundă în lectură, 
îşi petrec ziua cu prieteni dragi. Nu contează ce facem de vreme ce prin aceste preocupări 
nu acuzăm. 

 
Duminică, 9 decembrie 

Duminica  9-12-2012  1:33    Luna (Lib) Squ (Cap) Mars 
Duminica  9-12-2012  2:36     Sun (Sag) Sex (Lib) Luna 
Duminica  9-12-2012 19:33    Luna (Lib) Sex (Sag) Juno 
Duminica  9-12-2012 23:50    Luna (Lib) --> Scorpio 

 
Sextilul luminariilor ne aduce azi în centrul atenţiei o acută dorinţă de a şti o soluţie, 

de o găsi acolo unde s-a ascuns, de a o crea, inventa şi de a atrage atenţia prin aceasta. 9 
decembrie este o zi a pasivităţii sau a protestului prin pasivitate pentru că ea se va lega de 
ceea ce s-a manifestat în ziua anterioară, punând pe picior de egalitate o formă de 
înţelegere care străluceşte pe dinafară, dar înăuntru este găunoasă şi tristă. Deşi știu ce 
reprezintă această zi pentru români, mulţi se vor întoarce spre activităţile personale cu 
toate că şi ei, dezertorii, neputincioşii, indiferenţii, au aşteptări mari. Nu consider că 
procedând aşa sunt vinovaţi, doar dacă nu-şi recunosc aceste etichete. 

9 decembrie este o zi a dezamăgirii, a succesului incomplet, a bucuriei false, 
găunoase, cea care urlă, plânge, se aruncă la podea doar pentru că în faţa sa există o 
cameră de luat vederi apoi, în culise, îşi strânge buzele şi închide ochii sau şi-i dă peste cap 
spunând “Mă aşteptam, nu e nicio surpriză!”. Legătura care se face între ziua de sâmbătă şi 
cea de duminică prin demersuri mai puţin corecte constituie baza pe care se sprijină 
succesul sau insuccesul acestei zile. 

Balanţa, agresată timp de 3 ani de Saturn, acum este lipsită de importanţă, de 
valoare şi pentru a nu pierde toată gloria îşi inventează adversari pe care tot ea îi învinge. 
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În realitate, ea nu poate să susţină nimic de una singură şi succesul acolo unde apare se va 
menţine prin asociere, fuziune, negociere care aşa cum îndeamnă careul Lună-Marte va 
avea nevoie de puţine încercări, de călire, de o luptă internă pentru a se stabiliza. 

Cei care încep această zi cu dezamăgire se vor dovedi cei mai câştigaţi pentru că în 
final, nu azi, ci cel mai devreme peste două luni, lucrurile se vor dovedi aşa cum le gândesc 
ei acum. După ce vom trece de finalul lunii ianuarie 2013, când Jupiter îşi va reveni la 
mersul direct, partitura se va schimba şi instrumentele de tortură vor fi altele. Acum 
cuvântul va fi cel care se va ridica şi se va menţine cel puţin o lună şi jumătate cu toate 
transformările marcate de declaraţii, acuzaţii sau linguşeli ce ascund înţelegeri vechi, 
surprinzător de vechi, din perioada octombrie 2009 - octombrie 2012 când Saturn a trecut 
prin Balanţă. Cine se va duce la pomul lăudat cu sacul va fi câştigat dacă în prealabil, 
noaptea, supuşii i-au legat cu aţa fructele pe ramuri, ceilalţi, proştii, care cred în dreptatea 
venită din partea celor care au rescris până şi definiţiile cuvintelor din Dex nu doar istoria 
popoarelor, se vor înşela amarnic. 

Pentru omul comun, relaţiile Lunii din Balanţă cu Marte (careu), Soare (sextil) 
Junon (sextil), înainte de a trece în Scorpion (cădere) ne pun în dificultate, ne constrâng să 
ne facem autocritica şi soluţiile pe care le alegem să nu ne avantajeze deloc. Din cauza 
acestui determinism astral azi se alege dând cu banul, cu ochii închiși sau pe baza 
informaţiilor acumulate în perioada octombrie 2009 – octombrie 2012, când Saturn a 
trecut prin Balanţă. Orice altă formă de mobilizare se va lovi de o gravă neputinţă, de o 
acută devitalizare pe care au ascuns-o în ultima vreme. Sunt avertizaţi cei care au afecţiuni 
ale rinichilor, care comportă frecvent tulburări de tranzit intestinal sau care au o 
sensibilitate mărita în zona plămânilor. Ceea ce este legat de apă este afectat în mod 
negativ. 

Prin urmare, cerul acestei zile ne îndeamnă să ne vedem responsabilitatea în faţă, 
cu proprii ochi şi propria înţelegere. Unii nu o vor putea numi, nu o vor putea investiga şi 
tocmai de aceea vor da bir cu fugiţii. Alţii, ştiind care le sunt posibilităţile, vor alege să-şi 
pregătească din timp evenimentele acestei zile legând în pom roade pe care tot ei să le 
culeagă și într-un gest de un teatralism aparte, cu lacrimi de crocodil şi emfază se vor erija 
în cei care le ştiu pe toate, care le pot face pe toate. În realitate, 9 decembrie este ziua celor 
mincinoşi sau a celor puşi pe ascuns adevărul. Din fericire, nu vor reuşi să ascundă prea 
mult timp adevărul pe care îl fură azi, ci până la finalul lunii ianuarie când Jupiter va 
reveni lamersul direct.  

Orice formă de revoltă azi se va manifesta prin pasivitate, prin refuzul de a accepta 
responsabilitatea, aşa cum s-a-ntâmplat şi ieri. Nu este de mirare pentru că 9 decembrie 
nu face decât să aducă un final trist al întregului ansamblu astral cu care ne-am confruntat 
de-a lungul acestei săptămâni. Chiar de luni, de când Soarele şi Jupiter au fost în opoziţie, 
calitatea faptelor cu caracter social s-a alterat din ce în ce mai mult mizând pe acest sextil 
dintre Lună şi Soare de azi care să medieze această poziţie, însă, între timp, s-au întâmplat 
atât de multe încât azi nu mai avem ce repara. 

9 decembrie nu iese din schema generală în care se dezamăgeşte foarte mult tocmai 
de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta să înţelegem esenţa 
lucrurilor, să mergem direct la sursă şi să avem curajul de a accepta adevărul, chiar dacă el 
este dur. Există un rost pentru toate şi nu mirajul ne ajută să ne orientăm, ci adevărata 
cale, chiar dacă ea este plină de spini. Cel puţin pentru noi ea este plină de spini şi nu ne 
ajută că unii sunt din tufa de măceşe sau din trandafiri. Spinii tot spini rămân! 
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Săptămâna 10 - 16 decembrie 2012 

 
 
Săptămâna 10-16 decembrie este mult mai încărcată de aspecte şi mai dinamică 

decât săptămâna anterioară. Ceea ce ne va surprinde la acest interval nu va veni din 
intensitatea unghiurilor, ci din complexitatea lor, din abilitatea de a răscoli adâncimile  
sufletului, de a încurca multe cărări şi de a ne lăsa în faţa singurului traseu viabil şi corect 
pe care am fi putut să-l urmăm. Fie că începem într-un ton calm şi liniştit sau că ne simţim 
luaţi de val, în această săptămâna ne apropiem din ce în ce mai mult de ceea ce înseamnă 
cale personală, traseu, ideal personal. Mulţi nu ştiu şi chiar dacă ştiu nici nu înţeleg ce 
înseamnă acest ideal şi probabil pentru că multora nici această săptămână nu le este 
edificatoare în vreun sens. În exprimare comună, destinul, calea personală este ceea ce ţi-a 
rămas când nu ai putut să încerci ale trasee. Prin acest concept a putea şi a alege au 
conotaţii diferite faţă de situaţiile comune, pentru că trăind în dualitate o acţiune personal 
atrage din subtil un ecou şi deci o acţiune a altui for, unul care are calitatea pe care o cere 
gândul prin modul cum este el construit şi orientat. Nevăzând mâna din subtil, nu 
înseamnă că ea nu există, refuzând să observăm ce face, ce modifică, ce schimbă, nu 
înseamnă că avem dreptul să ne revendicăm totul, nu înseamnă că avem dreptate să 
spunem: “Nu există destin. Eu fac totul.” Există forţe care sunt atât de puternice încât 
singura lor limitare este dată de spaţiul mic şi îngust pe care îl deţinem noi. Noi suntem 
atât de mici și ele atât de mari încât ar fi împotriva propriilor legi să se încuie într-un 
spaţiu ca al nostru pentru că ar risca distrugerea lui. Pentru noi limitarea are altă definiţie, 
poate chiar una construită în consonanţă cu neputinţa lor, adică incapacitatea de a fi atât 
de deschişi încât să simţim desfăşurarea universului, şi prin adâncime, şi prin depărtare, 
nu doar prin cristalele de lumină care ne înconjoară această închisoare. Din acest joc al 
dualităţii se naşte o gândire sănătoasă, cea care învaţă, prin naștere, să trăiască într-un 
spaţiu îngust, dar tinde (evoluează) să se întoarcă Acasă, spre marile spaţii, spre marile 
desfăşurări de forţe. Expansiunea este în această săptămâna o mare tentaţie, însă nu şi 
pentru cei care au mai folosit-o în mod corect, nu pentru sufletele alese care nu se pot 
desfăşura decât prin lumina care le arată pe unde să se extindă. 

Un om comun, care nu-şi poate gândi viaţă decât prin educaţie va avea o săptămână 
care va lupta împotriva principiilor sale, care i va lăsa impresia de apropiere şi depărtare, 
de profunzime şi superficialitate, adică o dualitate care îi alunecă printre degete. Cei care 
ştiu să-şi controleze pornirile simt că din această acţiune le vine controlul şi vor căuta să 
înţeleagă de ce sunt chemaţi spre anumite zone, de ce sunt criticaţi, de ce sunt refuzaţi ori 
invitaţi să împărtăşească şi celorlalţi din bogăţiile pe care le deţin. Nu trebuie decât să fim 
un pic mai mult deschişi, să înţelegem că viaţa este încărcată de mister şi că misterul 
coexistă cu noi de la cele mai simple sentimente, până la acţiunile cele mai ample care 
presupun controlul energiilor ori manipularea stărilor de conştiinţă. 

Viaţa socială este acum un teren mult prea nesigur pentru noi, mult prea complex 
pentru a reuşi să înglobeze o desfăşurare atât de mare de forţe, așa cum se anunţă. Tocmai 
de aceea să nu cerem în această săptămână imposibilul de la viaţă şi să căutăm să ne 
hrănim cu modestie, cu puţin, cu ceea ce ştim şi putem face, cu ceea ce putem înţelege şi 
accepta. Tentaţia expansiunii pentru o fiinţă comună înseamnă risipire şi, dusă în 
dimensiunea sufletească, aceasta înseamnă rătăcirea minţii, pierderea norocului, nefericire 
şi chiar boală. Refuzul a ceea ce nu putem face, controla sau înţelege va trebui să-şi aibă 
rădăcina în săptămâna anterioară, însă noi nu reuşim să vedem corect trecutul decât atunci 
când îl numim prezent şi numindu-l altfel, ca într-un paradox, el dispare sau îl facem noi 
să dispară. Puţini vor fi cei care nu se vor lacomi în a cere, oferi, construi, extinde spre 
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zonele celorlalţi în săptămâna 3-9 decembrie. Acum vom fi din nou tentaţi, însă vălul 
evenimentelor care cere consum imediat nu ne va mai permite să avem controlul asupra 
ceea ce vom deveni. 

În această săptămână avem parte şi de o conjuncţie Jupiter-Lilith (miercuri) de 
Luna nouă (joi), dar şi de o revenire a lui Uranus din mersul retrograd. Toate acestea pe 
fondul unor unghiuri destul de complicate pe care Mercur, intrat de marţi în Săgetător, şi 
Venus, care va intra duminică tot în Săgetător, le construiesc. Se poate spune despre 
această săptămână că este obositoare, grea, complicată în ceea ce privesc relaţiile, dar 
puternică în ceea ce priveşte evoluţia individuală. 

Aşadar, această săptămână ne dă aripi şi unii vor şti să zboare, vor avea susţinerea 
destinului personal pentru că l-au mai căutat şi în alte rânduri şi sunt obişnuiţi cu aceste 
lucruri. Alţii se vor extinde ca Icar spre un spaţiu necuvenit, impropriu cu acelaşi efect ca şi 
în celebra legendă. Ca avertisment, se cere multă atenţie, prudenţă şi de fiecare dată când 
simţiţi că sunteţi atraşi pe un teren nou examinaţi oamenii, situaţia şi, obligatoriu, 
perspectiva. Există prea multă forţă în acţiunile de acum pentru ca perspectiva lor să nu-şi 
atingă finalitatea. Preţul, însă, s-ar putea să fie puţin prea mare pentru ca plăcerea zborului 
să dăinuie în memorie. 

 
Luni, 10 decembrie 

Luni 10-12-2012  0:49    Luna (Sco) Tri (Pis) Neptune 
Luni 10-12-2012  8:34    Luna (Sco) Tri (Pis) Chiron 
Luni 10-12-2012 12:20    Luna (Sco) Con (Sco) Saturn 
Luni 10-12-2012 13:55    Luna (Sco) Sex (Cap) Pluto 

 
În prima zi de Scorpion, Luna va căuta să regleze conturile cu societatea, cu centrele 

de putere şi de a le oferi acestora prilejul de a se centra în ceea ce au urmărit, sperat, dorit. 
Împlinindu-se doar aspecte bune, prima zi a săptămânii se va dovedi benefică şi motivantă, 
puternică şi înălţătoare oferindu-ne privilegii care să ne încânte şi să ne bucure deopotrivă. 

Trecând prin trigonul cu Neptun, Luna aduce bucuriilor un contur, delimitându-le 
de cadrul social, de posibilitatea de a cheltui nişte resurse, de a centra aspiraţiile cele mai 
înalte într-un prezent care va fi obligat să dovedească soliditate şi trăinicie. Aceste 
înclinaţii, deşi sunt benefice şi nu ar trebui să ne pună prea multe probleme, se pot 
constitui ca motive de vanitate, orgoliu şi acestea două atrag după sine alte două trăsături 
negative: invidia şi făţărnicia. 

Pe acest fond, Luna şi Saturn ating faza maximă a conjuncţiei lor şi vor da acestor 
direcţii comportamentale evidenţă sau chiar trăinicie. Apoi, va conta mai puţin că Luna şi 
Pluton vor împlini un sextil, pentru că în primul plan va trece Mercur aflat acum pe gradul 
anaretic al zodiei Scorpion, aducând voinţei şi dorinţei de putere mai mult elan şi 
entuziasm decât este cazul. 

Apoi, să nu uităm că Luna în Scorpion este în cădere şi că vibraţiile sale binevoitoare 
pot fi pervertite atât de mult încât oamenii să se ruşineze de acţiunile lor chiar şi atunci 
când vor să facă bine, chiar şi atunci când scopurile lor sunt corecte. Ceea ce se 
construieşte acum pe cer ne oferă indicii clare că deciziile şi hotărârile acestei zile ţin mai 
curând de o îngrădire, o limitare sau o îngustare a voinţei, o constrângere la a acţiona într-
un anumit registru, la a simţi într-un anumit mod care nu ne permite prea mult contactul 
cu realitatea, ci ne îndeamnă să ne construim noi înşine impresii despre lumea reală. În 
timp, impresiile să invadeze atât de mult conştiinţa individuală încât să aibă mai multă 
importanţă decât realitatea în sine, decât prezentul, decât ceea ce se vede cu ochiul liber, 
decât ceea ce este evident. 

Paradisul pierdut al acestei zile ne pune în postura de a dori, nu să ne umplem un 
gol, prin creaţii personale, ci să le ascundem, considerând că ceea ce este evident se află 
într-un stadiu nerafinat şi că imaginaţia, speranţele false, sunt cele care vor dăinui de-a 
lungul în timp. În realitate, totul este un joc al puterii şi această înclinaţie spre a crede ceea 



2012 – ANALIZA ASUPRA TRANZITELOR                     Fii în profunzime!  

 © Gheorghi ţă Coşer, 2012 577 

ce este ascuns mai mult decât ceea ce este evident nu indică nicidecum o rafinare bruscă a 
vibraţiei personale, a gândirii, ci o adâncire a ei în obsesii şi aspiraţii care sunt legate direct 
de putere. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne va pune în postura de a ne păcălim pe noi 
înşine cu aspiraţii şi direcţii care nu sunt nici prea corecte şi nici aşa cum le gândim. Dacă 
alegem să visăm, o vom face împotriva celor din jur, împotriva destinului şi în niciun caz 
pentru a fi mai profunzi, mai rafinaţi, mai dedicaţi muncii, ci mai puternici, pentru a deţine 
controlul asupra unui sector. Această obsesie a puterii nu poate veni decât din teama de a 
nu pierde controlul şi ea cere o judecată corectă pentru a distruge întregul edificiu pe care 
ne situăm. 

Alterarea simţului realităţii prin folosirea gândirii practice pentru a defini această 
inversiune şi a o pune pe un piedestal, constituie elementul cel mai periculos al acestei zile 
pentru care ne vom mobiliza întregul spectru al gândirii. 

Viaţa este ea însăşi un vis şi alterând-o şi mai mult nu constituie obiectivul 
principal, ci dimpotrivă o modalitate de a ne risipi şi mai mult rezervele pe care le avem, 
bănuţul de aur pe care l-am primit atunci când am pornit pe acest drum. Mercur pe gradul 
anaretic din Scorpion înseamnă abuz de putere, încredere prin selecţie negativă a 
informaţiilor folosindu-se de toate mijloacele care îi sunt la îndemână. Tocmai de aceea 
recomandarea pentru această zi este aceea de a ne dezvolta o gândire sănătoasă, de a ne 
apropia mai mult de emoţie, decât de idee şi dacă ideea îşi cere mai mult drepturile, să o 
punem întotdeauna lângă simţire, lângă rosturile faptei, relaţiei sau demersului pentru a o 
vedea ca într-o oglindă. 

 
Marţi, 11 decembrie 

Marti 11-12-2012  3:39 Mercury (Sco) --> Sagittarius 
Marti 11-12-2012  5:50    Luna (Sco) Sex (Cap) Mars 
Marti 11-12-2012 14:56 Mercury (Sag) Squ (Pis) Neptune 
Marti 11-12-2012 15:07    Luna (Sco) Con (Sco) Venus 
Marti 11-12-2012 15:53    Luna (Sco) Con [Sco] Node 
Marti 11-12-2012 23:56   Venus (Sco) Con [Sco] Node 

 
Ipostaza în care Mercur va trece în Săgetător îl plasează pe acesta, după ora sa de 

ingres, în casa a II-a, cea care face referire la munca depusă, la câştigul obţinut din aceasta, 
dar şi la hrănire, la ceea ce este proaspăt şi firav şi are nevoie de un mediu prielnic, o idee, 
o ţintă, un ideal pentru a se ridica. Maniera în care o face va fi însă destul de controversată 
pentru că impune în rafale repetate atacuri la adresa personalităţii şi va aduce o formă de 
comunicare pe care oamenii nu reuşesc încă să o stăpânească. Astfel, adevărul va lua 
înfăţişarea unui trubadur care în loc să aline sufletele celor care au uitat cum este să 
trăieşti pentru a iubi se transformă într-un personaj care ţine prelegeri despre conduita 
celui care iubeşte reuşind să îmbine într-un mod miraculos teoria cu practica. În Săgetător, 
Mercur are de îndeplinit o grea misiune, aceea de a se prezenta ca un cunoscător al 
adevărului, deşi nu ştie adevărul. Acest mod de a lucra cu instrumentele abstracte 
înseamnă inspiraţie, channeling, adică de a permite introspecţiei să circule însă de a nu ţi-
o revendica, de a fi un mesager care alege în mod deliberat să fie deposedat de dreptul de a 
deţine vreun privilegiu. Oamenii nu ştiu însă cât de valoroasă este această modestie, cât de 
preţioasă este comoara celui care poate să insufle celorlalţi stările sale sublime, cât de 
miraculos se regăsesc oamenii atunci când reuşesc să se oglindească unii pe alţii. Unii spun 
că este însăși scopul pentru care fiinţele trăiesc în comunitate şi eu subscriu acestei idei. 

Dacă oglinda nu este plăcută sau nu este perfectă, ea va nemulţumi prin ceea ce 
arată sau prin ceea ce nu poate arăta şi de aici se vor naşte controverse care vor face din 
această zi una care se va axa pe conduită, pe raţionamentul că atunci când o dovedesc unii 
sunt superiori celorlalţi, însă cu toţii, până la urmă, trăim în acelaşi întuneric. 
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Faptul că Luna începe un nou ciclu draconitic acum şi se va afla şi în conjuncţie cu 
Saturn aduce zile o notă puternică şi înţeleaptă, curajoasă şi senină pentru cei care merg pe 
sârmă, dar nu se uită în jos şi depresivă, dureroasă şi lipsită de orice perspectivă pentru cei 
care doresc să atribuie adevărului parţial statutul de adevăr final. Uitându-se în jos înţeleg 
că se află la mare înălţime, simt pericolul pasului din prezent şi uită sau îşi anulează toţi 
paşii riscanţi pe care i-a făcut până a ajuns la această înălţime. Privind în sus, chipul zeilor 
este din ce în ce mai aproape şi lumina înţelegerii se revărsa asupra noastră încă vom 
înţelege în mod miraculos că realitatea se schimbă în primul rând dacă îi spunem să se 
schimbe, dacă lingura se îndoaie nu pentru că exercităm asupra ei o forţă care să-i anuleze 
realitatea, ci pentru că ochiul nostru pătrunde flexibilitatea absolută din spatele oricăror 
lucruri. Este important să înţelegem că bucuria vine din profunzime, forţa de asemenea şi 
până la urmă tot ceea ce este valoros şi trainic este ascuns. Atunci când te afli într-o peşteră 
întunecată primul lucru pe care îl faci când îţi este dor de lumină sapi o gaură în perete, nu 
dărâmi peştera. Gaura în peretele întunecat al acestei zile este inspiraţia, starea de lumină, 
de limpezime, de transfer, de claritate, cea care ascunde în ea toate comorile lumii şi le 
păstrează pentru noi cei care spunem că ne aflăm în căutarea luminii şi de fapt noi căutăm 
pe cel care a creat-o. 

Într-o combinaţie extrem de abstractă aspectele zilei de azi ne duc spre bucurie şi 
încântare, spre transfer de valori şi spre o deschidere către ceea ce poate fi folosit pentru 
zbor doar prin credinţă. Deşi Săgetătorul aduce în zodiac verbul „a înţelege”, credinţa este 
expresia utilităţii care ne vine azi pe baza combinaţiei născută acum din dragostea mişcării 
faţă de autoritate. 

Prin urmare, 11 decembrie este o zi în care începutul are un farmec aparte, se 
modulează şi se combină cu foarte multe informaţii din mai multe domenii şi toate vin 
dintr-odată asupra noastră obosind mintea celui care nu se lasă în voia întâmplării ca un 
spectator. Privindu-se oamenii îşi spun azi “Ştiu cine eşti” şi îşi pun unii altora etichetele 
unor informaţii vechi, nu privesc modulaţiile de lumini şi umbre care ne vin din minte, din 
structurile emoţionale, din fizic, ci recunosc un chip şi funcţionează ca un program de 
recunoaştere facială: afişează din baza de date totul despre tiparul identificat. A fi în 
legătură cu nedefinitul, cu misterul, cu ţinta cea mai înaltă care este adusă în zodiac de 
Săgetător înseamnă să iubeşti nedefinitul şi să uiţi că eşti într-un anumit fel doar pentru a 
trăi noutatea unei deschideri pe care zeii nu o numesc, căreia nu i-au dat nume pentru a o 
putea oferi în dar fiecărei persoane în parte ce alege deliberat să nu mai privească în jos 
spre întuneric, ci spre vârful muntelui, adică spre Acasă. 

Asta implică a folosi informaţia pentru a-i ajuta pe cei din jur, pentru a-i susţine, 
pentru a le anula durerea fizică sau pentru a-i mulţumi şi a le face viaţa mai uşoară, însă nu 
tu eşti cel care lucrează, ci altcineva, altceva nedefinit, lipsit de obiect şi în mod paradoxal 
atât de real când este privit prin ochii unul singur om. 

Magia acestei zile este una tulburătoare. Oamenii nu ştiu încă să lucreze cu aceste 
energii, nu pot să le accepte pentru că se hrănesc cu o altă formă de realitate, cu frica a ceea 
ce văd pentru că au fost învăţaţi să nu vadă prezentul. Oamenii trăiesc pentru vedea tot 
timpul trecutul, pentru că azi prezentul înseamnă a ţinti cu privirea spre vârful muntelui şi 
ne a propune să ne folosim forţa, gândul, puritatea minţii pentru a ajunge acolo. 

Se spune că cel mai puternic îşi adună puterea şi slăbiciunea într-un singur punct şi 
nu este de mirare că la fel se va întâmpla şi azi pentru că a fi în lumină şi a experimenta 
nemulţumiri şi eşecuri sociale (conjuncţia Jupiter-Lilith de mâine) ne va pune la îndoială 
ceea ce ştim noi despre lume. A sosit timpul să nu ne mai îndoim de noi înşine, pentru că 
suntem mai reali decât ceea ce atingem, mâncăm sau vedem, ci de modul cum am fost 
educaţi să vedem lumea, să ne hrănim cu ea şi să-i oferim zilnic ofrandă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne oferi cât mai multe momente de 
interiorizare, de a descoperi ce se află acolo în adâncuri, ce fierbe şi ce striga după lumină, 
unde se deschide peştera pentru a trimite un fascicol incandescent. Cei care lucrează cu 
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energia care sunt obişnuiţi cu folosirea tehnicilor de channeling vor avea o zi de modulare 
a vibraţiei spre un nou ţinut ca şi cum ceasul biologic se schimbă. Să fim, aşadar, pregătiţi! 

 
Miercuri, 12 decembrie 

Miercuri 12-12-2012  0:21    Luna (Sco) --> Sagittarius 
Miercuri 12-12-2012  1:21    Luna (Sag) Squ (Pis) Neptune 
Miercuri 12-12-2012  2:20    Luna (Sag) Con (Sag) Mercury 
Miercuri 12-12-2012  4:22 Jupiter [Gem] Con (Gem) Lilith 
Miercuri 12-12-2012  7:40    Luna (Sag) Tri [Ari] Uranus 
Miercuri 12-12-2012  8:49    Luna (Sag) Squ (Pis) Chiron 
Miercuri 12-12-2012 16:11    Luna (Sag) Opp [Gem] Jupiter 
Miercuri 12-12-2012 16:23    Luna (Sag) Opp (Gem) Lilith 

 
Trecând în Săgetător, Luna aduce o plus de graţie mesajului special pe care Mercur 

îl lansează, împlinind la puţin timp de la intrarea în acest semn o conjuncţie cu acesta. În 
semnul acesta, mesajul binefăcător are darul de a ne proteja şi de a ne oferi o multitudinea 
de exemple de bune practici atât de natură mentală, cât şi de natură comportamentală prin 
care sufletul se poate împlini, iar corpul maturiza pentru că împreună poate construi valori 
cu adevărat reale. 

Există însă şi elemente care se vor mobiliza deoarece drama acestui îndemn, pentru 
că pune piedici în a înţelege sensurile adânci ale vieţii şi a valorifica un potenţial pe care 
fiecare îl are atunci când îşi alege o existenţă aici pe pământ, captează întreaga atenţie. 
Ceea ce se va interpune azi ţine de o serie de elemente pe care viaţa individuală nu le poate 
compensa, adică în mod singur individul nu poate să se impună pentru a le contracara, ci 
va fi nevoie de concursul altor factori, de forţa unei gândiri adânci pe care oamenii o 
descoperă atunci când îşi unesc forţele şi caută împreună adevărul ori ridică împreună 
aceeaşi greutate. 

Mercur în Săgetător se referă la o greutate descoperită ieri şi înţeleasă azi, dar şi 
identificarea unor forţe contrare ieri şi cu care ne vom confrunta azi. Dacă ne gândim că 
Jupiter înseamnă expansiune, iar Lilith tentaţie, pornind, fie şi numai de la acești termeni, 
agresivitatea unei forţe care se alimentează prin lipsa de control a oamenilor ne canalizează 
pe trasee atât de complicate în care demonstraţia să fie mult mai importantă decât calitatea 
gândirii. În felul acesta, ceea ce este tendenţios şi compromiţător vine din expansiune, din 
a ne îndrepta spre mai multe surse dintr-o necesitatea acută de a invoca ajutorul, de a cere 
soluţionare prin implicare unor forţe exterioare, de a ne părăsi locuinţa într-un moment 
delicat, de a abandona totul în favoarea unor elemente exterioare, atunci când acestea au 
mai mult nevoie, cer mai mult şi mai mult şi limitele corpului, minţii, sufletului par să nu 
mai permită asta. Aspectul este însă complicat pentru că el începe să fie vizibil de la 
începutul lunii şi cere o depăşirea a limitelor personale, nu invocarea altor condiţii 
exterioare care să le înlocuiască pe cele care sunt acum. Asta înseamnă o modalitate 
practică de a dovedi sinceritate, prietenie, de a fi conform promisiunilor făcute, de a fi 
cinstit, de a fi puternic, de a dezvolta o anumită calitate şi de a nu confunda răsfăţul cu 
şansa, norocul sau beneficiul destinului. 

Acolo unde se cere mai mult, să se ofere mai mult din ceea ce este personal, pentru 
că dacă se extinde orizontul înţelegerii spre un alt domeniu, dacă se invocă neputinţa 
personală, în situaţia în care nu se ştie dacă efortul duce corpul, mintea sau sufletul spre 
eşec, înseamnă egoism, invidie, adică refuzul de a acţiona aşa cum ne învaţă înţelepciunea 
esoterică “să oferim şi ceea ce nu avem” adică tradus “să oferim şi ceea ce credem că nu 
avem”. 

Acesta este traseul scurt ce ne duce de la agonie la extaz, de la eşec la succes, de la a 
pierde oameni, la a câștiga prieteni, la a dezvolta o aversiune pentru oamenii care cer fără a 
înţelege că destinul nu forţează cu solicitări multiple decât firile care au această amprentă 
în destinul lor, care se tem să ofere şi care nu înţeleg că prin această încercare li se întinde 
o mână spre a-şi depăşi o limitare, o închistare, un obstacol. Împreunarea lui Jupiter cu 
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Lilith înseamnă întuneric, neputinţă, refuz, judecată greşită invocarea lui “nu pot” sau a lui 
“m-am săturat” de prea multe ori. 

Asta înseamnă ca Jupiter să fie compromis de tentaţie şi să se opună tuturor (Luna 
simbol al maselor) în timp ce masele sunt parte dintr-un program mult mai amplu şi mai 
complex, înălţător şi sublim (conjuncţia Luna-Mercur). Refuzând, se aduce conflictul din 
social în sfera intimă şi se pune pe umeri o povară prea mare pentru individ, iar rănile pe 
care acesta le provoacă vor fi mult prea dureroase. 

Prin urmare, 12 decembrie ne îndeamnă să fim puternici şi să nu ne pierdem dacă 
viaţa ne pune în faţa unor eforturi prea mari, dacă suntem scoşi din ritmul personal. Toate 
acestea sunt făcute pentru beneficiul nostru, pentru experienţa personală şi să acordăm 
acestei provocări toată atenţia de care suntem în stare. Obstacolele sociale există pentru că 
din interior le dictăm aşa. Dacă ne schimbăm, dacă ascultăm vocea sufletului, dacă ne 
lăsăm în voia inspiraţiei, dacă avem încredere în noi înşine mai mult decât în ceea ce am 
fost educaţi să vedem, să înţelegem şi să gustăm avem şansa de a descoperi că universul 
este mai mult decât o suită de zi/noapte, iar evoluţia se poate realiza în afara unei 
autoflagelări. Suspiciunea, îndoiala, iluzia că suntem fiinţe încărcate de păcat poate ieşi și 
se poate evapora fără să îmbrăţişăm asceza, însă nu se poate fără a dovedi seriozitate faţă 
de noile dimensiuni ale vieţi spre care tindem, acum, în acest stadiu. A dezvolta o 
curiozitate faţă de ceea ce se află în mintea celorlalţi ne va duce în mod indubitabil spre 
ipostaza în care aceştia să ne arate ce gândesc, însă doar la nivelul la care putem înţelege şi 
cunoaşte. Dacă ne ridicăm nivelul va fi suficient doar o vorbă, un text, o ipostază de 
sinceritate, dacă nu, va trebui să simţim gustul amar al dezamăgirii sau cel diafan al iubirii. 
O simplă cerinţă atrage din univers forţe care duc la îndeplinirea a ceea ce cerem, însă 
ochii sunt educaţi să citească altceva, urechile să audă alte sunete şi mintea să prelucreze 
toate acestea, păcălindu-se că trăieşte. 

Iluzia expansiunii ne convinge să ne legăm de toate impresiile false, să considerăm 
că toţi ne poartă pică, să cultivăm o respingere faţă de tot ceea ce nu se potriveşte regulilor 
şi să considerăm că procedăm corect. 

Pentru că 12 decembrie este o astfel de zi recomandarea este aceea de a ne oferi 
privilegiul de a primi cu mulţumire adevărul chiar dacă el înseamnă a constata că oamenii 
simţi şi gândesc faţă de noi altceva decât am dorit. Nu contează ce gândesc şi ce simt acum. 
Important este că ştim că butucul pe care navigăm este putred şi ne vom apropia de un 
mal, ne vom opri din a naviga prin acesta ape tulburi. Să îndrăznim mai mult. Cine ştie 
poate, ajunşi pe mal, descoperim că ştim să zburăm, nu doar să menţinem o echilibristică 
pe un buştean scufundat într-un râu. 

 
Joi, 13 decembrie 

Joi 13-12-2012 10:41     Sun (Sag) Con (Sag) Luna (New Luna) 
Joi 13-12-2012 14:01  Uranus (Ari) S/D 
Joi 13-12-2012 21:58    Luna (Sag) Con (Sag) Juno 
Joi 13-12-2012 23:42    Luna (Sag) --> Capricorn 

 
Luna nouă din Săgetător ne îndeamnă anul acesta la curaj şi îndrăzneală. 

Beneficiind deja de câteva conjuncţii active, apropierea Lunii de Soare ne duce în situaţia 
de a ne exprima liber, prin putere, forţa de a convinge un auditoriu că deţinem adevărul, că 
ştim ce spunem, că ne place să ne exprimăm, că vorbim despre ceea ce suntem întrebaţi şi 
prin aceasta lăsăm o impresie pozitivă. Totuşi, nu suntem departe de ceea ce s-a-ntâmplat 
ieri şi retrogradarea lui Jupiter din casa mulţimii ne îndeamnă să dezvoltăm convingeri 
eronate şi să căutăm să ni le impunem ca etalon. “Aşa gândesc şi aşa este!”, “Aşa trebuie să 
fie pentru că aşa este corect” deşi nu se ştie dacă persoana care emite asemenea afirmaţii a 
ajuns la aceste concluzie luând în calcul toate datele. De altfel, puţini vor fi cei care se vor 
gândi la corectitudine, la putere de exprimare, la înţelepciune în situaţia în care in jur se 
duce o luptă a informaţiei, a banului câştigat în modul cel mai uşor şi simplu cu putinţă, a 
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tensiunilor marcate de eventualitatea pierderii unui statut sau a unor privilegii. Marte, ca 
planetă neaspectată pe tema lunii noi, ne aduce, din casa a XII-a, probleme de conştiinţă. 
Anterior am dezvoltat dorinţe care s-au dovedit periculoase pentru ceilalţi, care i-au dus în 
postura de a pierde un anume statut, de a se adânci într-un compromis şi mai mare şi 
acum îşi întorc chipul către persoana care a avut în sensul acesta cea mai mare contribuţie. 

Dând ascultare acestor mustrări de conştiinţă, pe fondul revenirii lui Uranus pe 
mersul direct, oamenii consideră că îşi rezolvă problema, nu că se întorc la ceea ce în 
perioada retrogradării lui Uranus, adică a întoarcerii sale la probleme mai vechi, nu au 
reuşit. Se pare că azi vom da peste un alt paradox şi nu va fi simplu deloc să-l înţelegem ori 
să-l temperăm ceea ce va fi foarte greu pentru următoarele  patru săptămâni. 

Fiind pe ultima parte a zodiei Săgetător, Luna va împlini o conjuncţie cu Junon 
înainte de a trece în exil (Capricorn). Va fi ca o ultimă răbufnire, ca o ultimă explozie a 
nevoii de a tempera o direcţie complexă, abstractă sau dinamică pe care contextul astral o 
tot manifestă de câteva zile încoace. Această Lună nouă aduce pentru următoarele patru 
săptămâni tulburări de natură financiară, tulburări de hrănire, complicaţii legate de 
comercializarea unor substanţe periculoase, încurajarea unor schimbări care să ducă la 
slăbirea vitalităţii. 

Pe ideea întâmplări noi - probleme vechi următoarele patru săptămâni sunt centrate 
pe necesitatea de a face bine grupului, anturajului, ţării sau propriei persoane însă nu 
există fondurile necesare. Ele au dispărut, banii au fost număraţi greşit ori nu au existat 
niciodată, iar soluţiile vin cu acest compromis amintit în analiza pentru ziua de 12 
decembrie. Mulţi vor cădea pradă acestei tentaţii şi rezultatul va fi unul dezastruos. Nu se 
vor mulţumi cu cât primesc şi vor dori să bea din acest pahar de mai multe ori până când 
se va sparge şi vor înghiţi cu lăcomie cioburi de sticlă care vor definitiva opera distructivă a 
licorii. Uranus se întoarce din mersul retrograd pe momentul de Lună nouă şi ni se va 
părea că totul face parte din procesele de revenire la o stare de fapt. În realitate beţia 
puterii, jocul tendenţios al lăcomiei face din deciziile acestei zile o formă periculoasă de 
progres care se vede îndreptată înainte, doar din cauza oglinzii, cea pe care Mercur în 
Săgetător nu va conteni să ne-o plaseze în faţă, când, în realitate, el merge în sens invers. 

Prin urmare, ziua de 13 decembrie ne îndeamnă să ne căutăm propriul drum, 
propriul grup de interes, propriile resurse pentru a acţiona într-un registru cunoscut. 
Elementul noutate nu implică a fi legat la ochi şi a întinde mâna spre primul obiect care 
iese în cale, ci de a ne elibera de inhibiţiile pe care nu le-am putut sublima şi a vedea totul 
cu atenţie şi spirit critic. Din ceea ce va veni spre noi multe vor fi elemente cu care nu ne-
am mai întâlnit şi asta nu pentru că am fi făcut ceva, ci pentru că suntem într-o perioadă în 
care multe dintre elementele noi sunt aduse prin cuvânt, tehnică modernă, ambiţia de a 
doborî anumite obstacole. 

Luna nouă de azi ne păcăleşte că dacă ne îndreptăm atenţia spre celalalt totul se va 
rezolva, că de acolo ne va veni soluţia. Nu, categoric nu. Soluţia va veni din interior, din 
modul cum administrăm resursele, din încercare a de înţelege că există situaţii pe lumea 
asta care nu pot fin încadrate în reguli, chiar dacă semnalele acestei zile ne conving că aşa 
trebuie să procedăm, că ne îndreptăm spre o normalitate cunoscută. Nu putem să ducem 
în spate pe nimeni aşa cum nu este corect să ne aşteptăm să ne ducă altcineva în spate. Tot 
ceea ce putem face prin implicarea socialului este de a impune un schimb, un gen de negoţ 
care va duce la o mai corectă valorificare a resurselor individuale prin înţelegerea 
dorinţelor şi deci prin observarea mai atentă a ţintelor şi a etapelor intermediare atingerii 
acestora. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne depărta de înţelegere. Tot 
ceea ce facem, să vină prin înţelegere. Ceea ce este înţeles, se aşează singur în raft şi 
aşteaptă un cumpărător dispus să investească. 
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Vineri, 14 decembrie 
Vineri 14-12-2012  0:45    Luna (Cap) Sex (Pis) Neptune 
Vineri 14-12-2012  7:00    Luna (Cap) Squ (Ari) Uranus 
Vineri 14-12-2012  8:15    Luna (Cap) Sex (Pis) Chiron 
Vineri 14-12-2012 12:23    Luna (Cap) Sex (Sco) Saturn 
Vineri 14-12-2012 13:23 Mercury (Sag) Tri (Ari) Uranus 
Vineri 14-12-2012 13:30    Luna (Cap) Con (Cap) Pluto 

 
Momentul în care Mercur şi Uranus sunt în trigon este prilej de sărbătoare, chiar 

dacă Luna, aflată de-a lungul zilei în preajma lui Pluton şi, spre seară, în conjuncţie cu el, 
va trimite raze negative spre Uranus, adică un careu. Acest unghi negativ nu va reuşi să 
pună jar pe foc, ci doar să sporească atenţia, vigilenţa, să aducă ideea că e mult mai bine să 
simţim pericolul, chiar şi atunci când nu te întâlneşti cu el, când trece la câţiva metri de 
tine, decât să te trezeşti că te ia pe sus şi te duce spre o confruntare lipsită de rost. 

Când Mercur şi Uranus sunt în trigon creşte capacitatea de introspecţie, de 
memorare, de exprimare şi oamenii ştiu mult mai bine ce spun, când spun şi mai ales faţă 
de cine. Acţionând într-un registru nou faţă de zilele anterioare, încrederea în sine este un 
element care îi va ajuta să fie deschişi şi să-şi asculte unii altora opiniile. Relaţia acestor 
planete de pe semne de foc sporeşte intuiţia şi deschiderea spre înţelegerile superioare. 
Acolo unde există voinţă şi implicare, acolo există şi curajul de a accepta căi mai puţin 
convenţionale, informaţii mai puţin convenţionale pe care înţelegerea comună nu le poate 
integra. Fondul psihic este acela pe care oamenii nu sunt obişnuiţi să-l folosească, axat pe 
rafinament şi clarviziune, adică o limpezime, o claritate pe care în general o fiinţă o obţine 
atunci când îşi purifica structurile energetice, în special pe cea emoţională ce se pătează 
atât de uşor. 

Pe acest fundal de stimulare mentală, Luna aduce un plus de inspiraţie şi de 
maturitate contextului punând în evenimentele pe care le generează o forţă concentrată ca 
şi cum nu ar fi suficient că oamenii sunt inspiraţi, că se deschid frumos unii faţă de alţii, va 
fi nevoie şi de o selecţie a evenimentelor, în aşa fel încât să nu se strice armonia, să nu se 
consume nimeni inutil şi nici să nu se construiască valori care peste câteva zile să fie 
anulate. 

Ceea ce vine spre noi azi poartă amprenta unui demers sigur, puternic şi benefic pe 
care unii, în plus, îl vor vedea şi terapeutic. Acest lucru se întâmplă pentru că senzaţia pe 
care o vom avea de-a lungul acestei zile va fi aceea de căutare, de cercetare, de extindere a 
câmpului conştiinţei, de sporire a interesului către alte zone din care să ne extragem mai 
multă putere, mai multă inspiraţie. Asta implică folosirea imaginaţiei, a sensibilităţii 
artistice, a interesului pentru relaţii interumane, a atenţiei faţă de pericole, dar şi de a le 
încadra pe acestea în contextul prezentului simplu şi curat aşa cum îi stă bine unui 
gânditor, unei persoane cu simţ practic. Finalul înseamnă atingerea unui reper. “De acum 
aşa voi face” şi din fericire va fi un element bun pe care îl vom îmbrăţişa cu mult interes. 

Prin urmare, ziua de 14 decembrie ne aduce puţin din beneficiul minţii 
superioare, din uşurinţa cu care se deschide spre comunicare şi din abilitatea ei de a lucra 
cu noţiunile, cu instrumentele abstracte fără a se depărta de prezent, fără a-şi refuza 
plăceri personale, fără a se depărta de curiozitate, de materialitate, fără a duce individul cu 
totul în această sferă superioară. Chiar dacă preocuparea înaltă spre care ne îndeamnă 
contextul acestei zile nu înseamnă şi ridicarea fiinţei în ansamblu, ci doar o buclă, o 
deschidere pe care o putem împlini mult mai uşor acum, chiar dacă aspectul se mai 
păstrează şi în zilele următoare, nu trebuie să uităm că Luna în Capricorn este în exil, adică 
îşi face rău singură, se condiţionează pe sine mai mult decât poate interveni în vieţile 
celorlalţi şi asta înseamnă că vor exista elemente de comportament care vor fi menţinute 
abuziv într-un cadru personal, în totalitate consumate, trăite acolo cu tot arsenalul 
elementelor pozitive, fără a căuta câtuşi de puţin extinderea sau expunerea lor într-un 
cadru mult mai larg. Prin această poziţie comunicarea specială ce ne vine dinspre Mercur 
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înseamnă sporirea valorilor personale în detrimentul progresului social, cu toate că, 
paradoxal, va exista un schimb solid între oameni. Nu se fac însă modificări esenţiale, nu 
se împărtăşeşte ceea ce ar afecta structura de rezistenţă şi ar reconfigura scheletul pentru a 
da construcţiei o altă formă, ci doar exteriorul, faţada ceea ce poate constrânge un anumit 
segment al populaţiei să trăiască aceste influxuri astrale frumoase, dar într-un mod extrem 
de superficial. 

Pentru că delimitarea dintre un segment şi altul este relativ mică, recomandare 
pentru această zi este aceea de a ne ocupa azi de corpul emoţional. A lucra pentru 
purificarea lui înseamnă a ne oferi prilejul de a fi împăcaţi cu sine şi de a ne sustrage 
îndemnurile fanteziste care vin din partea unor falşi lideri care ne invită să le cădem la 
picioare şi în schimb ne promit bucurii şi fericiri fără margini. Le avem pe toate în noi 
înşine și nu trebuie decât să separăm hainele curate de cele murdare cu calm, 
perseverenţă, seriozitate. Cu toţii avem dreptul la viaţă şi dacă unii spun că sunt fericiţi şi 
trebuie să le urmăm exemplul, nu neapărat trăiesc în realitate. 

 
Sâmbătă, 15 decembrie 

Sambata 15-12-2012  3:20 Mercury (Sag) Squ (Pis) Chiron 
Sambata 15-12-2012 10:16    Luna (Cap) Con (Cap) Mars 
Sambata 15-12-2012 14:50    Luna (Cap) Sex [Sco] Node 
Sambata 15-12-2012 23:14    Luna (Cap) Sex (Sco) Venus 
Sambata 15-12-2012 23:52    Luna (Cap) --> Aquarius 

 
Momentul în care Mercur şi Chiron sunt în careu aduce vieţii comune un element 

surprinzător prin care oamenii îşi caută unii altora compania pentru a se ajuta, pentru a se 
susţine, pentru a se impulsiona. Problema va apărea abia în momentul în care vor constata 
că tipurile de asociere spre care îi îndreaptă unghiurile sunt complexe sau construite prin 
intermediul persoanelor situate pe trepte diferite de educaţie, vârsta său nivel social. Aşa 
devine careul dintre Chiron şi Mercur negativ, nu prin lipsă de coerentă şi nici prin 
tensiuni personale. 

În timp, acestea devin din ce în ce mai vizibile şi ne vor adânci într-un gen de 
relaţionare care par să sfideze multe dintre regulile morale pe care le avem. Ştim că Mercur 
în Săgetător ne aduce un pic mai multă energie decât este nevoie sau desfăşoară într-un 
context mai multă forţă decât cere situaţia în sine, însă prin Luna din Capricorn se va 
putea puţin diminua componenta expansiune şi se va observa mai bine ceea ce este corect 
şi ceea ce trebuie rectificat din tot acest îndemn astral. 

Mult mai interesant ni se va părea combinaţia careul Mercur-Chiron cu conjuncţie 
Luna-Marte, în sensul că planetele care ar trebui să ne ducă spre un dinamism constructiv, 
spre a ne pune mai bine în valoare, spre a ne vindeca mintea, sufletul, corpul prin metode 
simple ori spre a învăţa reguli noi de conduită devin lipsite de coordonare, de mesaj, de 
conţinut şi mijloacele lor de expresie nu mai au efect, în timp ce acel element care ar 
trebuie să aducă dorinţe intense, rătăcirea minţii, a capului, a amintirilor, pune 
cumpătarea în gesturi şi îl duce pe om pe cărarea cea mai bună. 

În felul acesta, ziua de azi devine o zi a surprizelor plăcute. Ne vine ajutor de la 
persoana de la care ne aşteptăm cel mai puţin şi ne vom apropia cu sinceritate de cei pe 
care nu i-am crezut niciodată receptivi la ceea ce am avea de spus la un moment dat. Unii o 
vor vedea ca pe o zi a inversiunilor, însă nu mai contează cum şi în ce fel o vom denumi, 
pentru că azi pilulele miraculoase nu mai au efect în schimb cele mai neînsemnate au 
asupra noastră un efect miraculos. 

În plan social calitatea de mediator, cea care trebuie să vindece răni vechi, devine, 
prin careul dintre cele două planete, o apariţie controversată, iar protagoniştii celor două 
părţi expresii ale unor interese, nu ale unor ţeluri sociale. Dacă invocăm aici minciuna şi 
toxicitatea, putem să extindem uşor aceste valori spre mediul social înţelegând relativ 
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repede care vor fi obstacolele zilei şi până unde se va merge cu distorsiunile 
comportamentale. 

Prin urmare, 15 decembrie ne aduce în postura de a utiliza forţa într-un context 
nepotrivit şi a ceda în faţa unor adversari care trebuie să fie învinşi. Lucrurile se complică 
atunci când se va pune problema explicaţiilor, demonstraţiilor alegerii unui furnizor, 
improvizării sau soluţionării unui demers pentru că toate lucrurile necurate devin ca 
nodurile pescăreşti, extrem de prezente şi făcute parcă pe viaţă. 

Nu există însă situaţii de nerezolvat, cel puţin ele nu există în spaţiul acestei zile, 
însă rezervele emoţionale, cele care se ascund acum, care fug din calea adevărului şi dau 
vina pe conjunctură, care schimbă datele între ele şi dau vina pe informaţii au o forţă 
specială. Dacă se lasă pradă forţei de a încurca lucrurile, atunci cei mai mulţi vor fi mânaţi 
de sentimente confuze, fiind prea pasionali într-un cadru oficial sau reci şi alunecoşi în 
intimitate. Nu există însă în niciun caz o metodă azi care să dea rezultate pentru că binele 
este lăsat la voia întâmplării. El va funcţiona pe baza unei rezonanţe, însă nu vom reuşi să 
ştim care sunt metodele corecte, care sunt regulile aplicate. În felul acesta, descoperim că 
intuiţia, instinctul vor funcţiona mai bine, adică ne vor ajuta mai mult, dar nici acesta nu 
poate fi sigur că ne va alimenta pe viitor cu ceea ce ne va fi util. 

Azi Venus va fi pe ultimul grad din Scorpion şi nevoile vor lua chipuri pe care nu le-
am cunoscut într-un mod atât de direct. Tocmai de aceea recomandarea ne invită să facem 
din ziua de 15 decembrie o zi a controlului şi reţinerii, o zi în care postul de gânduri să se ia 
la întrecere doar cu puritatea inimii. Acesta va fi însă lucrul cel mai greu pe care l-am putea 
face pentru că tentaţia este dulce şi plăcută la început şi nu lasă deloc să se vadă gustul 
amar sau acru care va veni cu timpul. 

 
Duminică, 16 decembrie 

Duminica 16-12-2012  6:37   Venus (Sco) --> Sagittarius 
Duminica 16-12-2012  7:29    Luna (Aqu) Sex (Ari) Uranus 
Duminica 16-12-2012 12:02    Luna (Aqu) Sex (Sag) Mercury 
Duminica 16-12-2012 13:26    Luna (Aqu) Squ (Sco) Saturn 
Duminica 16-12-2012 15:37    Luna (Aqu) Tri [Gem] Jupiter 
Duminica 16-12-2012 17:26    Luna (Aqu) Tri (Gem) Lilith 
Duminica 16-12-2012 20:22   Venus (Sag) Squ (Pis) Neptune 
Duminica 16-12-2012 21:39    Juno (Sag) --> Capricorn 

 
Ultima zi a săptămânii ne duce într-o zonă nouă prin schimbul planetar, dar care, în 

faza de început, va semăna mult cu o parte din direcţiile pe care le-am tot parcurs în ultima 
vreme. Chiar de dimineaţă, Venus va intra în Săgetător, iar spre seara, după ce va împlini 
un careul cu Neptun, aspect destul de radical pentru sentiment, destul de complicat şi de 
dur, Junon intră în Capricorn căutând să pună prea multe reguli pe sentimentele şi aşa 
şubrezite de prea multă invidie, gelozie sau chiar ură. 

Nu vom şti de unde ne vin atât de multe amintiri, de unde ne cuprind şi ne învăluie 
toate, însă cei mai mulţi dintre cei apropiaţi sunt pe punctul de a ne dezamăgi, de a ne 
pune la îndoială sentimentele curate, cu toate că mergem spre ei cu inima deschisă. Aici 
conjuncturile şi o parte dintre demersuri seamănă cu ceea ce ne-a întâmpinat ieri prin 
faptul că survine o defazare, o interacţiune disproporţionată între oameni. Motivaţiile vor 
fi altele, prin faptul că pentru a se apropia oamenii nu-şi mai construiesc motivaţii 
serioase, profesională, băneşti, economice, ci doresc să se simtă bine, să se bucure unul de 
altul, îşi caută pur şi simplu companie. 

Ca fundal al acestor demersuri majore, Luna din Vărsător va căuta să explice acestea 
ca pe o deviaţie de la cale, ca pe un mod aproape imposibil de a trăi. Că unii vin şi dau vina 
pe anturaj, prieteni, vecini, pe guvernanţi, pe vreme sau pe vremuri nu mai contează, 
pentru că nimic din ceea ce trebuie sa poartă o vină, după părerile pe care le avem, nu are 
vreo culpă, nimic nu are intervenţia asupra anturajului într-un mod atât de agresivi şi 
pervers. În felul acesta, multe dintre situaţiile sociale, cele care ar fi trebuit să fie corecte şi 
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puternice, multe dintre cele pe care oamenii le pun pe seama marilor mecanisme sociale, 
pe educaţie, manipulare, nu au vreo vină acum. Ceea ce este pe deplin vinovat acum este 
modul de a percepe lumea. Va fi un adevărat mister, cel puţin în această zi, modul cum cei 
mai mulţi dintre noi vor fi convinşi că nu au nicio vină, că nu au impus ei distorsiuni în 
modul de a percepe lumea şi viaţa şi nu ei au cerut coborârea nivelului de relaţionare. Cu 
cât vor acuza mai mult cu atât vor dovedi mai multă rigiditate şi tocmai această rigiditate 
este sancţionata azi prin evidenţiere. 

Cei care sunt mai lucizi, care îşi caută recunoaşterea prin puritatea sufletului său 
prin dezvoltare spirituală vor avea o zi în care nu vor simţi decât ruşine. Da, careul dintre 
Venus şi Neptun poate include şi această trăsătura, mai ales atunci când mediul social a 
dovedit că are un istoric în a impune reguli cu atât mai rigide cu cât înţelege mai puţin 
sentimentul, instinctul, senzualitatea. 

Pe acest fond al neconcordanţei între sentiment şi regulă, trecerea lui Junon în 
Capricorn va avea, până pe 9 martie 2013, un mod complicat de a ne căuta unii pe alţii. În 
primul rând motivaţia și argumentul vor fi mai importante decât sentimentul său 
adâncimea sa şi tocmai de aceea calitatea relaţiilor ar putea, în anumite cazuri, să decadă. 
Acolo unde lucrurile erau în flăcări, unde spiritele se încinseseră de mult, relaţiile se vor 
tempera, oamenii observând că e mult mai simplu să-şi ducă viaţa mai departe, fără 
divergenţe de opinie, decât să tot caute să combine uleiul cu apa. Vor considera că este 
suficient să le pună pe cele două în vase diferite şi când temperatura cere, să le combine. Pe 
unii răcirea sentimentelor îi sperie, însă pe unii îi ajută pentru că le va veni mintea la cap, 
vor fi mai puţin impulsivi şi mai pacifişti. 

Toate aceste trăsături se vor repartiza gradat de-a lungul următoarelor luni, până pe 
9 martie, însă azi Luna, prin acceptul planetelor Uranus, Mercur, Jupiter şi Mercur îşi va 
lua inima în dinţi şi va cere reguli sau soluţii care nu sunt bune de nimic ori va sugera că 
satisfacţia cea mai mare vine din îmbrăţişarea celor mai complicate căi ale destinului. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii vine cu o nouă direcţie atât în privinţa 
sentimentelor cât şi în modul cum vom căuta să le punem în aplicare. Că asta implică 
deschiderea unor noi cutii cu amintiri, întoarcerea la un mod mult mai simplu de a fi, mai 
elegant, mai rafinat, mai frumos sau că reducem intensitatea sentimentelor pentru că aşa 
explozive nu ne mai sunt utile, nu mai contează. Va conta până unde dorim să merge pe 
acest drum. Drumul lui Junon în Capricorn este unul al singurătăţii, al izolării unor 
sentimente într-o regiune unde nuanţele nu există, unde lucrurile sunt clar exprimate, 
poate prea clar în detrimentul jocului vieţii, cel care spune că din jocul luminii cu 
întunericul s-a născut caracterul complex al evoluţiei. Junon în Capricorn alege viaţa, nu 
evoluţia ei, alege lucrurile sigure, sentimentele stabile, chiar dacă sunt puţine, mici şi 
zbârcite. Aşa cum sunt, le va pune deoparte într-un coş şi le va păstra pentru momentul în 
care soarele va răsări din nou. 

Pentru unii, asta înseamnă scufundare în regret, fugă de intimitate, dar 
recunoaşterea adevărului că viaţa mondenă, cea care îi va face să râdă, să se mişte, să se 
exprime cum le place mai mult îi şi epuizează şi îi duc în zona unde invidia, minciuna, 
gelozia îi curtează foarte mult. Combinaţia Venus în Săgetător, elegantă şi rafinată, 
sofisticată şi sclipitoare, cu Junon în Capricorn îmbrăcată până în pământ în culori închise 
şi legată la cap cu o broboadă, ne aduce de fapt contactul cu două tipuri de energii, cea care 
susţine viaţa prin exprimare, desfăşurare, bucurie, consum, veselie, ce va fi sancţionata azi 
din cauza careului Venus-Neptun, şi altă restrictivă, transcendentală care ne spune că 
oricât de multă încântare şi satisfacţie primim din această lume, oricât de mult căutam 
bucuria prin activităţi variate, seninătatea spiritului este cea care dăinuie. Ştim însă că a 
trăi aici, în această lume, înseamnă o combinaţie între acestea, tocmai de aceea 
recomandarea este aceea de a căuta cumva să ne păstrăm la limita dintre cele două 
îndemnuri, să nu ne pierdem de grup, să nu fugim de bucuriile lumii, dar nici să nu 
considerăm că spiritul este ceva de care trebuie să ne ocupăm când corpul dispare. 
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Săptămâna 17 - 23 decembrie 2012 

 
 

Săptămâna 17-23 decembrie 2012 continuă seria evenimentelor săptămânii 
anterioare punându-ne în faţa unor decizii importante pe care să nu le vedem corect şi nici 
clar. Multe dintre ele vor fi întunecate de prejudecăţi, egoism, invidie, altele marcate de 
tristeţe şi teamă încât lucrurile bune, care se vor strecura printre acestea, cu greu vor mai fi 
văzute. 

Pentru că în această săptămână Soarele parcurge ultimul sector al zodiei Săgetător, 
intrând de vineri în Capricorn, unghiurile care se împlinesc până vineri par să pregătească 
acest moment al trecerii, atât prin orientarea gândurilor spre educaţie, autoeducaţie, spre a 
dezvolta o anume formă de justiţie, dar şi spre a ne oferi motivaţii pentru a ne deschide 
sufletul spre ceea ce este important. Dacă prin încercări repetate sufletul nu înţelege 
necesitatea maturizării şi preferă să se închidă, să se izoleze pentru a rămâne la acelaşi 
nivel al structurii, atunci evenimentele acestei zile vor avea o greutate aparte care nu vin 
din presiunea astrală, ci din faptul că acestei presiuni i se opune rezistenţă. În felul acesta, 
mulţi vor simţi că tensiunea şi lipsa de mobilitate se aventurează de la o zi la alta. Dacă ar 
face un minim de efort să abandoneze comoditatea şi să se apropie de ceea ce înseamnă 
acceptarea celorlalţi aşa cum sunt şi să nu mai dezvolte gratuit aprecieri mai mult 
închipuite despre ceilalţi, atunci presiunea s-ar tempera şi greutatea acestei săptămâni se 
va diminua. Asta înseamnă a şti deja să lucrezi cu energia, a folosi puterea pentru a 
construi nu pentru a distruge, a dezlega ceea ce prin legăminte de proastă factură se 
blochează şi a aduce evenimentul în gândire pentru a descoperi esenţa lucrurilor, nu 
pentru a o supune unui efort inutil. 

Trecem, aşadar, de-a lungul acestei săptămâni de la nesupunere la minciună, de la 
dezvoltarea în direcţia dinamismului la frica de a acţiona şi la finalul acestei săptămâni 
vom considera că dacă atunci când deschidem gura ne iese un răspuns neapărat suntem şi 
înţelepţi, neapărat acesta are în spate o experienţă. În această săptămână minciuna ia 
forma condiţionării, în sensul că mulţi dintre cei care sunt obligaţi să acţioneze spun ce vor 
ori ce le place să facă şi, probabil, acesta va fi aspectul cel mai hazliu. 

Dincolo de multitudinea de unghiuri care se împlinesc acum, avertismentul ne 
îndeamnă să depunem un minim de efort să înţelegem rostul pentru care oamenii îşi pierd 
atât de uşor controlul în această săptămână, motivul pentru care se dovedesc atât de 
generoşi. Dacă înţelegem ce-i împinge spre a acţiona înţelegem şi ce-i motivează în a se 
retrage şi din acest joc al expansiunii şi contracţiei am putea descoperi lucruri esenţiale 
despre cei din jur, elemente care ne pot ajuta să-i evaluăm mult mai corect şi, evident, să 
ne conservăm energia pe viitor prin acţiuni mult mai precise. 

 
Luni, 17 decembrie 

Luni 17-12-2012 16:56    Luna (Aqu) Squ [Sco] Node 
Luni 17-12-2012 20:11     Sun (Sag) Sex (Aqu) Luna 
Luni 17-12-2012 21:21 Mercury (Sag) Opp [Gem] Jupiter 

 
Am încheiat o săptămână complicată şi chiar de azi ne confruntăm cu prima 

provocare: careul dintre Lună şi Axa Dragonului, careul dintre vocea grupului şi interesul 
acestuia. În paralel cu acest unghi, luminariile împlinesc un sextil, iar Mercur şi Jupiter 
ating punctul terminus în opoziţia lor. Toate aceste unghiuri se împlinesc în a doua parte a 
zilei, asta înseamnă că încă de la început forţa şi talentul, puterea şi abilitatea de a deschide 
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noi drumuri sunt în crescendo, doar că la un moment dat multe dintre ele o vor lua pe un 
alt drum decât ne aşteptăm. 

Prima zi a săptămânii este o zi de a vorbirii, a curajului de a pune informaţiile într-o 
ordine neobişnuită, de a le expune cu agresivitate anturajului, iar acesta să se simtă agresat 
de ton, mesaj, conţinut şi mai puţin de faptul că discursul nu se mai termină. Judecând 
după faptul că suntem încă în fereastra conjuncţiei dintre Jupiter şi Lilith, orice element 
care distorsionează realitatea, care se îmbracă în haine pe care le consideră el frumoase şi 
curate devine un element ce tulbură conştiinţa individuală şi îi pune pe oameni în conflict, 
într-o dispută personală în care lipsa de înţelegere şi de condescendenţă poate fi afişată ca 
semn al libertăţii de expresie şi al curajului. Nu, ziua va fi marcată de lipsuri la capitolul 
educaţie, memorie şi înţelegere, la capitolul conştientizare şi toate acestea duc spre o 
tensiunea pe care oamenii doresc să o combată prin apelarea la substanţe care stimulează, 
la mânia şi agresivitatea privite ca drog emoţional sau la suspiciunea privită ca o hrană pe 
care nivelul actual al societăţii noastre ni-l poate furniza din plin. 

Când Mercur şi Jupiter sunt în opoziţie calitatea exprimării şi starea de spirit sunt 
primele elemente care nu mai pot funcţiona la cotele optime. Faptul că azi va predomina 
disimularea sau chiar minciuna, va fi un element de divertisment, prin care oamenii se 
distrează spunându-şi unii altora ceea ce le vine la gură, ceea ce îi încânta cel mai mult, 
simulând întâmplări sau situaţii care nu s-au consumat niciodată în realitate. Unii merg cu 
fabulaţiile foarte departe inventând întâmplări care nu au existat niciodată, alţii se vor 
limita doar la atitudini de îngâmfare, tupeu, aroganţă suprapunându-le pe acestea peste 
situaţii şi întâmplări în care ei nu au reacţionat aşa, deşi ar fi vrut. 

Este lesne de înţeles că ne aflăm în faţa unor evenimente pe care oamenii nu le pot 
controla şi care ţin de o anume conduită, de abilitatea de a gestiona un fond informaţional. 
Cei mai mulţi vor considera că toate sunt bune, doar ceea ce-i interesează pe ei nu, doar 
ceea ce îi vizează pe ei nu. Situaţia se va complica de acum încolo, nu neapărat datorită 
deficitului de putere, înţelegere sau datorită crizei de idei, de inspiraţie, ci pentru că 
tranzitul lui Venus prin Săgetător ne aduce îndemnuri spre preocupări legate de 
mondenitate, aprecierea frumosului, a dreptăţii prin educaţie, bun simţ, cultură. Acum 
acesta pare să fie cel mai dificil lucru pe care am putea să-l facem pentru că din apropierea 
lui Jupiter de Lilith se înţelege că întregul simţ al dreptăţii este compromis de propria idee 
de dreptate, nu de echidistanţa pe care această noţiune o presupune. 

Prin urmare, săptămâna debutează în tonuri complicate de lipsa de înţelegere. 
Dacă mulţi ar lucra încă de dimineaţă la această dimensiune a vieţii ar fi mult mai uşor să-
şi recalibreze vibraţiile spre ceea ce este corect nu doar în raport cu propriile nevoi, ci şi în 
raport cu ceilalţi. Deşi totul pare răsturnat şi aflat în acest stadiul din cauza unei comenzi 
personale, multe sunt concepute pentru a funcţiona intuitiv, pe baza schimbului de emoţii 
şi prin intermediul acestora. Neînţelegând rolul emoţiilor mulţi fac rabat de la calitate şi se 
compromit puternic prin faptele pe care le săvârşesc. 

Nu se poate anticipa gradul de satisfacţie, pentru că tonul agresiv pe care Luna 
neagră îl pune asupra planetelor din Săgetător ne face pe noi să credem că nu mai există 
dreptate în lume şi fiecare îşi face loc după cum poate, după cât de pricepuţi sunt în a 
înţelege fenomenul social. 

Ceea ce este însă complicat vine din imensa confuzie care este lansată asupra 
noastră. Având încă un Soare în Săgetător, mulţi vor considera că raportul de forţe cu 
Jupiter lezat de Lilith constituie cea mai importantă problemă, adică informaţia, aşa cum 
vine şi se prezintă ea, constituie cea mai mare probleme a vieţii. În realitate, totul ţine de o 
formă de exploatare a resurselor umane, un abuz de încredere, o formă de invadare a 
intimităţii celui puternic din zona pe care acesta o supraveghează cel mai puţin. 

La nivel social ziua este una care aduce legăminte sumbre, care lezează sistemul 
juridic şi care îi face pe oameni să privească în mod suspect sistemul care ar trebui să-i 
protejeze. 
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Recomandarea pentru această zi nu este adresată oamenilor în raport cu sistemul 
social, ci cu cel personal prin îndemnul spre linişte şi calm, prin acceptarea situaţiilor 
imposibile nu ca o formă de manifestare a naturii sau anturajului împotriva fiinţei, ci ca un 
proces natural ce face parte din ciclul vieţii. Toate sunt normale, fireşti pentru că răul, nu 
este decât ipostaza în care drumul se îngustează şi nu mai putem trece prin urechile acului 
cu sacul în spate. 

 
Marţi, 18 decembrie 

Marti 18-12-2012  2:48    Luna (Aqu) --> Pisces 
Marti 18-12-2012  3:36    Luna (Pis) Sex (Cap) Juno 
Marti 18-12-2012  4:06    Luna (Pis) Con (Pis) Neptune 
Marti 18-12-2012  7:16    Luna (Pis) Squ (Sag) Venus 
Marti 18-12-2012 12:36    Luna (Pis) Con (Pis) Chiron 
Marti 18-12-2012 17:45    Luna (Pis) Tri (Sco) Saturn 
Marti 18-12-2012 18:34    Luna (Pis) Sex (Cap) Pluto 
Marti 18-12-2012 19:15    Luna (Pis) Squ [Gem] Jupiter 
Marti 18-12-2012 19:43    Mars (Cap) Sex [Sco] Node 
Marti 18-12-2012 21:52 Mercury (Sag) Opp (Gem) Lilith 
Marti 18-12-2012 22:08    Luna (Pis) Squ (Gem) Lilith 
Marti 18-12-2012 22:10    Luna (Pis) Squ (Sag) Mercury 
Marti 18-12-2012 23:19 Neptune (Pis) Sex (Cap) Juno 

 
Ziua de azi ne aduce un număr impresionant de aspecte pe care nu doar Luna le 

realizează cu celelalte planete, ci și Marte cu Capul Dragonului (sextil), Mercur cu Lilith 
(opoziţie), Neptun cu Junon (sextil). 

Ceea ce va declanşa Luna, prin multitudinea de unghiuri pe care,le împlineşte acum 
la grad perfect, ne aduce în centrul atenţiei ideea de necesitate. Mulţi vor considera că a 
venit timpul să se implice în ceva constructiv, într-un demers mult mai puternic, să spună 
ceva important, să ia iniţiativa într-o anumită direcţie ori să pună la punct un adversar ori 
să se comporte altfel, să demonstreze că poate fi şi altfel. Pe fondul unei puternice limitări 
a factorului voinţă la nivelul compromisului, trecerea Lunii în Peşti aduce indivizilor slabi, 
cu un caracter mai puţin călit tendinţa de a dramatiza şi de a realiza o selecţie negativă a 
evenimentelor reuşind să extragă din ele o tentă reală. Vor înţelege care le sunt adversarii, 
care le sunt puterile, ce talente au şi care le sunt punctele slabe, însă nu vor face nimic cu 
aceste informaţii, nu le vor fi de folos absolut deloc, nici acum şi nici în viitor. 

Tipul superior va căuta să se izoleze de provocările sociale care vine din 
multitudinea de unghiuri motivând “Mult vânt pentru nimic!”. În realitate adevărul este 
undeva la mijloc. Indiferent ce argumente vor avea fiecare dintre cele două părţi, relaţia de 
sextil dintre Marte şi Capul Dragonului, chiar dacă aceasta nu mediază tendinţa Nodurilor, 
este semn de înţelegere şi mobilitate, de forţare a destinului prin el înşuşi, în sensul că 
împlinirea unor dorinţe mai vechi ne face acum părtaşi la o formă de înţelegere şi 
observare, de conştientizare şi desfăşurare de forţe pe care nu o cerem în mod direct. 
Astfel, evenimentele par să se conducă ele însele după o comandă necunoscută, fără voia 
noastră, fără implicarea noastră şi mulţi vor crede că fără să cerem asta. Sub iluzia de 
autosesizare, destinul ne împlineşte dorinţe şi cei lucizi constata că nu el mai folosesc la 
nimic. Izolându-se nu fac decât să refuze, să ignore un beneficiu al naturii, ca şi cum am 
refuza un cadou. Tocmai de aceea se consideră că adevărul este la mijloc, întrucât 
observarea şi înţelegerea conţin o formă de energie, un impuls care are o finalitate şi, 
indiferent că vrem sau nu, de vreme ce cu luni în urmă am cerut asta, ele îşi vor atinge 
punctul terminus. Metoda struţului nu este utilă şi nici cea inc are luăm ceea ce primim 
acum drept adevăr absolut. Oamenii nu sunt acum răi şi nici bun, nu dispun de talente 
permanente cum se arată, iar ieşirile de acum sunt doar răbufniri de moment. 
Evenimentele de acum sunt, pentru ochii celui care doreşte un viitor solid, aparenţe. De 
partea cealaltă, este important să înţelegem ce anume se manifestă şi ce se consuma în jur 
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pentru a vedea calitatea oamenilor şi materialul pe care îl folosesc în desfăşurare. Dacă 
pictorul nu are roşu printre culori, desenul său va fi lipsit de această culoare, la fel şi cei 
care se manifestă azi cu putere, forţă şi intensitate. 

Dincolo de acest mecanism, de calitatea lui ambivalentă, ziua ne aduce un semn de 
înţelegere atât de important şi puternic, atât de complicat şi interesant încât ne-ar fi 
practic imposibil să-l explorăm într-o singură zi. El ne poate duce spre cunoaştere, spre 
esenţa lucrurilor, însă numai prin relaţii, prin oameni, prin apropiaţi şi, încă o condiţie, 
numai dacă reuşim să le înţelegem gesturile, să le citim motivaţiile dincolo de viteza de 
reacţie, de duritatea cu care plesneşte aerul din jurul palmei şi să nu-i privim prin teamă 
ori resentiment pentru că, după cum ştim din mecanismul aplicat timpului inferior, efectul 
informaţiei va ajunge înapoi la cel care acţionează, deci negativitatea privirii, paloarea 
privirii nu ne afectează decât pe noi înşine. Ce care lucrează cu energia vor fi încântaţi de 
această formă de manifestare considerând-o o oglindă subtilă care îl duce pe om la 
discernământ şi care poate coexista în mod miraculos cu energiile neelevate, dacă acestea 
fierb în cazan şi nu sar pe peretele proaspăt vopsit. 

Astfel, flexibilitatea care survine între emoţie şi relaţie, între relaţia individului cu 
sufletul sau, cu credinţa, cu mijloacele elevării şi aplicarea lor în raport cu semenii, adică 
sextilul între Neptun şi Junon, aduce poftei de viaţă o curiozitate stranie, aceea de a dori 
mai mult, de a căuta mai departe, de a cerceta şi de a munci mai mult fără a se mişca, 
deplasa ori extinde, şi doar prin înălţare. Raporturile dintre oameni privite prin această 
formă de înălţare, poartă în ele calitatea de ghid, protectori, de inspiraţie, de deschidere şi 
nu când este îngrădită, se disipă şi îl desprinde pe om de sursa puterilor sale: sufletul. 

Prin urmare, ziua de martie ne aduce în preajma unei înţelegi pe care suntem 
invitaţi să o apreciem cum se cuvine. Nu este indicat să privim evenimentele zilei numai 
din trăsăturile lor negative, prin stresul şi neputinţa de a împlini solicitările venite din 
sfera sentimentală, ci să ne gândim la rostul tuturor acestora, la importanţa acestor 
evenimente, la greutatea lor şi la cât de utile ne vor fi în viitor. Unii se vom simţi azi atraşi 
spre activităţi de rutine, alţii doresc să-şi depăşească limitele şi niciunii dintre aceştia nu 
greşesc pentru că îndemnurile vin pe linie individuală, oricât de intense sunt forţele 
aştrilor sau emanaţiile fiinţelor divine. Prin această protecţie, prin această ordine suntem 
în contact direct cu Cel care a stabilit această ordine, cu creatorul universului. Nimeni, nici 
chiar perfecţiunea însăşi nu va trece peste aceste reguli. De ce am face-o noi? 

Evenimentele sociale ale acestei zile sunt, aşadar, contradictorii şi poartă amprenta 
unor cauze asupra cărora mintea nu se poate opri acum sau dacă se opreşte le vede greşit, 
le analizează greşit. Azi trebuie să vedem şi să simţim cu sufletul, să ne detaşăm de celelalte 
instrumente şi să fim puternici prin apreciere, respect, drepturile pe care le acordăm 
celorlalţi. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne detaşa de senzaţia că suntem 
vinovaţi, vulnerabili, slăbiţi de putere. Când descoperim lumina, cea care alimentează tot 
ceea ce primim şi transformă în acţiune, gând, simţire, evoluţie, descoperim de fapt sursa 
puterii. Această sursă este cea care ne absoarbe acea identitate pe care o acoperim cu tot 
ceea ce extragem din ea, cu tot ceea ce construim pe baza puterilor care ne vin de acolo. Cei 
care nu sunt obişnuiţi să lucreze cu misterul, cu ordinea neobişnuită a lucrurilor, cu 
manifestările stranii care se bazează pe înţelesuri nespuse se vor simţi bruscaţi de 
evenimentele acestei zile, ceilalţi el vor vedea că pe o mare binefacere. 

 
Miercuri, 19 decembrie 

Miercuri 19-12-2012 22:51    Luna (Pis) Tri [Sco] Node 
Miercuri 19-12-2012 23:37   Venus (Sag) Tri (Ari) Uranus 

 
Ziua de miercuri devine prin trigonul Lunii cu Capul Dragonului şi apoi prin 

trigonul lui Venus cu Uranus o zi în care întâi avem aşteptări foarte mari de la cei din jur şi 
apoi ne vom pune problema dacă să ne facem sau nu ceva pentru cei cu care colaborăm. 
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Chiar dacă multe dintre direcţiile de acum par că se îndreaptă spre un final bun, nu 
înseamnă decât ca aparenţa lucrurilor este una bună, că dinamica socială este una 
puternică şi pozitivă, însă în esenţă lucrurile nu sunt chiar aşa pozitive. Azi se vorbeşte 
frumos, se foloseşte un anumit vocabular, se face apel la emoţii pe care le-am verificat, un 
anume mod de a relaţiona cu cei din jur şi mai ales se intenţionează captarea atenţiei celor 
din jur prin mijloace materiale, prin atenţii, prin obiecte ori prin promisiuni pe care nu 
vom mai apuca să le împlinim. Totul va lua aparenţa lucrurilor constructive, bune, însă, în 
realitate, fondul rămâne cel negativ, cel dat de opoziţiile pe care Venus şi Mercur le 
realizează la Lilith şi Jupiter. 

Cu alte cuvinte e plăcut să te tot întâlneşti cu lucruri bune, dar este frustrant să îţi 
tot iasă în cale binele care nu-ţi trebuie acum, acela pe care ai putea să-l foloseşti peste 
câteva luni, cunoştinţe care doar te ascultă acum, doar te consolează, te compătimeşte, 
doar îţi dă sfaturi bune, însă nu te poate absolut deloc ajuta la modul concret. Neputinţa 
celor din jur poate deveni propria neputinţă dacă roata se inversează şi în loc să solicităm 
ajutor ni se solicită sprijinul. Cei care au norocul să se întâlnească acum cu o astfel de 
ipostază vor înţelege cel mai repede cât de real este faptul că ajutorul este acum fructul 
situat pe ramura cea mai de sus. 

Ceea ce va fi util din energia acestei zile ne va veni din curajul de a iubi libertatea. 
Această forţă de independenţa se va manifesta azi în diverse chipuri. Ea nu va putea să lase 
urme, nu se putea reproduce în descendenţă, nu va reuşi nici măcar să lase o urmă a 
trecerii sale în aşa fel încât peste ani să ne aducem aminte de ea, dar îşi va face simţită 
prezenţa şi asta ne va bucura. Cine ştie, poate, din când în când, mai avem nevoie şi de 
bucurii simple, şi de lucruri care nu cer amploare sau gravitate, ci de cele care se nasc şi 
mor în simplitatea unui gest efemer. 

Pe cerul acestei zile, Venus, cea care tot încearcă de ceva vreme să se bucure de 
frumos, independenţă justiţie, îţi dă seama că dacă va căuta să pună limite în dragoste, să o 
explice, să o încadreze nu va face decât să o sufoce. Astfel, azi orice declaraţie ni se va părea 
puerilă, nefirească sau menită să nu poate îngloba totalitatea sentimentului. Pasul următor 
va fi desfăşurarea spre mari spaţii, mai întinderi ori gesturi care ies din standardul spre 
care viaţa ne cheamă acum. Unii numesc asta libertate de expresie, alţii curaj. Nimeni nu 
poate ști care este adevăratul său chip, însă ne va fi clar că acea stare de bine nu ne va veni 
decât din deplasarea spre zona publică, din ieşirea din matcă, din depăşirea unei bariere, 
fie ea cât de mică. 

Prin urmare, ziua de 19 decembrie ne aduce expresia unei acţiuni sociale care nu 
are perspectivă, dar care se va întinde la picioarele noastre doar pentru a ne oferi 
privilegiul de a ne simţi bine. Ceea ce vine spre noi azi poarta această expresie a binelui 
social şi ne învălui în iluzia că dacă ignorăm tensiunea, răul, disconfortul, durerea, atunci 
binele își va face culcuş acolo unde vom dori sau unde îi vom spune. 

Nu mai contează dacă ne vom înşela sau nu, pentru că nici dacă ne înşelăm 
perspectiva sau absenţa ei nu comportă vreo schimbare. Este însă o zi în care se cere un 
minim de atenţie. Nefiind constrânşi ba chiar fiind încurajaţi să se desfăşoare spre zona 
publică fără bariere agresive, mulţi îşi fac rău singuri consumând în exces ori abuzând de 
încrederea şi atenţia celor din jur. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a ne bucura de 
energia acestei zile însă fără a strivi corola de minuni a lumii şi fără a abuza de frumuseţile 
la care ni se permite azi accesul. 
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Joi, 20 decembrie 
Joi 20-12-2012  0:43    Luna (Pis) Sex (Cap) Mars 
Joi 20-12-2012  7:18     Sun (Sag) Squ (Pis) Luna (Half Luna) 
Joi 20-12-2012  9:43    Luna (Pis) --> Aries 
Joi 20-12-2012 12:14    Luna (Ari) Squ (Cap) Juno 
Joi 20-12-2012 18:18   Venus (Sag) Squ (Pis) Chiron 
Joi 20-12-2012 18:34    Luna (Ari) Con (Ari) Uranus 
Joi 20-12-2012 20:39    Luna (Ari) Tri (Sag) Venus 

 
Trecerea Lunii în Berbec schimbă registru comportamental şi multe dintre cele care 

ne îndeamnă să ne simţim singuri pe sine în intimitate se modulează, devin mijloace de 
expresie în relaţiile interumane, motivaţii în a spune “Mă simt bine singur/singură, dar 
îmi place să mai ies din când în când din starea asta”. Asta se întâmplă că noaptea de 
miercuri spre joi este marcată de prezenţa sextilului dintre Lună şi Marte care aduce 
uşurinţă în a comunica sentimente şi posibilitatea de a deschide canale de comunicare, de 
a pune bazele unei colaborări şi de a modifica tipul de abordare, de la “Eu” spre “Celălalt”. 
Toate acestea se manifestă într-o zonă personală pregătindu-ne spre ceea ce va veni spre 
noi în timpul zilei, în special după 9:43 când luna va trece în Berbec. 

Deplasând zona personală a confortului şi înţelegerii pe baza instrumentelor 
personale spre ceea ce se află în afară, oamenii se expun, devin vulnerabili în faţa efortului 
şi tind să transforme comunicarea dintr-o ipostază de expansiune într-una în care 
individul să se compătimească ori să ceară pentru sine ceva ce i-ar folosi în acest tip de 
abordare şi care nu i-ar fi fost necesar dacă nu şi-ar fi ieșit din ritm, dacă nu pleacă de 
acasă, dacă nu se deplasa spre o altă zonă decât cea personală a confortului. 

Ceea ce este neplăcut devin brusc atractiv, interesant şi constructiv în aşa fel încât 
individul să-şi sublimeze natura inferioară, acele ipostaze inferioare în care atunci când de 
un mic obstacol să se plângă, să bocească în pumni şi să-şi dramatizeze întreaga condiţie. 

În afara sextilului dintre Lună şi Marte din mijlocul nopţii spre seară Luna trimite 
raze pozitive spre Venus care munceşte azi prea mult pentru a-şi înţelege reacţiile, 
pornirile, pentru a se adapta cerinţelor exterioare. Asta înseamnă că întregul arsenal de 
stări sufleteşti, de intenţii, acţiuni, depind azi de ceea ce ne-a inspirat în timpul nopţii, de 
ceea ce ne-a atins cu graţie din subconştient. 

Aşa că, mulţi vor considera că prin careul dintre Venus şi Chiron oamenii nu sunt 
obligaţi să-şi rafineze structura, să-şi vindece rănile pe care le-au avut până acum 
acoperite, ascunse, neîmpărtăşite şi să-şi ofere privilegiul a se desfăşura pentru a se 
expune, pentru a-şi atenua durerea ori pentru a primi un diagnostic. 

Ceea ce se consuma zi vine ca o manifestare într-un centru de tratament de bolnavi 
cu diverse afecţiuni, produse de slăbirea puterii personale, de dezvoltarea unui mod 
straniu de a gândi îşi defulează întreaga manifestare a durerii fără să se ruşineze, fără să-şi 
pună problema că până acum şi-au ascuns rănile, nemulţumirile ori frustrările pentru 
orice ieşire temperamentală ori împărtăşire a acestor intimităţi oferă impresia accentuării 
slăbiciunilor şi îi făcea şi mai vulnerabili. 

Acum toate aceste manifestări sunt permise, ba mai mult sunt încurajate şi efectul 
este unul pozitiv, însă până se ajunge acolo corpul şi mintea se vor contracta şi vor duce 
spre conştientizare unele forme de durere pe care până acum nu a avut privilegiul să le ştie. 
Fie că ies în evidenţă prin stranietate ori prin intensitate aceste dureri, aceste afecţiuni ne 
îndemnă azi să ne punem ordine în gânduri şi să ne purificăm în întâmpinarea anului 
2013, cel care ne va duce complicaţii de natură personală atât de mari încât 2012 să ni se 
pară un an simplu. 

Prin urmare, ziua de 20 decembrie ne pune în faţa unor încercări complicate care 
vin dintr-o anume zonă a intimităţii, cea care nu a fost explorată aşa şi care prin 
neexplorare a dus la dezvoltarea unor forme stranii de manifestare, poate chiar a unor 
afecţiuni. Mulţi ajung azi să-şi nege sentimentele, disponibilitatea spre efort, modul cum 
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şi-au pus la dispoziţia celorlalţi intimitatea, energia, cum s-au lăsat folosiţi ori cum au 
participat la un demers public fără să aibă vreun beneficiu personal. Acum se simt în 
convalescenţă, îşi simt durerile ca plimbându-se singure prin corp, nemulţumirile şi 
tensiunile deplasându-se prin minte şi ceea ce vine spre soluţionare va fi încărcat de o 
picătură de straniu, de culoarea neprevăzutului ceea ce va modifica în straniu întregul 
spectru al demersurilor, amplificând durerea acolo unde nu este înţeleasă ori stingând-o 
complet acolo unde cauza ei este identificată şi înţeleasă. 

Mulţi se vor simţi singuri înconjuraţi de oameni şi acest sentiment este unul care îi 
duce pe unii spre contracţii, spre nefiresc, spre îndoială aplicate fenomenului social care 
până la urmă îl vor proteja pe cel în cauză de anumite modificări pe zona publică pe care 
prin trăirea durerii personale nu mai apucă să le întâlnească. Astfel, această forma de 
durere devine un privilegiu prin care sufletele puternice îşi îndreaptă paşii spre ţintă, fiind 
apăraţi de lezare personală, chiar și atunci când deschizându-şi sufletului devin 
vulnerabili. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a avea încredere în destin, în forţele 
benefice, în mecanismul pozitiv şi n sinceritate. Acestea azi doar par compromiţătoare, ele, 
însă, ne duc spre vindecare, spre alinarea unei dureri fizice sau sufleteşti. 

 
Vineri, 21 decembrie 

Vineri 21-12-2012  2:51    Luna (Ari) Squ (Cap) Pluto 
Vineri 21-12-2012  2:53    Luna (Ari) Sex [Gem] Jupiter 
Vineri 21-12-2012  7:02    Luna (Ari) Sex (Gem) Lilith 
Vineri 21-12-2012 13:11     Sun (Sag) --> Capricorn (Winter Solstice) 
Vineri 21-12-2012 14:12    Luna (Ari) Tri (Sag) Mercur 

 
Trecerea Soarelui în Capricorn constituie momentul în care un anumit tip de 

constrângere îşi va pune accentul pe sentimente, pe gândirea logică, pe tot ceea ce s-a 
depozitat în structura mentală, ca reper sau etalon. Când Soarele intră în aceste semn 
timpul îşi intra în drepturi şi el ori se dilată ori se contractă atingând manifestări care să-i 
permită să iasă din banal, să impună un alt ritm vieţii, unul care să nu divulge ceea ce 
adâncimea sufletului poate spune. 

Vibraţia capricornului se va desfăşura anul acesta în latura comprimării timpului, a 
creşterii vitezei sale de derulare. Prin această manevră, evenimentele se vor derula cu mare 
rapiditate şi forţa lor va avea o componentă corozivă puternică. Gândul că derulându-se 
repede succesul social va veni şi el la fel de repede, ne face să visăm, să sperăm la ceea ce 
nu putem atinge cu mâna, la a ne repezi la fructele cele mai de sus, cele mai coapte, fără să 
fim obişnuiţi cu gustul lor, fără să ştim nimic despre ramurile alunecoase şi despre 
pericolele care cresc acum în copaci. 

Prima jumătate a zilei, cu Luna în Berbec şi atingând momentul când careul cu 
Pluton ne va spune că anumite constrângeri sociale au un rost, o menire superioară şi că în 
realitate scopul puterilor acestora rezidă în faptul că este nevoie de suferinţă, de opresiune, 
de durere şi nemulţumire pentru a aprecia evoluţia. Aşa sunt aceste elemente astrale care 
ne vine din Capricorn. Privite prin logica lor şi neraportându-le la alte informaţii ori la alte 
instrumente sunt adevărate. Când se descoperă că de fapt cadrul vieţii personale nu poate 
fi aplicat în orice condiţie, dezamăgirea care ne vin din capricorn este o motivatei pentru a 
schimba ritmul de lucru, pentru a bate în retragere dând vina pe societate. În Capricorn 
substanţa nu se dezintegrează ci se usucă, îşi strânge materialul, dar rămâne în aceeaşi 
albie, cu aceleaşi obiceiuri şi acelaşi mod uşor narcisist de a interacţiona cu oamenii din 
jur. 

Semnul de progres care ne vine prin înţelegerea acestor tipuri de energii înseamnă a 
rămâne nemişcaţi, a fi părtaşi la ceea ce am făcut şi a ne lăsa învăluiţi de consecinţele 
faptelor. A fugi de răspundere, nu prin dezertare, ci prin disimulare, constituie primul 
semn că devenim rigizi şi că nu ne place să primim din jur sfaturi, sugestii, recomandări 
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care prin aplicare să ne schimbe. Siguranţa de sine ne va veni din rigiditate, pe care o vom 
numi stabilitate. Oricum am numi-o, ea dacă va avea tendinţa de a se retrage, indiferent ce 
va motiva, că e modestie, teamă de ridicol, refuzul conflictului direct, indiferenţă sau pur şi 
simplu frică, nu constituie un element care să ne ducă în sus, ci ne duce spre întâlnirea cu 
ceea ce este mai întunecat şi periculos din adâncul sufletului, cu ceea ce ne face, în acţiune, 
să fim inflexibili şi duri. A fi în echilibru este un beneficiu pe care nici rigiditatea afişată 
nici cea potenţială nu-l cunosc. Dacă în acţiune ea poate lua înfăţişarea înţelegerii 
superioare, a gândirii structurate, a simţului practic şi a răbdării, trăsătura atât de rară în 
societatea noastră, în intimitate ea devine corozivă pentru sine şi accentuează uzura 
psihică, sănătatea fizică ori stabilitatea emoţională. Nu degeaba se spune că unii dintre cei 
mai consecvenţi şi redutabili misogini sunt exemplare aparţinând zodiei Capricorn fără, 
însă, a generaliza. 

Prin urmare, calitatea de mediator sau cea de pacifist care vine spre noi cu 
intrarea Soarelui în Capricorn este anul acesta un îndemn la a ne grăbi proiectele 
personale, la a ne mobiliza pentru a atinge ţinte imposibile, pentru a ne ridica deasupra 
condiţiei de muritor de rând şi de a ne oferi privilegiul de a gândi fără să impune acum o 
schimbare vieţii. Ceea ce se consumă acum are calitatea de jalon, interpret şi nu trebuie să 
ajungem în postura în care să credem că actorul care pentru două ore se identifică în mare 
parte cu personajul, devine personajul în sine, ci să ne separăm noţiuni şi să acceptăm 
experimentarea celorlalţi aşa cum şi ei, la rândul lor, vor înţelege rolurile pe care ni le 
atribuim. 

Ceea ce ne duce spre mobilitate azi poate fi greşit condus, greşit de pus în aplicare 
dacă ne păcălim că mobilitatea şi flexibilitatea sunt singurele soluţii. Mai eficient este să 
stăm drepţi ca un munte şi să privim în toate părţile cum lumea trece de la un anotimp la 
altul. 

Pentru că a doua parte a zile ne încurajează spre aventură şi dinamism, spre a 
aprecia totul după viteza cu care reacţionează sau se mişcă, adâncimea rezultatelor va 
suferi puternic şi, de asemenea, trăinicia lor va fi cu mult sub aşteptări. Tocmai de aceea 
recomandare acestei zile este aceea de a ne opri şi a ne stinge orice dorinţă de acţiune 
atunci când intensitatea ei se va dovedi mai mare şi mai puternică. Puterea ne vine din 
permanentizare, nu din uşurinţa cu care ne deplasăm de la un punct la altul. Poate, pe alte 
conjuncturi, viteza de reacţie va fi purtătoarea semnului puterii. Azi ea se va susţine pe 
stabilitate. 

 
Sâmbătă, 22 decembrie 

Sambata 22-12-2012  8:47     Sun (Cap) Sex (Pis) Neptune 
Sambata 22-12-2012 14:56    Luna (Ari) Squ (Cap) Mars 
Sambata 22-12-2012 20:24    Luna (Ari) --> Taurus 
Sambata 22-12-2012 22:06    Luna (Tau) Sex (Pis) Neptune 
Sambata 22-12-2012 23:19     Sun (Cap) Tri (Tau) Luna 

 
Înainte de a trece în Taur, multe dintre tensiunile personale se pot dezamorsa după 

îndemnul zile de ieri care, abia azi ne poate oferi deschideri spre mobilitate, doar că acum 
nu mai vrem şi motivăm această decizie prin obstacole de natură sociale. În realitate, azi 
vom fi cam bosumflaţi şi culmea este că pe cei mai mulţi îi prind aceste pretenţii gratuite. 
Nu se ştie dacă datorită abilităţii de a le îmbrăca pe acestea cu haine noi sau pur şi simplu 
sunt inspiraţi şi devin acri faţă de ceea ce este nefolositor, impur sau cu adevărat ignorant. 

Azi pe sextilul dintre Soare şi Neptun oamenii îşi caută compania după afinităţi 
emoţionale. Se simt mai bine dacă stau alături de oameni care nu le opun rezistenţă, care 
fac împreună cu ei front comun împotriva guvernanţilor, liderilor, şefilor, împotriva 
sărăciei sau a greutăţilor care vin cu vârsta. Este distractivă şi în acelaşi timp deconectată 
această direcţie, însă ea ne va face să ne pierdem timp preţios. Cei care nu sunt presaţi de 
termene, de sarcini grandioase pe care şi le-au stabilit singuri tind să accepte aceste 
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provocări, să se lase antrenaţi nu doar în discuţii cu iz ştrengăresc, dar sunt tentaţi să o ia 
la sănătoasă, să-şi facă un carneţel de valsuri ori unui de vizite şi să nu se întoarcă acasă 
până când nu a epuizat toate variantele pe care și le-a trecut acolo Prin acest gen de 
extensie se simt bine, se destresează, îşi duc structura afectivă spre flexibilitate şi mai ales 
spre a demonstra că dacă viaţa, conjunctura, destinul nu i-a permis ieri puţină activitate, 
azi se deschide şi caută să facă orice i-ar putea fi interzis de o persoană ori de o 
conjunctură. 

Chiar dacă nu este ceva prea adânc, relaţia Soarelui din Capricorn cu Neptun sin 
Peşti aduce în faţă doi înţelepţi, unul care se crede aşa şi doreşte să demonstreze la tot 
pasul că, o fi el tânăr, dar a văzut multe la viaţa lui, iar altul este bătrân şi înţelept cu 
adevărat. Din afară pare că avem în faţă doi oameni sau două situaţii care se înţeleg bine, 
care se susţin unele pe altele, însă este mai mult decât evident că avem de-a face cu o 
tolerare reciprocă. 

Dacă în sfera relaţiilor concrete este uşor de înţeles, în ceea ce privesc raporturile 
între evenimente, ideea de a parcurge o situaţi în care o întâmplare să o tolereze pe alta 
este pentru unii destul de abstractă. Asta se întâmplă atunci când unele situaţii le parcurgi 
că aşa trebuie, aşa se cade, acesta este ritmul, programul, deprinderea, rutina, iar pe altele 
le preferi că sunt rare, enigmatice ori pentru că-ţi plac din tot sufletul. Când eşti în tren 
accepţi compania colegilor de compartiment, deşi uneori îţi displace, însă iubeşti peisajul 
pe care ţi-l dezvăluie natura şi trenul prin deplasarea sa. 

Trecerea Lunii în Taur spre seama ne face să fim mai încrezători în ceea ce am 
observat şi înţeles în ultima vreme ajungând în postura în care să ne mândrim că trecând 
prin tumultoase episoade socială am reuşi să rămânem integri, să ne menţinem sfera 
gândurilor intactă şi să nu ne schimbăm definitiv părerile despre oameni chiar dacă ei sunt 
acum într-un crescendo expresionist și caută să capteze atenţia cu cât sunt mai superficiali 
ori mai needucaţi. 

Prin urmare, ziua ne aduce în faţa unor episoade care sunt încărcate de mister ori 
de umor, de penibil ori de ridicol. Tot ceea ce ni se întâmplă azi îmbină conţinutul cu 
neobişnuitul şi aduce atât de mult gust şi atâta prospeţime evenimentelor, încât până şi o 
simplă deplasarea până la piaţă ori la un magazin de cartier care nu presupune efort şi nici 
posibilitatea unei aventuri spectaculoase aduce o savoare aparte şi ne face să ne descărcăm 
sufletul de tensiune şi durere. 

Unii vor considera că mişcarea le face bine, că anturajul este tonic ori că au mai 
vorbit puţin despre subiecte pe care le gândeau ori le interpretau greşit sau că au gustat 
puţin dintr-un aliment care pe popula visele de o bucată de vreme. Întregul spectru al 
acţiunilor va ţine de o anume deplasare a simţurilor spre ceea ce este corect şi asta 
înseamnă evoluţia, înţelegere, comunicare, schimb, deci flexibilitate. 

Totuşi, suntem deja în Capricorn şi nu este cazul să ne gândim că a venit primăvara 
dacă am găsit o floare uscată între foile unei cărţi de botanică, dar putem să facem un 
exerciţiu de imaginaţie şi ne va fi bine. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne oferi privilegiul de a ne lăsa azi 
purtaţi de inspiraţie. Că asta înseamnă a mânca un anumit aliment interzis de medici, ori 
care nu se încadrează în dieta propusă sau de a ne apropia de oamenii ori lucruri care ne 
produc repulsie înseamnă flexibilitate, dacă un for interior ne cere asta. Putem face ca 
barierele gândirii limitate, a minţii false să se dizolve simplu în faţa inspiraţiei adică a 
acelui mod de a fi şi simţi care contravine regulilor, rigidităţii, însă nu și a bunului simţ ori 
a disciplinei. 

Există o formă de flexibilitate care eliberează individul şi-l duce pe drumuri largi, 
generoase, nu printre tufele de spini pentru a se lăuda cu mari şi profunde experienţe într-
ale înţepatului. 
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Duminică, 23 decembrie 
Duminica 23-12-2012  0:56    Luna (Tau) Tri (Cap) Juno 
Duminica 23-12-2012  5:49   Venus (Sag) Opp [Gem] Jupiter 
Duminica 23-12-2012  7:51    Luna (Tau) Sex (Pis) Chiron 
Duminica 23-12-2012 14:12    Luna (Tau) Opp (Sco) Saturn 
Duminica 23-12-2012 14:34    Luna (Tau) Tri (Cap) Pluto 

 
Ultima zi a săptămânii ne pune la încercare răbdarea. Având parte de o opoziţie 

între benefici, ziua este marcată de ghinion, eşec, de revoltă afectivă, de idei răsturnate, de 
îmbrăţişarea unei conduite care nu este potrivită nici contextului nici măcar în raport cu 
anumite persoane faţă de care să zicem că ne putem permite anumite libertăţi. 

Va fi de asemenea o zi marcată de pofte care ne aduc aminte de libertăţile pe care ni 
le-am permis anterior, însă de această dată nu mai este susţinută atât de mult această 
formă de inspiraţie. Lipsiţi însă de discernământul necesar unii vor abuza de alimente şi de 
băuturi, de urmărit cu privire lucruri indecente, de bârfit, de scormonit prin vieţile altora, 
de comentata la adresa altora şi acest lucru este mai puţin corect şi pentru echilibrul lor 
afectiv, dar şi pentru calitatea acţiunilor în care se implică. Opoziţia beneficilor pe axa 
gemeni Săgetător aduce mustrări de conştiinţă de genul “Mănânc şi plâng”, dar nu cu 
conotaţia compasiunii ca în “Moartea căprioarei”, poezia lui Nicolae Labiș, ci de înclinare a 
balanţei spre sentimentul de vină, de greşeală şi de ascundere a acestei relaţii cu scopul de 
a alimenta un sentiment vulgar, revoltător, antisocial. 

Niciodată nu este bine să privim cu superficialitate momentul când beneficii se 
ceartă, ci să căutăm să punem în balanţă unui oarecare echilibru ceea ce ne vine de la 
Venus cu ceea ce ne vine de la Jupiter. Dacă un copil ştie să răspundă la întrebări gen “Ce 
ne dă vaca?” într-un registru al conflictului dintre benefici răspunsul merge în direcţia 
ironiei şi poate chiar a lipsei de respect dacă acest tip de răspuns nu este pronunţată cu 
intonaţia adecvată. Când trece în sfera indecenţei la întrebarea “Ce ne dă vaca?” se 
răspunde “Teme pentru acasă!”. 

Unii râd în faţa unei asemenea situaţii însă azi ea nu este citită pe un site cu bancuri 
şi nici nu este pusă pe naivitatea unui copil pentru ca fi o replică hazlie, ghiduşa, ci una 
demnă de tot ridicolul. Când pui în gura unui copil replicile unui om mare şi invers tabloul 
care rezultă este unul demn de tot ridicolul, aş acum se va întâmpla azi. 

În acest raport de forţe Venus vine cu nevoia de a vedea şi aprecia frumosul pentru a 
ascunde teamă de murdar, impur, imoral, ridicol, penibil. Astfel, când trece prin Săgetător 
Venus este cu atât de vulnerabilă cu cat caută să demonstreze cât de este de distinsă şi 
elegantă, cu cât caută să-şi impună prin vizual ori prin dicţie sau prin atitudine un 
standard. Aceeaşi notă de neîncredere în forţele proprii ne vine şi din partea lui Jupiter 
care acum nu doar că este în exil, dar este şi retrograd, semn că refuză să înveţe, să 
aprecieze ceea ce îi este oferit în mod brutal, ostentativ ori printr-o forţare a privirii. 

Astfel, ziua devine una care ne face să ne sustragem veseliei, bucuriei ori nevoii de a 
interacţiona. O numim zi de oboseală, de relaxare, însă în izolare ne tocăm toţi nervii şi 
găsim toate ideile pesimiste ori colerice ca să ne tulburăm. Este clar că Venus în Săgetător 
este dinamică şi demonstrativă şi pentru că dispune de o puternică energiei, contracţia 
venită din opoziţia cu Jupiter o face pe această dintr-un exponent al binelui, într-unul al 
răului, al disconfortului şi nemulţumirii, excelând la aceeaşi intensitate însă în sensul 
negativ şi neprietenos. 

În a doua parte a zilei când Luna din Taur se opune lui Saturn aceste forme de 
nemulţumiri vor deveni obstacole în a ne regăsi echilibru şi a ne bucura de situaţiile simple 
şi constructive. Pentru că acest unghi se împlineşte între sextilul cu Chiron şi trigonul cu 
Pluton, Luna pare să ne aduce puţină maturitate prin condiţionări ca şi cum obstacolele ce 
ne vin azi în întâmpinare sunt educative, ne spune ce temeri avem, care ne sunt energiile 
inferioare, cum gândim când suntem presaţi de timp, constrânşi să nu facem nimic, să nu 
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vorbim, s nu spunem, să stăm în pat că aşa spune doctorul ori să ţinem un secret deşi 
tentaţia de a spune este majoră. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne aduce o confirmare a ceea ce a simţit negativ 
de-a lungul întregii săptămâni. În general ziua este marcată de contradicţii, ne situaţi 
penibile şi greu de acceptată. Pentru că Jupiter din Gemeni, în raport cu o planetă 
individuală, vă aduce în sfera personală explicaţii pe care de regulă le găsim în dosare, pe 
site-uri, în lucrări sau tratate filosofice, convingându-ne că simt foarte bine cu ceea ce ne 
confruntăm, că înţelegem perfect ceea ce ni se întâmplă însă, în realitate, suntem mânaţi 
de patimi şi dorinţe pe care nu le putem controla deloc. De altfel, nici nu dorim pentru că 
plăcerea şi încântarea, aşa cum sunt ele schilodite şi cu capetele sparte, de acolo ne vin. 

Dacă depunem un minim de efort să înţelegem ceea ce ni se întâmplă atunci 
tensiune sau raportul antagonist de forţe devin surse de echilibru şi vindecare. Înţelegerea 
este cea care este drastic pus ăla încercare azi şi orice efort în redresare ei este unul 
eminamente benefic. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a iubi solitudinea şi de a-i căuta 
beneficiile nu prin valorile societăţii de consum, cele pe care le ştim cât de apăsătoare ori 
tulburătoare sunt, ci prin cele ale nevoilor personale. Dacă avem nevoie de odihnă să o 
îmbrăţişăm şi să mulţumim corpului că ne oferă un asemenea semnal, dacă suntem 
refuzaţi într-un demers şi dăm curs tendinţei spre repliere să mulţumim universului că ne 
desprindem de evenimente care ne-ar consuma şi ne ajută să pe conservăm energia. Toate 
acestea prin înţelegere se pot transforma în energie pozitivă şi imensă negativitate ce duce 
la tensiune şi conflict să fie doar benzina cu care nu ne culcăm sub pernă, ci cu care ne 
duce de la Iaşi la Bucureşti, de ala Cluj la Timişoara, de la un capăt al lumii la celalalt, dacă 
dispunem de o maşină suficient de bună încât să o transforme în mişcare. 

 
 

Săptămâna 24 - 30 decembrie 2012 

 
 

Ultima săptămână a anului 2012 se construieşte într-un regal de forţe astrale de o 
mare eleganţă şi de un mare rafinament astral, într-un crescendo aşa cum îi stă bine unui 
final de an. Săptămâna debutează cu o conjuncţie între Soare şi Junon când se dă tonul 
unei întâlniri, ori când se pun bazele altora şi care vor lăsa o urmă adâncă în evenimentele 
acestei săptămâni. Dacă ne referim la calitatea ideilor, la profunzimea sentimentelor, 
ultima săptămână a anului va excela şi pentru că din start ne spune ceea ce este bun şi ce 
nu din relaţiile pe care le dezvoltăm, dar nu amplu şi nici complicat, ci precis, atât de precis 
încât unora s-ar putea să li se pare chiar brutal. Ulterior, calitatea tentaţiilor care ar putea 
să ne mobilizeze în ziua de marţi constituie un preambul la ceea ce vor dezvolta miercuri, 
dar nu oricum, ci gândind și urmărind măsura lucrurilor, inteligenţa sau înţelepciunea 
momentului. Abia de miercuri înţelegem cât de important este simţul prin valorile pe care 
ni le ordonează, cât de necesară este disciplina şi cât util ne este procesul de analiz[ pe 
care-l aplicăm propriei fiinţe. 

Sextilul Saturn-Pluton prin recepţia lor mutuală ne îndeamnă să ne exprimăm prin 
calităţile pe care societatea ni le apreciază cel mai mult pentru ca pe Luna plină de vineri să 
descoperim că atât calităţile cât şi defectele sunt forme de energie care ne sunt în egală 
măsură utile: unele pentru exprimare, altele pentru sublimare. Procesul evoluţiei este unul 
atât de rafinat şi de distins încât este nevoie de o mobilizare a valorilor din sfera relaţiilor, 
apoi spre noţiunile pe care considerăm că le stăpânim cel mai bine pentru a ne întâlni, ca 
în ziua de vineri, cu calităţile şi defectele în cantităţi egale. 
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Finalul săptămânii ne îndeamnă să ne admirăm ca o creaţie a tot ceea ce s-a-
ntâmplat de-a lungul acestui an, atât prin gândurile şi stările sufleteşti care ne cuprind, dar 
şi prin ecoul pe care-l primim din jur, indiferent că acesta are sau nu legătură cu ceea ce s-
a-ntâmplat în mod direct azi. Pentru că o conjuncţie Soare-Pluton se va consuma în ultima 
zi a săptămânii cu Soarele într-o postură privilegiată, semnul natal trece peste multe dintre 
predispoziţiile de ordin personal, doborând barierele pe care alte planete le domină în 
temă natală. 

Ceea ce se va consuma în această săptămâna constituie nu îndemnul de a aprecia 
creaţii ale minţii false, cele care ne spun că la fiecare 100 de ani stă scrisă câte o apocalipsă, 
nici că vibraţiile planetei se schimbă de la o zi la alta sub imperiul unor forţe pe care cei 
care le anunţă nici nu pot să le pronunţe bine, ci o analiză, ce-i drept deloc simplă, a ceea 
ce a însemnat experimentarea unui an cu multă tensiune, cu Jupiter, Marele Benefic, în 
exil, pictat de Luna neagră cu tentaţii periculoase, un an cu două careuri Uranus-Pluton şi 
cu o trecere a lui Saturn, Seniorul Karmei, într-un semn al dominării prin putere. 

Ceea ce trebuia făcut am făcut până acum. De aici încolo putem să ne uităm în 
propria ogradă şi să ne numărăm cu fiecare zi care trece frunzele care ne cad din pomul 
vieţii atunci când nu-l hrănim corespunzător şi să ne bucurăm împreună cu prietenii ori cu 
familia de fiecare ramură care apare în coroană. Noi suntem copacul, noi suntem coroana, 
noi suntem frunzele care cad şi cele care se ridică spre lumină. Noi întrupăm aceste 
minunate bogăţii doar dacă alegem să trăim viaţa cu simplitate, în mod personal, cu putere 
de creaţie nu invaziv, cu dăruire şi dragoste, nu prin tristeţea egoismului și a obsesiilor 
materialiste. Vine un an nou şi nu putem decât să trăim cu speranţa că va fi mai bun decât 
se arată. 

Avertismentul acestei săptămâni ne îndeamnă spre responsabilitate pentru că 
dincolo de calităţi şi defecte, dincolo de putere şi slăbiciuni, chiar şi dincolo de experienţele 
pe care le cerem ori de cele pe care le obţinem deja, rămâne omul responsabil în faţa 
valorilor pe care le foloseşte. 

 
 
Luni, 24 decembrie 

Luni 24-12-2012  4:06     Sun (Cap) Con (Cap) Juno 
Luni 24-12-2012 20:57    Luna (Tau) Opp [Sco] Node 

 
Începem săptămâna cu o formă de susţinere pe care o avem o singură dată pe an, 

atunci când Soarele, Măria Sa, îşi dă seama că nu poate face nimic de unul singur nimic şi 
atunci se întoarce spre relaţiile vechi, spre asocierile mai vechi pentru a se destinde, pentru 
a cere ajutor, pentru a-şi aminti cum este să trăieşti. 

Momentul când Soarele şi Junon sunt în conjuncţie este un moment benefic pentru 
stabilitatea relaţiilor pentru că aduce dovezi de prietenie şi stabilitate şi chiar dacă fondul 
afectiv merge spre tradiţional, se insistă pe acele lucruri care nu se uită uşor, ce nu se şterg 
cu timpul, care rămân într-o memorie care va fi tot timpul accesibilă. 

Ceea ce se manifestă acum nu este însă un element cuc are să fim mândri, care să ne 
ajute relaţionarea şi se păşeşte dincolo de o limita, cea impusă de o anume prejudecată ce 
pate fi legată de faptul că unii oameni nu pot, nu mai ştiu, nu mai vor să se afle în legătură 
unii cu alţii. Ceea ce se înţelege azi din conjuncţia Soare-Junon şi apoi din trecerea Lunii 
prin Coada Dragonului este un element puternic pe care mulţi îl vor numi lecţie de viaţă. 
Este momentul când coborâm privirea şi lăsăm jos armele orgoliului şi vanităţii. 

Ceea ce se va consuma chiar în prima zi a săptămânii ne ajută să privim cu alţi ochi 
viaţa, familia, prietenii să considerăm că putem munci pentru ei mai mult şi că doar prin 
acest mod se depăşesc bariere karmice dureroase, delicate. Sentimentul prieteniei prin 
intermediul zodiei Capricorn este unul atât de adânc și nepământean încât obţinându-l ai 
impresia că nu mai doreşti nimic altceva. Totul este simplu, atât de simplu încât te pierzi în 
visare, te simţi liber şi deschis să te poţi juca peste tot în casă pentru că bunicul te 
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urmăreşte atent şi niciodată nu se supără ba mai mult te urmăreşte cu dragoste şi 
înţelegere având tot timpul pregătite două braţe cu care să te prindă. 

Întâlnirea Soarelui cu Junon ne vorbeşte azi despre acele sentimente stabile, despre 
curajul de a iubi în tăcere, de a nu face demonstraţie şi de a trece cu vederea ceea ce doare, 
supără sau incomodează pentru că viaţa nu este construită numai din bucurii, ci şi din 
necazuri, iar rostul lor este de a se schimba, de a se primeni pentru a se pregăti de 
sărbătoare, adică de a deveni şi ele bucurii şi să nu rămână toată viaţa lovite de stigmatul 
negativităţii. 

Dacă am înţeles că starea şi motivaţia ţin de o dinamică internă, de forţa cu care 
fiecare va dori să se desfăşoare într-un registru nou, cel al înţelegerii, acceptării şi 
pacifismului, al acţiunilor sociale, nu vor avea acelaşi noroc. Dinamica se va îndreapta spre 
o conjuncţie Soare-Pluton, care se va împlini în ultima zi a acestei săptămâni şi care ne 
pregăteşte pentru un final de an complicat marcat de o doză de insatisfacţie pe care fiecare, 
având la bază ceea ce vine acum, în această zi, spre sine, va încerca să o ascundă. Lucrurile 
vor fi însă simple, poate prea simple faţă de ceea ce ne-am obişnuit să trăim şi pentru că ne 
aşteptăm să fie complicat, să nu reuşim să facem faţă la cât de dinamic este, derularea lor 
se va face într-un mod delicat şi discret. Efectul este însă unul deosebit de important şi 
tocmai de aceea mulţi vor traversa o stare de agitaţie nu atât în faţa evenimentelor, pentru 
că le vor observa consistenţa, intensitatea şi dinamismul, cât în faţa perspectivei lor. 

Raporturile antagonice dintre benefici îşi mai păstrează însă aroma punând în 
discuţie subiecte delicate, aducând din sacul memoriei acele elemente de comportament 
care nu au soluţie pentru că profitând acum de înclinaţia spre pacifism relaţional, 
promovată de conjuncţia Soare-Junon, să-i construim artificial o haină şi să o folosim 
pentru a-i da o notă artificială. 

Prin urmare, debutul săptămânii ne pregăteşte pentru un compromis, însă, în cea 
mai mare parte, acest compromis este elementul de bază în relaţiile pe care le vom dezvolta 
de-a lungul acestei săptămâni. Se poate vorbi azi de o oarecare nesiguranţă în ceea ce 
privește perspectiva relaţiilor, însă ceea ce se consuma azi este, în spaţiul acestei zile, 
benefic şi corect. Dacă acum curajul de a depăşi o barieră este pus lângă înţelegerea că, fie 
bucurii, fie tristeţi, toate se pierd în negura timpului şi ceea ce rămâne este dragostea faţă 
de oameni, vom accepta mai uşor grija că lucrurile nu pot şi nici nu au cum să rămână aşa 
cum suntem invitaţi să le trăim azi. Mulţi îşi vor programa să-şi petreacă sărbătorile într-
un cadru considerând că le va fi suficientă decizia, faptul că au avut puterea de a se hotărî, 
de a se decide. Vor vedea însă că până la finalul săptămânii multe se vor schimba şi grupele 
vor cere modificări, poate chiar reconfigurări. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti azi despre puterea de a 
crede, cea care traversează orice problemă, orice complicaţie socială, cea care are nevoie 
doar de decizia personală de a păşi în această direcţie, în rest, din necunoscut, o mână 
nevăzută face totul. Când crezi totul se topeşte şi devine limpede, până şi o inimă 
îngheţată. 

 
Marţi, 25 decembrie 

Marti 25-12-2012  7:58    Luna (Tau) Tri (Cap) Mars 
Marti 25-12-2012  9:13    Luna (Tau) --> Gemini 
Marti 25-12-2012 11:03    Luna (Gem) Squ (Pis) Neptune 
Marti 25-12-2012 12:39   Venus (Sag) Opp (Gem) Lilith 
Marti 25-12-2012 18:45    Luna (Gem) Sex (Ari) Uranus 
Marti 25-12-2012 21:00    Luna (Gem) Squ (Pis) Chiron 

 
Trecerea Lunii în Gemeni ne ajută să ne ordonăm gândurile, să devenim puţin mai 

flexibili, să nu mai dăm atât de multă importanţă inconvenienţelor de ordin social şi să 
căutăm soluţiile cele mai simple, cele mai accesibile, de ce nu poate şi cele mai superficiale. 
Ceea ce se întâmplă azi, când Luna abia a intrat în Gemeni, se poate traduce prin trădare. 
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Venus şi Lilith se întâlnesc azi într-o opoziţia şi nu este deloc puţin lucru pentru că de aici 
înţelegem că nu doar forţa lui Venus este slăbită, ci şi ecoul social, iar selecţia negativă a 
evenimentelor ori a fenomenelor nu poate sta prea mult pe gânduri, nu poate fi deloc 
indulgentă şi înclină balanţa către nedreptate ori către dreptatea subiectivă, către ceea ce 
vine spre noi să ne tenteze, să ne compromită, să scoată în evidenţă altceva decât suntem 
în stare să facem ori care ne reprezintă. 

Întreaga zi va sta sub semnul luptei cu ceea ce este corect şi bun, cu ceea ce ne 
reprezintă ori ceea ce ne place cel mai mult să facem. Cu alte cuvinte, dintr-o intenţie 
nespusă ce poate fi luată drept bună, oamenii se vor lovi unii de alţii căutând să-şi 
exprimea bucuria, jovialitatea, certitudinile, ştiinţa, înţelegerea, puterea ori abnegaţia de a 
merge mai departe pe motiv că ştiu mai bine decât alţii ceea ce este de făcut. Aceasta nu 
reprezintă altceva decât bufonul care strică petrecerea, cârcotaşul care stă în colţ şi judecă 
fiecare personaj care îi trece prin fata refuzat cu insistenţă să se uite la sine ori să se 
integreze pe sine în acest decor, chiar dacă fizic este şi el acolo. 

Această atitudine nu este obligatoriu să fie integrată într-un singur personaj, ci este 
ceva ce ne va învălui pe toţi pentru că vom simţi că suntem motivaţi să ne ridicăm 
deasupra celorlalţi prin ceea ce apreciem acum ca fiind calităţile cele mai intense. Ceea ce 
vine acum prin opoziţia Venus-Lilith este constrâns la solitudine, să trăiască în izolare şi 
prin asta a nu se înţelege că este invitată, ci pedepsit prin lipsa de mobilizare în direcţia 
pozitivă. 

Azi înţelegem că direcţia pozitivă spre care conjuncturile astrale nu ne pot duce ci de 
care este necesar să ne apropiem prin voinţa proprie este măsura. Nici Lilith în Gemeni, 
dar nici Venus în Săgetător nu-şi poate impune o măsură pe care să o folosească, nu au 
niciuna şi nici cealaltă, posibilitatea unui autocontrol şi întâlnindu-se într-un moment în 
care Marte atinge ultimul grad al exaltării sale, fiecare va căuta ceea ce crede că are mai 
bun şi oamenii se vor stresa unii pe alţii prin calităţi, bucurii, glume nepotrivite, critici 
constructive dar lansate într-un moment prost, griji false dar invazive. 

Pe acest fundal Luna nu se poate stabiliza pe o anume direcţie şi va căuta să se 
mulţumească cu faptul că acest context dacă se poate mulţumi cu ceva atunci acel “ceva” 
nu este altceva decât mobilitatea. Viteza de reacţie şi consumul sunt principalele obstacole 
ale acestei zile şi abia spre seară ne vom da seama că bucuriile sărbătorilor au şi un revers 
al medaliei, adică adună sub titlul de “reuniune” oameni care nu au nimic în comun şi-i 
obligă să experimenteze ceea ce de bună voie nu doresc ori nu pot. 

Prin urmare, 25 decembrie este o zi stresantă, de compromis făcut de dragul unei 
atmosfere pe care o dorim plăcută şi pe care, judecând-o aşa, ajungem să o susţinem în 
mod artificial. Nu există nicio îndoială că oamenii, în general se iubesc unii pe alţii, însă 
fără măsura sentimentului, gândirii, fără a calcula intervenţia unuia asupra celuilalt 
relaţiile devin invazive şi în loc să ne simţim liberi ori ajutaţi de prezenţa celorlalţi, ne simţi 
îngrădiţi şi constrânşi să ne comportăm conform limitelor lor, conform barierelor de 
comportament ori de gândire pe care, culmea, chiar cei care ne invită la exprimare liberă ni 
le pun. 

Se poate vorbi despre un paradox, se poate vorbi despre o nebunie care nu poate fi 
încadrată în nicio regulă şi care vrea să ne convingă că această degringoladă poate fi 
încadrată în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Nu judecăm şi nici nu criticam, pentru că 
fiecare se distrează cum consideră mai bine şi mai frumos, dar să o numească distracţie 
tematică, nu sărbătoare de crăciun deoarece Crăciunul este o sărbătoare a bucuriei şi 
bucuria nu este nicidecum invazivă, ci, dimpotrivă, uniformizează spiritele şi îi face pe 
oameni liberi, deschiși, numai buni de a se extinde cu eleganţă şi graţie unul faţă de 
celălalt. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că bucuria este un mister 
al vieţii şi că a trăi bucuria în rememorare înseamnă a te împăca nu doar cu trecutul tău ci 
şi cu al celorlalţi, a fi tolerant şi a învinge prin asta. Nu este nimic invaziv în bucurie, iar 
dacă observăm că trăirea ne duce la izolare şi regret să ne amintim de bucuria nevinovată a 
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copiilor care iarna se alintă unii pe alţii și, când fulgii sunt mai mari, aleargă zglobii prin 
zăpadă, gustând direct din zbor câte un fulg de nea. 

 
 
Miercuri, 26 decembrie 

Miercuri 26-12-2012  2:17    Luna (Gem) Con [Gem] Jupiter 
Miercuri 26-12-2012  2:48    Mars (Cap) --> Aquarius 
Miercuri 26-12-2012  3:30     Sun (Cap) Squ (Ari) Uranus 
Miercuri 26-12-2012  8:57    Luna (Gem) Con (Gem) Lilith 
Miercuri 26-12-2012 11:08    Luna (Gem) Opp (Sag) Venus 

 
Registrul se schimbă şi ceea ce nu avea o forma şi nici un conţinut, ori care cerea o 

formă şi un conţinut aparte se îmbracă acum în straie noi. Abia acum se poate spune ca 
bucuria sărbătorilor ia o formă, se desprinde de simulare, de prefăcătorie şi se deplasează 
spre exprimare liberă, spre curaj, deschidere, forţa. Azi Marte îşi schimbă semnul şi 
dorinţele îşi caută un alt mod de a se exprima, de a se pune în valoare, iar oamenii un alt 
mijloc de a se căuta unii pe alţii, de a interacţiona şi de a face schimb de impresii ori 
gânduri. Valorile umane sunt acum exprimate deschis şi dacă va fi să greşim cu ceva atunci 
o vom face prin lipsa de măsură, prin neputinţa de a ne opri, dar va fi altfel decât am 
experimentat ieri. 

Azi Luna şi Jupiter se întâlnesc, când Marte era încă în Capricorn, într-o conjuncţie 
şi gândurile se adună pe ceea ce nu este corect, pe forţa de a cuceri o redută, de a pune la 
punct un adversar printr-o măsură corectă, de a-i da o lecţie, cea mai înaltă şi puternică pe 
care o putem acum oferi. Nu putem însă să ţinem sub control voinţa, nici gândul de a pune 
la bătaie tot arsenalul pe care-l avem, fie cel ce ţine de tăria de caracter, fie cel dat de suita 
de gesturi, atitudini ori intenţii. De azi simţim că ne revine vitalitatea, că ne simţim mai 
liberi şi că putem să privim în faţă tot ceea ce este tendenţios şi dacă ceva vine să ne 
provoace putem privi aceasta ca pe un eveniment lipsit de vreun pericol, care nu ne poate 
pune în dificultate şi care va urmări mnai mult să ne distreze decât să ne compromită. 

Ceea ce nu sesizam că prin însăşi această distracţie ajungem în punctul în care să nu 
ne mai putem desprinde de replică. Un individ de proastă condiţie va simula lipsa de 
orgoliu, de valori, de ataşamente pentru că urmăreşte să-şi atragă interlocutorul pe 
teritoriul său, adică să-l tragă în jos, apoi să-l învingă din doi timpi şi trei mişcări. Marte în 
Vărsător conţine şi această componentă a riscului, iar azi aceasta va lua forma stărilor 
diferite, contrare, care blochează elementele ce intervin doar la nivelul contrastului. Este şi 
aceasta o formă de deschidere, de evoluţia, de manifestare, însă oricât de înalt am numi-o 
ea tot în categoria prizonieratului este blocată. 

Personalitatea va fi însă elementul cel mai delicat, cel mai vulnerabil pentru că 
aduce două forţe masculine într-o manifestare incompatibilă. Pe de o parte energia vitală 
considera linişte, înţelegere, desfăşurarea într-un cadru benefic, pacifism, ca necesitate de 
bază, iar demonstraţia de forţe, câmpurile de energie neobişnuită la care avem acces, 
explozia de putere, schimbările bruşte de direcţie ori de atenţie, mijlocul prin care se 
obţine satisfacţia. 

Pe acest fond careul dintre Soare, partenerul de manifestare a lui Marte în acest 
complex tulburător, şi Uranus, guvernatorul Vărsătorului, ne pune în faţa unor situaţii fără 
ieşire. Bucuria de a trăi este singulară şi nu poate fi reprodusă nici măcar de alte persoane 
din acelaşi grup, nevoia de aventură, de asemenea şi orice încercare de a implica mai multe 
persoane în acest demers va genera leziuni, conflicte, pierderi de bunuri, funcţionarea 
deficitară a aparatelor, a corpului, a gândirii, adică o răscolire a ceea ce intenţionam să 
folosim cu precădere în perioada asta. Intrarea Soarelui în fereastra careului Uranus-
Pluton aduce o notă de disconfort care va ieşi din cadrul vieţii intime, din cel al familiei şi 
va genera efecte pe zona publică. Asta înseamnă că tot ceea ce implică planuri pentru 
viitorul apropiat ori schimbarea unei direcţii de deplasare stabilită încă de luni va aduce 
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convulsii şi tensiuni, o manifestare într-un alt registru al efectelor şi cei implicaţi în 
clarificare, modelare, ajustare în intenţia lor de a face bine se vor trezi că sunt criticaţi, 
marginalizaţi ori acuzaţi de faptul că încurcăa lucrurile. 

Aşadar, una din principalele trăsături a acestei perioade este apelul la limpezime, la 
claritate într-un mod nepotrivit pentru protagonişti, pentru participanţii la eveniment în 
aşa fel încât ceea ce este anunţat nu este pus pe conjuncturile generale, obiective, ci pe 
intenţia celui care anunţă modificări ale cadrului general. Este, deci, vorba despre o 
confuzie care dacă va fi scăpată de sub control va genera tensiuni care vor face apel la 
evenimente pe care cei implicaţi le-au crezut uitate de ceilalţi. 

Prin urmare, ziua de miercuri este marcată de discuţii fără rost, de mesaje care nu 
pot fi înţelese şi de încercare a de a creiona un viitor bun însă prin mijloace nepotrivite ori 
printr-o totală lipsă de tact. Dacă termenul, cuvântul, instrumentul constituie elementul 
cel mai dificil al zilei, efectele sale în planul vieţii reale nu îi va lăsa pe oameni să se 
manifeste liber, îi vor constrânge să lucreze în contrast cu stimul şi aceasta nu este libertate 
de expresie şi o altă formă de penitenţă. 

Vor fi însă oameni, şi nu puţini la număr, care vor considera că timpul le rezolvă pe 
toate, că flexibilitatea lui, inteligenţa momentului pe care timpul o manipulează atât de 
bine va aduce lumina în tot acest demers şi va clarifica ceea ce acum este confuz ori 
nedrept. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că mobilitatea este o stare 
subordonată vitalităţii şi ea trebuie ţinută sub control prin metodă, regulă, disciplină, prin 
coordonarea ei spre o ţintă nobilă, superioară, constructivă. A o lăsa liberă înseamnă a fi în 
consonanţă cu tentaţia distrugerii cea care devine azi un element ce ne curtează prin 
aspectul său agresiv şi puternic. 

 
Joi, 27 decembrie 

Joi 27-12-2012  3:35  Saturn (Sco) Sex (Cap) Pluto 
Joi 27-12-2012  6:52     Sun (Cap) Sex (Pis) Chiron 
Joi 27-12-2012  8:49    Luna (Gem) Opp (Sag) Mercury 
Joi 27-12-2012 22:06    Luna (Gem) --> Cancer 

 
După ce am fost invitaţi să deschidem Cutia Pandorei, după ce am fost chemaţi să 

ne punem la bătaia întregul fond afectiv şi intelectual, Saturn şi Pluton îşi împlinesc 
sextilul lor aducând recepţia lor mutuală la cota maximă. În acelaşi registru Soarele şi 
Chiron se vor întâlni într-un sextil şi înainte ca Luna să treacă în domiciliu va împlini cu 
Mercur o opoziţie, care nu va trece încă în Capricorn, ci abia pe 31 decembrie. 

Trăsăturile acestui unghi este însă unul mult prea extins să se limiteze la nivelul 
acestei zile. Calitatea acestui unghi constă în faptul că cele mai multe dintre vibraţii se 
întind spre multe evenimente din timp şi că azi se consuma ceva din calitatea unui vârf, 
privit ca parte dintr-un întreg, ca sumă a eforturilor pe care baza le face necontenit pentru 
a se înălţa, spre a se extinde. 

Ziua de 27 decembrie ne aduce aşadar confirmări ale unor demersuri sociale, ale 
unor mijloace de manifestare, ale unor intenţii despre care nu am ştiut dacă sunt utile sau 
nu, am ştiut că sunt doar puternice sau plăcute. Azi vedem că sunt şi utile şi prin tot ceea ce 
se întâmplă azi sunt încurajaţi să le continuăm, să nu ne descurajăm şi să ne mobilizăm 
pentru a fi mai flexibili, mai bogaţi în informaţii, mai abili în a folosi cuvântul, noţiunea, 
termenul. Utilizându-le ne vom da seama că implicaţiile acestora ţin mai mult de 
desfăşurare de forţe, de integrarea într-un mediu nou, de descoperirea acelui Eu benefic şi 
puternic, de a culege roadele unor calităţi pe care acum le hrănim prin gândire pozitivă, 
prin focalizarea întregului spectru al atenţiei pe ele. 

Pentru că Luna şi Mercur sunt într-un conflict azi, evenimentele mici, cele care au 
tendinţa de a ocupa mai mult timp ne enervează, ne tulbură şi ne duc în postura de a apela 
la cuvinte şi sensuri care nu sunt potrivite. Din fericire acestea nu ţin şi de regulă se 
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transformă într-o veselie generală, chiar dacă sacoşele de la magazin se rup şi toate 
cumpărăturile se rostogolesc pe jos înainte de a ajunge cu ele acasă, chiar dacă un copil 
face o glumă şi speriindu-ne finalitatea a ceea ce ne consuma, ne face să ne oprim din 
lucru, să ne ieşim din ritm are un final fericit şi plăcut, distractiv, comic. 

Adâncimea evenimentelor nu va sta nicidecum în aceste situaţii, ci în uşurinţă de a 
găsi soluţia cea mai bună pentru că ne depăşi un obstacol. Depăşirea lui înseamnă a ridica 
standardul de lucru, a delimita zona suspiciunii şi îndoielii, de cea a eficienţei şi a găsi un 
fir despre care să ştim sigur că ne va duce la lumină. 

 Ceea ce ne va încânta azi vine din uşurinţa cu care ne destindem anumite zone ale 
fiinţei şi prin destindere poate surveni o ameliorare a stării de sănătate sau chiar să ni se 
permită accentul la înţelegerea virtuţilor terapeutice ale unor produse ori să ajungem să 
cunoaştem fiinţe care vor avea pe viitor un rol important în echilibrare şi armonizarea 
propriei fiinţe. Întregul context astral ne duce spre acceptare, acces, deschidere, 
flexibilitate, transparenţă şi limpezime în a folosi mijloace sofisticate ale fenomenului 
social. Prin acestea oamenii se vor dezvolta spre încredere şi ajutor reciproc îndreptându-
se spre o formă de succes care le va fi mai mult util decât plăcut. 

Fenomenul social nu se va lăsa mai prejos de aceste direcţii personale şi el va 
include o deplasare a puterii între două puncte extreme, între nevoia de a căuta echilibrul 
prin recunoaştere şi uşurinţă de a renunţa la ceea ce este vechi pentru a o menţine. 
Unghiul este favorabil structurilor militare, celor administrative, dar şi acelui sector din 
zona spiritualităţii care se ocupă de organizare, administrare ori gestionarea valorilor. 

Prin urmare, ziua de 27 decembrie ne ajută să ne înţelegem mai bine, să ne 
deschidem spre mijloace noi de exprimare şi să dovedim o anume flexibilitate în gândire şi 
în acţiune pentru a obţine un avantaj, poate nu unul substanţial sau plăcut, dar în mod 
sigur unul util. Dacă în zona personală dinamica acestei zile este una care pendulează de la 
pericol la hilar, trăsătura care pare că va tulbura puţin spiritele fără a produce efecte pe 
termen lung. 

Necesitatea va fi însă elementul care integreaza trăsăturile acestei zile într-un lanţ 
de zile sau de evenimente care pun pe individ o presiune suficient de mare încât să fie 
motivat să-şi şi dorească schimbarea, devenire, progresul. Ceea ce vine spre noi azi poate 
lua înfăţişarea unei despărţiri, a unei întâlniri remarcabile pe care cei puternici vor reuşi să 
la înţeleagă şi să le integreze atât pentru binele sufletului cât şi pentru cel al corpului. Totul 
va purta amprenta flexibilităţii, însă dacă ideile curg mult mai bine nu înseamnă că 
datorită lor, evenimentele, vor avea o perspectivă important, ci această componentă 
trebuie integrată într-un demers amplu, într-o construcţie mult mai mare în care să legăm 
ideea de context, de finalitate. 

Dacă înţelegem mecanismul informaţiei, fenomenul social se va dezvălui din ce în ce 
mai mult pentru că anul 2013 va fi destul de complicat la capitolul relaţia individului cu 
sine, confruntarea cu reacţiile sale, cu ceea ce a construit, cu edificiul de care este atât de 
mândru şi care se poate dovedi fie în totalitate, fie parţial fals. Lucrul cu sine, în faţa unui 
val al schimbării, aşa cum ne cer deopotrivă Saturn din Scorpion şi Pluton din Capricorn, 
ne invită să înnoim dimensiunea personală a vieţii şi să ieşim pe zona publică în straie de 
sărbătoare. 

 Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi cu deschidere la ziua de 
mâine. Azi ideile ample sunt cele avantajate, cele pe termen scurt provoacă incidente. 
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Vineri, 28 decembrie 
Vineri 28-12-2012  0:02    Luna (Can) Tri (Pis) Neptune 
Vineri 28-12-2012  6:30    Luna (Can) Opp (Cap) Juno 
Vineri 28-12-2012  7:33    Luna (Can) Squ (Ari) Uranus 
Vineri 28-12-2012  9:55    Luna (Can) Tri (Pis) Chiron 
Vineri 28-12-2012 12:20     Sun (Cap) Opp (Can) Luna (Full Luna) 
Vineri 28-12-2012 16:33    Luna (Can) Opp (Cap) Pluto 
Vineri 28-12-2012 16:42    Luna (Can) Tri (Sco) Saturn 

 
Luna plină de azi ne conduce pe un tărâm misterios şi constituie practic elementul 

care ne poate sugera că anul 2012 s-a încheiat şi deciziile majore nu se mai pot finaliza în 
următoarele zile, fiind prea ample şi prea importante. Opoziţia luminariilor se suprapune 
peste axa Zenit-Nadir al momentului de Lună plină cu Soarele în preajma lui şi descriind 
un Zmeu reuşesc să aducă elementul cel mai înalt şi punctul cel mai sensibil într-o zonă 
unde pot acţiona şi lucra împreună. 

Până când luminariile se întâlnesc, adică în preajma orei 12,20, energia zilei ne va 
îndemna spre idei, gânduri, spre a răscoli trecutul şi a-l valorifica prin explicaţii, justificări, 
printr-o mobilitate specială a noţiunilor şi sensurilor. Prin idee, calitatea acţiunilor acestei 
zile va fi una impresionantă şi va avea ceva din dinamica zilei anterioare care ne pune în 
faţa unor decizii asupra cărora vom reveni cu mare putere în anul următor. Acum însă ne 
vom întâlni cu calităţile şi cu defectele proprii căutându-le sensul pe care s-au orientată în 
felul acesta şi identificăm diferite persoane care, în aprecierea de acum, dovedesc un rol 
esenţial în conturarea lor. 

Pe baza acestora, prin idei, prin dinamica şi expresivitate, reuşim azi să ne dedicăm 
unui singur scop pe care apoi să-l vedem ramificându-se prin sentiment, dragoste, prin 
iubirea pe care o purtam celor din jur şi prin teama de a nu pierde singurul lucru care pare 
să ne învăluie şi să ne încurajeze: sensibilitate. 

Iubirea şi aprecierea celor din jur devine prin această lună plină mijlocul prin care 
doborâm barierele şi prin care reuşim să ne punem în valoare. Că scoatem din seif banii pe 
care i-au adunat în ultima lună, ori că ne îmbrăcăm în hainele cele mai frumoase, nu 
contează pentru că starea de spirit va conta, ea va fi cea care ne va aduce culoare şi forţă 
vieţii, ea este cea care ne îndeamnă să ne exprimăm elegant şi cu încredere. Totul va fi 
coordonat azi în raport cu prietenii şi protectorii, cu acele aspecte ale vieţii care nu se 
adâncesc fără să le fie şoptit la ureche “Noapte bună!”, care nu intră la un examen fără să-şi 
sune bunica ori care nu se despart de obiecte dragi care le amintesc de episoade încărcate 
de emoţie şi sensibilitate. În spatele acestora multe dintre ele se consumă în durerea şi 
nevoia de a împărtăşi măcar singurătatea dacă nu şi adâncimea şi frumuseţea sufletului. 
Întâlnirea dintre aceste două zodii reci (Racul şi Capricornul) aduce vieţii o semnătură care 
modelează, asemenea daltei care scrie adânc numele dragi în piatră care nu are încă un 
chip. Prin dragoste de oameni, prin muncă şi prin ambiţia de a marca trecerea ceea ce este 
neînsufleţit prinde viaţă şi lumina devine mult mai frumoasă atunci când le mângâie. 

Ziua devine o expresie a nevoii de a învinge, dar nu prin entuziasm, nu prin lipsa de 
control, nu cu sufletul la gură, ci în linişte şi calm prin înţelepciunea momentului şi 
întotdeauna având în minte un chip încărcate de bucurie sau durere. 

Acestea sunt elementele care ne vin cu Lună plină şi prin ele ne sporim calităţile ori 
defectele, le ridicăm nivelul de înţelegere ori ne rafinăm expresivitatea şi descoperim, la 
final, că ne-am construit diguri dintr-o daltă pe care, prin naştere, am primit-o în dar, 
chipuri noi. 

Aceste chipuri ne duc în a doua parte a zilei spre confruntarea cu sine, spre a 
descoperi dacă ne atribuim în fals său adevărat roluri şi dacă putem să le ducem mai 
departe. Spre seară ne încearcă teama şi curajul de a ridica standardul de viaţă, de a ne 
exprima într-o limbă nou, de a căuta sentimente pe care nu le cunoşteam sau care ne 
îngrijorau şi urmărim să le oferim acestora direcţii noi. Dacă unii reuşesc să ierte, să uite, 
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să depăşească un moment de tensiune, să lege din nou o legătură ruptă, să depăşească o 
dezamăgire ori să intre într-o nouă etapă a muncii, a succesului. Totul se împleteşte şi o 
formă de aşteptare plăcută ne învăluie în aşa fel încât să fim conştienţi că nu putem rezolva 
toate defectele, d ar nici satisface toate calităţile. Vom înţelege însă că viaţa este construită 
din calităţi şi defecte şi că adesea lumina fără umbre nu se poate pune atât de bine în 
valoare. 

Prin urmare, 28 decembrie este o zi efervescentă, dinamică, în care plutim ori 
patinam pe un suport pe care nu l-am ştiut atât de alunecos ori de puternic şi care 
constituie semnul că oamenii se susţin de cele mai multe ori unii pe alţii şi emanaţiile lor 
nu sunt simple rebuturi, ci elemente care definesc pânza relaţiilor sociale pe baza cărora 
din aproape în aproape tot noi ne dezvoltăm o psihologie comportamentală mai mult sau 
mai puţin corectă, dar întotdeauna în raport cu calitatea propriilor emisii. Suntem marcaţi 
de calităţi şi defecte pentru că alegem acest lucru, suntem puşi în postura de a ne încleia 
viaţa şi de a-i îndatora pe ceilalţi pentru a ne îndeplini dorinţele sau devenim mijloace prin 
care firele destinului sunt rupte şi ne eliberăm aripile de înger pentru a ne ridica spre 
luminiţa de la capătul tunelului.  

Ceea ce vine spre noi azi porneşte iniţial de la o idee apoi se adânceşte într-o simţire 
magică, pe care vom reuşi să o punem în valoare în 2013. Ceea ce ni se va părea interesant 
este precizia cu care suntem puşi în faţa unor situaţii în care nu există jumătăţi de măsură, 
ori iubim ori nu, ori trebuie să iertăm ori nu, iar aceasta poate părea o activitate obositoare 
şi tristă. Cei care urmăresc să-şi menţină ideea, luciditatea din prima jumătate a zilei pot 
să-şi controleze sentimentele şi să nu se tulbure în faţa acestor situaţii. Ceilalţi devin 
revendicativi în mod gratuit preferând să întruchipeze, din acest tablou, umbrele. Rolul lor 
va fi puternic evidenţiat în 2013, indiferent de zodia în care s-au născut şi chiar şi lor le va 
fi necesar un moment de sinceritate faţă de sine şi un minim de efort de a se dezbrăca de 
condiţionări, prejudecăţi şi a munci cu sine mai mult decât să ceară pentru sine. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lăsa în voia evenimentelor 
acestei zile însă neapărat în conformitate cu ideile lucide din dimineaţa acestei zile. Chiar 
dacă Luna este în careu cu Uranus și în opoziţie cu Junon, tabloul devine nimic altceva 
decât un resort care ne motivează să ieşim din cadrul îngust construi pe baza calităţilor şi 
defectelor. Azi putem descoperi că suntem mai mult decât atât. Suntem plini. Suntem 
întregi. 

 
Sâmbătă, 29 decembrie 

Sambata 29-12-2012 17:47  Uranus (Ari) Squ (Cap) Juno 
Sambata 29-12-2012 21:23    Luna (Can) Tri [Sco] Node 

 
Azi lucrăm asupra libertăţii, asupra gândurilor care ne dezleagă de condiţionările pe 

care le atribuim celorlalţi. Uranus şi Junon sunt în careu şi se vine din sfera puterii 
personale cu acele încurajări pe care individul nu prea le-a apreciat niciodată, dar acum, că 
vin după Luna plină pot fi uşor integrate şi folosite. Deşi unghiul înseamnă depăşire limitei 
vieţii personale, azi, în ceea ce priveşte viaţa privată, se poate spune că ne deschidem faţă 
de ceea ce ne-a făcut să suferim, faţă de ceea ce nu am înţeles, faţă de ceea ce constituie un 
impediment în comunicare şi peste care am considerat că niciodată nu putem trece. 
Valorile vieţii individuale sunt acum ridicate la rang de etalon, dar doar la nivel ideatic 
pentru că imediat ce vom încerca să le aplicăm vom constata că nu se pot susţine, nu mai 
sunt utile. 

Trigonul Lunii cu Capul Dragonului ne aduce expresivitate, descoperire, însă nu ne 
susţine deloc în aplicarea aceea ce descoperim şi nici nu ne ajută să ne dorim acest lucru. 
Ceea ce este bun şi ceea ce este rău va trebui rumegat, disecat, despărţit în multe fire 
pentru a înţelege de unde vine şi unde se termină, care este mijlocul cel mai eficient prin 
care pot fi valorificate. Totuşi, ca într-un paradox nu de valorificare ne arde azi, ci de cât de 
adânc putem ajunge cu mintea, cu ideile ori cu atenţia. 
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Pe zona socială acest careu ne spune că suntem ineficienţi, că suntem contra timp, 
că suntem fără cuvinte, că ne risipim în proiecte fără rost şi că înţelegerea vieţii personale, 
dacă nu este solidă, puternică, probată, nu valorează nici cât o para chioară. Asta înseamnă 
tensiune, asta înseamnă careul dintre cei doi şi acesta este obstacolul care ne apare. 
Mental, gândim că este nevoie de mai mult, ai bine, mai puternic, mai eficient, însă social 
nu reuşim să integrăm şi nici să probăm ceva acum. Din nou suntem în faţa unei amânări, 
în faţa unei constrângeri. Unii vor considera că este o joacă ori că întregul efort nu este 
decât rodul unei ambiţii, însă ei un astrolog ştie că Luna în domiciliu nu se opreşte la cât 
are, aprofundează şi doreşte să-şi îmbrace sensibilitatea cu sensuri noi, cu modulaţii aparte 
care, pe zona publică s-ar putea să nu mai fie deloc eficiente. Această formă de 
expresivitate ne duce în imposibilitatea de a dovedi dacă am înţeles ceva de la viaţă şi ne va 
suna ca un fel de analiză a întregului an 2012, deşi unghiul de azi nu face referire decât la 
diferitele tipuri de relaţii pe care le-am dezvoltat. 

În faţa acestei situaţii omul obişnuit dă vina pe ceea ce-i iese în cale considerând că 
gândurile sale sunt corecte, realitatea din jur nu este. Dacă depăşim cadrul acesta marcat 
de obsesia vinovatului calitatea de consilier ori cea de mediator pune un rost pe 
evenimentele sociale pe care să-l putem apoi folosi în aprecierea trecutului. Prin el 
înţelegem dacă am judecat bine sau nu oamenii, dacă am fost corecţi în ceea ce-i priveşte 
pe colaboratori ori dacă experienţele anului 2012 ne-au ajutată în vreun fel să relatăm mai 
simplu şi mai eficient. Doar în sfera mentală aceste îndemnuri pot avea un sens şi doar 
prin intermediul ideii, nu al impusului calitatea vieţii se poate, în 2013, îmbogăţi. 

Prin urmare, în ultima zi de Rac (Luna în Rac) ne îndemnă să dăm vieţii 
personale sensuri magice, superioare, să o ridicăm pe un piedestal de pe care să nu-l mai 
putem da jos. Azi suntem deopotrivă curajoşi şi nepăsători al fenomenul social atunci când 
îl urmărim. Când însă ne lovim de episoade ale manifestărilor publice, căutam vinovaţi 
fără a ne opri acest proces mental de reaşezare a evenimentelor întregului an 2012, în ceea 
ce privesc relaţiile şi rostul acestora, pe un făgaş normal.  

Azi vom observa că există o discrepanţă marcantă între ceea ce credem despre viaţă 
şi cum se prezintă ea în realitate, cum gândim despre oameni şi cum sunt ei de fapt. Cine 
va încerca să pună în aplicare ideile care le vin acum în minte vor fi învinuiţi de proiecţii şi 
vor avea dreptate. Mintea nu va reuşi să scoată în evidenţă aspectele esenţiale ale 
persoanei şi să o şi pregătească pentru confruntarea cu societatea. Ceea ce gândim azi 
devine constructiv şi corect dacă nu căutăm echivalentul în prezent, dacă nu punem 
imediat în aplicare ceea ce ne vine în minte. 

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa de 
ceea ce este important, de a gândi mai mult, medita, contempla, însă de a nu pune în 
aplicare încă rezultatul acestor activităţi. Viaţa se desfăşoară într-un registru complicat azi 
şi nu vor fi câştigaţi cei care vor încerca să meargă pe două fronturi, ci doar cei care se 
deschid spre adâncimile sufletului, care lucrează cu ei înşişi şi care aleg să cunoască pentru 
că în perspectivă, în 2013, să se folosească din plin de rezultatele activităţilor de acum. 

 
Duminică, 30 decembrie 

Duminica 30-12-2012  9:45    Luna (Can) --> Leo 
Duminica 30-12-2012 15:38     Sun (Cap) Con (Cap) Pluto 
Duminica 30-12-2012 16:46    Luna (Leo) Opp (Aqu) Mars 
Duminica 30-12-2012 19:01    Luna (Leo) Tri (Ari) Uranus 
Duminica 30-12-2012 19:44     Sun (Cap) Sex (Sco) Saturn 

 
Finalul săptămânii ne aduce o Lună în Leu, semn al expresivităţii şi căldurii, al 

cultivării valorilor personale şi al stimei de sine. Azi Soarele şi Pluton se întâlnesc într-o 
conjuncţie şi multe dintre activităţile epuizante ale săptămânii îşi ating ţinta ori sunt 
reduse la tăcere. Azi două forţe se unesc şi mulţimea tace, uimită, în faţa unei creaţii 
remarcabile. Prin Soare, creaţia are căldura, generozitate, putere, expresivitate, iar prin 
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Pluton ea este adâncă şi reformatoare. Indiferent cu ce element rezonam mai bine puterea 
de a ridica standardul existenţial ia azi înfăţişări foarte mari. Puterea individuală nu va 
dezvălui de unde-şi extrage energia, care este izvorul său, însă pentru a se menţine arată că 
a suprimat dorinţa ori s-a luptat şi se mai luptă încă pentru a o controla şi a o pune în 
scopul binelui. 

Conjuncţia Soare-Pluton înseamnă şi careul Soarelui cu Uranus, încă activ, şi alături 
de alte unghiuri care s-au tot consumat de-a lungul acestei săptămâni calitatea de 
reformator pe care o deţine azi miezul conjuncturilor astrale ne îndeamnă să ne formăm 
deja o părere despre anul 2013, despre cum se va contura şi despre cât de amplu şi 
puternic va fi. 

Ultima zi a săptămânii este o mare lovitură şi în acelaşi timp o mare figură. Azi ne 
exprimăm prin resursele cele mai puternice şi urmărim să obţinem rezultate nu prin forţă, 
ci prin flexibilitate. De luni ne pregătim pentru această zi și atât Saturn cât şi Pluton au 
adunat atât de multă forţă încât individul care alege să se manifeste pe zona publică nici nu 
va şti cum se va mai modula, ce ecou va avea acţiunea asupra mediului social. 

În afara luptei cu dorinţa, cu expresia egoistă a muncii individuale, ziua vine cu o 
adâncime aparte ca şi cum, alături de alte unghiuri împlinite de-a lungul săptămânii, acum 
se atinge concluzia cea mai important asupra a ceea ce a venit peste noi în 2012. Lumina şi 
adâncimea ne duce spre o formă de expresie care produce admiraţie şi care ne sperie 
atunci când ne aflăm în faţa a ceea ce nu cuprindem, înţelegem sau evaluam. 

Nu doar când Soarele şi Pluton sunt în conjuncţie, dar şi când Saturn şi Soarele sunt 
în sextil, calităţile individuale sunt luate drept etalon pentru grupuri, societate, iar 
individul poate să se impună mult mai bine în mediile în care s-a integrat deja. Dacă 
munca sa de-a lungul anului 2012 a fost de a primi acceptul unei comunităţi, acesta este 
momentul când barierele cad, când forţa de coeziune se dezvoltă în direcţia dorită şi când 
multe dintre elementele acestei săptămâni capătă sens, rost şi cărora li se poate vedea 
finalitatea. 

Ceea ce este interesant vine abia din modul cum Soarele devine un purtător de 
lumină între mesajul celor două planete aflate în recepţie mutuală, Saturn şi Pluton, şi care 
prefigurează ceea ce am indicat de mai multe ori că anul 2013 este un an al încercărilor 
individuale, al desfăşurării Eului într-un registru complicat, atât de complicat încât mulţi 
vor considera că este unul dintre cel mai efervescent an al vieţii. Nu mai este un secret că 
această înţelege s-a transmis încă din ziua de ieri, când Luna a fost în trigon cu Capul 
Dragonului pentru că în 2013 Axa Dragonului şi Saturn se vor curta pentru a aduce 
înţelesurilor personale o stabilitate şi o maturitate aparte. 

Aceste mesaj este însă modulat diferit în funcţie de semnul natal şi fiecare zodia că 
avea rezervat în analiza pentru anul 2013 un loc special. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne aduce în faţa unor decizii majore. Puterea 
de a găsi şi acţiona sunt puse pe picior de egalitate şi elementul cel mai important care vă 
transpare din aceasta va fi succesul, nu la scena deschisă, ci acela care se infiltrează prin 
încrederea, acceptare, toleranta, recunoaştere. 

Vorbim aici nu doar de uşurinţa de a accepta, ci de a de a înţelege munca unei 
naţiuni, de a o folosi în scopul promovării unor valori puternice, şi prin analogie, de a 
raporta aceasta la nivel individual şi de a elogia omul împreună cu munca şi succesul său. 

Ultima zi a săptămâni aduce o efervescenţă plăcută în ceea ce priveşte raportarea la 
propria persoană, prin faptul că se urmăreşte toleranţa în faţa unor vicii, ascunderea 
slăbiciunilor legate de pasiune, sexualitate dezlănţuită ori abstinenţă totală, ori în faţa unor 
ambiţii prea mari şic are inspiră teamă prin amploarea lor. 

30 decembrie este un moment de deschidere în care se insistă pe calitatea şi puterea 
dezvoltate de-a lungul lui 2012 şi care acum se vor evidenţia printr-o ultimă picătură, una 
care însă nu vine de sus, din exterior, ci din adâncul sufletului, din izvorul fiinţei, din ceea 
ce individul numeşte rost, menire, scop, misiune. Cu toţii avem un scop în viaţă şi el nu 
implica neapărat ridicarea greutăţii omenirii, a karmei popoarelor, ci împlinirea unei ţinte 
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individuale care va genera o undă veritabilă şi, prin raportare, ea se va extinde și în alte 
medii. Fiind vorba despre Saturn şi Pluton se poate vorbi despre efort susţinut, despre 
muncă, despre respectul pentru toate acestea. Ultima zi a săptămânii este un elogiu adus 
acestora. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi cu deschidere calităţile acestei 
zile şi dea  le valorifica în mod înţelept, în afară prejudecăţilor pentru că duritatea vine din 
rigiditatea ori din refuzul transformării. Flexibilitatea şi energia concentrată, cel două 
calităţi ale zilei se vor regăsi de multe ori de-a lungul lui 2013. 

 
 

Săptămâna 31 decembrie 2012 - 6 ianuarie 2013 

 
 

 
Săptămâna 31 decembrie 2012 – 6 ianuarie 2013 va pune o mare presiune pe nevoia 

de a impune în mediul a apartenenţă o schimbare, de a elimina un stres, de a renunţa la o 
greutate. Toate acestea vin din necesitatea de a privi întregul ansamblu al săptămânii ca pe 
unul menit mai mult să ne informeze asupra viitoarelor direcţii decât să vină cu modificări 
în planul realităţii imediate. 

Chiar din prima zi a săptămânii şi ultima zi a anului 2012, Mercur va trece într-un 
semn al pacifismului, urmând să impună gândurilor o altă claritate şi să ne ajute să ne 
desfăşurăm într-o direcţie care cere fie muncă pro bono, fie una care să-i îndatoreze mult 
pe cei din jur care cere acum ajutorul. Oscilând de la tristeţe la siguranţă de sine, de la 
indecizie şi ezitare, la a accepta situaţia așa cum este ea, chiar dacă asta înseamnă un 
compromis, săptămâna ne face să gândim că anumite lucruri s-au schimbat în zona 
personală şi că, pornind de la acest model, înţelegem că schema de acţiune pe zona publică 
va reproduce aceeaşi intensitate şi poate şi aceeaşi finalitate. 

Este săptămâna în care gândurile cer un control mult mai sever şi când 
sentimentele, dacă nu sunt educate, canalizate spre o zonă a confortului relaţional, ajung 
să ne spună că orice am gândi şi face satisfacţia ne va ocoli. Dorinţa de viaţă, plăcerea de a 
trăi mai bine şi mai corect devin astfel ceva de domeniul viitorului îndepărtat şi ceea ce va 
fi văzut acum va fi un fel de simulare a binelui, de învăluire a succesului în ceaţă încercând 
să ascundem această direcţie prin muncă, efort, preocupări care să ne facă să uităm că nu 
am reuşit să obţinem ce am vrut ori că nu putem să înţelegem în ce constă schimbarea pe 
care am aşteptat-o. 

Finalul săptămânii ne aduce o uşurare a acestui proces mental, o desfăşurare a 
demersurilor sociale într-o ambivalentă plăcută şi interesantă. Mercur realizează două 
conjuncţii succesive sâmbătă şi duminică, iar partenerii săi sunt de asemenea în 
conjuncţie, iar deplasarea care are loc între ei îl transformă pe acesta în purtător de 
lumină, adică mesager benefic între cele două trăsături ale zilei. Ceea ce gândim sau 
intenţionam sâmbătă vom finaliza duminică şi ne va plăcea să legăm în acest mod cele 
două zile. 

Amploarea săptămânii va fi construită însă din aproape în aproape. Pentru a avea ce 
să urmărim sâmbătă şi să împlinim duminică, va fi nevoie de puţin efort de-a lungul 
celorlalte zile ale săptămânii, adică de a găsi echilibrul între impulsul de a strica şi invitaţia 
la a construi ceva frumos, iar avertisment va ţine de acest balans. 
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Luni, 31 decembrie 
Luni 31-12-2012  1:06    Luna (Leo) Sex [Gem] Jupiter 
Luni 31-12-2012  4:13    Luna (Leo) Squ (Sco) Saturn 
Luni 31-12-2012  9:31    Luna (Leo) Sex (Gem) Lilith 
Luni 31-12-2012 16:02 Mercury (Sag) --> Capricorn 
Luni 31-12-2012 23:51    Luna (Leo) Tri (Sag) Venus 

 
Ultima zi a anului şi prima zi a acestei săptămâni, aduce trecerea lui Mercur în 

Capricorn şi o derulare a celei de a doua zile de Leu (Lună în Leu). Faptul că Mercur îşi 
schimba semnul în a doua parte a zilei, face din prima parte a zilei una tensionată de 
nevoia de a demonstra ceea ce nu este corect, de a scoate în evidenţă defectele celor din jur, 
de a dezvolta un comportament mai puţin corect faţă de cei din jur. Asta se întâmplă 
pentru că se urmăreşte ascunderea unor defecte, dar şi adâncirea într-o formă de reglare 
de conturi, de reparare a unor situaţii confuze care scoate în evidenţă, tentaţia de a pune pe 
primul loc adevărul propriul şi mai puţin obiectivitatea. Dacă ne gândim că în Leu Luna 
aduce sentimentelor o căldură prea mare pentru a mai fi şi obiective, pentru a mai ţine 
cont de limita dincolo de care căldura nu mai este plăcută, ci arzătoare, careul pe care Luna 
îl împlineşte cu Saturn chiar de dimineaţă pune o mare presiune pe deciziile care nu sunt 
elaborate încă, pe gândurile care mai au nevoie să dospească, pe ideile care nu se pot 
susţine în mod corect şi echidistant. Pentru cei care sunt spontani şi care nu se preocupă 
deloc de consecinţele cuvintelor, care trăiesc într-un mediu tolerant şi nu constituie niciun 
pericol dacă o greşeală de limbaj, ton sau de atitudine este scăpată, atunci ziua va fi 
încărcată de entuziasm şi bucurii mici, simple, intense, dar puţin cam egoiste. Pentru 
aceștia va fi mai important ceea ce primesc, ceea ce li se oferă, ceea ce li se dăruieşte ori 
ceea ce li se rezolvă, decât rolul pe care-l îndeplinesc în acest proces. Se văd în centrul 
atenţiei şi asta îi bucură foarte mult. 

Ceea ce vine însă din trecerea lui Mercur în Capricorn schimbă puternic registrul 
comportamental pentru că de fapt se schimbă direcţia gândurilor, calitatea gesturilor şi 
prin acestea raporturile dintre oameni se pun pe alte baze. Entuziasmul din prima parte a 
zilei, agitaţia şi instabilitate pe care le-am îmbrăţişat cu atât de multă generozitate căutând 
să facem cât mai mult ori cerând să ni se facă prea multe în comparaţie cu aportul personal 
la faptă, eveniment său proces, acum lucrurile se temperează. 

A doua parte a zilei va sta sub semnul puterii de a înţelege şi a controla 
evenimentele prin calm, raţiune, logică şi a duce tot ceea ce acestea elaborează spre 
înţelegere şi chiar cunoaştere. Gândindu-ne că pentru cei mai mulţi acesta este un prilej de 
sărbătoare, distracţie, contextul astral ne conduce să ne exprimăm corect, frumos, 
echidistant, dar, în acelaşi timp, cu implicare şi discernământ. Dacă în prima parte a zilei 
am căutat prin agitaţie să atingem totul în cale, să schimbăm locul lucrurilor, să modificăm 
de 10 ori programul și desfăşurătorul zilei, să facem mai multe lucruri în acelaşi timp, 
adică să acţionăm mult mai dinamic şi mai agitat decât făceam de obicei, în a doua parte a 
zilei ne păstrăm puţin din eficienţa vitezei de lucru, însă mintea va prelua frâiele şi întâi 
simulăm mental tot ceea ce urmează să facem pentru a selecta suită de evenimente şi a le 
pune într-o anumită ordine. Asta înseamnă câştig de timp, energie şi materiale iar 
rezultatul nu poate fi decât unul bun, corect, eficient. Unele lucruri care cer urgentare ar 
putea să se desfăşoare în absenţa emoţiilor, poate chiar şi fără a mai ţine cont de sugestiile 
venite din jur, adică fără a ne consulta, însă acest lucru nu poate fi un impediment, pentru 
că dacă se pierde la capitolul comunicare, se câştigă la capitolul spirit practic, dacă se 
pierde la capitolul schimb de impresii şi sentimente, se câştigă la capitolul eficienta. 

Prin urmare, ultima zi a anului 2013 este o zi de oscilaţie de la tristeţe, agitaţie şi 
indecenta, la calcul, precizie, eficienţă. Privită în ansamblu ziua devine eficient prin însăşi 
evoluţia tuturor acestor procese şi, cum bine ştim, dacă finalul este fericit, până la urmă, 
nu mai contează cum am ajuns acolo. Este însă o zi de efort şi tensiune, însă toate acestea 
sunt privite constructiv. Dacă se căuta în trecut, în special în prima parte a zilei, motivul 
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este unul corect, chiar dacă mijlocul nu prea. Pe ideea “scopul scuză mijloacele” ceea ce 
marchează această zi stă sub semnul progresului şi bucuriei de a deschide porţi de 
comunicare între oameni, prin diferite mijloace, de a face mult, cât mai mult şi de a căuta 
să compensăm prin încântarea şi distracţia de o zi ceea ce a însemnat stresul şi tensiunea 
unui an întreg. Asta înseamnă şi abordarea psihologică a trecerii peste ani prin 
îmbrăţişarea unor speranţe care nu sunt neapărat lipsite de suport real. Acestea vor veni 
sub formă de ţinte, aspiraţie, de a stabili un obiectiv pe care oamenii să şi le stabilească din 
nevoia de a schimba ceva substanţial în existenţă proprie. 2013 va fi extrem de generos din 
acest punct de vedere şi nimeni nu va atinge performanţa de a fi la finalul lui 2013 aşa cum 
era la începutul lui. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu lua nimic în sens personal în 
prima parte a ei, pentru a nu distruge bucuria şi eleganţa care survine prin trecerea lui 
Mercur în Capricorn, în a doua parte a zilei. 
 


